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Resum 

La constant reducció de les dimensions dels transistors al llarg de les últimes dècades, i 

l’increment consegüent de densitat en els ICs (Circuits Integrats) ha fet aparèixer tota una sèrie de 

nous problemes desconeguts anteriorment. Per a superar-los, ha calgut fer millores a tots els nivells. 

En el de fabricació, on ha calgut millorar les tècniques de producció, incorporar l’ús de materials més 

efectius, i dissenyar circuits amb estructures més eficients, o en el de disseny, on la capacitat paràsita o 

el “soroll” a les interconnexions o a les línies d’alimentació, han passat de ser irrellevants a tenir una 

importància crítica per al bon funcionament dels dispositius, i, com a conseqüència, s’han hagut de 

crear instruments i eines per a preveure i corregir aquests fenòmens. 

L’àmbit d’aquest projecte es centra en una d’aquestes problemàtiques, el soroll a la xarxa 

d’alimentació interna dels ICs, un d’aquests fenòmens relativament poc importants durant les primeres 

dècades de l’era dels ICs i crítics en l’actualitat. 

Concretament, el projecte es proposa validar uns models matemàtics [4] [5], la aplicació dels 

quals es trobaria en les primeres etapes del disseny actual d’una xarxa d’alimentació interna (Power 

Distribution Network o PDN). En aquesta fase inicial, l’assignació adequada de recursos a la PDN 

(bàsicament, la quantitat de metall dedicada a la seva construcció) és vital per a reduir sobrecosts i la 

possible pèrdua de prestacions del circuit. Les eines actuals que analitzen amb tota la complexitat la 

xarxa d’alimentació, o bé sobredimensionen molt aquesta assignació, dificultant altres fases del 

disseny per la manca de recursos, o bé, donada la complexitat de la xarxa (centenars de milions de 

components R-L-C empleats per a caracteritzar-les), aquesta es verifica un cop dissenyada, amb el risc 

d’haver de fer canvis generals si es comprova que no s’assoleixen les especificacions. 

Per a evitar aquestes problemàtiques calen eines que analitzin aproximadament la PDN, reduint 

la complexitat del problema en etapes en que la manca d’informació sobre la resta de l’IC fa 

acceptable una precisió menor, però reduint també el cost computacional. 

Per a validar els models abans mencionats, que precisament adrecen aquesta problemàtica, es 

dissenyarà un IC, seguint les regles generals, però adaptant-les lleugerament a les necessitats dels 

models que es volen validar i les funcions del qual seran oferir informació de diversos punts de la seva 

xarxa d’alimentació, de forma que es pugui estudiar la xarxa en diferents règims de treball.  

L’objectiu al disposar del IC dissenyat, serà mesurar el seu comportament real i contrastar els 

resultats obtinguts amb el dels models i els dels predits pels simuladors. 
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Resumen 

La constante reducción de las dimensiones de los transistores a lo largo de las últimas décadas, 

y el incremento consecuente de densidad en los ICs (Circuitos Integrados) ha revelado toda una serie 

de nuevos problemas desconocidos anteriormente. Para superarlos, han hecho falta mejoras a todos los 

niveles. En el de fabricación, donde ha sido necesario mejorar las técnicas de producción, incorporar el 

uso de materiales más efectivos y diseñar circuitos con estructuras más eficientes, o en el de diseño, 

donde la capacidad parásita o el “ruido” en las interconexiones o a las líneas de alimentación, han 

pasado de ser irrelevantes a tener una importancia crítica para el buen funcionamiento de los 

dispositivos, y, como consecuencia, ha sido necesario crear instrumentos y herramientas para prever y 

corregir estos fenómenos. 

El ámbito de este proyecto se centra en una de estas problemáticas, el ruido en la red de 

alimentación interna de los ICs, uno de estos fenómenos relativamente poco importantes durante las 

primeras décadas de la era de los ICs y críticos en la actualidad. 

Concretamente, el proyecto se propone validar unos modelos matemáticos [4] [5], la aplicación 

de los cuales se encontraría en las primeras etapas del diseño actual de una red de alimentación interna 

(Power Distribution Network o PDN). En esta fase inicial, la asignación adecuada de recursos a la 

PDN (básicamente, la cantidad de metal dedicada a su construcción) es vital para reducir sobrecostes y 

la posible pérdida de prestaciones del circuito. Las herramientas actuales que analizan la red de 

alimentación, o bien sobredimensionan mucho esta asignación, dificultando otras fases del diseño per 

la falta de recursos, o bien, dada la complejidad de la red (centenares de millones de componentes R-

L-C empleados per a caracterizarlas con precisión), esta se verifica una vez diseñada, con el riesgo de 

tener que hacer cambios generales si se comprueba que no se alcanzan las especificaciones. 

Para evitar estas problemáticas son necesarias herramientas que analicen aproximadamente la 

PDN, reduciendo la complejidad del problema en etapas en que la falta de información sobre la resta 

del IC hace aceptable una precisión menor, pero reduciendo también el coste computacional. 

Para validar los modelos antes mencionados, que precisamente se centran  en esta problemática, 

se diseñará un IC, siguiendo las regles generales, pero adaptándolas ligeramente a las necesidades de 

los modelos que se quieren validar y las funciones del cual serán ofrecer información de distintos 

puntos de su red de alimentación, de forma que se pueda estudiar la red en diferentes regímenes de 

trabajo. El objetivo al disponer del IC diseñado, será medir su comportamiento real y contrastar los 

resultados obtenidos con el de los modelos y el de los predichos por los simuladores. 
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Abstract  

The constant reduction of the size of transistors along the last decades, and the consequent 

increase in the density of ICs (Integrated Circuits) has revealed a number of previously unknown 

problems. To overcome them, improvements have been needed at all levels. In manufacturing, where 

it was necessary to improve production techniques, to incorporate more effective materials and to 

create more efficient circuits, or design, where the parasitic capacity or the "noise" on interconnections 

and power lines have gone from being irrelevant to have critical importance for the proper functioning 

of the devices. As a result, it was necessary to create instruments and tools to anticipate and correct 

these phenomena. The scope of this project focuses on one of these problems, the noise in the IC’s 

internal power network, one of these relatively unimportant phenomena during the first decades of the 

era of ICs and critical today. 

Specifically, the project aims to validate two mathematical models [4] [5], the implementation 

of which would be in the early stages of an Internal Power Network design (Power Distribution 

Network or PDN from now on). In this initial phase, the appropriate allocation of resources to the 

PDN (basically, the amount of metal, dedicated to its construction) is vital to reduce extra costs and 

loss of performance of the circuit. Existing tools that analyze the power network on all its complexity, 

either oversize this assignment a lot, hindering other design phases due to the lack of resources, or, 

given the complexity of the network (hundreds of millions of RLC components are used to 

characterize them), it is verified once designed, at the risk of having to make general changes if 

specifications are not met. To avoid these problems, new tools are needed to approximately analyze 

the PDN, reducing the complexity of the problem in stages where he lack of information on the rest of 

the IC makes a lack of accuracy more acceptable, also reducing the computational cost. 

To validate the models mentioned above, which address this problem, an IC is designed, 

following general rules, but slightly adapting them to the needs of these models.  This IC will be able 

provide information on various points of its own PDN, so that the PDN can be studied in different 

work regimes. 

Once we dispose of the designed IC, measurements on its behaviour will be performed, and the 

results will be compared to those provided by the models and the simulation tools. 



 4                                        Disseny, simulació i verificació d’un circuit integrat per a la mesura del 
soroll a la xarxa d’alimentació interna 

 

 

Índex 

Resum ........................................................................................................... 1 

Resumen ....................................................................................................... 2 

Abstract ........................................................................................................ 3 

Índex ............................................................................................................. 4 

Índex de figures ........................................................................................... 6 

Prefaci ........................................................................................................... 9 

Objectius del projecte ............................................................................... 11 

1. Introducció: La distribució d’energia en circuits integrats digitals 

(CMOS) .............................................................................................................. 13 

1.1. Evolució dels objectius de disseny ................................................................... 13 

1.2. El problema de la distribució d’energia on-chip .............................................. 14 

1.3. Conseqüències del soroll d’alimentació ........................................................... 16 

1.4. Modelant els sistemes de distribució d’energia ............................................... 17 

1.5. Limitacions del model unidimensional ............................................................ 20 

1.6. Xarxes internes (on-chip) d’alimentació .......................................................... 20 

1.7. Tipus d’interfície dau-encapsulat ..................................................................... 22 

2. Disseny assistit per ordinador: models de dues dimensions de la 

xarxa on-chip ..................................................................................................... 24 

2.1. Modelització del soroll a la xarxa .................................................................... 25 



Disseny, simulació i verificació d’un circuit integrat per a la mesura del soroll  
a la xarxa d’alimentació interna  5 

 

3. Els models de Power Distribution Network (PDN) que es volen 

validar ................................................................................................................. 28 

4. El circuit integrat de test ...................................................................... 30 

4.1. Característiques del xip .................................................................................... 38 

5. Disseny dels subcircuits ........................................................................ 40 

5.1. Disseny d’un condensador On-chip .................................................................. 40 

5.2. Disseny de la xarxa d’alimentació .................................................................... 45 

5.3. El consum ......................................................................................................... 50 

5.4. Els anells oscil· ladors ....................................................................................... 53 

5.5. El retard programable ....................................................................................... 57 

5.6. El bloc comparador ........................................................................................... 59 

5.7. Els Flip-flops .................................................................................................... 61 

5.8. Els multiplexors ................................................................................................ 62 

6. Layout complet i validació ................................................................... 64 

6.1. El layout global ................................................................................................. 64 

6.2. Simulacions DC i comparació .......................................................................... 66 

6.3. Simulacions AC i comparació .......................................................................... 70 

6.4. Simulacions transitòries i resultats ................................................................... 71 

7. Fabricació ............................................................................................... 74 

8. Conclusions, millores i aportacions ..................................................... 79 

Agraïments ................................................................................................. 81 

Bibliografia ................................................................................................ 82 

Bibliografia complementària ................................................................................... 82 

  



 6                                        Disseny, simulació i verificació d’un circuit integrat per a la mesura del 
soroll a la xarxa d’alimentació interna 

 

 

Índex de figures 

Figura 1 Evolució dels objectius de disseny al llarg del temps ................................................... 14 

Figura 2 Model senzill de sistema d’alimentació ........................................................................ 14 

Figura 3 Representació d’una subtensió i una sobretensió a causa d’un transitori en el consum 16 

Figura 4 Representació dels diferents nivells d’un sistema d’alimentació .................................. 17 

Figura 5 Representació dels diferents nivells d’un sistema d’alimentació d’ordre 1 .................. 18 

Figura 6 Impedància de la xarxa d’alimentació sense capacitats de desacoblament ................... 19 

Figura 7 Impedància de la xarxa d’alimentació amb capacitat de desacoblament ...................... 19 

Figura 8 Exemple de xarxa en quadrícula ................................................................................... 21 

Figura 9 Recorregut del corrent en un encapsulat bonding-wire ................................................ 22 

Figura 10 Recorregut del corrent en un encapsulat flip-xip ........................................................ 23 

Figura 11 Exemple de macromodel de cel•les RLC .................................................................... 25 

Figura 12 Exemple de soroll a la xarxa d’alimentació en un IC ................................................. 25 

Figura 13 Disposició de les PDN per a aplicar el mètode d'imatges ........................................... 28 

Figura 14 Esquema de blocs del xip implementat ....................................................................... 31 

Figura 15 Mostra de diversos instants de captura sobre un senyal de la xarxa d’alimentació a 

partir del senyal de rellotge  que els genera. .......................................................................................... 32 

Figura 16 Ubicació dels circuits en la PDN ................................................................................ 33 

Figura 17 Diagrama del registre de programació ........................................................................ 35 

Figura 18 Diagrama del Ringo .................................................................................................... 36 

Figura 19 Diagrama del divisor ................................................................................................... 36 

Figura 20 Diagrama del bloc de consum ..................................................................................... 37 

Figura 21 Diagrama del comparador ........................................................................................... 37 

Figura 22 Diagrama del sincronitzador ....................................................................................... 38 

Figura 23 Connexió elèctrica realitzada amb Cadence del condensador on-chip ....................... 41 

Figura 24 Mostra visual del Layout d’un condensador on-chip .................................................. 42 

Figura 25 Gràfica  Impedància-freqüència del condensador anterior ......................................... 44 

Figura 26 Esquema elèctric d’una cel·la utilitzat per a modelar la xarxa d’alimentació interna 46 

Figura 27 Exemple de connexió per a modelar una xarxa de mida superior............................... 47 

Figura 28 Divisió de la xarxa completa en segments per a identificar-los i fer-los proves ......... 48 

Figura 29 Representació gràfica mitjançant Matlab dels resultats .............................................. 49 

Figura 30 Esquema elèctric del bloc de consum ......................................................................... 50 

Figura 31 Gràfica corrent vs temps del consum estàtic ............................................................... 51 



Disseny, simulació i verificació d’un circuit integrat per a la mesura del soroll  
a la xarxa d’alimentació interna  7 

 

Figura 32 Gràfica corrent vs temps del consum dinàmic ............................................................ 52 

Figura 33 Anell oscil•lador simple ............................................................................................. 53 

Figura 34 Anell oscil•lador amb enable ...................................................................................... 53 

Figura 35 Esquema elèctric del canviador de nivells o level shifter ........................................... 55 

Figura 36 Divisor de freqüència.................................................................................................. 56 

Figura 37 Esquema del bloc Ringo ............................................................................................. 56 

Figura 38 Esquema del retard programable. El bloc superior correspon al retard de pas petit, 

mentre que l’inferior correspon al retard de pas gran. .......................................................................... 58 

Figura 39 Corba de retard del bloc Retard Programable............................................................. 59 

Figura 40 Esquema elèctric que permet generar dos polsos de rellotge invertits i quasi-en-fase 60 

Figura 41 Esquema elèctric del comparador ............................................................................... 60 

Figura 42 Esquema elèctric d’un Flip-flop amb portes de transmissió ....................................... 61 

Figura 43 Layout implementat de la cel•la Flip-flop .................................................................. 62 

Figura 44 Estructura d’un multiplexor 2:1 amb porta de transmissió ......................................... 63 

Figura 45 Layout sense Pads de l'IC ........................................................................................... 64 

Figura 46 Imatge de l' IC fabricat ............................................................................................... 65 

Figura 47 IRdrop calculat per cadence ....................................................................................... 68 

Figura 48 Representació 2D de l'IR drop obtingut amb el model [4] ......................................... 69 

Figura 49 Representació 3D de l'IR drop obtingut amb el model [4] ......................................... 69 

Figura 50 Gràfiques impedància-freqüència del punt central del consum 2(C2)........................ 70 

Figura 51 Gràfiques fase-freqüència del punt central del consum 2(C2) ................................... 71 

Figura 52 Forma d'ona (blau) i senyal reconstruïda (vermell) per a la freqüència de 50MHz ... 72 

Figura 53 Forma d'ona (blau) i senyal reconstruïda (vermell) per a la freqüència de 140MHz . 73 

Figura 54 Forma d'ona (blau) i senyal reconstruïda (vermell) per a la freqüència de 1.13GHz . 73 

Figura 55 Planta de l'encapsulat de l'IC ...................................................................................... 74 

Figura 56 La màquina de test amb una placa de calibració ........................................................ 75 

Figura 57 Frontal de la màquina de test amb la placa d'estímuls digitals de 100MHz ............... 75 

Figura 58 Placa de distribució d'alimentacions ........................................................................... 76 

Figura 59 PCB creada amb Altium ............................................................................................. 77 

Figura 60 Planta i revers de la PCB dissenyada .......................................................................... 78 

  



 8                                        Disseny, simulació i verificació d’un circuit integrat per a la mesura del 
soroll a la xarxa d’alimentació interna 

 

 

  



Disseny, simulació i verificació d’un circuit integrat per a la mesura del soroll  
a la xarxa d’alimentació interna  9 

 

Prefaci 

Aquest Projecte de Fi de Carrera representa l’última etapa de la meva vida com a estudiant 

universitari. Aquesta vida ha estat prou llarga, doncs ha comprés una enginyeria tècnica i un cicle 

superior, cadascuna amb les seves sorpreses i dificultats i, sobretot, el seu projecte. 

