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1. Projekty badawcze w 2008 r.

Projekt badawczy dotyczy zagadnieñ projektowania i integracji systemów mikro-
elektronicznych, sk³adaj¹cych siê z ró¿norodnych bloków (czujników, uk³adów
przetwarzaj¹cych, elementów wykonawczych, nadawczo-odbiorczych bloków ra-
diowych) tzw. systemów heterogenicznych. W stosunku do projektowania i inte-
gracji uk³adów scalonych z³o¿onoœæ zagadnienia projektowania jest w tym przypad-
ku du¿o wiêksza. Projektowanie musi uwzglêdniaæ szereg nieelektrycznych (np.
termicznych, mechanicznych) zmiennych i ich wzajemne relacje. Problemem
integracji jest to, ¿e poszczególne bloki s¹ wykonywane ró¿nymi technologiami.
W przeciwieñstwie do uk³adów scalonych, gdzie technologia jest sta³a, wyko-
nywanie np. bloków mikro-elektro-mechanicznych (MEMS) wymaga sterowania
parametrami technologicznymi. Oczekuje siê, ¿e rozwi¹zanie tych zagadnieñ przy-
niesie podobne efekty jak integracja uk³adów scalonych (miniaturyzacja, nieza-
wodnoœæ, zmniejszenie kosztów).

W 2008 r. kontynuowano zadania:
• Zadanie 1. Rozwój systemu termo-mechanicznych symulacji uk³adów hetero-

genicznych, w ramach którego powsta³a pierwsza wersja systemu symulacji
systemów heterogenicznych Hedoris, ³¹cz¹cego kr¹g symulacji elektrycznej,
termicznej, mechanicznej.

• Zadanie 2. Projekt struktury badawczej odbiornika RF – kontynuacja, w ramach
którego zaprojektowano komplet bloków funkcjonalnych odbiornika, ich topo-
grafiê, wykonano symulacje z uwzglêdnieniem elementów paso¿ytniczych oraz
wp³ywu obudowy i przekazano projekt do wykonania prototypów w ramach ser-
wisu MPW Europractice.
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• Zadanie 3. Pierwsze uruchomienie ca³oœci serwisu MPW i rozwój we wspó³pracy
z Zak³adem Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych pakietu
umo¿liwiaj¹cego automatyzacjê procesu projektowania cyfrowych uk³adów sca-
lonych. Scharakteryzowano zachowanie czasowe komórek standardowych, opra-
cowano bibliotekê technologiczn¹ dla narzêdzi syntezy, bibliotekê modeli symu-
lacyjnych oraz plików steruj¹cych dla symulatorów cyfrowych. Ponadto opraco-
wano now¹ wersjê strony internetowej serwisu MPW Instytutu.

• Zadanie 4. Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna uk³adów scalonych oraz modu-
³ów na p³ytkach drukowanych, w ramach którego wykonano badania odpornoœci
uk³adów scalonych na wy³adowania elektrostatyczne, co jest bardzo istotne dla
niezawodnoœci uk³adów scalonych.
W 2008 r. Zak³ad Projektowania Uk³adów Scalonych i Systemów zrealizowa³ na-

stêpuj¹ce projekty badawcze:
• “Projektowanie zintegrowanych heterogenicznych systemów mikroelektronicz-

nych (projekt statutowy nr 1.09.051);
• “Metody oceny odpornoœci uk³adów scalonych na zaburzenia elektromagnetycz-

ne” (projekt badawczy nr 3 T11B 036 30);
• “3 D Integrated Micro/Nano Modules for Easily Adapted Applications” e-CUBES

(”3-wymiarowe scalone mikro- i nanomodu³y ³atwo adaptowalne do zastosowañ”)
projekt realizowany w ramach 6. PR UE, nr kontraktu 026461;

• “Customer-Oriented Product Engineering of Micro and Nano Devices” CORONA
(”Zorientowana na klienta in¿ynieria produkcji mikro- i nanoprzyrz¹dów”) projekt
realizowany w ramach 7. PR UE, nr kontraktu NPM2-SL-2008-213969.
Ponadto Zak³ad realizowa³ us³ugi badawczo-rozwojowe w zakresie projektowania

uk³adów cyfrowych (nr zlecenia 6.09.597 i 6.09.604).

2. Wyniki prac prowadzonych w 2008 r.

2.1. Rozwój systemu termo-mechanicznych symulacji systemów

heterogenicznych

Projektowanie systemów heterogenicznych wymaga uwzglêdnienia istotnie
wiêkszej liczby zjawisk i zale¿noœci fizycznych miêdzy integrowanymi modu³ami
ni¿ w przypadku projektowania klasycznego, jednomodu³owego uk³adu scalonego.
Dotychczasowe prace badawczo-rozwojowe, prowadzone w ramach zadania statu-
towego w 2007 r., umo¿liwi³y opracowanie pierwszej wersji systemu Hedoris (rys. 1),
narzêdzia pozwalaj¹cego uwzglêdniæ i zamodelowaæ termiczne zale¿noœci wystêpu-
j¹ce wewn¹trz heterogenicznego uk³adu scalonego miêdzy poszczególnymi jego ob-
szarami, warstwami czy modu³ami.

Wejœciowe dane symulacyjne, opisuj¹ce dowolny uk³ad heterogeniczny, system
Hedoris przyjmuje w postaci tekstowego opisu struktury termicznej i mechanicznej
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uk³adu. Na tej podstawie specjalizowany modu³ systemu napisany w ramach projektu
do pracy w œrodowisku Matlab generuje termiczny model przedmiotowego uk³adu
heterogenicznego. Powsta³y w ten sposób model zostaje zapisany w jêzyku Verilog-AMS,
po czym jest poddawany symulacji za pomoc¹ symulatora Spectre. Symulator ten
nale¿y do pakietu Cadence. Oddzielny modu³ napisany dla œrodowiska Matlab jest
odpowiedzialny za wizualizacjê zarówno symulowanej struktury, jak i koñcowych
wyników symulacji termicznych (rys. 2).

Do opisu termicznego s¹ wykorzystywane opracowane w ramach tematu sta-
tutowego zestandaryzowane elementy biblioteczne reprezentuj¹ce wybrane obszary
modelowanego uk³adu. We wspó³pracy z Zak³adem Technologii Mikrosystemów
i Nanostruktur Krzemowych wyniki symulacji termicznych otrzymywane przy wy-
korzystaniu systemu Hedoris by³y na bie¿¹co weryfikowane za pomoc¹ programu
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Rys. 1. Schemat blokowy systemu symulacyjnego Hedoris

Rys. 2 a) Struktura symulowanego uk³adu heterogenicznego, b) wizualizacja wyników symulacji termicznej
uk³adu. Symulacje przeprowadzono za pomoc¹ systemu Hedoris. Widoczne s¹ rozk³ady temperatur na
powierzchni poszczególnych modu³ów sk³adowych, przy za³o¿eniu sta³ej temperatury pod³o¿a (modu³
po³o¿ony najni¿ej w strukturze, pierwszy od lewej na wykresie b), sta³ej temperatury otoczenia i trzech
niezale¿nych Ÿróde³ mocy na poziomach œrodkowym i górnym (wykresy œrodkowy i pierwszy z prawej)

a)

b)



Coventor. Œrodowisko Coventor jest przeznaczone g³ównie do modelowania i symu-
lacji struktur typu MEMS. Wspólne prace prowadzone przez oba Zak³ady obejmuj¹
równie¿ modelowanie i symulacje procesów integracji z³o¿onych mikro- i nanostruktur.
G³ównym obszarem zainteresowania s¹ obecnie prace badawcze dotycz¹ce mo¿li-
woœci symulacji zarówno wewnêtrznych elektro-termo-mechanicznych po³¹czeñ
wewn¹trz uk³adów miêdzy poszczególnymi, bezpoœrednio s¹siaduj¹cymi modu³ami
(ICV – Inter Chip Via), jak i po³¹czeñ elektro-termicznych, prowadzonych miêdzy
dwoma i wiêcej modu³ami, niekoniecznie s¹siaduj¹cymi. Drugi rodzaj po³¹czeñ
(TSV– Trough Silicon Via) jest prowadzony na wylot przez krzemowe pod³o¿e
modu³u. System Hedoris jest na bie¿¹co rozwijany i doskonalony. Obecnie proces
ten przebiega równolegle z pracami prowadzonymi przez ITE w ramach projektu
e-CUBES finansowanego przez Uniê Europejsk¹. W miarê zapotrzebowania
partnerów projektu s¹ wykonywane konkretne symulacje poszczególnych ele-
mentów sk³adowych projektowanego demonstratora. Dodatkow¹ korzyœci¹ aktyw-
nej obecnoœci ITE w projekcie e-CUBES jest mo¿liwoœæ systematycznego dosko-
nalenia systemu Hedoris oraz kalibracji zaimplementowanych algorytmów, prowa-
dzonej na podstawie rzeczywistych danych pochodz¹cych od partnerów prze-
mys³owych.

Rozszerzenie zakresu prac prowadzonych w ramach statutu

Oprócz tworzenia algorytmicznej czêœci systemu symulacyjnego Hedoris podjêto
dzia³ania maj¹ce na celu zbadanie mo¿liwoœci dalszego rozwoju i poszerzenia jego
funkcjonalnoœci o kolejne modu³y zwi¹zane z coraz istotniejsz¹ w ostatnich latach
problematyk¹ niezawodnoœci uk³adów i systemów pó³przewodnikowych. W ramach
prac zosta³y m. in. przeanalizowane mechanizmy dystrybucji ciep³a w uk³adach hete-
rogenicznych i jego wp³yw na w³aœciwoœci uk³adu.