He entès cadascun d’aquests projectes com una oportunitat d’aplicar i ampliar els meus 

coneixements i també, perquè no, de treballar amb alguna “joguina cara”, d’aquelles a les que 

normalment els estudiants no tenim accés. 

En ambdós casos he triat un projecte que s’emmarqués en les temàtiques que més m’havien 

agradat dels estudis, l’electrònica de potència per al primer projecte i la microelectrònica per al segon. 

Val a dir que en aquest últim cas, no vaig haver de buscar gaire, doncs la oferta era única.  

Única en dos sentits; el primer és que no n’hi havia altra, era l’única oferta de projecte 

directament relacionada amb un tema de microelectrònica que vaig trobar. El segon és que era una 

d’aquelles ofertes que no es poden rebutjar: els processos de disseny, fabricació i test d’un xip són “el 

Dorado” de la branca que més m’havia agradat en la segona carrera. No són a l’abast de qualsevol 

butxaca, i a mi se m’oferia de ser-ne un actor principal. 

També hi ha hagut contrapartides, doncs cap dels processos anteriors és simple i durant els dos 

últims anys m’he enfrontat als fantasmes del tedi, produïts per exemple per la calibració de blocs o les 

interminables hores de simulació, d’un treball en equip sense protocols establerts, que significa feina 

afegida, etc.  

Però m’han servit per aprendre la importància de certs aspectes, com per exemple la necessitat 

d’aquests protocols, que quan te’ls expliquen en una assignatura, moltes vegades semblen llunyans i 

portadors de complicacions, quan en realitat poden salvar hores i dies de feina, o per seguir amb la 

necessitat, sempre present en la vida enginyeril, de buscar diverses aproximacions als problemes, en 

l’intent de trobar la millor solució. 

Barcelona 25 de març de 2015,    

 

 

                                                                                                  

Oriol de Yzaguirre i Hueso 
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Objectius del projecte 

Donada l’envergadura i la durada d’aquest projecte, es podria diferenciar entre objectius de curt i llarg 

termini. Els primers han estat nombrosos, però la gran majoria de les vegades consistien en superar 

aquells obstacles que han anat sorgint mentre es treballava en els objectius de llarg termini i són poc 

rellevants en termes generals. En quant als objectius generals o de llarg termini, consisteixen en, 

partint de la idea inicial de desenvolupar un IC, les diverses etapes a superar per a arribar a tal fi: 

• Elaborar una llibreria de layouts de cel· les estàndard bàsiques per a poder treballar amb 

extraccions RC. 

• Crear i obtenir informació d’un model RLC de dimensions adequades per a triar les 

mides dels segments de la PDN. 

• Tenint en compte la idea inicial de com ha de treballar el dispositiu que es vol crear, 

construir el layout dels diferents blocs que han de formar-lo i comprovar-ne el correcte 

funcionament 

• Acoblar les peces del dispositiu, comprovar-ne el funcionament i ajustar les possibles 

desviacions, de cara a la fabricació. 

• Realitzar simulacions completes per a caracteritzar el conjunt i obtenir informació 

suficient per a contrastar-la amb els models 

• Crear les interfícies necessàries i posar a punt la maquinària per al test del dispositiu. 

El treball, però, no s’ha estructurat seguint aquesta llista, ja que el resultat hauria estat carregós per al 

lector. En comptes d’això, la relació de continguts d’aquest treball és  

• En els capítols 1 i 2 es fa una introducció a l’àmbit del problema al que s’adrecen els 

models [4] i [5]. 

• En el capítol 3 es descriuen els models a verificar. 

• En el capítol 4 es descriu l’IC dissenyat i el seu funcionament. 

• En el capítol 5 es descriu el funcionament dels sub-blocs que componen el circuit 

global. 

• En el capítol 6 es mostra el layout global i els resultats de les diferents simulacions 

realitzades sobre aquest. 

• En el capítol 7 es fa una breu descripció sobre les eines creades per a connectar el 

circuit fabricat a la màquina que permet aplicar-li estímuls i obtenir-ne informació. 
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1. Introducció: La distribució d’energia en 

circuits integrats digitals (CMOS) 

Des de la seva presentació l’any 1965, la llei de Moore ha passar de ser un fet a ser un objectiu 

tant per a fabricants com per a investigadors, ja que una densitat d’integració major comporta 

freqüències de treball majors i això implica un increment del rendiment, al que també es refereix coma 

llei de Moore.  

La principal força motriu d’aquest increment espectacular d’integració ha estat la reducció 

continuada de les mides dels transistors, doncs les característiques d’espai  ocupat, energia consumida 

i velocitat dels transistors d’estructura planar, com els transistors MOS, milloren amb la reducció de 

les seves dimensions laterals, i els avenços en litografia òptica, que han permès la fabricació de 

dispositius integrats amb una precisió cada cop superior. 

Irònicament, no va ser fins que la tecnologia bipolar va ser madura que es van poder superar els 

problemes de fabricació e la tecnologia MOS, convertint aquesta última en la predilecta per a circuits 

digitals gràcies al baix consum de potència que la caracteritza. 

1.1. Evolució dels objectius de disseny 

Els diferents avenços en fabricació i l’aparició de noves aplicacions han introduït canvis en els 

principals objectius del disseny d’Ics digitals al llarg dels darrers 30 anys, l’evolució dels quals es pot 

veure a la Figura 1. 

Durant la primera dècada, la mortaldat en fabricació servia com a limitació principal en la 

densitat d’integració i per tant la concentració i l’àrea ocupada van ser els  primers criteris utilitzats en 

el disseny. Amb la integració de cada cop més sistemes en un sol dau de silici, la velocitat màxima va 

passar a dependre de la velocitat dels propis ICs, convertint-la progressivament en un nou criteri de 

disseny, i paral· lelament van aparèixer una nova classe d’aplicacions que requerien d’un consum 

mínim de potència (portables o autònomes). Amb l’augment de consum, la dissipació de potència va 

passar a ser una preocupació al mercat de les “altes freqüències” i l’agressiu escalat en la mida dels 

transistors i la complexitat dels ICs va provocar problemes de reducció del marge de soroll en circuits 
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d’alta velocitat i densitat, per l’acoblament que es produïa a través de les connexions internes dels ICs, 

cada cop més petites i properes, afegint encara un nou criteri de disseny. 

 

 

Figura 1 Evolució dels objectius de disseny al llarg del temps 

1.2. El problema de la distribució d’energia on-chip 

El problema del consum de potència es manifesta en la interacció del corrent consumit pels  

diferents blocs que componen un IC amb els efectes de les connexions i la xarxa d’alimentació. A la 

Figura 2 es mostra un model d’ordre 0 de sistema d’alimentació. Aquest consisteix en una font 

d’alimentació, el consum d’un IC i les línies que les connecten.  

 

Figura 2 Model senzill de sistema d’alimentació 
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La font d’alimentació i la càrrega  es pressuposen ideals, mentre que les línies de connexió 

inclouen la resistència i inductància de les interconnexions entre la font i el circuit. Aquests 

components pretenen representar els  efectes de caiguda de tensió estàtica (IR) i dinàmica (� ��
��

) que es 

desenvolupen en aquestes connexions quan la càrrega absorbeix corrent de la font d’alimentació. 

Aquests elements paràsits provoquen una variació dels nivells de tensió a la càrrega respecte als 

nominals, fenomen que s’anomena soroll d’alimentació i que afecta adversament el funcionament dels 

circuits a  través de diversos mecanismes que s’expliquen a la següent secció. 

La diferència entre la tensió nominal d’alimentació i la tensió mínima als circuits que garanteix 

el funcionament desitjat d’aquests s’anomena marge de soroll. El criteri principal en el disseny de 

sistemes d’alimentació és mantenir-se dintre d’aquest marge alhora que es garanteixi el voltatge 

d’alimentació necessari per a cada transistor, però l’augment continuat de densitat de transistors, junt 

amb l’increment de velocitat de commutació d’aquests per la reducció de mides, produeixen un 

augment del corrent mig, exacerbant els efectes dels components paràsits de les connexions. 

Per a mantenir la tensió local als circuits dintre del marge de soroll es requereix que la 

impedància de sortida de la font d’alimentació, vista des dels terminals d’alimentació d’aquests 

circuits, sigui mínima. 

Actualment, i des de ja fa un temps, a causa de l’increment de complexitat dels IC, les xarxes 

d’alimentació dels IC es dissenyen durant les primeres etapes del procés, ja que el disseny conjunt dels 

senyals del circuit i de la xarxa d’alimentació imposa restriccions d’espai severes en el traçat dels 

senyals, motiu pel qual primer es posicionen les xarxes d’alimentació, que solen tenir una estructura 

regular.  

A conseqüència d’això, si en les etapes finals del disseny es detecta que cal modificar la xarxa 

d’alimentació en unes àrees determinades, redissenyar el traçat dels senyals pot prohibitiu en cost, ja 

que una quantitat significativa dels metalls dels IC es destinin a sobredimensionar la xarxa 

d’alimentació. 

Per tant, per al correcte disseny de les xarxes d’alimentació dels IC moderns, és necessari 

disposar de models que, en l’etapa prèvia al placement i al routing, caracteritzin adequadament 

aquestes xarxes i que quantifiquin la relació entre els diferents paràmetres de disseny i  els objectius, 

normalment en conflicte [7] (p.e. incrementar l’amplada dels conductors per millorar la conductivitat, 

implica ocupar més àrea). 
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1.3. Conseqüències del soroll d’alimentació 

Entre els diversos fenòmens negatius que poden aparèixer a causa del soroll d’alimentació, els 

següents són dels més destacats [1]: 

Incertesa en el retard del senyal:  

El retard de propagació dels senyals interns dels IC depenen de la tensió d’alimentació 

disponible durant les transicions dels senyals, ja que la capacitat de drenar corrent d’un transistor MOS 

depèn de la diferència de tensió entre els seus terminals de porta i font, essent el terminal de font el 

que està directament exposat al soroll d’alimentació. 

Per tant, una subtensió (undershoot) a la xarxa disminueix la capacitat de drenatge de corrent, i 

per tant alenteix els transistors, mentre que una sobretensió (overshoot), tot i produir també l’efecte 

contrari, pot arribar a destruir la fina capa d’òxid aïllant amb que es fabriquen les portes dels 

transistors MOS. El fet de que la velocitat nominal dels transistors es vegi reduïda per subtensions, 

provoca que l’IC s’hagi de fer treballar a freqüències menors, per tal de que la degradació dels senyals 

no sigui crítica. 

 

Figura 3 Representació d’una subtensió i una sobretensió a causa d’un transitori en el consum 

Jitter: 

En molts IC es fa servir una estructura anomenada PLL (phase locked loop) per a generar el rellotge 

intern a partir d’una altra senyal de rellotge, de manera que estiguin en fase i sincronitzats. Això 

s’aconsegueix amb un circuit que, entre d’altres elements, consta d’un llaç de realimentació que alinea 

la fase del senyal de sortida amb la fase del rellotge del sistema. 
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Idealment els flancs d’un senyal de rellotge es produeixen en intervals de temps equidistants, 

però pertorbacions en la tensió d’alimentació del PLL de durada més curta que el temps de resposta 

d’aquest produeixen desviacions en aquest comportament, anomenades Jitter.  

Degradació del marge de soroll:  

Quan han de transmetre dades, els ICs digitals, fan servir les línies d’alimentació com a 

referència dels valors digitals 1 i 0. Variacions regionals en aquestes entre blocs que s’han de 

comunicar produeixen una incertesa en els nivells de recepció que pot provocar pèrdua d’informació. 

1.4. Modelant els sistemes de distribució d’energia 

El sistema encarregat de subministrar energia als circuits es pot dividir en diverses etapes 

d’interconnexió. Aquestes etapes són el  nivell de circuit imprès, el nivell de l’encapsulat dels ICs i el 

nivell del dau de silici. A la figura 4  es pot veure una representació dels diferents nivells. 

 

Figura 4 Representació dels diferents nivells d’un sistema d’alimentació 

En altres paraules, les xarxes d’alimentació a nivell de placa, encapsulat i IC formen un camí 

conductiu entre la font d’alimentació i la càrrega. Un regulador de tensió s’encarrega de transformar la 

tensió de la placa a la necessària per l’IC, desacoblant a més el sistema d’alimentació de l’IC del de la 

resta de la placa. 