Dystrybucja energii cieplnej wewn¹trz wielowarstwowego i wielomodu³owego
uk³adu heterogenicznego jest z³o¿onym zagadnieniem. Jest ono szczególnie istotne
z uwagi na fakt, ¿e technologia produkcji uk³adów heterogenicznych, takich jak
uk³ady projektowane w ramach projektu e-CUBES, w praktyce dopuszcza niemal swo-
bodne rozmieszczanie wertykalnych po³¹czeñ VIA zarówno w wersji ICV, jak i TSV.
Po³¹czenia te zapewniaj¹ przewodnictwo elektryczne i cieplne miêdzy poszcze-
gólnymi warstwami uk³adu (modu³ami) oraz stabilnoœæ mechaniczn¹ ca³ej hete-
rogenicznej struktury. Jedyne obecnie uwzglêdniane ograniczenia dotycz¹ce pro-
jektowania struktur heterogenicznych wynikaj¹ g³ównie z topografii integrowanych
uk³adów oraz po¿¹danych w³aœciwoœci termo-mechanicznych ca³ej struktury.
Odpowiedni poziom odprowadzania ciep³a z wnêtrza uk³adu i jego po¿¹dana koñ-
cowa stabilnoœæ mechaniczna i wytrzyma³oœæ, np. na przeci¹¿enia, to dziœ podsta-
wowe kryteria optymalizacji. Obecnie nie s¹ nam znane badania odpornoœci na
wibracje ani mo¿liwoœci wystêpowania czêstotliwoœci rezonansowych stosowanych
przy projektowaniu uk³adów 3D. Ze wzglêdu na szerokie spektrum zastosowañ
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uk³adów heterogenicznych w przysz³oœci potrzeba tego typu badañ zapewne równie¿
zostanie zweryfikowana.

Kolejny, ca³kowicie dziœ pominiêty obszar badañ to optymalizacja struktury i to-
pografii poszczególnych modu³ów uk³adu heterogenicznego pod k¹tem wp³ywu
wewnêtrznych naprê¿eñ mechanicznych na jego dzia³anie i niezawodnoœæ. Zagad-
nienie to jest istotne od strony naukowo-badawczej i zosta³o podjête w ITE w ramach
zadania statutowego.

Naprê¿enie mechaniczne jest wielkoœci¹ tensorow¹. Zale¿nie od parametrów
tensora naprê¿enia mechanicznego pojawiaj¹cego siê w strukturze jego wp³yw na
parametry elektryczne i mechaniczne tej struktury mo¿e byæ ró¿ny. Zale¿noœci
miêdzy struktur¹ uk³adu, warunkami pracy, wydzielan¹ moc¹, temperatur¹ otoczenia
a pojawiaj¹cym siê w strukturze naprê¿eniem mechanicznym maj¹ z³o¿ony,
interdyscyplinarny charakter. Ze wzglêdu na to, ¿e naprê¿enie mechaniczne wy-
stêpuj¹ce w pó³przewodnikach bezpoœrednio wp³ywa na szerokoœæ przerwy zabro-
nionej, pojawia siê dodatkowa zale¿noœæ parametrów elektrycznych uk³adów pó³-
przewodnikowych od parametrów termo-mechanicznych struktury. Ogniwem ³¹cz¹-
cym jest zjawisko naprê¿enia mechanicznego.

Na obecnym etapie badañ, przy przyjêtym poziomie szczegó³owoœci rozwa¿añ
uproszczono model dystrybucji naprê¿eñ w pod³o¿u. Rozwa¿ania zosta³y ogra-
niczone do modelowania wp³ywu naprê¿eñ g³ównych na parametry elektryczne pod-
stawowych elementów sk³adowych elektronicznych uk³adów pó³przewodnikowych.
Stosuj¹c okreœlenie „tensor”, bêdziemy siê odnosiæ do tensora rzêdu pierwszego –
wektora reprezentuj¹cego si³y wywo³uj¹ce wystêpuj¹ce w pod³o¿u naprê¿enia
g³ówne. Okreœlenie „tensor” bêdzie stosowane dla podkreœlenia z³o¿onoœci zagad-
nienia i koniecznoœci przysz³ego rozszerzenia zakresu badañ na pe³ne spektrum
zjawisk zwi¹zanych z mechanik¹ i dystrybucj¹ naprê¿eñ w pod³o¿ach krzemowych.

Zale¿nie od wzajemnej relacji parametrów tensora naprê¿enia mechanicznego,
orientacji sieci krystalograficznej oraz topografii struktury badanego przyrz¹du
pó³przewodnikowego zmienia siê ruchliwoœæ noœników. W przypadku uk³adu,
w którym wystêpuj¹ naprê¿enia mechaniczne, ruchliwoœæ zmienia siê zale¿nie od
parametrów wystêpuj¹cego naprê¿enia oraz od kierunku przep³ywu noœników
elektrycznych pr¹du. Zale¿noœæ ta jest obecnie szeroko wykorzystywana przez firmê
Intel w technologii produkcji uk³adów scalonych na naprê¿onym krzemie (strained

silicon). Wykorzystanie zale¿noœci miêdzy ruchliwoœci¹ noœników a naprê¿eniami
w kanale tranzystora MOS umo¿liwia uzyskanie wy¿szych ruchliwoœci noœników
i poprawê parametrów pracy tranzystora.

Wszystko to sprawia, ¿e w przypadku elementów pó³przewodnikowych
(tranzystory MOS) czy pó³przewodnikowych przyrz¹dów z³¹czowych (diody, tran-
zystory z³¹czowe, tranzystory bipolarne itd.) ich dzia³anie, parametry elektryczne
i stabilnoœæ zale¿¹ od naprê¿eñ mechanicznych obecnych w pod³o¿u. Na etapie
projektowania uk³adu scalonego lub okreœlonego jego fragmentu projektant po-
winien mieæ mo¿liwoœæ optymalizacji poprzez wykorzystanie tej zale¿noœci, odpo-
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wiedni dobór elementów oraz optymalizacjê topografii uk³adu i geometrycznej
orientacji tranzystorów i innych struktur pó³przewodnikowych wzglêdem tensora
naprê¿eñ mechanicznych.

W ramach zadania statutowego wykonano prace, które w pierwszej kolejnoœci
mia³y daæ podstawê do odpowiedzi na pytanie, czy wystêpuje deterministyczna za-
le¿noœæ miêdzy naprê¿eniem mechanicznym obecnym w pod³o¿u krzemowym
a parametrami elektrycznymi przyrz¹dów wykonanych w tym pod³o¿u. Zasadnicz¹
kwesti¹ by³o to, czy dostêpne narzêdzia CAD umo¿liwiaj¹ prowadzenie tego rodzaju
symulacji i badañ. Dalsze prace mia³y na celu okreœlenie, jaki wp³yw na dzia³anie
uk³adów heterogenicznych wywieraj¹ naprê¿enia mechaniczne pojawiaj¹ce siê
w strukturze za spraw¹ obecnoœci ³¹czników VIA, wytworzonych w celu zapew-
nienia po³¹czeñ elektrycznych miêdzy poszczególnymi modu³ami uk³adów hetero-
genicznych, jak równie¿ ich stabilnoœci mechanicznej.

Wyniki symulacji

Symulacje zosta³y przeprowadzone we wspó³pracy z Zak³adem Technologii
Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych, dysponuj¹cym uniwersalnym symu-
latorem fizycznym Coventor. Za pomoc¹ tego programu zosta³y okreœlone zakresy
naprê¿eñ generowanych w pod³o¿u pó³przewodnikowym przez wertykalne elementy
³¹cz¹ce VIA. Na potrzeby symulacji za³o¿ono równie¿, ¿e w przypadku VIA typu
TSV, które przechodzi na wylot przez ca³¹ p³ytkê pod³o¿ow¹, element ten jest
wykonany z wolframu. Wybór by³ nieprzypadkowy, gdy¿ tego rodzaju TSV s¹
obecnie przewidziane do zastosowania w technologiach integracji 3 D uk³adów
projektu e-CUBES.

Zale¿nie od odleg³oœci od badanego przyrz¹du pó³przewodnikowego wartoœci na-
prê¿eñ mechanicznych, generowanych przez pojedynczy element ³¹cznikowy typu
VIA, mieszcz¹ siê w zakresie wartoœci 0 � 2e3 MPa przy temperaturze pracy uk³adu
przyjmowanej w zakresie 300 � 500 K. W celu uproszczenia symulacji uwzglêdnio-
no jedynie tzw. naprê¿enia g³ówne pojawiaj¹ce siê w strukturze. Do prze-
prowadzenia eksperymentu, polegaj¹cego na symulacji parametrów elektrycznych
uk³adów pó³przewodnikowych, przyjêto gruboœæ pod³o¿a na poziomie 50 �m.
Symulacje maj¹ce na celu okreœlenie zmiennoœci parametrów elektrycznych
tranzystorów MOS przeprowadzono dla ró¿nych k¹tów miêdzy tensorem rzêdu
pierwszego, opisuj¹cym si³y wywo³uj¹ce naprê¿enie podstawowe, a kierunkiem
przep³ywu noœników w kanale tranzystora MOS w p³aszczyŸnie jego pod³o¿a. K¹ty
te zawiera³y siê w zakresie 0 �180°.