Els condensadors de desacoblament serveixen per a emmagatzemar càrrega de cara a aquells 

transitoris de corrent més ràpids que el temps de resposta del regulador o desacoblament de l’etapa 

anterior. Per tant es pot modelar aquesta xarxa de distribució amb un model jeràrquic, en que cada 
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nivell es correspon a un nivell d’integració i on se’n representen els efectes paràsits de les connexions 

i el dels condensadors de desacoblament. 

Un model simplificat d’aquesta estructura es presenta la figura 5. Aquest model és unidimensional, fet 

que vol dir que cada nivell de jerarquia es representa amb un sol parell de conductors i la capacitat 

paràsita i de desacoblament entre aquests condensada en un sol component. Un model unidimensional 

descriu el comportament de la impedància d’una xarxa d’alimentació en un rang gran de freqüències. 

 

Figura 5 Representació dels diferents nivells d’un sistema d’alimentació d’ordre 1 

Les característiques inductives dels elements que apareixen a la figura 5 presenten una relació 

jeràrquica del tipus: ��
� � ��

� � ��
�			
		��

� � ��
� � ��

�, mentre que la resistència presenta la tendència 

contrària: ��
�  ��

�  ��
�			
		��

�  ��
�  ��

�. 

La impedància de la xarxa vista des de la càrrega (I load) s’anomena impedància de la xarxa 

d’alimentació i per garantir la correcta operació del dispositiu sota una càrrega elevada, aquesta 

impedància s’hauria de mantenir per sota d’un màxim especificat �� per a un rang de freqüències des 

de 0Hz fins a la freqüència màxima de treball, establerta pels transitoris dels senyals interns de l’IC i 

per tant més gran que la freqüència de rellotge d’aquest. 

En les figures 6 i 7 es pot veure la impedància característica de la xarxa sense i amb 

condensadors de desacoblament en els diferents nivells de jerarquia. En al primera es pot apreciar que 

la impedància de la xarxa vista des de la càrrega es veu dominada pels efectes inductius a nivell de 

circuit imprès, provocant que la impedància a la freqüència d’interès sigui molt elevada.  
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Figura 6 Impedància de la xarxa d’alimentació sense capacitats de desacoblament 

 

Figura 7 Impedància de la xarxa d’alimentació amb capacitat de desacoblament 

En la segona es pot apreciar l’efecte dels condensadors i el rang de freqüències en que actua 

cada nivell d’aquests, a més de l’efecte ressonant que es produeix en cadascun i que cal tenir en 

compte. 
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1.5. Limitacions del model unidimensional 

Per la seva relativa simplicitat, el model unidimensional és efectiu per a demostrar les principals 

dificultats  en el disseny de xarxes d’alimentació d’ICs digitals, però la seva fiabilitat és limitada a 

causa de certes simplificacions presents en el model. 

Una d’aquestes simplificacions és que les etapes de desacoblament capacitiu estan modelades 

amb una sola branca RLC. A la pràctica, es realitzen amb diversos condensadors, cadascun en una 

ubicació diferent en relació a la càrrega, per tant s’està ignorant la diferència d’inductància paràsita de 

les interconnexions entre cada condensador i la càrrega. 

Això implica que el pic ressonant és més baix i ample. Per altra banda, la xarxa d’alimentació 

dels ICs moderns pot arribar a estar composta de milions de línies interconnectades, formant diversos 

camins cap a les diferents càrregues, que per la seva banda, poden tenir consums diferents, pel que un 

model unidimensional  no és prou detallat per descriure aquest conjunt. 

A més a més, ens els IC actuals, de dimensions comparables a les longituds d’ona dels 

components d’alta freqüència del soroll, el voltatge a diferents punts de la xarxa no és el mateix, pel 

que un model de paràmetres concentrats no resulta vàlid. 

Tot plegat ens porta a l’aparició de models distribuïts en dues dimensions. 

1.6. Xarxes internes (on-chip) d’alimentació 

Conforme la demanda de caracteritzar les xarxes d’alimentació ha crescut, ha calgut evolucionar 

els models amb que aquestes es caracteritzaven, ampliant-ne les dimensions i considerant tant la 

topologia de les xarxes com els efectes introduïts per l’encapsulat. Aquesta estructura varia des de 

estructures completament irregulars o ad hoc fins a estructures de gran regularitat i uniformitat: 

Xarxes enrutades: 

En aquest tipus de xarxes, els circuits estan alimentats amb línies dedicades, fet que proporciona 

un ús eficient dels recursos de connexió, però una baixa redundància dels camins d’alimentació. Tots 

els circuits estan alimentats per uns pocs canals, pel que la degradació extrema o total d’un sol 

segment posa en perill el correcte funcionament de tot el dispositiu. 

Xarxes de malla: 
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Aquestes xarxes consisteixen en línies d’alimentació i retorn que recorren la totalitat del IC i 

que s’interconnecten entre elles amb petits trams ortogonals de metalls inferiors, distribuint el corrent 

al llarg de tot el xip. 

Se solen utilitzar en ICs de baixa potència on es disposa de només 3 o 4 metalls, ja que una 

malla d’alimentació més complexa limitaria el traçat de senyals. 

Xarxes en quadrícula: 

A la figura 8 es pot veure un exemple d’aquest tipus de xarxes que se solen fer servir  en Ics 

d’alta complexitat i rendiment. Cada capa està formada per una sèrie de línies equidistants d’igual 

amplada, de direcció ortogonal a la de les capes adjacents i connectades amb vias (del llatí camí, 

connexions entre metalls de plans adjacents en punts on s’encreuen entre sí) . Normalment les línies 

d’alimentació i massa es troben intercalades. 

 

Figura 8 Exemple de xarxa en quadrícula 

L’amplada i el gruix de les successives capes de metall es van reduint, de forma que les mides 

superiors de  la primera capa permeten l’adaptació del metall als contactes del IC , mentre que les 

capes inferiors permeten el contacte amb els diferents circuits. 

Aquesta xarxa és molt més robusta, ja que existeixen una miríada de camins per a l’alimentació 

d’un mateix circuit i afegeix l’avantatge de que els senyals que circulen per l’espai deixat per la xarxa 

es veuen apantallades per aquesta d’interferències exteriors. El desavantatge, però, és que elevat 

percentatge dels recursos de metall es destinen a la xarxa d’alimentació. 

Xarxes de pla complet: 
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Aquest tipus de xarxes consisteix a dedicar una capa de metall completa per a  l’alimentació i 

una altra per a la massa.  En aquesta xarxa els senyals es connecten a traves de vias que travessen els 

plans. Aquests plans ofereixen una camí de retorn curt per al senyals propers al pla, reduint la 

inductància de les línies d’aquest senyals i l’acoblament, i són molt robusts, però la indisposició de 

capes senceres de metall per al traçat de senyals sol ser prohibitiu en ICs digitals moderns. 

1.7. Tipus d’interfície dau-encapsulat 

Un altre element a tenir en compte per a modelar el soroll a la xarxa és el tipus d’encapsulat. Reduir la 

inductància present a les diferents etapes del sistema d’alimentació permet mantenir la impedància 

d’aquest sistema dintre del marge desitjat amb un volum de condensadors de desacoblament menor 

[1]. Reduir aquesta impedància no és gens fàcil, i menys encara en l’encapsulat, que també ha de 

connectar els senyals del circuit al món exterior, mantenir un ambient tèrmic adequat, proveir suport 

mecànic i protegir el circuit. Totes aquestes funcions competeixen entre si pel volum al voltant del dau 

i les interaccions entre aquests paràmetres fan inviable la  producció de interfícies dau-encapsulat 

lliures de ressonància [7]. 

Encapsulat wire-bonding (connexió amb fil): 

Aquest tipus d’encapsulat és molt utilitzat pel seu baix cost en comparació amb altres més 

eficients però molt més cars. El nombre màxim de connexions es veu limitat pel perímetre del dau i el 

gruix dels fils de connexió, i la inductància d’aquests fils és de l’ordre dels nanohenrys.   

 

Figura 9 Recorregut del corrent en un encapsulat bonding-wire 
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A la figura 9 es pot observar una representació de la distància que ha de recórrer el corrent per a 

arribar a les diferents regions d’un IC per a un consum uniforme amb aquest tipus d’encapsulat. En 

aquestes condicions, la màxima caiguda de tensió es produirà al centre de l’IC, ja que el corrent 

absorbit a les regions centrals haurà d’interactuar amb els efectes paràsits de la PDN per a un 

recorregut més llarg. 

Encapsulat Flip-chip: 

Les característiques elèctriques d’aquesta interfície són bastant millors que les d’un wire-

bonding. Concretament, consisteix en connectar el dau amb l’encapsulat mitjançant una quadrícula de 

pilotes de soldadura, distribuïdes al llarg de la superfície de l’encapsulat. 

 

Figura 10 Recorregut del corrent en un encapsulat flip-xip 

A la figura 10 es troba representada la direcció del corrent per a un encapsulat flip-chip. Resulta 

evident que si es garanteix que cada pad (quadrats negres a la figura 10) d’aquest encapsulat es troba a 

la mateixa tensió, el corrent ha de recórrer distàncies molt més petites, i com conseqüència les 

caigudes de tensió a la PDN també seran més petites. 
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2. Disseny assistit per ordinador: models de 

dues dimensions de la xarxa on-chip 

Conforme la tecnologia electrònica ha evolucionat (calculadores, ordinadors...), tota una sèrie 

d’aplicacions de càlcul i disseny han aparegut, destinades a facilitar les tasques de l’enginyer i 

disminuir l’error humà. 

El procés  de disseny d’una xarxa d’alimentació es divideix en tres fases: disseny preliminar, 

refinament basat en el plànol i verificació basada en un layout[1]. 

Disseny preliminar, on la xarxa se sol traçar en forma d’estructura regular periòdica i se li apliquen 

anàlisis en DC per a obtenir la caiguda de tensió IR, assumint un consum regular al llarg i ample de 

diversos blocs repartits pel dau. Aquest anàlisi només permet establir alguns paràmetres bàsics de la 

xarxa, com la mida dels segments d’aquesta i la ubicació dels pads d’alimentació i retorn, ja que 

encara es coneix poc del corrent consumit i la posició final dels diferents blocs. 

Refinament basat en floorplan o plànol, és a dir, la ubicació dels blocs, on el disseny inicial es refina 

per a millorar la capacitat de corrent local a les demandes dels diferents blocs, adaptant la xarxa 

segons els resultats d’anàlisis DC, assumint corrents no uniformes per als diferents blocs, les mides i 

consums dels quals ja estan més definides. Molts dels problemes principals en el disseny d’una xarxa 

d’alimentació d’IC s’identifiquen en aquesta fase, que gràcies als baixos requisits computacionals que 

requereix permet un anàlisi iteratiu. La xarxa de alimentació es simplifica en un macromodel, com el 

que es pot veure a la figura 11, constituït per branques RC/RLC.  

Verificació post-layout, en que quan el disseny físic es troba prou avançat, és a dir, ja es coneix la 

posició i el consum i altres detalls dels blocs, es realitza un anàlisi detallat de la xarxa per a verificar 

que no es superen els marges de soroll. El problema de verificar una xarxa de distribució completa  

d’un IC d’alta complexitat és que pot estar composta per desenes de milions de línies de connexió i 

nodes, fent que una simulació exhaustiva a nivell de circuit no sigui factible pels elevats requisits 

computacionals. 
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Figura 11 Exemple de macromodel de cel•les RLC 

2.1. Modelització del soroll a la xarxa 

El soroll a la xarxa típicament consisteix en tres caigudes de tensió superposades, provinents de 

les diferents interaccions entre el xip, l’encapsulat i la placa de circuit imprès, una representació dels 

quals es pot veure a la figura 12. 

 

Figura 12 Exemple de soroll a la xarxa d’alimentació en un IC 
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La tercera caiguda de tensió(3rd droop) prové de la interacció entre la inductància i la capacitat 

de la placa i és la de més llarga durada. La segona caiguda prové de la ressonància entre la inductància  

i la capacitat de l’encapsulat i, finalment, la primera caiguda de tensió ve donada per la interacció entre 

la inductància i la capacitat locals en un punt del xip. 

Totes aquestes caigudes es podrien atenuar augmentant les respectives capacitats de 

desacoblament o reduint les inductàncies als respectius nivells. Ambdues solucions resulten 

extremadament costoses a nivell de dau o xip, pel que la primera caiguda sempre és la més difícil de 

suprimir. A més a més, tot i ser la de més curta durada, és també la de major amplitud, pel que pot 

degradar severament el funcionament de l’IC si afecta camins crítics. 

El modelat de la xarxa en les etapes inicials del disseny resulta crucial per a disminuir aquestes 

caigudes de tensió, podent-se’n classificar els mètodes en: Circuit Parcial d’Elements Equivalents 

(PEEC), Software d’anàlisi electromagnètic i model d’elements distribuïts/físics compactes. A 

continuació s’explica en què consisteixen. 

Mètode PEEC: 

Els valors de resistència, inductància i capacitat que caracteritzen el comportament dels 

diferents nivells del circuit, es poden extreure dels dissenys físics utilitzant eines d’extracció i 

aleshores les xarxes RLC extretes juntament amb els models dels  circuits es poden simular amb eines 

com SPICE. 

Software d’anàlisi Electromagnètics: 

Amb l’increment de les freqüències de rellotge, aquelles característiques de la xarxa 

d’alimentació que en depenen prenen més rellevància, pel que es fa necessari treballar amb models 

distribuïts basats en la discretització de les equacions de Maxwell. 

Model d’elements agrupats contra model d’elements distribuïts: 

Com ja s’ha esmentat, l’ús de models simples en les etapes primerenques del disseny pot 

estalviar temps de  verificació en les etapes finals, fet que els fa interessants, però tot i que poden 

predir les caigudes de tensió del tipus segon i tercer amb força precisió, la pròpia natura dels models 

de paràmetres concentrats impedeix que considerin la localitat i propagació del soroll al llarg del xip i 

de l’encapsulat. 

Per tal d’abordar els inconvenients dels models de paràmetres concentrats i permetre reconèixer 

amb precisió les caigudes de tensió 1st i 2nd droop (veure figura 12) en les etapes inicials del disseny, 

apareixen els anomenats models físics compactes. 
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Aquests models es deriven de la base física fonamental i incorporen la natura distribuïda1 de les 

xarxes o plans d’alimentació i retorn i són més precisos que els models de paràmetres distribuïts i 

presenten una senzillesa similar. També consideren la propagació i la localitat del soroll, pel que 

permeten arribar a un disseny físic inicial més proper a l’òptim en menys iteracions i/o temps. 