Wœród wielu przeprowadzonych symulacji nale¿y wymieniæ symulacje charakte-
rystyk wyjœciowych dla trzech tranzystorów o d³ugoœci kana³ów 130 nm, 180 nm
i 350 nm. Z uwagi na czasoch³onnoœæ ka¿dej serii symulacji do dalszych symulacji
wybrano tranzystory NMOS 350 nm i 130 nm o strukturach zgodnych z techno-
logiami AMS-C35 i 130 nm o strukturze zgodnej technologi¹ UMC.
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Wp³yw naprê¿eñ mechanicznych na
charakterystyki pr¹dowo-napiêciowe tran-
zystorów jest wyraŸny (rys. 3). Prze-
prowadzono równie¿ symulacje zale¿no-
œci napiêcia progowego VT tranzystorów
NMOS od wartoœci naprê¿enia mecha-
nicznego zale¿nie od k¹ta miêdzy tenso-
rem naprê¿enia g³ównego a kierunkiem
przep³ywu noœników w kanale tranzy-
stora. Wyniki symulacji (rys. 4) potwier-
dzaj¹ wystêpowanie zale¿noœci wartoœci
napiêcia progowego VT od wartoœci naprê-
¿enia, jak równie¿ od k¹ta � miêdzy kie-
runkiem przep³ywu noœników w kanale
a wektorem si³ wywo³uj¹cych naprê¿enie
podstawowe obecne w pod³o¿u.

W celu uzyskania pe³niejszego obrazu
wp³ywu naprê¿eñ mechanicznych na para-
metry tranzystorów MOS przeprowa-
dzono symulacje zale¿noœci napiêcia pro-
gowego VT od k¹ta �. Wykresy otrzymane
w wyniku przeprowadzonych symulacji
(rys. 5) s¹ symetryczne wzglêdem warto-
œci uzyskanych dla tensora naprê¿enia
podstawowego, prostopad³ego do kierun-
ku przep³ywu noœników w kanale tranzys-
tora MOS. Najsilniejsza zale¿noœæ wystê-
puje dla k¹ta � = 90°. Symulacje przepro-
wadzono dla symetrycznych struktur
MOS.

Po okreœleniu zakresu naprê¿eñ mecha-
nicznych, które mog¹ pojawiæ siê w pod-
³o¿u krzemowym, zaplanowano przepro-
wadzenie serii symulacji elektrycznych
opartych na modelach fizycznych. Wy-
korzystano do tego celu pakiet programo-
wania TCAD. Wstêpnie symulacje prze-
prowadzono dla tranzystorów NMOS
o d³ugoœci kana³u 350 nm, 180 nm i 130 nm,
wykonanych na pod³o¿u o typowej orientacji krystalograficznej <100>. Symulacje
przeprowadzono dla ró¿nych k¹tów ustawienia tensora naprê¿enia podstawowego
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Rys. 3. Wp³yw naprê¿enia mechanicznego w pod-
³o¿u na charakterystyki wyjœciowe tranzystora
MNOS L = 130 nm

Rys. 4. Wp³yw naprê¿enia mechanicznego w po-
d³o¿u na VT napiêcie progowe tranzystora NMOS
130 nm. Widoczny jest niekorzystny wp³yw obec-
noœci naprê¿enia mechanicznego prowadz¹cy do
niew³aœciwego dzia³ania tranzystora (ujemne napiê-
cie progowe dla tranzystora NMOS)

Rys. 5. Wp³yw k¹ta miêdzy tensorem podstawo-
wego naprê¿enia a kierunkiem przep³ywu noœni-
ków elektrycznych w kanale tranzystora NMOS.
Symulacje przeprowadzono dla ró¿nych wartoœci
naprê¿eñ w pod³o¿u.



wzglêdem kierunku przep³ywu noœników w kanale tranzystora. Przyjêto zakres
k¹tów � = 0 � 180° z krokiem +15° w p³aszczyŸnie pod³o¿a tranzystora. Prze-
prowadzone symulacje pokaza³y, ¿e wartoœæ pr¹du drenu p³yn¹cego w kanale
tranzystora NMOS zale¿y od wartoœci naprê¿eñ mechanicznych obecnych w pod³o¿u
krzemowym, jak równie¿ od k¹ta miêdzy kierunkiem Ÿród³o-dren a kierunkiem
naprê¿enia. Na drodze symulacji okreœlono podobne zale¿noœci dla napiêcia
progowego przyk³adowych tranzystorów NMOS. Jak pokazuje rys. 3, zale¿noœæ ta
jest symetryczna, ze œrodkiem symetrii przypadaj¹cym dla k¹ta prostego. Po
uzyskaniu wyników symulacji, potwierdzaj¹cych zale¿noœæ parametrów elektrycz-
nych od naprê¿eñ generowanych przez elementy VIA, symulacje powtórzono dla

uk³adów o wiêkszym stopniu z³o¿onoœci.
Przeprowadzono symulacje dzia³ania
podstawowych bramek cyfrowych: NOT,
NAND i NOR wykonanych w technologii
0,35 �m w warunkach naprê¿eñ rzêdu
100 � 300 MPa. Parametry fizyczne tran-
zystorów zastosowanych w tych bram-
kach zaczerpniêto bezpoœrednio z danych
technologicznych procesu AMS-C35, dos-
têpnych dla bloków funkcjonalnych o pod-
stawowej obci¹¿alnoœci. Na pocz¹tku prze-
prowadzono symulacje i okreœlono zmien-
noœæ napiêcia progowego VT dla tranzys-

torów NMOS oraz PMOS o proporcjach W/L, zgodnych ze specyfikacj¹ technologii
AMS-C35. Jak wynika z rys. 6, po zaniedbaniu zale¿nego od typu tranzystora MOS
znaku przy napiêciu progowym, zmiany w dzia³aniu tranzystorów NMOS i PMOS
maj¹ podobny charakter. Przeprowadzono równie¿ symulacje dzia³ania podstawo-
wych bramek CMOS.

Wnioski

Przeprowadzone badania i symulacje dotycz¹ce wp³ywu naprê¿eñ w pod³o¿u na
niezawodnoœæ uk³adów potwierdzaj¹ zasadnoœæ ich podjêcia. Pokazuj¹ równie¿ jak
istotne jest okreœlenie wp³ywu dodatkowych struktur (VIA) mechanicznie integro-
wanych z pod³o¿em uk³adów scalonych/modu³ów heterogenicznych. Problem nie-
zawodnoœci (oprócz rozrzutów parametrów zwi¹zanych bezpoœrednio z technologi¹
produkcji, z zakresem temperatur pracy produkcji) powinien byæ rozwa¿any
dodatkowo w kategoriach naprê¿eñ mechanicznych powstaj¹cych w strukturze nie
tylko na skutek wahañ temperatury, lecz tak¿e wertykalnej integracji mechanicznej
kilku modu³ów w jeden uk³ad heterogeniczny.

Prowadzenie dalszych prac badawczo rozwojowych bêdzie wymaga³o zakupu
niezbêdnego oprogramowania in¿ynierskiego. S¹ to pakiety COMSOL i TCAD.
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Rys. 6. Wp³yw wartoœci naprê¿enia w pod³o¿u na
napiêcie progowe komplementarnych tranzystorów
NMOS i PMOS (AMS-C35)



W najbli¿szej przysz³oœci planowane jest kontynuowanie badañ dla innych
uk³adów i przyrz¹dów w warunkach okreœlonych na podstawie dodatkowych
symulacji w œrodowisku Coventor i ComSol.

Autor sk³ada podziêkowania dr in¿. Tomaszowi Bieñkowi za wspó³pracê przy
przeprowadzaniu symulacji termicznych i symulacji naprê¿eñ w pod³o¿ach
krzemowych oraz doc. dr hab. in¿. Zenonowi Gniazdowskiemu za konsultacje i po-
moc w interpretacji wyników symulacji.

2.2. Projekt struktury badawczej odbiornika RF

W 2008 r. kontynuowano projekt struktury badawczej odbiornika komunikacji
bezprzewodowej na pasmo ISM 2,4GHz dla technologii CMOS 0,35 �m (wariant
C35B4M6) dostêpnej w AMS (Austria Mikro Systeme). W poprzednim etapie
zosta³y wykonane projekty elektryczne oscylatora VCO, pêtli PLL wytwarzaj¹cej
siatkê czêstotliwoœci w paœmie, generatora sygna³u heterodyny oraz ogranicznika
amplitudy w torze p. cz. Obecnie projekty te zosta³y dopracowane. Ponadto zapro-
jektowano wzmacniacz wejœciowy LNA, mieszacz sygna³owy obni¿aj¹cy czêstotli-
woœæ 2,4GHz � 2 MHz, filtr polifazowy na 2 MHz, filtr pasmowy p. cz. (2 MHz),
wskaŸnik poziomu sygna³u (RSSI) oraz demodulator GFSK.