  

                                                      

1
En enginyeria elèctrica, el model d’elements distribuïts o model de línia de transmissió assumeix que els atributs del 

circuit(resistència, capacitat i inductància)es troben distribuïdes al llarg i ample dels materials del circuit. Això contrasta amb 

els models de paràmetres agrupats, més comuns, en que aquests atributs es troben concentrats en components elèctrics que es 

connecten entre ells mitjançant cables perfectes.  

En el model distribuït, cada element del circuit es infinitesimalment petit, els conductors que els uneixen no es 

consideren perfectes (tenen impedància), o els corrents i tensions de cada branca i node no es consideren uniformes. El model 

distribuït es fa servir per a altes freqüències, en que la longitud d’ona s’aproxima a les dimensions físiques del circuit, 

provocant que el model agrupat no sigui precís.   
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3. Els models de Power Distribution 

Network (PDN) que es volen validar 

En els articles [4] i [5] es proposen dos models lligats a les etapes primerenques del disseny de 

la PDN d’un IC. El primer proposa un model compacte per al càlcul de l’IR-drop a la PDN interna 

dels IC, mentre que el segon ofereix un model RLC que permet calcular el soroll i la impedància de la 

xarxa interna a qualsevol punt del circuit respecte a ground. L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar i 

construir un IC que permeti comparar el comportament real de la PDN amb aquests models. A 

continuació se’n presenten amb més detall les característiques i la innovació que presenten. 

El primer model parteix de l’article [3], en que Shakeri i Meindl demostren que una PDN pot 

aproximar-se com un pla continu conductor i que l’IR-drop es pot calcular resolent una equació 

diferencial parcial, l’equació de Poisson, establint les condicions de contorn i el consum de corrent.  

Prenent aquest punt de partida en que s’ha fet l’assumpció forta d’una PDN infinita (ja que les 

expressions de [3] que es fan servir impliquen un espai 2D infinit), el primer pas de l’article [4] és 

incorporar el consum en blocs de corrent constant d’àrea finita (a diferència del model de l’article [3] 

en que el consum és uniforme en una PDN infinita).  

Com que es segueix treballant amb un espai infinit, s’ha d’aplicar el mètode de les imatges per a 

cancel·lar els corrents que fluirien a través del contorn de la PDN finita, a l’hora que es manté la 

condició d’espai infinit. En aquest mètode, la PDN finita es troba embolcallada per un array infinit de 

còpies seves:  

 

Figura 13 Disposició de les PDN per a aplicar el mètode d'imatges 
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En la figura 13, el quadrat central és la PDN finita, els punts blancs són pads, el quadrat petit l’àrea de 

consum i el punt negre un condensador no distribuït o inter-bloc (a [4] no es consideren, i a [5] es 

consideren dos tipus de capacitats: aquelles que es troben distribuïdes de forma més o menys 

homogènia a l’interior dels blocs, intra-bloc, i aquelles de natura no distribuïda, ubicades a 

conveniència en qualsevol punt del circuit, inter-bloc). Un cop obtinguda aquesta disposició, una opció 

és calcular les tensions de la regió corresponent a la PDN finita (la central) per a cadascuna de les 

PDN de l’array infinit aplicant superposició.  

En comptes d’usar aquest camí, a [4] s’aconsegueix una gran simplificació aplicant una transformació 

conforme, una tècnica matemàtica que utilitza les funcions de variables complexes per a transformar 

geometries complicades a altres més senzilles. En aquest cas el que fa és convertir l’interior d’un 

rectangle (que representa la xarxa interna de distribució de l’alimentació) d’un pla complex z en la 

meitat superior d’un pla complex w. Afegint la conjugada d’aquest mig pla, s’obté el pla complet 

infinit per a aplicar el mètode de les imatges, però ara només cal calcular dues combinacions amb un 

esforç computacional per unitat similar. 

Finalment, al model [4] considera la resistència dels segments de la xarxa, la mida de la PDN, 

dimensions i posició del consum i número, posició i resistència dels pads, pel que és flexible i complet 

alhora. 

Per al cas del model presentat a l’article [5], el procediment és similar, incorporant la natura inductiva 

dels segments i la capacitiva del desacoblament local. Per a aquest model, però, la equació parcial 

diferencial desemboca en una equació no homogènia de Helmholtz, a la que no es pot aplicar una 

transformació conforme que en mantingui les propietats. Per tant, s’ha de desenvolupar el mètode de 

les imatges, que resultaria en haver de calcular una sèrie infinita de punts. A l’article [5], però, es 

demostra que n’hi ha prou amb aplicar el mètode amb la PDN central i les vuit que l’envolten. 

D’aquest manera s’aconsegueix una precisió acceptable. 

El segon model, a més dels paràmetres esmentats anteriorment, considera també el valor inductiu dels 

segments de la PDN i dels pads i el valor i posició de les capacitats inter-bloc i intra-bloc. 
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4. El circuit integrat de test 

Com ja s’ha mencionat, l’objectiu d’aquest treball és la verificació dels models matemàtics 

descrits al capítol anterior a través del disseny, implementació i test d’un xip. Aquest xip ha de tenir la 

capacitat de generar consums de corrent estàtics i dinàmics i de mesurar les pertorbacions en la seva 

xarxa d’alimentació interna provocades per aquests consums. Un cop implementades aquestes 

capacitats, es faran servir per a validar els models abans explicats [4], [5], de càlcul del soroll estàtic i 

dinàmic en funció dels paràmetres de disseny de la xarxa d’alimentació de l’IC. A la figura 14 es 

mostra el diagrama de blocs del xip implementat. 

El xip s’ha dissenyat amb la tecnologia CMOS de 65 nm de l’empresa ST i consta de diversos 

blocs, la funcionalitat dels quals s’explica a continuació. El disseny físic dels blocs s’ha realitzat 

mitjançant l’entorn de treball Virtuoso Layout Editor de Cadence, prèvia validació  del seu 

funcionament a nivell d’esquemàtic i de layout, mitjançant l’entorn Virtuoso ADE de Cadence, 

extraient-ne el model amb components paràsits. 

A grans trets, l’objectiu de la lògica del xip és permetre la caracterització estàtica i dinàmica del 

comportament de la xarxa d’alimentació interna. 

Per a tal finalitat, els blocs d’excitació (consum) tenen dos modes de treball, estàtic i dinàmic. 

El mode estàtic permet fer anàlisis d’IR drop, mentre que el dinàmic produeix pics de consum de 

corrent a una freqüència variable, generada amb oscil· ladors Ring Oscillator (Ringo-RO). Tant la 

freqüència de treball com el mode de consum es configuren mitjançant un registre de programació. En 

el plànol que es mostra a la figura 16 es poden apreciar 10 blocs de consum estàtic/dinàmic (C1-10), 

essent la mida dels blocs petits de 50x50µm2, la del bloc C5 de 100x100 µm2 i la del C2 de 100x150 

µm2. El bloc d’anells oscil·ladors RO, ocupa 25x50 µm2. La posició dels diferents elements es detalla 

a la taula1. 

Tot i que no s’han representat, per raons de claredat, connectats a l’ample i llarg de la xarxa hi 

ha blocs de condensadors de desacoblament, necessaris per a verificar el model dinàmic de la xarxa. 
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Figura 14 Esquema de blocs del xip implementat 

 En el cas d’excitació dinàmica, per tal de capturar la oscil· lació provocada a la xarxa, es 

disposa dels tres blocs sincronitzador-delay-comparador. El comparador ens indica, quan rep un pols 

de rellotge, quina de les seves dues entrades té un valor més elevat, permetent-nos comparar el 

voltatge a un punt local de la xarxa amb una referencia externa. Per tal d’obtenir informació a diversos 

punts de la xarxa, s’han ubicat sis blocs comparadors (D1,D3-7 a la figura 16), numerats segons 

l’entrada del bloc MUX a la que estan connectats. Els comparadors mesuren 25x25 µm2. 

 L’instant de comparació el determina el senyal de rellotge que arriba al comparador. Per tal de 

que consum i comparació es produeixin al mateix instant s’introdueix el bloc sincronitzador. Aquest 

bloc ordena la comparació quan rep un 1 lògic a l’entrada PHI, però no transmet l’ordre fins que no 

rep el mateix senyal de rellotge, provinent de RO, que genera l’excitació, fent que comparació i 

excitació estiguin en sincronia. 

El que s’aconsegueix amb aquesta estructura , és produir una oscil· lació a la tensió de la xarxa 

objecte d’estudi, i llegir-ne la tensió en l’instant inicial d’aquesta oscil· lació. Amb tal de poder 
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capturar la oscil·lació al complet, s’afegeix el bloc de delay o de retard programable, que ens permet 

programar retards controlats en el senyal de comparació. Aquest bloc ocupa 25x125 µm2.  

 Com que donades la mateixa xarxa i la mateixa excitació, en règim estacionari la oscil· lació 

hauria de ser idèntica, reprogramant el retard podem retardar el moment de comparació, mantenint el 

d’excitació, pel que donada una capacitat de retard suficient, podem obtenir tots els punts de 

l’oscil·lació, amb una certa tolerància. A la figura 15 es poden apreciar senyals de rellotge amb 

diferents retards (línies corbes de color) adjunts a la forma d’ona de la tensió de la PDN en un dels 

seus nodes ( forma triangular de color negre). Cal tenir en compte que l’escala vertical dels dos 

senyals és diferent. 

El retard entre els senyals de rellotge és de dues vegades l’interval mínim, excepte entre el 

primer i el segon, que és de 4. La línia blava horitzontal indica la tensió del senyal de rellotge que 

activa el bloc comparador, i, per tant, una sèrie d’instants de captura. 

 

Figura 15 Mostra de diversos instants de captura sobre un senyal de la xarxa d’alimentació a partir del senyal 

de rellotge  que els genera. 

Tensió d’activació 

del comparador 

Instants de lectura 

Senyals de rellotge retardats 
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Figura 16 Ubicació dels circuits en la PDN 
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En quant als pads, la seva descripció és: 
 
Nom In/out Tipus de pad Funció 
VDDvar1 In Analògic Alimentació 1 de la xarxa objecte d’estudi 
VDDvar2 In Analògic Alimentació  2 de la xarxa objecte d’estudi 
VDDvar3 In Analògic Alimentació  3 de la xarxa objecte d’estudi 
Reset In Digital Reset de tots els FF del circuit 
CK_SHIFT In Digital Rellotge del registre de programació 
SHIFT_IN In Digital Entrada de dades del registre 
VDDestable In Analògic Alimentació de la xarxa estable 
GNDestable Out Analògic Retorn de la xarxa estable 
CKDIV16 Out Digital Rellotge intern dividit entre 16 

Posició relativa dels components Mides 

Nom X Y ∆X ∆Y 

(C1) consum 1 1175µm 925µm 50 µm 50 µm 

(C2) consum 2 750µm 850µm 150 µm 100 µm 

(C3) consum 3 575µm 750µm 50 µm 50 µm 

(C4) consum 4 275µm 725µm 50 µm 50 µm 

(C5) consum 5 350µm 100µm 100 µm 100 µm 

(C6) consum 6 675µm 300µm 50 µm 50 µm 

(C7) consum7 875µm 100µm 50 µm 50 µm 

(C8) consum 8 1125µm 625µm 50 µm 50 µm 

(C9) consum 9 1300µm 125µm 50 µm 50 µm 

(C10) consum 10 1300µm 725µm 50 µm 50 µm 

(R0) Anells oscil·ladors 1125µm 925µm 50 µm 25 µm 

(D1) comparador D1 750µm 750µm 25 µm 25 µm 

(D3) comparador D3 250µm 225µm 25 µm 25 µm 

(D4) comparador D4 1300µm 925µm 25 µm 25 µm 

(D5) comparador D5 250µm 750µm 25 µm 25 µm 

(D6) comparador D6 1250µm 225µm 25 µm 25 µm 

(D7) comparador D7 750µm 225µm 25 µm 25 µm 

(M) Multiplexor de sortida 1275µm 950µm 25 µm 25 µm 

(16) Divisor per 16 1100µm 950µm 25 µm 25 µm 

(Ret.Prog.) Retard programable 1125µm 900µm 25 µm 125 µm 

(Registre FF) Flip-Flops 1025µm 900µm 50 µm 125 µm 

PADS I/O + alimentació 700µm 1025µm 112 µm 18x50 µm 

Taula 1 Posició i mida dels circuits en la PDN 
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PHI In Digital Ordre de captura als comparadors 
PHI_SINC_DEL Out Digital Ordre de captura amb el retard programat 
VDD I/O In Alimentació especial Alimentació de la línia de pads 
GND I/O Out Alimentació especial Retorn de la línia de pads 
Out Out Digital Multiplexor de sortida dels 6 comparadors 
VREF In Analògic Tensió externa dels comparadors 
LOAD In Digital Senyal de càrrega del registre de programació 
SHIFT_OUT Out Digital Sortida del registre de programació 
VANALOG In Analògic Tensió d’alimentació dels Anells Oscil· ladors 

Taula 2Descripció dels pads 

La funció concreta de cada bloc és la següent:   
 

-La xarxa d’alimentació: és l’objecte d’estudi del treball. A ella es connecten els blocs de 

consum, els condensadors de desacoblament i els blocs de mesura, emulant el comportament d’un IC 

comercial. La resta de blocs es connecten a una xarxa d’alimentació secundària per tal de garantir-los 

una alimentació estable. Els criteris amb que s’ha dissenyat s’expliquen en el següent apartat.  

-Registre de programació (Scan Path): Una doble cadena de Flip-flops tipus D connectades en 

paral·lel per a configurar els diferents modes d’operació i la funcionalitat d’alguns blocs. 