Nastêpnie wykonano projekty topografii poszczególnych bloków, a dla bloków
w. cz. ekstrakcjê elementów paso¿ytniczych z topografii masek i powtórne symulacje
tzw. post-layout. Bior¹c pod uwagê uzyskane wyniki, wprowadzono niezbêdne
modyfikacje do projektu. Po okreœleniu rozk³adu wyprowadzeñ dla przyjêtej obudo-
wy QFP64 powtórzono symulacje wzmacniacza i oscylatora z modelem obudowy.

Wynikiem prac w 2008 r. jest projekt elektryczny i projekt topografii uk³adu
scalonego (nazwanego BT-03), zawieraj¹cego tor odbiornika od wejœcia w. cz. do
wyjœcia sygna³u zdemodulowanego z dodatkowymi wyprowadzeniami umo¿liwia-
j¹cymi pomiary torów w. cz., p. cz., pêtli PLL oraz parametrów wzmacniacza
wejœciowego i oscylatora. Projekt ten zosta³ skierowany poprzez Europractice do
realizacji w AMS. Pogl¹dowy schemat tego uk³adu przedstawia rys. 7.
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Rys. 7. Pogl¹dowy schemat uk³adu badawczego BT-03



Wzmacniacz wejœciowy LNA

Wzmacniacz wejœciowy ma konfiguracjê ró¿nicow¹ ze wzglêdu na znacznie
mniejszy wp³yw po³¹czeñ i wyprowadzeñ masy uk³adu na parametry wzmacniacza.
W uk³adzie ró¿nicowym pr¹d wzmacniacza jest ustalany przez Ÿród³o pr¹dowe i jest
w przybli¿eniu sta³y, niezale¿ny od przebiegu wejœciowego. Spadek napiêcia w. cz.
na elementach obudowy i po³¹czeñ drutowych tworz¹cych doprowadzenie masy
i zasilania jest pomijalny.

Stopieñ wzmacniaj¹cy tworzy ró¿nicowa kaskoda z dwoma identycznymi, stro-
jonymi zewnêtrznym napiêciem, obwodami rezonansowymi z cewkami o L = 3,7 nH.
Drugi stopieñ, tak¿e w konfiguracji ró¿nicowej, pe³ni funkcjê rozdzielacza mocy
sygna³u na dwa identyczne wyjœcia do mieszaczy w torach I i Q. W celu poprawy
liniowoœci w Ÿród³ach pary dolnego piêtra umieszczono rezystory o rezystancji
R = 18 �. Sygna³y wyjœciowe s¹ pobierane z rezystorów w drenach i bez poœredni-
ctwa buforów przesy³ane do mieszaczy sygna³owych. Pr¹d tego stopnia wynosi
typowo 6 mA i jest ustalany jednoczeœnie z pr¹dem pierwszego stopnia.

W symulacji post-layout z modelem obudowy OFP64 uzyskano 12,8 dB wzmoc-
nienia mocy przy niesymetrycznym wprowadzeniu sygna³u i „uziemieniu” drugiego
wejœcia wzmacniacza dla sygna³ów zmiennych oraz dla rezystancji obci¹¿aj¹cych
300 �. Uzyskano tylko 5,6 dB wspó³czynnika szumów, co jest zwi¹zane ze zbyt
d³ugimi po³¹czeniami drutowymi obudowy i zmian¹ impedancji dopasowania
szumowego po do³¹czeniu modelu obudowy.

Mieszacze sygna³owe 2,4 GHz/2 MHz

Mieszacze wytwarzaj¹ sygna³y poœredniej czêstotliwoœci w torach I, Q odbiornika.
Ka¿dy z nich otrzymuje sygna³ w. cz. ze wzmacniacza wejœciowego oraz sygna³ hete-
rodynowy o odpowiedniej fazie (I – 0o, Q – 90o). Sygna³y wyjœciowe maj¹ czêstotli-
woœæ 2 MHz, teoretycznie równe amplitudy i fazy odpowiednio 0o i 90o (dla sygna³u
u¿ytecznego), a dla sygna³u lustrzanego 0o i –90o. S¹ to mieszacze w uk³adzie
Gilberta, z tranzystorami dolnego piêtra, na które wchodzi sygna³ w. cz. ze wzmac-
niacza, i tranzystorami górnego piêtra, na które jest podawany sygna³ kluczuj¹cy
z generatora sygna³u heterodynowego. Dolna para tranzystorów ma zapewnion¹
polaryzacjê DC z dzielnika rezystorowego, a górna otrzymuje j¹ z uk³adu wytwa-
rzania sygna³u heterodyny. W dolnej parze ró¿nicowej zastosowano ujemne pr¹dowe
szeregowe sprzê¿enie zwrotne w postaci rezystorów o R = 200 � w celu uzyskania
szerokiego zakresu liniowoœci. Pr¹d pojedynczego mieszacza wynosi 2,1 mA, przy
czym w górnym piêtrze jest on ograniczony do ok. 200 �A w ka¿dej parze tranzy-
storów, co pozwoli³o zastosowaæ rezystory o stosunkowo du¿ej rezystancji – 4 k�

w drenach w celu podwy¿szenia wzmocnienia przemiany.
Po ekstrakcji elementów paso¿ytniczych z topografii przeprowadzono symulacjê

toru w.cz. obejmuj¹cego wzmacniacz i mieszacz sygna³owy. Przy napiêciu zasilania
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3,3 V dla typowych modeli przy poziomie sygna³u wejœciowego –70 dBm uzyskano
na wyjœciu sygna³ ró¿nicowy p. cz. (2 MHz) o amplitudzie ok. 4,5 mV.

Filtr polifazowy

Filtr polifazowy jest dwuwejœciowym i jednowyjœciowym pasywnym filtrem
dolnoprzepustowym, którego sygna³ wyjœciowy dla okreœlonej czêstotliwoœci (w tym
wypadku 2 MHz) jest uzale¿niony od amplitud i wzajemnych faz sygna³ów wejœcio-
wych. Pozwala to na wyt³umienie w torze p. cz. sygna³u lustrzanego charaktery-
zuj¹cego siê tym, ¿e w widmie w. cz. jest on odleg³y od sygna³u u¿ytecznego o dwie
wartoœci czêstotliwoœci poœredniej (w tym wypadku o 4 MHz), a po przemianie
tworzy sygna³ o tej samej czêstotliwoœci co sygna³ u¿yteczny. Z powodu ró¿nych
nieidealnoœci (odchy³ki wartoœci elementów, odchy³ki faz sygna³ów wejœciowych,
nierównoœci ich amplitud) t³umienie sygna³u lustrzanego przez filtr polifazowy
osi¹ga zwykle skoñczon¹ wartoœæ ok. 25 dB. Zastosowany filtr sk³ada siê z trzech
segmentów o biegunach po³o¿onych w punktach 2 MHz (fpcz), 1,5 MHz (0,75 fpcz)
i 2,5 MHz (1,25 fpcz). Przy wszystkich pojemnoœciach identycznych C = 0,8 pF
w³aœciwe po³o¿enie biegunów w segmentach filtru jest osi¹gniête przez odpowiednie
wartoœci rezystancji: 100, 75 i 125 k�.

Symulacja dla modeli worst speed i worst power pokaza³a, ¿e odchy³ka wartoœci
elementów nie ma du¿ego wp³ywu na t³umienie sygna³u lustrzanego. Natomiast
istotny jest wp³yw odchy³ek amplitudowych i fazowych sygna³ów wejœciowych od
sytuacji idealnej, tj. równoœci amplitud i faz ±90o. Dla 2o b³êdu fazy uzyskano w sy-
mulacji 34 dB t³umienia sygna³u lustrzanego. Dla 2% b³êdu amplitudy uzyskano ok.
31 dB t³umienia sygna³u lustrzanego. Przyczyn¹ b³êdów amplitudowych i fazowych
s¹ nieidentyczne drogi rozchodzenia siê wielkoczêstotliwoœciowych sk³adowych I, Q
i niedok³adnoœci w dzia³aniu uk³adów wytwarzaj¹cych te przebiegi.

Filtr pasmowy poœredniej czêstotliwoœci

Filtr ten wyznacza selektywnoœæ ca³ego uk³adu odbiorczego, jest wiêc bardzo
istotn¹ jego czêœci¹. Jest to filtr typu Gm-C 16 rzêdu, zbudowany z trzynastu stopni
po³¹czonych kaskadowo, w tym oœmiu stopni œrodkowoprzepustowych drugiego
rzêdu i piêciu stopni wzmacniaj¹cych szerokopasmowych.

W³aœciwoœci transmisyjne stopnia œrodkowoprzepustowego s¹ wyznaczone przez
sta³e czasowe utworzone przez pojemnoœci oraz transkonduktancje gm trans-
konduktorów (Gm-cell), tj. uk³adów sterowanych napiêciowo, których wielkoœci¹
wyjœciow¹ jest pr¹d: iwy = gm*uwe. Poniewa¿ gm jest uzale¿niona od pr¹du polaryzacji
transkonduktora, wiêc za pomoc¹ zmiany pr¹du polaryzacji mo¿na oddzia³ywaæ na
czêstotliwoœæ œrodkow¹ i wzmocnienie stopnia.

W celu zapewnienia mo¿liwie p³askiego przebiegu charakterystyki amplitudowej
w paœmie przepustowym czêstotliwoœci œrodkowe i dobroci poszczególnych sekcji
kwadratowych (œrodkowoprzepustowych) zosta³y odpowiednio dobrane. Ka¿d¹
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z pojemnoœci zaprojektowano jako ca³kowit¹ wielokrotnoœæ pojemnoœci C0 = 111 fF,
co powinno zmniejszyæ wp³yw rozrzutów na parametry filtru.

Wa¿nym elementem filtru jest transkonduktor. Jego charakterystyka przejœciowa
powinna byæ liniowa w szerokim zakresie napiêcia wejœciowego min. ±1 V z uwagi
na znaczn¹ dynamikê sygna³ów na wejœciu filtru rzêdu min. 50 dB. Transkonduktor
tworzy para ró¿nicowa tranzystorów n, zasilanych ze Ÿróde³ pr¹dowych o nominal-
nych wartoœciach pr¹dów 30 �A, z rezystorem 30 k� miêdzy Ÿród³ami, ustala-
j¹cym zakres liniowej pracy. W projekcie filtru zastosowano identyczne trans-
konduktory we wszystkich sekcjach, co u³atwi³o proces projektowania.

Strojenie ca³ego filtru, potrzebne ze wzglêdu na mo¿liwe odchy³ki wartoœci
pojemnoœci oraz parametrów tranzystorów n-MOS i rezystorów tworz¹cych trans-
konduktory, jest przeprowadzane za pomoc¹ regulacji zewnêtrznej pr¹dów pola-
ryzuj¹cych wszystkie transkonduktory jednoczeœnie. W zakresie pr¹dów 5 � 15 mA
uzyskano dla modeli typowych zakres regulacji wzmocnienia filtru od –3 do 22 dB.

Symulacje wykaza³y przesuwanie siê charakterystyki przenoszenia o ok. 0,25 MHz
w stronê ni¿szych czêstotliwoœci dla modeli worst speed (wolne tranzystory, wiêksze
pojemnoœci) oraz odwrotnie dla modeli worst power (szybkie tranzystory, mniejsze
pojemnoœci). Ta zmiana po³o¿enia charakterystyki bêdzie kompensowana poprzez
zewnêtrzne strojenie pr¹dowe. Dla typowych modeli i pr¹dów regulacyjnego i stro-
j¹cego równych 10 �A uzyskano w symulacji –3 dB pasmo przenoszenia równe
1,02 MHz, t³umienie sygna³u z s¹siedniego kana³u na poziomie –15 dB i z nastêp-
nego na poziomie –53 dB.

Uk³ad wskaŸnika poziomu sygna³u

Uk³ad wskaŸnika poziomu sygna³u (RSSI) sk³ada siê z piêciu segmentów, na
których wejœcia doprowadzane s¹ sygna³y z wejœæ kolejnych stopni wzmacniaj¹cych
ogranicznika amplitudy. W wyniku na ich wyjœciach pojawia siê pr¹d, którego
wartoœæ jest uzale¿niona od napiêcia sygna³u wejœciowego. Pr¹dy z poszczególnych
segmentów s¹ ze sob¹ sumowane i wp³ywaj¹ do rezystora wyjœciowego. Przy braku
sygna³u pr¹d jest maksymalny, w miarê wzrastania wartoœci napiêcia wejœciowego
wartoœæ pr¹du maleje. Napiêcie wyjœciowe daje informacjê o sile sygna³u dociera-
j¹cego do wejœcia ogranicznika.

Wyjœciowy sygna³ analogowy jest przetwarzany do postaci cyfrowej w prze-
tworniku analogowo-cyfrowym, wykorzystuj¹cym metodê bezpoœredniego porówna-
nia równoleg³ego o szesnastu poziomach referencyjnych. Wynikowy kod termo-
metryczny jest przekszta³cany do czterobitowego kodu BCD.

Demodulator GFSK

W systemie komunikacji bezprzewodowej BT (Bluetooth) wykorzystywana jest
modulacja z kluczowan¹ czêstotliwoœci¹ sygna³u noœnej typu GFSK (Gausian Fre-

quency Shift Keying). Zgodnie ze standardem BT maksymalna szybkoœæ transmisji
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wynosi 1 Mb/s, nominalny indeks modulacji 0,32 i maksymalna stopa b³êdu trans-
mitowanych danych BER (Bit error rate) 0,1%. Blok demodulatora GFSK stanowi
ostatni stopieñ toru sygna³owego odbiornika, umo¿liwiaj¹cy ekstrakcjê strumienia
danych z ograniczonego amplitudowo zmodulowanego sygna³u FSK poœredniej
czêstotliwoœci 2 MHz. W tym projekcie zastosowano rozwi¹zanie oparte na detekcji
przejœcia przez zero ze wzglêdu na prostotê uk³adow¹ oraz niski pobór mocy.

Na wejœcie uk³adu podawany jest ograniczony amplitudowo ró¿nicowy sygna³
poœredniej czêstotliwoœci 2 MHz. Jest to zmodulowany w czêstotliwoœci sygna³
cyfrowy. Na narastaj¹cych i opadaj¹cych zboczach sygna³u wejœciowego s¹ gene-
rowane w¹skie impulsy (detekcja przejœcia przez zero), które nastêpnie s¹ kszta³to-
wane w uk³adzie multiwibratora monostabilnego. W efekcie pojawia siê ci¹g im-
pulsów o sta³ej szerokoœci (ok. 10 ns) zmodulowany w czêstotliwoœci. Tak ukszta³-
towany sygna³ cyfrowy jest poddawany filtracji za pomoc¹ filtru dolnoprze-
pustowego Butterwortha czwartego rzêdu o czêstotliwoœci granicznej (3 dB)
600 kHz, charakteryzuj¹cego siê maksymalnie p³ask¹ charakterystyka amplitudow¹.
W ten sposób informacja binarna, zawarta w gêstoœci impulsów sygna³u cyfrowego,
jest przekszta³cana na analogowy sygna³ napiêciowy. Sygna³ ten, po dwukrotnym
wzmocnieniu, jest podawany na wejœcie prostego uk³adu decyzyjnego, zrealizo-
wanego za pomoc¹ komparatora.

Projekt topografii struktury BT-03

Uk³ad BT-03 zaprojektowano tak, aby umo¿liwiæ osobne zbadanie wszystkich
newralgicznych bloków w torze odbiornika. Zbadana zostanie praca VCO, pe³nej
pêtli PLL, bloku generacji heterodyny, filtru pasmowego poœredniej czêstotliwoœci
2 MHz, ogranicznika amplitudy i demodulatora. Dziêki zastosowaniu sygna³ów
definiuj¹cych tryb testowy dla generatora czêstotliwoœci oraz dla generatora hete-
rodyny bloki te s¹ umieszczone jednokrotnie na chipie i mog¹ byæ badane nie-
zale¿nie. Uk³ady najbardziej wra¿liwe, czu³e na zmiany obci¹¿enia (LNA i VCO),
umieszczono dwukrotnie: w torze wysokiej czêstotliwoœci oraz jako oddzielnie
zasilane bloki przeznaczone tylko do pomiaru ich parametrów. Przewidywane s¹
tak¿e pomiary parametrów ca³ego toru RF od LNA do wyjœcia z demodulatora.

Cech¹ charakterystyczn¹ projektu struktury BT-03 jest zastosowanie osobnych
padów zasilania i masy dla prawie wszystkich bloków funkcjonalnych. Ma to na celu
zmniejszenie zak³óceñ propagowanych przez pod³o¿e i szyny zasilaj¹ce, powoduj¹ce
interakcje miêdzy blokami uk³adu. Poszczególne uk³ady zosta³y tak rozmieszczone,
aby zminimalizowaæ oddzia³ywania paso¿ytnicze, a tak¿e izolowane pierœcieniami
zabezpieczaj¹cymi umieszczonymi wokó³ cewek.

Zaprojektowano równie¿ komórki RF we/wy o zerowej rezystancji wejœciowej
i ekranowanym polu monta¿owym o minimalnej pojemnoœci. W celu zmniejszenia
pojemnoœci wejœciowej pady te zawieraj¹ tylko metal4, a pod nim jest umieszczony
metal1 (ekran), spolaryzowany czyst¹ (niezak³ócon¹) mas¹ doprowadzon¹ z zew-
n¹trz. Pady takie zastosowano jako wejœcia i wyjœcia LNA oraz wyjœcia pomiarowe
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sygna³ów wytwarzanych przez generator
heterodyny (2,4 GHz) i pêtlê PLL
(1,6 GHz). Wszystkie pady RF w uk³adzie
s¹ oœmiok¹tne, tak¿e te doprowadzaj¹ce
masê do padów ekranowanych.

Projekt topografii wykonano za pomoc¹
narzêdzia Virtuoso LayoutXL na ka¿dym
poziomie hierarchii, a weryfikacjê DRC
oraz LVS programem Assura w œrodo-
wisku Cadence. Assurê (program RCX)

wykorzystywano równie¿ do ekstrakcji
paso¿ytniczych pojemnoœci i rezystancji.

Jak ju¿ wspomniano, bloki RF by³y
projektowane metod¹ back annotation:
symulacja schematu � layout � ekstrakcja
paso¿ytów � symulacja � zmiany
w layoucie � symulacja itd. Najbardziej
wra¿liwe na wystêpowanie elementów

paso¿ytniczych s¹: VCO, LNA, preskaler w pêtli PLL oraz blok wytwarzania syg-
na³u heterodyny 2,4 GHz.