 

Figura 17 Diagrama del registre de programació 

-Osciladors d’anell (Ring oscillator-RO): la funció d’aquest bloc és generar un senyal de 

rellotge de freqüència variable entre 50MHz i 1.5 GHZ per a la resta del xip. Consta de quatre 

oscil·ladors en anell, dels quals només un pot ser actiu alhora, segons el codi binari rebut del registre 

de programació. El xip s’alimenta amb tres tensions diferents: Vdd o vddestable, destinada a alimentar 

tota la lògica digital amb una tensió estable; Vanalog, la modificació de la qual permet canviar la 

freqüència de treball dels Ring Oscillator; i Vddinestable, que correspon a  la tensió de la xarxa interna 
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objecte d’estudi, en la qual es provocaran el soroll. Cadascuna d’aquestes tensions circula per una 

xarxa o línia pròpia, amb una xarxa de retorn (gnd) també pròpia, excepte Vanalog, que retorna per 

gndestable. 

 

Figura 18 Diagrama del Ringo 

-Divisor de freqüència: per tal de tenir una certa visió dels senyals de rellotge provinents del RO 

de l’interior del circuit, seria desitjable transmetre’n alguns a l’exterior, però aquests poden arribar a 

ser de feqüència tan alta que les impedàncies de l’encapsulat i l’exterior del xip les deformarien 

completament. Per a evitar això, s’implementa una estructura que divideix la freqüència dels senyals 

que rep 16 vegades, fent-les així mesurables des de l’exterior. 

 

Figura 19 Diagrama del divisor 

-La cel· la d’excitació: és l’encarregada de generar el consum de corrent, en forma continua o de 

pics de consum, i n’hi ha 9 repartides per la superfície del xip. L’habilitació i la selecció del mode de 

treball es fa mitjançant el registre de programació i el consum dinàmic és controlat pel senyal de 

sortida del bloc Ringo. 
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Figura 20 Diagrama del bloc de consum 

-Comparador: Aquest bloc és una mescla entre components digitals i una estructura analògica 

[6]. La seva funció és comparar dos senyals analògics A i B quan un senyal de rellotge li ho indica, 

produint una transició digital de 0 a 1 si el voltatge B és superior a l’A.  Se’n troben 6 repartits a la 

superfície del xip per poder comparar la tensió a un punt local de la xarxa amb una tensió externa. 

 

Figura 21 Diagrama del comparador 

-Multiplexor (MUX): Segons el codi binari que li arribi del registre de programació, aquest bloc 

selecciona la sortida dels diferents comparadors. Dues de les seves entrades s’han connectat a massa i 

Vddestable respectivament, per comprovar el correcte funcionament del bloc. 

-Sincronitzador:  Consta de dos flip-flops, la funció dels quals és sincronitzar un senyal extern 

(PHI) amb el senyal de sortida del bloc Ringo, i un multiplexor. El senyal extern (PHI) es fa servir per 

indicar quan es vol activar el bloc comparador, però mitjançant un multiplexor existeix l’opció de no 
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sincronitzar, és a dir, fer servir el senyal extern directament. Això seria un últim recurs per als casos 

amb oscil· lacions molt més llargues que el màxim retard programable. 

 

Figura 22 Diagrama del sincronitzador 

-Retard programable: El senyal provinent del sincronitzador es pot retardar entre 0 i 12 

nanosegons en funció del codi binari que rebi del registre de programació, fet que permet retardar 

l’instant de comparació. 

4.1. Característiques del xip 

El principal fet que cal tenir en compte és  que tot gira al voltant de la xarxa d’alimentació 

objecte d’estudi. Com ja s’ha explicat a la introducció, del seu disseny en depèn en gran mesura la 

presencia de soroll, que pot afectar negativament el funcionament dels circuits que s’hi connecten. 

El  disseny d’aquesta xarxa, s’ajusta a les característiques dels models, que, tot i que permeten 

un nivell de detall notable en quant als paràmetres de la xarxa, assumeixen que aquesta és del tipus 

quadriculada. Això es deu a que els models en qüestió busquen trobar el seu camp d’aplicació en 

dispositius d’alta freqüència , densitat d’integració i consum.  

En aquests dispositius es fa servir l’estructura quadriculada, ja que és la que ofereix millors 

resultats, però tot i això, a causa de la grandària dels IC, que pot arribar a l’ordre dels cm2, i dels 

elevats consums, de 400A/cm2 i en augment, és on els nivells de  soroll poden portar a fallades. D’aquí 

l’interès per l’estudi d’aquestes xarxes. És per aquest motiu que la xarxa d’alimentació del xip s’ha 

dissenyat amb aquesta estructura, mantenint les especificacions al llarg i ample del xip. 

La primera (i primària) limitació que cal considerar en el disseny del xip, és de tipus econòmic, 

ja que un xip, les dimensions del qual superin els pocs mm2, pot assolir preus exorbitants si no es 
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produeix en massa, fet evidentment inviable. Per aquest projecte, el xip té unes  dimensions de 1.5mm 

x 1mm. 

 Per altra banda, tot i que els models permeten considerar els encapsulats de tipus wire-bonding 

i flip-chip, en el disseny d’un xip d’altes prestacions convindria utilitzar el segon tipus, ja que presenta 

significativament menys efectes paràsits en la interfície placa-dau (encapsulat), fet que permetria 

estudiar millor els efectes paràsits propis de la xarxa interna.  

Tot i això, aquesta tecnologia és extremadament cara i fins i tot IC’s d’alta freqüència, àrea i 

consum no la fan servir si no requereixen també un nombre molt elevat de pins de connexió, que de 

ben segur no és el nostre cas. A més a més, l’àrea del nostre xip és massa reduïda per a que un 

encapsulat flip-chip sigui mecànicament factible. 

Per tant, el que s’ha perseguit és fer una xarxa d’alimentació interna les característiques de la 

qual siguin el més properes possibles a les de ICs comercials moderns, però havent de superar les 

limitacions econòmiques d’una àrea gran i un encapsulat amb bones prestacions, fet que es tradueix en 

una menor interacció entre els paràsits d’aquesta xarxa interna i el corrent que hi circula, i per tant una 

menor detectabilitat dels IR drop i ∆V drop que s’hi produeixin. En altres paraules, s’ha buscat 

maximitzar aquestes caigudes de tensió, per a fer-los detectables, tenint en compte el límit econòmic. 
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5. Disseny dels subcircuits 

El sistema presentat en el capítol anterior no es va tenir clar des de bon principi, sinó que s’han anat 

treballant i madurant diverses idees i conceptes per tal d’arribar a formar els blocs més crítics i a 

ensamblar-los. Molta d’aquesta feina s’ha fet a nivell d’esquemàtic, simulant sistemes més o menys 

idonis, per a comprovar la viabilitat de diverses idees. Un cop els diferents blocs funcionaven a nivell 

d’esquemàtic, s’han dissenyat en layout. Això s’ha hagut de fer perquè, tot i que les llibreries (digitals) 

proporcionades pel fabricant eren bastant completes en termes de varietat de components, el layout de 

tots aquests no es troba disponible. Per tant, ens era impossible treballar més enllà del nivell 

d’esquemàtic amb els components del fabricant, que ha calgut reconstruir i per aquest motiu ha calgut 

reconstruir el layout de tots els components del xip que s’ha dissenyat, tot respectant les regles i mides 

de la tecnologia de 65 nm de ST. 

 A continuació es presenta un sumari de les decisions que s’han pres i dels factors i limitacions 

que s’han tingut en compte per a dissenyar els diferents blocs des de l’esquema fins al layout. 

5.1. Disseny d’un condensador On-chip 

Com ja s’ha explicat, la principal funció de la capacitat de desacoblament és la de reduir la impedància 

de la xarxa, actuant com a dipòsits de càrrega locals.  

Habitualment es fan servir per a atenuar l’efecte de la inductància paràsita fins al nivell que 

permetin les especificacions d’àrea del disseny, però en el nostre cas ens interessa fer-ho només fins a 

cert punt, ja que ens interessa detectar el pic ressonant provocat per la interacció entre aquesta 

inductància i la capacitat de desacoblament, i per tant la freqüència ressonant havia d’estar dintre del 

rang de treball dels anells oscil·ladors, pel que calia controlar la quantitat de capacitat de 

desacoblament del circuit 
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Figura 23 Connexió elèctrica realitzada amb Cadence del condensador on-chip 

Existeixen diverses tècniques per a construir aquests condensadors on-chip i cadascuna presenta 

els seus avantatges i inconvenients. Se n’ha triat el condensador MOS, ja que presenta la millor relació 

capacitat/àrea i no requereix passos de fabricació addicionals, doncs es basa en la capacitat de l’òxid 

de porta o gate dels transistors MOS. El condensador es crea connectant el terminal de porta a tensió i 

el substrat, drenador i sortidor a massa (en els transistors N) i viceversa per als de canal P, com es pot 

veure a la figura 23. 

Per a determinar la capacitat per unitat d’àrea d’aquests transistors el fabricant ens indica dos 

paràmetres: la permitivitat de l’òxid de silici �� = 3.9 i l’EOT o gruix equivalent de l’òxid, de 1.3 nm. 

Aquesta dada ens indica que el material utilitzat per a crear l’aïllant no és òxid de silici, perquè aquest 

material no es comporta adequadament per a dimensions reduïdes del gruix de la porta, però com que 

és el material utilitzat tradicionalment, s’indica el gruix equivalent d’aquest material que ens aportaria 

la mateixa capacitat, a efectes de càlcul. Així doncs, calculem la capacitat d’aquests condensadors amb 

la fórmula habitual: 

� � ���� � À���	 �
����
���

� À��� 

De les dades del fabricant s’obté que C’
OX = 26,55 fF/µm2. Es pot observar que per a obtenir 

condensadors grans serà necessària una quantitat important d’àrea. En el nostre cas, hem decidit 

construir condensadors de 25, 50 i 100 fF. A la figura 24 es mostra el cas de 25fF implementat amb 

l’eina Layout editor de Cadence. Les mides dels transistors venen imposades per algunes limitacions, 

com l’altura de la cel·la i dels pous P i N, que són les d’una cel·la lògica estàndard de la llibreria de 

65nm.  

Tenint en compte les limitacions de fabricació (distàncies mínimes entre materials i estructures, etc. 

per tal de garantir-ne la correcta producció), s’ha aprofitat l’alçada màxima disponible per a cada 
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regió, P o N, i, un cop trobades aquestes mides, s’ha fet servir l’expressió de C per a trobar l’ample 

necessari.  

Per tal de comprovar que el disseny de layout s’ajusta a les nostres necessitats, s’ha fet una extracció 

d’efectes paràsits i una simulació en AC per a observar el comportament freqüencial del layout 

connectant una font de tensió alterna als terminals  vdd i gnd del component, i realitzant un anàlisi AC 

per a un rang elevat de freqüències. 

 

Figura 24 Mostra visual del Layout d’un condensador on-chip 

La figura 25 mostra la impedància en funció de la freqüència, on els primers dos punt marcats 

responen al comportament capacitiu, mentre que l’últim, a molt alta freqüència, mostra el 

comportament resistiu, predominant en aquella regió. 

Els punts en qüestió són:   Z(3.81944MHz)= 1.60764MΩ, Z(790.679MHz) = 7.76726KΩ i 

Z(473.151GHZ) = 145.967Ω. 

Els dos primers punts ens permeten obtenir el comportament capacitiu en aquella freqüència, 

doncs: 
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1

2 ! � �
⟹ ��# �

1
2 !#�#

� 25,92!'		��( � 25,915!'		�)è��+ � 145,9Ω 

Es comprova que la capacitat és la desitjada, però que té una resistència paràsita de 145,9 Ω. 

 mides Paràmetres 
 X Y C Rs 

C1 1.6 µm 3 µm 25.81fF 145.9Ω 
C2 2.8 µm 3 µm 54fF 153.5Ω 
C3 5 µm 3 µm 102.26fF 160Ω 

Taula 3 Relació de mides i comportament elèctric dels layouts 
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Figura 25 Gràfica  Impedància-freqüència del condensador anterior 
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5.2. Disseny de la xarxa d’alimentació 

Com ja s’ha explicat, quan es comença a crear un xip i abans que es tingui informació detallada 

del consum i la seva distribució, és convenient treballar amb models de la xarxa per a poder 

determinar com afectarà el consum dels diferents blocs en funció de la seva posició i l’estructura de 

l’encapsulat, per tal de dimensionar-la. El nostre objectiu és determinar les mides dels segments que 

constituiran la xarxa, tenint en compte tota una sèrie de fenòmens interrelacionats entre si, l’excessiva 

presència dels quals pot ser contraproduent: 

- La caiguda de tensió que veuran els comparadors depèn de la posició relativa, i per tant 

la distància, entre els pads d’alimentació, els blocs de consum, la quantitat d’aquests i el 

propi bloc comparador. 

- La magnitud d’aquesta tensió és directament proporcional a la resistència dels segments 

de la xarxa, que com ja hem dit serà homogènia, però una resistència massa elevada 

implica que la resposta freqüencial d’aquesta es veurà atenuada, pel que no es podrà 

caracteritzar tan bé.  

- A més a més, la resistència d’un segment és inversament proporcional a la seva 

capacitat de resistir l’electromigració, fenomen que es realimenta.  

Per tal d’analitzar la interacció d’alguns d’aquests fenòmens, s’ha construït un model RLC per a 

emular la xarxa d’alimentació i s’ha estimulat amb fonts de corrent continu. Això només permet 

caracteritzar l’IR drop, provocat pel corrent continu que consumeix un xip, i de fet fa innecessària la 

presència de L’s i C’s. 

Cadence permet definir el valor d’un component com una fórmula, dependent d’altres 

paràmetres, pel que aquest model permet simular la resposta de xarxes de diferents geometries 

(longitud i amplada dels segments, nº de vías...) de forma compacta.  Amb aquestes cel·les es crea un 

macromodel, apreciable a la figura 27, que aprofita les propietats de simetria, i amb el qual s’han fet 

simulacions per al següent conjunt de combinacions: 

- Amplada dels metalls 7-8 i 1-2 entre 0.6 i 2 µm, amb increments de 0.2 µm. 

- Longitud dels segments de 25 o 50 µm 

- Reduir al màxim la resistència de les vias, tenint en compte l’àrea ocupada 

posteriorment en la fase de layout. 

- Diversos consums de corrent, 80, 160 i 240 mA, tot i que a la pràctica el xip no podrà 

consumir molt més de 160mA per raons pràctiques. 

- Dividint el xip en 6 regions, tal com es mostra a la figura 28, s’analitzen els casos en 

que es situa el consum de corrent a la illa 6 i el pad d’alimentació a la illa 1 o el corrent 
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a la illa 5 i el pad a la illa 2. El primer cas ens permetrà estudiar la caiguda màxima de 

tensió, a causa del llarg recorregut, i el segon l’aglomeració màxima de corrent, a causa 

de la proximitat entre alimentació i consum. 