Powierzchnia uk³adu scalonego BT-03 (rys. 8) wynosi 2580 �m � 3190 �m = 8,23 mm2.
Plik z opisem layoutu w formacie gds2 ma wielkoœæ 15,86 Mb i zawiera 219313
prostok¹tów, 14016 œcie¿ek oraz 2892 wielok¹ty.

2.3. Prace zwi¹zane z serwisem MPWInstytutu Technologii

Elektronowej

W 2008 r. pakiet projektowy IDK (ITE design kit) zosta³ wzbogacony o funkcjo-
nalnoœci wykorzystywane w projektowaniu cyfrowych uk³adów scalonych, pozwa-
laj¹ce na du¿¹ automatyzacjê tego procesu. Ponadto ca³kowicie zosta³a zmieniona
strona internetowa serwisu MPW Instytutu.

Najwa¿niejsze zadania wykonane w 2008 r. to:
• uruchomienie automatycznej generacji topografii uk³adu cyfrowego za pomoc¹

narzêdzia Silicon Ensemble (Cadence Design Systems);
• charakteryzacja czasowa komórek standardowych z biblioteki ITE_CORE,

aktualizacja dokumentacji tej biblioteki;
• opracowanie biblioteki technologicznej dla narzêdzia syntezy Design Compiler

(Synopsys);
• opracowanie bibliotek modeli symulacyjnych oraz plików steruj¹cych dla symula-

torów cyfrowych;
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• opracowanie nowej wersji strony internetowej serwisu MPW instytutu, wraz
z aktualizacj¹ umów NDA oraz opracowaniem ulotek informacyjnych (do roz-
powszechniania na konferencjach).

Uruchomienie automatycznej generacji topografii uk³adu cyfrowego

za pomoc¹ Silicon Ensemble

Do dzia³ania narzêdzia automatycznej generacji topografii (Place and Route –

P&R) niezbêdne jest, aby ka¿da z wykorzystywanych komórek standardowych mia³a
wygenerowan¹ i odpowiednio zapisan¹ reprezentacjê abstract. Reprezentacja ta jest
pewnego rodzaju przetworzeniem topografii uk³adu. Jednak aby wygenerowaæ
wspomniane reprezentacje komórek, nale¿y najpierw zmodyfikowaæ plik techno-
logiczny wykorzystywanego procesu, dodaj¹c do niego klasê prRules (place and

route rules), z³o¿on¹ z kilku klas podrzêdnych, definiuj¹cych m. in. warstwy wyko-
rzystywane do prowadzenia po³¹czeñ, kontakty miêdzywarstwowe oraz podstawowe
zale¿noœci geometryczne. Dodatkowo w klasie definicji warstw musi zostaæ dodany
typ boundary dla warstw stosowanych jako po³¹czenia lub kontakty miêdzy-
warstwowe oraz warstwa prBoundary.

U³atwieniem w procesie generacji reprezentacji abstract jest Abstract Generator

(Cadence), jednak¿e jak wykaza³y doœwiadczenia, pliki wynikowe tego programu
wymagaj¹ rêcznych modyfikacji, aby mog³y zostaæ poprawnie u¿yte w Silicon En-

semble. Twórcy programu nie uwzglêdnili takich czynników, jak np. wystêpowanie
w pliku technologicznym definicji kontaktów, które nie maj¹ byæ wykorzystywane
przez narzêdzie P&R. Na skutek tych niedociagniêæ wyjœciowy plik LEF (library ex-

change format) wytwarzany przez Abstract Generator wymaga rêcznej edycji celem
usuniêcia lub poprawienia niektórych jego wpisów. Nie jest te¿ mo¿liwe auto-
matyczne przeprowadzenie weryfikacji z poziomu Abstract Generatora.

Podczas przetwarzania komórek pod k¹tem pracy z Silicon Ensemble okaza³o siê
konieczne wprowadzenie w nich pewnych modyfikacji. Pierwsz¹ z nich by³o zapew-
nienie dostêpu do ka¿dego z terminali przy u¿yciu szerokiej warstwy metal2. By³o to
konieczne z uwagi na istnienie regu³ technologicznych, zabraniaj¹cych nak³adania
siê warstwy polikrzemu i metal1 pod w¹sk¹ (szerokoœæ < 20 �m) warstw¹ metal2, co
wynika z mo¿liwoœci zerwania metalizacji 2 na tak powsta³ym uskoku. Drug¹
konieczn¹ zmian¹ by³o dostosowanie wymiarów komórek tak, aby by³y wie-
lokrotnoœci¹ siatki rozmieszczenia (placement grid). Dodatkowo nale¿a³o te¿ dodaæ
do biblioteki kilka komórek wype³niaczy (spacer) o ró¿nych szerokoœciach, po-
trzebnych do wype³nienia rzêdów komórek (Silicon Ensemble nie obs³uguje kom-
presji).

Najwiêkszym problemem w procesie uruchamiania narzêdzia P&R okaza³y siê
b³êdy w Abstract Generatorze, z powodu których ¿adna z przekonwertowanych
komórek nie przechodzi³a w tym programie weryfikacji, mimo ¿e by³a poprawna.
Wiele czasu potrzebowano na wyjaœnienie przyczyn tego zachowania. Ponadto by³o
równie¿ konieczne dostosowanie wiêkszoœci komórek do wymagañ programu
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(wspominane ju¿ poszerzenie dostêpu na metalizacji 2, dostosowanie wymiarów do
skoku siatki). Procesy te wymaga³y wielokrotnego, iteracyjnego testowania.

Wersja 1.7 pakietu IDK jest pierwsz¹ wersj¹ maj¹c¹ w mo¿liwoœæ automatycznej
generacji topografii uk³adu cyfrowego przy u¿yciu Silicon Ensemble. Dla wygody
u¿ytkownika zosta³ napisany skrypt sestart konfiguruj¹cy œrodowisko pracy
u¿ytkownika pod k¹tem wykorzystania Silicon Ensemble. W tej wersji pakietu pro-
jektowego punktem wyjœcia dla automatycznej generacji topografii uk³adu cyfro-
wego by³ schemat. Takie podejœcie jest wykorzystywane przy projektowaniu
prostych lub nietypowych uk³adów cyfrowych, jednak od wielu lat do projektowania
uk³adów cyfrowych powszechnie wykorzystuje siê syntezê z opisu uk³adu w jednym
z jêzyków HDL (Hardware description language – jêzyk opisu sprzêtu). Dlatego te¿
postanowiono uzupe³niæ pakiet IDK o te funkcjonalnoœci. Opracowanie plików
steruj¹cych do narzêdzi oraz bibliotek modeli wymaga³o wczeœniejszego wykonania
charakteryzacji czasowej wszystkich komórek standardowych. Proces ten zosta³ ju¿
wykonany wiele lat temu, jednak opiera³ siê na modelach z wczeœniejszej cha-
rakteryzacji, których parametry ró¿ni³y siê znacznie od obecnie stosowanych.
Ponadto podczas nowej charakteryzacji postanowiono zebraæ bardziej szczegó³owe
dane, np. charakteryzowaæ osobno wszystkie wejœcia bramek wielowejœciowych,
w których zazwyczaj wystêpuje asymetria miêdzy czasami prze³¹czeñ od ró¿nych
wejœæ. Wymaga³o to przeprowadzenia du¿ej liczby symulacji parametrycznych,
w szczególnoœci dla uk³adów sekwencyjnych. Dane z charakteryzacji czasowej
pos³u¿y³y do napisania modeli symulacyjnych w jêzyku Verilog, który jest podsta-
wowym jêzykiem opisu uk³adów cyfrowych w systemie Cadence. Pliki modeli
znalaz³y swoje miejsce w drzewie katalogowym instalacji pakietu projektowego,
ponadto skrypty konfiguracji œrodowiska u¿ytkownika kopiuj¹ dodatkowy plik
steruj¹cy, ustawiaj¹cy œcie¿kê dostêpu do modeli dla dwóch najczêœciej u¿ywanych
symulatorów cyfrowych – Verilog-XL i NC-Verilog, u³atwiaj¹c tym samym prace
u¿ytkownika.

W przeciwieñstwie do wszystkich opisywanych uprzednio etapów procesu pro-
jektowania, które wdro¿ono w oparciu o narzêdzia firmy Cadence, postanowiono
uruchomiæ syntezê w oparciu o narzêdzie Design Compiler firmy Synopsys. Za tym
wyborem przemawia fakt, ¿e firma Synopsys jest uznawana za lidera rynku narzêdzi
s³u¿¹cych do projektowania uk³adów cyfrowych, a jej oprogramowanie wyznacza
standardy w tej dziedzinie. Ponadto narzêdzia firmy Synopsys s¹ równie¿ dostêpne
za poœrednictwem oferty edukacyjnej Europractice. Do pracy z narzêdziem syntezy
Design Compiler potrzebne s¹ dwa pliki biblioteki – biblioteka technologiczna oraz
biblioteka symboli. Biblioteka technologiczna zawiera sekcjê ogóln¹ z pod-
stawowymi definicjami takimi, jak wykorzystywane jednostki miar u¿ywane w ob-
liczeniach i raportach, dane do obliczeñ (np. progi prze³¹czeñ, domyœlne wartoœci
pojemnoœci) oraz opisy poszczególnych komórek. W opisie ka¿dej z komórek mo¿na
wyró¿niæ kilka czêœci sk³adowych: okreœlenie powierzchni, opis koñcówek (typ,
funkcja), definicje opóŸnieñ. Zastosowany zosta³ podstawowy model opóŸnieñ,
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w którym ca³kowity czas opóŸnienia jest definiowany jako suma opóŸnienia samo-
istnego (intrinsic delay) oraz iloczynu pojemnoœci obci¹¿aj¹cej i opóŸnienia
liczonego na jednostkê pojemnoœci, wystarczaj¹cy w przypadku technologii o tak
du¿ym wymiarze charakterystycznym. Tekstowa postaæ biblioteki technologicznej
musi zostaæ przetworzona na postaæ binarn¹, do czego s³u¿y program Library Com-

piler firmy Synopsys. Za jego pomoc¹ mo¿na te¿ z biblioteki technologicznej
wygenerowaæ kody modeli VHDL Vital wszystkich dostêpnych tam komórek.
Biblioteka symboli, potrzebna w przypadku korzystania z graficznej wersji narzêdzia
syntezy (Design Analyzer, Design Vision), zosta³a wygenerowana automatycznie
przy u¿yciu Cadence to Synopsys Interface (CSI). Jednak i tu, podobnie jak
w przypadku Abstract Generatora, konieczna by³a rêczna edycja pliku Ÿród³owego
biblioteki symboli. Ostatnim elementem potrzebnym do uruchomienia syntezy by³
plik konfiguracyjny dla narzêdzi syntezy, który definiuje lokalizacje oraz nazwy
u¿ywanych bibliotek technologicznych, symboli oraz syntetycznych, a tak¿e usta-
wienia œrodowiska dedykowane dla konkretnych operacji. W zale¿noœci od rodzaju
u¿ywanych narzêdzi oraz ich wersji potrzebny jest plik konfiguracyjny w jêzyku
dcsh lub w tcl (najnowsze wersje narzêdzi). Dla wygody u¿ytkownika napisany
zosta³ skrypt zak³adaj¹cy odpowiednie katalogi i kopiuj¹cy pliki potrzebne do prze-
prowadzenia syntezy, przy czym mo¿liwy jest wybór formatu (dcsh lub tcl).

Obecnie, dziêki uruchomieniu syntezy, punktem startowym procesu pro-
jektowania cyfrowego uk³adu scalonego jest opis w jêzyku HDL (Verilog lub VHDL),
wykonany na poziomie przes³añ rejestrowych, a nie schemat. Mo¿liwoœæ roz-
poczêcia procesu projektowania od opisu wysokiego poziomu zaoszczêdza znacz-
nie wysi³ek projektanta, a ponadto umo¿liwia ³atwe wykonanie zmian w projekcie,
np. podczas wyszukiwania najlepszej jego architektury. Przetestowane zosta³y ko-
lejne fazy dzia³ania pakietu – od syntezy opisu VHDL, poprzez import wyniku
syntezy – listy po³¹czeñ komórek (strukturalny Verilog) i generacjê na jej podstawie
schematu, do automatycznego wykonania topografii (Silicon Ensemble). Poprawny
wynik porównania schematu i wygenerowanej topografii (LVS) potwierdzi³ pra-
wid³owoœæ dzia³ania narzêdzi. W ten sposób pakiet projektowy ITE zosta³ wypo-
sa¿ony w funkcjonalnoœci typowe dla ka¿dego rozbudowanego wspó³czesnego
pakietu projektowego.

W 2008 r. kontynuowano prace nad rozwojem systemu charakteryzacji przy-
rz¹dów pó³przewodnikowych w ramach projektu MPW, we wspó³pracy z Zak³adem
Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych. Napisano i uruchomiono
na testerze Sentry 10B kolejne programy pomiarowe do charakteryzacji przyrz¹dów
pó³przewodnikowych wykonywanych w technologii CMOS w Zak³adzie Tech-
nologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych. Testowanie obejmuje tran-
zystory zawarte w modulach E21 (5 tranzystorów NMOS o ró¿nych wymiarach
W/L) i E23 (5 tranzystorów PMOS o ró¿nych wymiarach W/L). Modu³y s¹ czêœci¹
struktury próbnej TS-02.
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W 2008 r. zosta³y zrealizowane prace, które by³y postulowane w roku poprzed-
nim. Jednoczeœnie postanowiono znacznie przebudowaæ stronê internetow¹ serwisu
MPW, która stanowi jego „okno na œwiat”, podstawowe miejsce wymiany informacji
z klientem, a tak¿e reklamê. Zmieniona zosta³a ca³kowicie szata graficzna oraz uk³ad
strony. Wprowadzono dwie wersje jêzykowe – polsk¹ i angielsk¹, dotyczy to rów-
nie¿ wszelkich dokumentów dostêpnych do pobrania. Opracowane zosta³y ulotki
promocyjne, które oprócz umieszczenia w Internecie by³y prezentowane m. in. na
tegorocznej konferencji MIXDES. W ulotkach i na stronie internetowej zosta³y
umieszczone doprecyzowane szczegó³y dotycz¹ce oferty, w tym cennik. Obecnie
znaczna czêœæ informacji zosta³a przeniesiona z czêœci prywatnej serwisu (dostêpnej
dla zarejestrowanych u¿ytkowników) do czêœci publicznej, co ma na celu przy-
ci¹gniêcie potencjalnych klientów. Rejestracja pierwszego klienta serwisu wykaza³a
równie¿ potrzebê doprecyzowania tekstu NDA. Po wprowadzeniu poprawek oraz
otrzymaniu pozytywnej ekspertyzy z biura prawnego obie wersje umowy o nie-
ujawnianiu informacji (polska i angielska) zosta³y umieszczone na stronie serwisu.

Wdro¿enie automatycznego systemu sporz¹dzania kopii bezpieczeñstwa

danych z komputerów PC Zak³adu

Podstawow¹ infrastruktur¹ Zak³adu jest wewnêtrzna sieæ komputerowa (Z-9
LAN), skupiaj¹ca stacje robocze SUN z odpowiednim oprogramowaniem CAD,
wykorzystywanym do projektowania uk³adów scalonych. Sieæ ta od wielu lat ma
wdro¿one procedury wykonywania kopii bezpieczeñstwa. Jednak¿e pewna czêœæ
wartoœciowych danych znajduje siê na komputerach PC z dostêpem do Internetu,
które s¹ wykorzystywane do celów sprawozdawczych, pisania ofert, jak równie¿
poszukiwania i gromadzenia informacji, wykorzystywanych w procesie pro-
jektowania. Dane te zajmuj¹ w sumie doœæ niewielk¹ objetoœæ, ale s¹ rozrzucone po
kilkunastu maszynach, co powoduje, ¿e ich czêsta archiwizacja metod¹ nagrywania
p³yt CD i DVD jest pracoch³onna oraz nieefektywna ekonomicznie. Postanowiono
wdro¿yæ sieciowy system archiwizacji. System sk³ada siê z dwóch maszyn pra-
cuj¹cych pod kontrol¹ systemu Debian GNU Linux, przy czym jedna z maszyn pe³ni
te¿ rolê normalnie u¿ytkowanego komputera PC. Pierwsza maszyna pracuje jako
serwer SMB – udostêpnia zasoby po³¹czonych przez LVM dwóch dysków widoczne
dla u¿ytkowników MS Windows poprzez otoczenie sieciowe. Zasoby te s¹ objête
systemem udzia³ów (quota), zapewniaj¹cym kontrolê wspó³u¿ytkowania dysku
przez wiele osób. Domyœlnie ustawione prawa dostêpu pozwalaj¹ na odczyt/zapis
tylko w³aœcicielowi katalogu. Alternatywna w stosunku do otoczenia sieciowego for-
ma dostêpu do katalogów jest sftp, przy czym ze wzglêdów bezpieczeñstwa zablo-
kowana jest mo¿liwoœæ otwarcia pow³oki (shell). Dla u¿ytkowników systemu
po³¹czenie na porcie 22 obs³uguje tylko komendy transferu danych. Oprócz portów
potrzebnych do funkcjonowania protoko³u SMB oraz sftp system ma ze wzglêdów
bezpieczeñstwa wy³¹czon¹ resztê us³ug sieciowych.
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Drugim elementem systemu jest komputer maj¹cy zainstalowane oprogramo-
wanie BackupPC. Jest to oprogramowanie dostêpne na licencji GPL, napisane
w jêzyku Perl, dziêki czemu mo¿e z powodzeniem pracowaæ na wielu platformach.
BackupPC jest w stanie archiwizowaæ stacje klienckie pracuj¹ce pod kontrol¹
wiêkszoœci powszechnie stosowanych systemów operacyjnych, obs³uguje archi-
wizacjê przyrostow¹, jak równie¿ ma wbudowany system rozpoznawania iden-
tycznych plików w archiwach pochodz¹cych z tej samej lub innych maszyn, co
w drastyczny sposób redukuje miejsce zajmowane przez archiwa. Podstawowym
zadaniem administratora po zainstalowaniu BackupPC jest w³aœciwe skonfiguro-
wanie samego oprogramowania (lokalizacja sk³adnicy danych, ustalenie, kiedy bêd¹
wykonywane procesy archiwizacyjne, co ile kopii przyrostowych jest wykonywana
kopia pe³na), skonfigurowanie plików definiuj¹cych archiwizowane maszyny oraz
w³aœciwe skonfigurowanie maszyn klienckich pod k¹tem zastosowanego transferu
danych. W naszym przypadku wszystkie archiwizowane maszyny pracuj¹ pod kon-
trol¹ systemu linux, zatem jako metodê archiwizacji wybrano tar, a jako protokó³
transmisji ssh/sftp. Konieczne by³o dodanie odpowiednich u¿ytkowników syste-
mowych oraz umo¿liwienie im zdalnego automatycznego logowania z uwierzy-
telnieniem za pomoc¹ kluczy publicznych ssh. Obecnie zainstalowany w Zak³adzie
system BackupPC archiwizuje dane z trzech komputerów, w tym serwera www
serwisu MPW Instytutu. Dziêki rozwi¹zaniu opartemu na dwóch maszynach cenne
zbiory u¿ytkowników znajduj¹ siê w dwóch niezale¿nych miejscach. U¿ycie dwóch
maszyn gwarantuje wysoki poziom bezpieczeñstwa, poniewa¿ dane zostan¹ za-
chowane nawet w przypadku ca³kowitej eliminacji jednego z komputerów (kradzie¿,
awaria dysku twardego). Warto nadmieniæ, ¿e BackupPC oferuje interfejs administratora
w postaci strony http mog¹cej s³u¿yæ do bie¿¹cej analizy stanu systemu, jak równie¿ do
sterowania wykonywaniem archiwizacji lub odzyskiwania plików z archiwum.