Les resistències RM representen la resistència dels segments de metall de la xarxa i les 

inductàncies en representen el comportament inductiu. El component PCAP representa la capacitat de 

desacoblament afegida i RCAP en representa la resistència sèrie. 

 

Figura 26 Esquema elèctric d’una cel·la utilitzat per a modelar la xarxa d’alimentació interna 
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Figura 27 Exemple de connexió per a modelar una xarxa de mida superior 



 48                                        Disseny, simulació i verificació d’un circuit integrat per a la mesura del 
soroll a la xarxa d’alimentació interna 

 

 

 

Figura 28 Divisió de la xarxa completa en segments per a identificar-los i fer-los proves 

Un cop construït el macromodel en Cadence i realitzades les simulacions, en les quals s’ha 

obtingut la tensió a cada intersecció i nivell de la xarxa, se n’extreu la següent informació: 

- Caiguda màxima de tensió en tot el xip 
- Caiguda de tensió màxima en qualsevol segment 
- Caiguda de tensió màxima en qualsevol torre de vías. 

Amb aquesta informació s’obté també el corrent màxim en qualsevol dels segments o torre de 

vías (el conjunt de vías apilades que uneixen des de metall 1 fins a metall 7 en diferents punts del 

layout), ja que se’n coneix la resistència, fet que permet preveure problemes d’electromigració, 

contrastant el valor de corrent obtingut amb els recomanats per a la tecnologia. 

Un càlcul ràpid mostra que el nombre de simulacions a analitzar és de 768. A la pràctica, els 

casos són menys de la meitat ja que ràpidament es va observar que una longitud de 50 µm donava 

majors problemes d’electromigració i ens restava flexibilitat. Aquesta observació també es va produir 

per a algunes mides dels segments, que ràpidament es van descartar, reduint el nombre de casos a 

comprovar. 

Per tal de verificar que els resultats fossin correctes, en alguns casos es va fer servir Matlab per 

a representar gràficament el mapa de caigudes de tensió als dos nivells, com es pot veure a la figura 

29, a tall de mostra, on l’eix vertical és la tensió i els eixos “horitzontals” el nombre de cel· les. 

Finalment, s’han decidit els valors de les línies donant prioritat a la obtenció d’una caiguda de tensió 

raonable junt amb uns valors no excessius de corrent, fet que implica una resistència global més baixa 

del desitjat. 

També s’adjunta una de les moltes taules d’Excel que es van generar per a contrastar caigudes 

de tensió i corrents per a diferents mides dels segments de la xarxa. Els corrents pintats de vermell i 

taronja indiquen problemes d’electromigració per a l’ample d’aquell segment, mentre que els valors 
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d’amplada marcats amb fons verd són els que es van seleccionar.

 

Figura 29 Representació gràfica mitjançant Matlab dels resultats  

cas1 

ohms 

W78 

(µm) 

W2 

(µm) 

W1 

(µm) 

∆V 

max 

∆Vmax

M78 

∆Vmax 

M2 

∆Vmax 

M1 

∆Vmax  

via (mV) 

Imax78 

(mA) 

Imax M2 

(mA) 

Imax M1 

(mA) 

Imax via 

(mA) 

1,4 0,8 0,6 0,8181 0,257 0,0166 0,0158 0,0164 0,2 22,22 3,46 3,59 7,04 

1,34 0,8 0,8 1,0909 0,245 0,0159 0,0151 0,0156 0,25 21,25 4,39 4,56 8,8 

1,28 0,8 1 1,3636 0,235 0,0152 0,0144 0,0149 0,3 20,36 5,24 5,44 10,56 

1,23 0,8 1,2 1,6363 0,225 0,0146 0,013 0,0143 0,34 19,54 6,02 6,25 11,96 

1,159 0,8 1,5 2,0454 0,212 0,0138 0,0129 0,0134 0,4 18,45 7,06 7,33 14,08 

1,155 1 0,6 0,8181 0,211 0,0137 0,0130 0,0135 0,16 22,86 2,85 2,95 5,63 

1,112 1 0,8 1,0909 0,203 0,0132 0,0125 0,0130 0,21 22,03 3,64 3,78 7,39 

1,072 1 1 1,3636 0,196 0,0127 0,0120 0,0125 0,25 21,26 4,38 4,54 8,8 

1,035 1 1,2 1,6363 0,189 0,0123 0,0116 0,0120 0,29 20,55 5,06 5,25 10,2 

0,984 1 1,5 2,0454 0,180 0,0117 0,0109 0,0114 0,34 19,56 5,99 6,22 11,96 

0,801 1,5 0,6 0,8181 0,146 0,0095 0,0090 0,009 0,11 23,77 1,97 2,05 3,87 

0,78 1,5 0,8 1,0909 0,142 0,0092 0,0087 0,0091 0,15 23,17 2,55 2,65 5,28 

0,76 1,5 1 1,3636 0,139 0,0090 0,0085 0,0088 0,18 22,6 3,1 3,22 6,33 

0,741 1,5 1,2 1,6363 0,135 0,0088 0,0083 0,0086 0,21 22,05 3,62 3,75 7,39 

0,714 1,5 1,5 2,0454 0,130 0,0085 0,0079 0,0082 0,25 21,3 4,34 4,51 8,8 

0,613 2 0,6 0,8181 0,112 0,0072 0,0069 0,00719 9E-05 24,26 1,51 1,56 3,16 

0,6 2 0,8 1,0909 0,110 0,0071 0,0067 0,00703 0,11 23,76 1,96 2 3,87 

0,589 2 1 1,3636 0,107 0,007 0,0066 0,00686 0,14 23,33 2,4 2,4 4,92 

0,577 2 1,2 1,6363 0,105 0,0068 0,0064 0,00671 0,16 22,9 2,81 2,92 5,63 

0,561 2 1,5 2,0454 0,102 0,0066 0,0062 6,49 0,19 22,26 3,41 3,54 6,68 

Taula 4 Dades contrastades per a triar les mides dels segments de la xarxa interna 
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5.3. El consum 

L’objectiu dels blocs de consum és el de crear un consum constant en mode estàtic i pics de 

consum de corrent en mode dinàmic  per a estimular la xarxa. Per a tal efecte, cada bloc de consum 

consta de dos conjunts de transistors NMOS, uns dimensionats per al consum constant i els altres per 

al dinàmic, activats al seu torn per un conjunt lògic controlat des del registre de programació, que 

imposa que només funcioni un dels dos a la vegada. 

S’ha fet un procés iteratiu de simulació amb un esquemàtic com el que es mostra, fins que s’ha 

obtingut un valor de consum adequat en ambdós blocs, per a triar la mida dels transistors. 

 

Figura 30 Esquema elèctric del bloc de consum 

El bloc superior correspon al consum estàtic, i si no es consideren els elements paràsits de la 

xarxa, que produirien certa oscil·lació en els flancs de pujada i baixada, la forma d’ona del corrent 

consumit es pot veure a la figura 31. El consum continu és de 2.9mA per cel· la i se’n pot prolongar 

l’amplada indefinidament:  
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Figura 31 Gràfica corrent vs temps del consum estàtic 

El bloc inferior correspon al consum dinàmic, com es pot apreciar pel senyal de rellotge que es 

troba en la porta AND de triple entrada que en gestiona la activació. El conjunt de cinc de portes NOT 
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i una porta  AND que la segueixen s’utilitzen per a activar el conjunt de set transistors amb una funció 

impuls, com es mostra a continuació: 

 

Figura 32 Gràfica corrent vs temps del consum dinàmic 

L’amplada de l’impuls depèn únicament del retard introduït per les cinc portes NOT, uns 430 

ps, mentre que el seu període depèn del senyal de rellotge CLK i el consum és de 2.2mA per cel·la. A 

causa del comportament paràsit de la xarxa, la forma d’ona de la oscil·lació de tensió provocada per 

un sol pic d’aquest consum serà una sinusoide que s’atenuarà amb el pas del temps. 
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5.4. Els anells oscil· ladors 

 
Per a demostrar els models proposats serà necessari caracteritzar el comportament freqüencial 

de la xarxa d’alimentació, pel qual serà necessari disposar d’un bloc que estimuli el xip en el ventall 

de freqüències de 50 MHz a 1,5 GHz. El límit superior s’ha imposat tenint en compte que treballar a 

freqüències superior imposaria dificultats notables en el disseny i suposaria una problemàtica afegida 

difícil de tractar amb l’instrumental de que disposem.  

Com que a la pràctica es podrà controlar la temperatura ambient de l’IC i no és necessària una 

precisió elevada en les freqüències de sortida d’aquest bloc, s’ha decidit fer servir l’estructura 

d’oscil· lador en anell, molt sensible a variacions de procés, però de funcionament molt senzill. Mentre 

el rang de freqüències disponible oscil· li entre les desenes de Megahertz i una mica més d’un 

Gigahertz, serà suficient, essent essencial, això si, que un cop seleccionada una freqüència, aquesta es 

mantingui estable. 

L’estructura esmentada Consisteix en encadenar un nombre senar d’inversors en un anell tancat 

com a la figura 33, de manera que aquests mai arribaran a un estat estable. A la sortida hi haurà un 

senyal quadrat el període del qual equival a la suma de retards dels inversors. 

 

Figura 33 Anell oscil•lador simple 

Un altre inconvenient dels oscil·ladors en anell és que a cada cicle tots els inversors canvien 

d’estat, convertint-lo en un circuit que produeix soroll a la xarxa de forma contínua. Per aquest motiu 

es fa servir una variant en que el “primer” dels inversors es substitueix per una porta NAND, fet que 

permet inhabilitar el circuit amb un senyal de control, provinent, en el nostre cas, d’un descodificador 

configurat pel registre de programació. Se’n pot veure l’exemple a la figura 34.  

 

Figura 34 Anell oscil•lador amb enable 
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La selecció de les freqüències i la determinació del nombre de parells inversors s’ha fet simulant 

cadenes d’inversors fins a trobar aquell nombre d’inversors que ens proporcionava els valors de 

freqüència desitjats. 

Per tal d’obtenir un ventall ampli sense ocupar massa àrea, s’ha decidit implementar quatre 

oscil·ladors d’anell amb una relació entre les seves freqüències de 0.85, i adaptar-ne l’estructura per a 

poder operar-los en mode “starving” , és a dir, que variant la tensió d’alimentació a voluntat, es pot 

modular la freqüència d’oscil· lació. A més a més, a la sortida d’aquest bloc, un divisor de freqüència 

de 3 etapes (divisió entre 1, 2, 4 i 8) ampliarà encara més les opcions. 

Les simulacions realitzades han mostrat que, a 27⁰C i 1,1V d’alimentació, per a 20 inversors 

(Ringo0) la freqüència és de 1,47GHz, per a 24 inversors (Ringo1) és de 1,23Ghz, per a 28 (Ringo2) 

és de 1,05GHz i finalment de 0,89GHz per a 34 inversors (Ringo3), valors que mantenen una relació 

de 0,85 entre ells. A continuació s’ha comprovat la variació de freqüència ocasionada pel mode 

“starving”  en diferents tensions d’alimentació, obtenint-se la taula número 5: 

Ta = 40⁰C Ringo0 Ringo1 Ringo2 Ringo3 
1V 1,17GHz 0,98 GHz 0,85 GHz 0,71 GHz 

1,1V 1,49 GHz 1,21 GHz 1,05 GHz 0,87 GHz 
1,2V 1,68 GHz 1,42 GHz 1,23 GHz 1,03 GHz 

Taula 5 Relació de freqüències dels blocs Ringo 

El problema del mode starving és que la tensió màxima del senyal generat és precisament la del 

mode starving. Aquest fet que provocaria desviacions en la freqüència quan aquest senyal actués sobre 

altres blocs digitals, alimentats a una tensió diferent i, pitjor encara, consums no desitjats.  

 Aquest consum es produiria en aquell punt on la tensió més baixa actués a la porta d’un 

inversor alimentat a tensió nominal, ja que la diferència entre aquestes tensions activaria el transistor 

de canal P en el semicicle en que aquest hauria d’estar en tall, produint més consum d’intensitat com 

més elevada fos la diferència.  

Per exemple, amb una tensió starving de 0.9V, el senyal de sortida tindria un valor lògic 1 de 

0.9 volts en comptes dels 1.1V als que treballa la resta del disseny, i per tant, quan aquest senyal 

s’enviés a alguna porta, el transistor P tindria 0.2V aplicats entre porta i sortidor, provocant un consum 

indesitjat. 

Per aquest motiu s’han afegit a l’entrada i sortida de cada anell oscil· lador un bloc “Level 

Shifter”, l’esquema del qual es pot veure a la figura 35 i la funció del qual és convertir la tensió fins al 

nivell del mode starving a l’entrada. A la sortida dels RO es produeix l’efecte invers, portant el nivell 

lògic 1 des de la tensió starving fins a la nominal, d’1,1 Volts, evitant l’efecte de consum. 
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Figura 35 Esquema elèctric del canviador de nivells o level shifter 

El funcionament d’aquest bloc és bastant senzill i com que les tensions del sistema no són 

especials (no es treballarà, per exemple, amb tensions subllindar ), les dimensions dels transistors són 

mínimes. Bàsicament, quan el senyal A val 1 el senyal AN val 0 fent que el transistor MN2 condueixi 

i l’MN3 estigui en tall, i per tant el transistor MP3 condueix , pel que a la sortida es propaga el valor 

lògic 1, però de tensió igual a Vdd2, fet que al seu torn posa el transistor MP2 en tall. 

Pel cas invers es propaga el valor lògic 0, equivalent a 0 volts. Tot i que aquesta estructura 

presenta alguns inconvenients, aquests només es manifesten en aquells casos en que la variació de 

tensió és gran o la freqüència és més elevada que al nostre cas. 

Finalment, les sortides dels anells es connecten a un mateix punt a través de transistors 

anomenats de pas, una parella de transistors N-P que actuen com un switch, i aquest punt es pot 

connectar a massa a través d’un transistor N, per aquells casos en que es vol inhibir la resta del sistema 

de la línia de rellotge. En quant al divisor de freqüència, consisteix en una cadena de 3 flip flops tipus 

D, encadenats amb la connexió que es mostra a la figura 36. 