2.4. Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna uk³adów scalonych oraz modu³ów

na p³ytkach drukowanych

Prowadzone prace obejmowa³y wybrane zagadnienia dotycz¹ce kompatybilnoœci
elektromagnetycznej (EMC) uk³adów scalonych, g³ównie cyfrowych, oraz uk³adów
elektronicznych na p³ytkach drukowanych.

Uczestnictwo w pracach normalizacyjnych Podkomitetu Technicznego

47A Uk³ady Scalone, Miêdzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC

W ramach Grupy Roboczej WG2 dzia³ania zosta³a opracowana i opublikowana
jedna norma – IEC 60748-2-20:2008 Semiconductor Devices – Integrated Circuits –
Part 2-20: Digital Integrated Circuits – Family Specification – Low Voltage Inte-
grated Circuits. W przygotowaniu znajduje siê norma ujednolicaj¹ca wymagania na
cyfrowe uk³ady scalone o ma³ych napiêciach zasilania, szczególnie od strony naj-
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mniejszych napiêæ znamionowych 1,2 i 1,0 V, co odpowiada wartoœciom skrajnym
0,8 – 1,3 V i 0,7 – 1,1 V. Zagadnienia te s¹ istotne z punktu widzenia EMC, bo przy
obni¿aniu napiêæ zasilania zmniejszeniu ulegaj¹ marginesy odpornoœci uk³adów na
zaburzenia (marginesy szumowe). Opracowano informacjê o pracach normaliza-
cyjnych w formie publikacji w miesiêczniku Elektronika nr 10/2008.

W ramach dzia³ania Grupy Roboczej WG9 zosta³y przygotowane projekty kilku
norm dotycz¹cych badania odpornoœci uk³adów scalonych na zaburzenia EM w za-
kresie do 1 GHz i czêœciowo powy¿ej tego zakresu.

Spotkanie cz³onków obu Grup Roboczych, gromadz¹cych specjalistów z kilku-
nastu krajów, odbêdzie siê po raz drugi w Polsce, w Krakowie, w kwietniu 2009 r.

Realizacja pracy badawczej (grantu) pt. „Metody oceny odpornoœci uk³adów

scalonych na zaburzenia elektromagnetyczne”

Celem projektu by³a ocena wp³ywu zaburzeñ elektromagnetycznych na uk³ady
scalone i czêœciowo pakiety testowe oraz próby modelowania odpornoœci na te
zaburzenia.

Opracowano uk³ady pomiarowe i metody badañ odpornoœci na zaburzenia EM
promieniowane i przewodzone. Przeprowadzono analizê zjawisk fizycznych zwi¹-
zanych z zastosowanymi nara¿eniami uk³adów. Do opisu zjawisk i mechanizmów
oddzia³ywania nara¿eñ zaproponowano wstêpnie pewne modele analityczne.
Przeprowadzono doœwiadczaln¹ weryfikacjê szeregu proponowanych metod pomia-
rowych przez wykonanie badañ wybranych uk³adów scalonych, g³ównie cyfrowych,
reprezentowanych przez mikroprocesory. Stosowano ró¿ne rodzaje zaburzeñ w for-
mie sygna³ów ci¹g³ych i impulsowych oraz ró¿ne rodzaje stanowisk pomiarowych.

Informacje o wykonywanych badaniach znajduj¹ siê w referatach opubliko-
wanych w materia³ach V Krajowej Konferencji EMC w £odzi oraz w materia³ach 19.
Miêdzynarodowego Sympozjum EMC we Wroc³awiu.

Prace doœwiadczalno-laboratoryjne

Przeprowadzono d³ugoterminowe badania odpornoœci uk³adów scalonych
MCY74023 na serie wy³adowañ elektrostatycznych o napiêciu 2 kV i 4 kV. Uk³ad
scalony MCY74023 zawiera trzy bramki logiczne zamkniête w standardowej obu-
dowie plastykowej z czternastoma wyprowadzeniami. Ka¿de z wyprowadzeñ US ma
w³asny obwód zabezpieczaj¹cy przed wy³adowaniami ESD (rys. 9).

Wy³adowania elektrostatyczne by³y podawane na koñcówki zasilania, natomiast
pozosta³e wyprowadzenia bramek logicznych by³y zwarte do masy VSS uk³adu
scalonego, zgodnie ze schematem z rys. 10. Do nara¿eñ u¿yto generatora DITO firmy
EM TEST podaj¹cego impulsy elektrostatyczne zgodne ze specyfikacj¹ normy IEC
61010 (model HBM).

Badania przeprowadzono na trzech grupach uk³adów scalonych, podaj¹c jedno-
razowo piêæ impulsów elektrostatycznych w odstêpach 1 s. Po ka¿dej serii wy³a-
dowañ wykonywano pomiary pr¹du up³ywu za pomoc¹ testera uk³adów scalonych.
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Przekroczenie dopuszczalnej wartoœci te-
go parametru traktowano jako uszko-
dzenie badanego uk³adu scalonego i elimi-
nowano z serii pomiarowej.

Na podstawie wyników badañ opisa-
nych w Raporcie Z9/2008_1 dobrano
maksymalne napiêcia i polaryzacjê impul-
sów elektrostatycznych tak, ¿eby nie po-
wodowa³y uszkodzeñ US po pierwszej
serii wy³adowañ. Pierwsz¹ i drug¹ grupê
US nara¿ano impulsami o amplitudzie
+2 kV wzglêdem masy uk³adu, podawa-
nymi na wyprowadzenie zasilania VDD.
Trzeci¹ grupê uk³adów scalonych nara-
¿ano impulsami o amplitudzie –4 kV
wzglêdem masy obwodu. Wyniki pomia-
rów przedstawiono na rys. 11–13.

Z uzyskanych wartoœci pomiarowych
wynika, ¿e w pocz¹tkowej fazie eks-
perymentu pr¹d up³ywu mala³ w funkcji
liczby wy³adowañ. Po pewnej liczbie
impulsów elektrostatycznych osi¹ga³ war-
toœæ sta³¹, która dla wszystkich grup US
wynosi ok. 140 nA. W przypadku nara¿eñ

o napiêciu +2 kV potrzebna by³a wiêksza liczba impulsów do osi¹gniêcia wartoœci
sta³ej pr¹du up³ywu ni¿ w dla nara¿eñ –4 kV.

Badane uk³ady scalone o relatywnie wiêkszym pocz¹tkowym pr¹dzie up³ywu
ulega³y uszkodzeniu przy mniejszej liczbie impulsów elektrostatycznych ni¿ po-
zosta³e (rys. 11 i 12). W przypadku grupy I i II pierwsze uszkodzenia nast¹pi³y ju¿ po
kilku do kilkunastu impulsach ESD. Uk³ady scalone o relatywnie ma³ym pocz¹t-
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Rys. 9. Schemat uk³adu MCY74023 z diodami za-
bezpieczaj¹cymi
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Rys. 10. Schemat po³¹czeñ wyprowadzeñ US
w trakcie wy³adowañ ESD

Pr¹ dy up³ywu MCY74023 (+2kV/Grups I)

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540

Liczba impulsów

[n
A

]

nr47

nr48

nr50

Rys. 11. Zmiany pr¹du up³ywu US grupy I w fun-
kcji liczby impulsów elektrostatycznych o ampli-
tudzie +2 kV, podawanych na wyprowadzenie VDD

Pr¹ dy up³ywu MCY74023 (+2kV/Grupa II)
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Rys. 12. Zmiany pr¹du up³ywu US grupy II w funk-
cji liczby impulsów elektrostatycznych o ampli-
tudzie +2 kV, podawanych na wyprowadzenie VDD



kowym pr¹dzie up³ywu wykazywa³y wiêksz¹ odpornoœæ na wy³adowania +2 kV
i –4 kV. Uk³ady scalone, poddane dzia³aniu impulsów +2 kV, wytrzyma³y blisko
dwukrotnie wiêksz¹ ich liczbê ni¿ poddane nara¿eniom –4 kV.
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