L’entrada del primer flip flop i les 3 sortides d’aquests  travessen un multiplexor 4 a 1, que 

permet seleccionar una divisió entre 1, 2, 4 o 8. 
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Figura 36 Divisor de freqüència 

 
Figura 37 Esquema del bloc Ringo 
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5.5. El retard programable 

La funció del retard programable és la de permetre que el senyal de rellotge del comparador 

arribi amb un cert retard respecte al senyal de rellotge del consum, essent aquest retard múltiple d’una 

constant o retard mínim. 

Per a obtenir una bona resolució ens interessa que aquest retard sigui el més petit possible, pel 

que es fa servir un buffer (dos inversors encadenats) com a retard mínim. L’estructura del bloc 

consisteix en dues cadenes de buffers, la primera formada per 15 buffers mínims i la segona per 15 

buffers el retard de cadascun dels quals equival al de 16 buffers mínims, de forma que quan 

completem el retard aportat per la cadena de buffers mínims, podem saltar a la següent peça de retard 

gran afegint un retard mínim (15+1) en comptes d’obtenir el mateix retard. 

En altres paraules, una cadena de pas fi i una cadena de pas gran. A la figura 38 es pot apreciar 

com estan connectades aquestes cadenes, de forma que a la sortida del segon multiplexor obtenim la 

suma de retards configurats amb els bits B0 a B7. 

Els buffers x30 no s’han implementat encadenant 30 inversors mínims, ja que l’àrea ocupada 

pel conjunt hauria estat prohibitiva, sinó que s’han encadenat  quatre inversors amb una longitud de 

canal de 240nm. 

També cal considerar que a la pràctica no suposa cap problema si els salts temporals dels 

buffers grans no són exactament un múltiple dels buffers petits, mentre coneguem el valor del retard 

introduït. 

En les simulacions realitzades amb esquemàtics s’ha obtingut un retard per las buffers x2 de 

33,5ps i per als buffers grans de 543,3ps, pel que la suma de tots els buffers és de 8.652ns. Al afegir 

els components paràsits del layout, aquests valors han augmentat fins a 41ps i 800ps respectivament, 

fent que el retard total superi els 12 ns, però amb menys precisió. 

Aquest retard serà suficient per a fer les mesures d’alta freqüència, ja que les variacions a la 

xarxa provocades pel consum tindran un període més petit, però no serà suficient per a les senyals de 

baixa freqüència,  de període més gran. Això no suposa un gran inconvenient, ja que es vol estudiar la 

xarxa sobretot a altes freqüències, però per tal de poder fer aquest anàlisi a baixa freqüència igualment, 

i donat el prohibitiu cost en àrea de fer un retard més gran, s’ha optat per a afegir un multiplexor a 

l’entrada d’aquest retard, que permet triar entre el senyal de captura sincronitzat amb el consum i el 

mateix senyal no sincronitzat.  
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Figura 38 Esquema del retard programable. El bloc superior correspon al retard de pas petit, mentre que 

l’inferior correspon al retard de pas gran. 

Aquest segon mode d’operació és més laboriós, ja que caldrà localitzar i mantenir el punt d’inici 

i fer el retard amb maquinària externa, però davant de la opció de no poder-ho intentar, hem cregut 

més convenient adoptar aquesta solució. 

A la figura 39 es pot veure la gràfica del retard obtingut en picosegons en funció del codi 

introduït al bloc retard programable. 
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5.6. El bloc comparador 

Finalment, es fa necessari disposar d’un bloc que ens permeti conèixer-la tensió a un determinat 

punt a la xarxa. Per fer aquesta funció s’ha triat i adaptat el bloc comparador presentat [6], que ens 

permet comparar dues tensions analògiques i obtenir una sortida digital que ens indica si una de les 

sortides és superior  a l’altra en el període en el que l’activem. Per a adaptar-lo a les nostres necessitats 

s’ha afegit el bloc de la figura 40: 

Figura 39 Corba de retard del bloc Retard Programable 

Codi decimal del retard 0-255 

Retard en ps 
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Figura 40 Esquema elèctric que permet generar dos polsos de rellotge invertits i quasi-en-fase 

Aquest bloc presenta la mateixa estructura que la del canviador de nivell, però en aquest cas es 

fa servir per a generar dos polsos de rellotge CLK i CLKB, l’un l’invers de l’altre i amb 

l’inconvenient, menyspreable a la freqüència de treball, d’un petit desfasament enter elles, a causa del 

retard introduït pel segon inversor. 

Aquests dos senyals de rellotge es fan servir per a capturar les tensions a comparar, amb 

l’esquemàtic del comparador, que es pot veure a continuació: 

 

Figura 41 Esquema elèctric del comparador 
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Aquest esquemàtic consta de tres blocs diferenciats, el funcionament dels quals és el següent: 

- Al bloc inferior, quan CLK esdevé “0”, OUTM0 i OUTP0 esdevenen “1”, mentre que 

amb CLK “1”, ambdues sortides drenen corrent en funció de la tensió analògica present 

a VINP i VINM. Aquest drenatge depèn, òbviament, de la tensió aplicada a aquestes 

portes i aquell que sigui major decidirà “la lluita” per l’estabilitat que es produeix al 

segon bloc. 

- Aquest segon bloc consisteix en dos inversors realimentats entre sí, formant una cel·la 

de memòria, que es pot deixar sense alimentació, per a “apagar-la”, i les sortides de les 

quals es poden curtcircuitar. Amb CLKB ”1” es curtcircuiten les entrades dels inversors 

i se’n talla l’alimentació, és a dir, “s’apaguen”, mentre que amb CLKB “0” se’ls retorna 

l’alimentació i es trenca el curtcircuit. Això provoca una situació inestable, ja que les 

entrades d’ambdós inversors valen “1” i ambdós intenten forçar el contrari a canviar. 

En aquest punt entren en joc les entrades VINP i VINM, que en l’estat CLK “1” i CLKB “0” 

provoquen, a través dels transistors M1,M5 i M2,M6, un drenatge de corrent a la sortida del 

respectiu  inversor, pel que s’estabilitzarà a “1” la sortida que representi l’entrada que tingui una 

tensió menor. Aquest estat es trasllada al tercer bloc, que és un Latch RS que mantindrà el resultat 

de la última captura realitzada. 

- Les mides dels transistors s’han determinat mitjançant simulacions i anàlisis de 

Montecarlo, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima robustesa a variacions de procés. 

5.7. Els Flip-flops 

Per tal de poder programar els diferents modes d’operació, es fa necessari disposar d’elements 

de memòria en el nostre disseny, pel que s’ha implementat un Flip-flop tipus D copiant l’esquema de 

la llibreria del fabricant, similar al que es mostra a continuació, però amb lògica de reset afegida:  

 

Figura 42 Esquema elèctric d’un Flip-flop amb portes de transmissió 
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Aquest esquema mostra la típica estructura de memòria mestre-esclau, en que hi ha dues cel· les 

de memòria o latchs connectades amb portes de transmissió. Ha estat necessari fer un layout 

customitzat d’aquest component perquè era necessari per a poder verificar el funcionament global del 

conjunt extret del layout. Tot i que el resultat és més gran en àrea dels layouts que es poden trobar a 

les llibreries adquirides, els layouts de la llibreria es troben incomplets en la seva totalitat, fent inviable 

la seva extracció i posterior simulació. 

A continuació es mostra el Layout del Flip-flop implementat: 

 

Figura 43 Layout implementat de la cel•la Flip-flop 

5.8. Els multiplexors 

Els multiplexors empleats en aquest treball es basen en una estructura com la següent: 
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Figura 44 Estructura d’un multiplexor 2:1 amb porta de transmissió 

L’ús de transistors de pas permet fer un ús més eficient de l’àrea i tot i que presenta un 

comportament resistiu que cal tenir en compte, permet treballar a velocitats més elevades que un 

construït amb portes lògiques.  

En els diferents casos en que s’han necessitat multiplexors, s’han utilitzat ampliacions o 

modificacions d’aquest esquema, per exemple, en el multiplexor 4 a 1 de la sortida del bloc ringo, 

s’han connectat dos d’aquests multiplexors a un tercer, formant una piràmide, ja que no surt a compte, 

a nivell d’àrea i complexitat de layout, fer la lògica de control individual 4 a 1 només per a aquest cas.  

Per altra banda, el bloc de retard programable requereix de dos multiplexors 16 a 1 amb un 

layout bastant peculiar, pel que s’ha optat per crear un descodificador de 4 bits que permet controlar 

16 portes de transmissió, la sortida de les quals conflueixen a l’entrada d’un inversor. 
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6. Layout complet i validació 

Un cop comprovat el correcte funcionament dels blocs per separat, s’ha procedit a acoblar-los per 

formar el conjunt a fabricar, comprovar el funcionament combinat i afinar-lo si cal. A més amés. S’ha 

contrastat la informació obtinguda mitjançant SPECTRE d’aquest conjunt amb la proporcionada pel 

model. 

6.1. El layout global  

Es mostra el layout complet i els pads. Cada cel· la del layout té una capacitat de 300 fF, excepte 

aquelles que estan ocupades per altres blocs. En total són 2287 cel·les per 300fF  = 686 pF. La raó 

d’utilitzar 300fF per cel·la, quan hi cabria molta més capacitat, és que es vol provocar el pic ressonant 

sobre els 100 MHz amb una capacitat homogènia al llarg i ample de l’IC. 

 

 

Figura 45 Layout sense Pads de l'IC 

VDDinestable 

1 2 i 3 

1 

2 

3 
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Amb aquesta capacitat, a la que cal afegir 66 pF de capacitats paràsites entre les xarxes de VDD 

i ground inestables, i assumint que els bonding wire tindran una inductància de 1nH, obtenim: 

! �
1

2 �  /02 � 1 � 10234 � 0686 7 664 � 102#(
� 129,8	89: 

Els punts d’encreuament que s’aprecien a la imatge corresponen a les torres de vias que 

comuniquen els diferents nivells. S’han fet exageradament grans per a reduir la resistència entre la 

xarxa composta pels metalls 7 i 8 i la composta pels metalls 1 i 2. Això ens permetrà treballar la xarxa 

global com si estigues formada per tan sols una sola d’aquestes parelles de metalls, però amb el valor 

paral·lel d’ambdues, que és la aproximació amb que treballa el model a contrastar. Cal fer notar que 

no hi hauria cap problema en elaborar un model compost per dos plans connectats entre si per la 

combinació de resistències que es volgués, excepte el cost computacional, d’aquí que s’hagin realitzat 

unes torres de vias amb la resistència més petita possible. A continuació es presenta una imatge de l’IC 

elaborat: 

 

Figura 46 Imatge de l' IC fabricat 
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6.2. Simulacions DC i comparació 

Per tal de fer una primera comparació entre els resultats de SPICE i el model, s’ha realitzat una 

sèrie de simulacions DC sobre l’extracció RC del layout de l’IC, en que s’ha configurat el 

funcionament del xip mitjançant fonts DC externes. 

En la taula 6 es poden observar els valors caiguda de tensió DC obtinguts en el punt on cada 

comparador (D1,D3...) es connecta a la xarxa per als casos en que s’activa tan sols un dels consums 

(C1,C2...) alhora amb les fonts externes i s’alimenta la xarxa només a traves del pad VDDinestable 1. 

Es pot comprovar ràpidament que per al consum 2, el més gran, es produeix la caiguda de tensió més 

elevada. 

 

cadence model cadence model cadence model 

VDD1 consum 10 consum 10 consum 3 consum 3 consum 5 consum 5 

D1 0,0249 0,0250 0,0245 0,0248 0,0921 0,0925 

D5 0,0228 0,0227 0,0228 0,0229 0,0873 0,0873 

D3 0,0240 0,0240 0,0236 0,0237 0,0958 0,0960 

D7 0,0249 0,0249 0,0240 0,0242 0,0942 0,0949 

D6 0,0258 0,0259 0,0242 0,0244 0,0934 0,0939 

D4 0,0269 0,0271 0,0243 0,0246 0,0928 0,0932 

 

cadence model cadence model cadence model 

VDD1 consum 7 consum 7 consum 8 consum 8 consum 1 consum 1 

D1 0,0245 0,0246 0,0249 0,0250 0,0250 0,0251 

D5 0,0228 0,0227 0,0228 0,0227 0,0228 0,0227 

D3 0,0242 0,0242 0,0240 0,0240 0,0240 0,0239 

D7 0,0256 0,0256 0,0249 0,0250 0,0248 0,0249 

D6 0,0256 0,0258 0,0257 0,0258 0,0256 0,0257 

D4 0,0251 0,0252 0,0261 0,0264 0,0270 0,0278 

 

cadence model cadence model cadence model 

VDD1 consum 6 consum 6 consum 9 consum 9 consum 2 consum 2 

D1 0,0244 0,0246 0,0247 0,0248 0,1411 0,1415 

D5 0,0228 0,0228 0,0228 0,0227 0,1283 0,1280 

D3 0,0242 0,0243 0,0241 0,0241 0,1338 0,1337 

D7 0,0252 0,0254 0,0252 0,0253 0,1374 0,1375 

D6 0,0249 0,0251 0,0272 0,0274 0,1395 0,1396 

D4 0,0247 0,0249 0,0257 0,0257 0,1415 0,1419 

Taula 6 Comparació Cadence-spice vs Model per a un cas DC 

A la taula 7 es pot observar l’error relatiu d’aquestes mesures. L’error absolut en cap cas supera 1mV i 

en aquells en que hi ha una desviació major, la causa és una petita desviació entre la posició de les 

àrees de consum al model i a cadence. 
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εVDD1 

(%) 

consum 

10 

consum 

3 

consum 

5 

consum 

7 

consum 

8 

consum 

1 

consum 

6 

consum 

9 

consum 

2 

D1 -0,4 -1,22 -0,43 -0,4 -0,4 -0,4 -0,81 -0,4 -0,26 

D5 0,43 -0,43 1,7E-13 0,43 0,43 0,43 6,6E-13 0,43 0,19 

D3 8E-14 -0,42 -0,2 0 8,6E-14 0,41 -0,41 4E-14 0,04 

D7 5E-13 -0,83 -0,74 2,5E-13 -0,40 -0,4 -0,79 -0,39 -0,043 

D6 -0,38 -0,82 -0,53 -0,78 -0,38 -0,39 -0,8 -0,73 -0,086 

D4 -0,74 -1,23 -0,43 -0,39 -1,14 -2,96 -0,8 2E-13 -0,29 

Taula 7  Error relatiu de les mesures del model[4] de la taula 5en % 

En la taula 8 es mostra la comparativa entre les simulacions DC al punt de consum 2,  
alimentant-se la xarxa o PDN amb les set combinacions que permeten les combinacions dels pads 
d’alimentació VDDinestable 1, 2 i 3, i a la taula 9 es mostra l’error relatiu del model en %. 
 

 

cadence model cadence model cadence model 

 

VDD1 VDD1 VDD2 VDD2 VDD3 VDD3 

  consum 2 consum 2 consum 2 consum 2 consum 2 consum 2 

D1 0,1411 0,1415 0,0778 0,0783 0,1783 0,1785 

D5 0,1283 0,1280 0,0766 0,0770 0,1762 0,1764 

D3 0,1338 0,1337 0,0755 0,0756 0,1742 0,1740 

D7 0,1374 0,1375 0,0747 0,0747 0,1711 0,1706 

D6 0,1395 0,1396 0,0757 0,0757 0,1677 0,1667 

D4 0,1415 0,1419 0,0776 0,0780 0,1745 0,1746 

 

cadence model cadence model cadence model cadence model 

  VDD12 VDD12 VDD13 VDD13 VDD23 VDD23 VDD123 VDD123 

  consum 2 consum 2 consum 2 consum 2 consum 2 consum 2 consum 2 consum 2 

D1 0,0561 0,0567 0,0896 0,0908 0,0602 0,0603 0,0433 0,0441 

D5 0,0505 0,0505 0,0813 0,0812 0,0587 0,0587 0,0387 0,0388 

D3 0,0519 0,0517 0,0836 0,0836 0,0572 0,0569 0,0392 0,0392 

D7 0,0527 0,0526 0,0843 0,0843 0,0557 0,0551 0,0391 0,0391 

D6 0,0541 0,0541 0,0839 0,0837 0,0554 0,0546 0,0394 0,0393 

D4 0,0562 0,0566 0,0881 0,0891 0,0589 0,0588 0,0425 0,0431 

Taula 8 Comparació Cadence vs model per a les diferents combinacions d'alimentació 

εconsum 2 (%) VDD1 VDD2 VDD3 VDD12 VDD13 VDD23 VDD123 

D1 -0,26 -0,64 -0,14 -1,06 -1,33 -0,16 -1,84 

D5 0,19 -0,52 -0,1 -2E-14 0,12 3E-13 -0,25 

D3 0,044 -0,13 0,11 0,38 1E-13 0,52 3 E-13 

D7 -0,043 -1,8E-14 0,3 0,18 4 E-14 1,07 3E-13 

D6 -0,086 1,2E-13 0,6 6E-14 0,23 1,44 0,25 

D4 -0,29 -0,51 -0,08 -0,71 -1,1 0,16 -1,41 

Taula 9 Error relatiu de les mesures del model[4] de la taula 8 



 68                                        Disseny, simulació i verificació d’un circuit integrat per a la mesura del 
soroll a la xarxa d’alimentació interna 

 

 

També resulta molt útil poder representar gràficament els IRdrop al llarg de la xarxa interna, i 

per a tal finalitat, Cadence disposa de l’eina Power IR/EM. Aquesta ens permet, entre d’altres, fer un 

dibuix 2D sobre el layout representant les caigudes de tensió com a corbes de nivell amb gradients de 

color. Lamentablement només disposa de 8 nivells, fet que no permet un nivell de detall elevat. A la 

figura 47 es pot apreciar el resultat quan la xarxa s’alimenta des de VDDinestable 1 i 2 alhora, i es 

consumeix des dels blocs C2 i C9. 

 Per altra banda, es poden obtenir resultats similars de la informació extreta del model, 

concretament amb la plataforma Matlab, que és on s’executa. A les figures 48 i 49 es poden apreciar 

les representacions 2D i 3D elaborades amb aquest entorn a partir dels valors extrets del model [4] 

configurat amb els mateixos paràmetres que per a la xarxa interna de la figura 47. 

Figura 47 IRdrop calculat per cadence 
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Figura 48 Representació 2D de l'IR drop obtingut amb el model [4] 

 

Figura 49 Representació 3D de l'IR drop obtingut amb el model [4] 
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6.3. Simulacions AC i comparació 

Per a obtenir el comportament freqüencial de la xarxa, s’han realitzat una sèrie de simulacions 

AC sobre l’extracció RC del layout amb la següent peculiaritat: el model amb el que s’han de 

contrastar els resultats treballa amb corrents distribuïts en una àrea determinada, de forma que si ens 

limitem al recurs habitual de connectar una sola font AC de valor 1A a un node  de la xarxa, tal que 

�0;4 � <0=4
>0=4

� ?0;4, quan contrastem els resultats amb els del model, en que el corrent d’1A s’haurà 

distribuït, hi haurà discrepàncies importants.  

En altres paraules, el model [5] ens proporciona, definida una PDN i uns consums per àrea 

localitzats, el valor de tensió i de la impedància des de qualsevol punt d’aquesta PDN i, per tant, per 

tal de contrastar el model amb l’extracció RC, hem d’estimular aquesta última de forma similar al 

model, que al cap i a la fi és més realista, per a obtenir les tensions a contrastar. 

Per això, en les simulacions AC realitzades, alimentant l’IC a través de VDDinestable 2 i 

considerant l’àrea corresponent al consum 2 per al model, s’ha connectat un cert nº de fonts, de valor 

de corrent 1/nºdefonts,  en els encreuaments de la PDN fins a omplir l’àrea corresponent a C2 i s’ha 

assumit que per al centre d’aquesta regió es mantenia �0;4 � ?0;4. Amb aquesta disposició s’han 

obtingut uns resultats més acurats. A les figures 50 i 51 es poden observar la impedància i la fase del 

punt central del bloc de consum 2 (C2), estant la PDN sota les condicions abans esmentades i tant per 

al model (corba blava) com per a l’extracció RC (corba vermella). 

 

Figura 50 Gràfiques impedància-freqüència del punt central del consum 2(C2) 
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Figura 51 Gràfiques fase-freqüència del punt central del consum 2(C2) 

Es pot comprovar que hi ha una petita desviació en la freqüència de ressonància, deguda a que s’ha 

menyspreat un volum petit de capacitat paràsita en el model, i que l’ample de la corba divergeix del 

predit, a causa d’efectes de segon ordre que el model no considera. 

6.4. Simulacions transitòries i resultats 

Finalment, amb les simulacions transitòries es pretén demostrar que el conjunt opera 

adequadament a les diferents freqüències i que es poden reconstruir les oscil·lacions de la PDN 

interna. Aquest objectiu és difícil en el sentit que per a aconseguir-lo, s’han de fer simulacions 

temporals sobre l’extracció RC del layout complet. En el nostre cas aquesta extracció consta de no 

menys de 2 milions de components, de manera que el temps per simulació és molt elevat i a això cal 

afegir-hi que per a reconstruir un senyal cal fer un escombrat vertical i un d’horitzontal, essent cada 

escombrat una simulació. 

 Amb una mostra física i una màquina de test, aquests escombrats es podrien fer en un instant, 

però a nivell de simulació, el cost en temps és elevadíssim, pel que s’ha acabat fent una captura de 
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baixa resolució a tres freqüències diferents: baixa, propera a la ressonant i molt alta. Per altra banda, 

les formes d’ona capturades de la simulació SPICE a la xarxa interna es fan servir per obtenir 

informació mitjançant anàlisis freqüencials. A les figures 52, 53 i 54 es poden observar les formes 

d’ona reconstruïdes, contrastades amb el senyal original. Cal tenir en compte que per a estalviar temps 

de simulació, s’ha capturat el més aviat possible i amb pocs punts, pel que es poden observar 

oscil·lacions de baixa freqüència en la forma d’ona i una reconstrucció de poca precisió. 

També cal tenir en compte que els comparadors tenen certa tolerància i que, com ja s’ha 

esmentat, a la pràctica es reconstruiran els senyals a partir d’un escombrat de mostrejos per a cada 

retard.  

 

Figura 52 Forma d'ona (blau) i senyal reconstruïda (vermell) per a la freqüència de 50MHz 
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Figura 53 Forma d'ona (blau) i senyal reconstruïda (vermell) per a la freqüència de 140MHz 

 

Figura 54 Forma d'ona (blau) i senyal reconstruïda (vermell) per a la freqüència de 1.13GHz 
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7. Fabricació  

Un cop acabat el disseny de l’IC s’ha integrat a nivell de layout amb altres projectes del 

departament d’electrònica en un disseny conjunt i s’ha dissenyat la infraestructura necessària per a 

poder provar-lo. Per a suportar l’IC s’ha triat l’encapsulat CQFP 144LD, ja que s’ajustava al nombre 

de sortides necessàries per al projecte conjunt. 

 

Figura 55 Planta de l'encapsulat de l'IC 

Per tal de testejar l’IC es disposa de la màquina de test hp82000, que té capacitat per a definir 

entrades i sortides digitals a tots els seus pins i per a controlar maquinària a través del bus IEEE-488, 

com oscil· loscopis o fonts d’alimentació addicionals. Per a poder connectar l’encapsulat amb la 
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màquina de test, de la qual es mostren algunes imatges a les figures 56 i 57, serà necessari crear una 

interfície, ja que la màquina de test ofereix connexió als seus terminals digitals i d’alimentació a través 

de connectors DIN de diverses mides. 

 

Figura 56 La màquina de test amb una placa de calibració 

 

Figura 57 Frontal de la màquina de test amb la placa d'estímuls digitals de 100MHz 

A la figura 57 es pot observar la placa d’estímuls instal·lada a la màquina de test. Connectada a 

ella hi ha una placa més petita que serveix per a connectar les alimentacions provinents de les fonts 
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d’alimentació instal·lades a la màquina (provinents de les línies verd metàl·lic horitzontals) als pins 

que convingui del connector DIN blanc. 

 

Figura 58 Placa de distribució d'alimentacions 

Finalment, per a connectar l’IC encapsulat a aquest conjunt, s’ha dissenyat una PCB amb el 

programa ALTIUM, orientada als diversos dissenys que incorpora l’IC. A les figures 59 i 60 es 

mostren el disseny i el resultat. 
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Figura 59 PCB creada amb Altium 
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L’objectiu del treball realitzat era verificar uns models a nivell pràctic, però, a causa d’un error 

humà aliè a aquests models, això no ha estat possible, ja que el dispositiu fabricat contenia curtcircuits 

fatals, introduïts en la última etapa del disseny, la introducció dels pads. Tots els layouts obtinguts 

amb la llibreria de la tecnologia de 65nm estan incomplets per secretisme industrial, des dels inversors 

més simples fins a estructures complexes com ara els pads. Aquesta incompleció anul·la les eines de 

comparació entre layout i esquemàtic i és la principal responsable de la no detecció d’aquests 

curtcircuits abans de la fabricació. Tot i això, una sèrie de simulacions en SPICE validen els resultats 

proporcionats pels models i en confirmen el correcte funcionament. 

 

 

  

Figura 60 Planta i revers de la PCB dissenyada 
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8. Conclusions, millores i aportacions 

Els resultats del comportament estàtic proporcionats per SPICE no divergeixen en més d’un 

milivolt dels del model, un 1% absolut, pel que considerem plenament demostrat el correcte 

funcionament d’aquest. Pel que fa al comportament dinàmic, els resultats predits pel model són molt 

similars als proporcionats per SPICE, i creiem que les diferencies observades es deuen a una 

acumulació de fenòmens menors que el model no considera, però podria incorporar. 

A més a més, les simulacions transitòries han demostrat que els dispositius implementats per a 

capturar les formes d’ona a la xarxa interna d’alimentació del dispositiu funcionen, pel que seria 

possible obtenir informació de la resposta de la xarxa, per als diferents estímuls que el dispositiu 

permet crear. 

Per altra banda, en previsió a una nova producció del dispositiu, caldria implementar una petita 

sèrie de millores destinades a garantir l’èxit total d’aquesta nova inversió. En primer lloc, caldria 

garantir l’estabilitat del senyal de referencia enviat als comparadors, ja que a causa d’acoblaments 

capacitius, pateix certes oscil· lacions a l’instant posterior a la lectura. Aquest fenomen es 

complementa negativament amb el següent, que és la no sincronia dels rellotges dels comparadors, ja 

que el senyal de rellotge s’ha transmès a diferents punts molt separats entre si amb línies independents. 

Això provoca que aquell comparador que actuï primer faci variar la senyal de referencia a l’interior de 

l’IC per als altres, abans de que aquest facin la lectura. 

Per a corregir aquests dos fenòmens s’han introduït les següents millores: a) reduir la resistència 

de línia i introduir capacitat de desacoblament local per a VREF, i b) modificar la línia de rellotge per 

a que tingués una estructura en H amb buffers, modificacions que redueixen notablement el problema 

abans mencionat. També queda pendent d’analitzar al detall la informació freqüencial que es pot 

obtenir de les tensions llegides amb el comparador a la xarxa VDDinestable, ja que si fos necessari 

llegir també la tensió a GNDinestable, per a completar la informació disponible del sistema, caldria 

implementar un comparador complementari i modificar la gestió de sortides del sistema.  

També es planteja, amb la finalitat de simplificar molt la feina, reconstruir completament la 

xarxa tan sols amb metall 7, ja que l’experiència ha demostrat que treballar amb una xarxa de 4 nivells 

augmenta moltíssim els temps de simulació. Amb aquesta aproximació, es realitzaria una xarxa 

completament vàlida, en el sentit de que se’n podria extreure informació de la mateixa manera, i 

compatible amb els models, però que simplificaria molt les etapes post-layout. 
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Finalment, com a resultat d’aquest projecte i del treball del projectista amb tota una sèrie de 

programes i complements d’aquests, queden tota una sèrie d’aportacions al departament, en forma de 

llibreria extensa de layouts de components, que es podran utilitzar per al test i fabricació de futurs 

dispositius, l’ús d’alguns complements poc explorats i força pràctics, l’elaboració d’alguns programes 

de Matlab per al tractament d’informació obtinguda de Cadence i la creació de les interfícies 

necessàries entre l’encapsulat QCFP144 i la màquina de test.  
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