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Annex F- Esquema i layout del disseny 
 
En aquest apartat es descriuen els principals elements del circuit. Es comença amb les 
cel·les bàsiques del circuit, i després es parla de les cel·les creades específicament per al 
disseny. Per tal d’aconseguir connectar el gran nombre de connexions amb què compta 
el disseny, es recorre a la tecnología C35B4C3, ja que aquesta permet l’ús d’una quarta 
capa a més de les 3 habituals en el Programa Cadence. 
 

F.1- Cel·les bàsiques 
 

F.1.1- BU4P 
 
F.1.1.1- Unitats on està inclosa  
 
core_amb_pins 
core_amb_pins_i_decaps 
 
 
F.1.1.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria és un pin de sortida, així que té la finalitat de transmetre el 
senyal de sortida del circuit a l’exterior (al pad que forma part d’aquesta cel·la s’hi 
connecta el fil que portarà el senyal a la càpsula exterior del xip). 
 
F.1.1.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.1.1. Esquemàtic de la cel·la BU4P. 

 
Aquesta cel·la conté, a la primera fase, quatre inversors (preparen el senyal, que venia 
d’un conductor de poca amplada, per ser apte per a un d’amplada molt major com és el 
PAD. A continuació tenim un g_proto, que té la següent estructura (Figura F.1.1.2): 
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Figura F.1.1.2. Esquema del g_proto. 

 
Aquest grup de diodes connectats a terra i alimentació, junt amb la resistència variable, 
actuen com a element de protecció del circuit. I, a continuació d’aquesta fase (tornant 
altra vegada a la Figura F.1.1.1), tenim un altre grup d’elements de protecció (cadascun 
dels quals actua en una part diferent de la cel·la, d’aquí que no sigui un únic grup). 
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F.1.1.4- Layout 

 
Figura F.1.1.3. Layout de la cel·la BU4P. 

 
El pin, com podem veure a la Figura F.1.1.3, consta de quatre zones diferents. La zona 
superior (la que està dividida en 3 franges horitzontals d’un color fosc, són les 
alimentacións de la lògica interna – vdd3r! als costats, gnd3r! al centre) té, a la part 
esquerra, els inversors del circuit del pin, mentre que a la dreta tenim l’element de 
protecció g_proto. 
 
La resta del tros que està per sobre del pad pròpiament dit veiem que està dividit en dos 
grups: el superior que és la zona per on arriba el senyal d’alimentació a la cel·la, i 
l’inferior que és l’entrada de terra al BU4P. Cal ressenyar que, entremig d’aquestes dues 
zones, trobem l’altre grup d’elements de protecció (el grup d’elements del final del 
circuit de l’esquemàtic, tot el que hi ha posteriorment a g_proto). 
 
I a la part més inferior de la cel·la tenim el pad, que consta d’una torre amb els quatre 
metalls, recoberts per una capa PAD que permet que en el procés de passivació no es 
recobreixi d’aïllant aquesta zona (la qual cosa és útil també per a elaborar picopads). I, 
en forma d’un rombe que té els seus extrems als punts centrals de les arestes del 
quadrat, tenim un grup amb totes les vies, alternant-se entre si (les vies 1 i 3 solapades, i 
la 2 alternada amb elles, concretament).   
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F.1.2- BUF2 
 
F.1.2.1- Unitats on està inclosa  
 
fila_10_clk_distribution 
fila_10_reset_distribution 
 
F.1.2.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria té la finalitat de transmetre el mateix senyal que hi entra. No 
hi produeix cap modificació en el valor, ja que sols es posa per tal de facilitar la 
transmissió (és un pas intermig per assegurar que el senyal emès sigui, al final del 
trajecte, raonablement similar a l’emès). 
 
F.1.2.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.2.1. Esquemàtic de la cel·la BUF2. 

 
Com podem veure, el contingut d’aquesta cel·la és bastant senzill: el buffer està format 
per dos inversors en sèrie, cosa habitual en aquest tipus de cel·la. 
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F.1.2.4- Layout 
 

 
Figura F.1.2.2. Layout de la cel·la BUF2. 

 
La cel·la, com podem veure a la Figura F.1.2.2, compta amb l’entrada A situada 
aproximadament al centre de la cel·la, i una sortida Q que correspon al Metall 1 situat 
més a l’esquerra del circuit. A la dreta tenim una pista de Metall 1 que correspon al punt 
que uneix els dos inversors. I, en els camins de A a la unió i de la unió a Q, podem 
veure els dos transistors  p i n, de cada inversor amb les seves connexios corresponents. 
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F.1.3- BUF8 
 
F.1.3.1- Unitats on està inclosa  
 
fila_10_reset_distribution 
 
F.1.3.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria té la finalitat de transmetre el mateix senyal que hi entra. No 
hi produeix cap modificació en el valor, ja que sols es posa per tal de facilitar la 
transmissió (és un pas intermig per assegurar que el senyal emès sigui, al final del 
trajecte, raonablement similar a l’emès). 
 
F.1.3.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.3.1. Esquemàtic de la cel·la BUF8. 

 
Com podem veure, el contingut d’aquesta cel·la és bastant senzill: el buffer està format 
per dos inversors en sèrie. Encara que aparentment siguin els mateixos elements, cal 
indicar que els valors relatius a la mida són clarament majors per al segon inversor, 
mentre que el primer té uns paràmetres molt menors i són els que tenia aquest inversor 
per a la cel·la BUF2.   
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F.1.3.4- Layout 
 

 
Figura F.1.3.2. Layout de la cel·la BUF8. 

 
La cel·la, com podem veure a la Figura F.1.3.2, compta amb l’entrada A situada a 
l’esquerra del centre de la cel·la, i una sortida Q que correspon al Metall 1 situat més a 
la dreta del circuit. A l’esquerra tenim una pista de Metall 1 que correspon al punt que 
uneix els dos inversors. I, en els camins de A a la unió i de la unió a Q, podem veure els 
dos transistors  p i n, de cada inversor amb les seves connexios corresponents. Si 
comparem aquesta estructura amb la de la cel·la BUF2 analitzada anteriorment, veiem 
que, mentre que el primer inversor és similar per als dos casos, el segon és molt més 
gran en el BUF8 (també ens podem fixar en que, la part esquerra, correspon a la porta 
INV8 de la mateixa llibreria), cosa lògica si tenim en compte que aquest últim suporta 
molta més capacitat a la seva sortida. 

 

F.1.4- CLKBU2 
 
F.1.4.1- Unitats on està inclosa  
 
fila_10_clk_distribution 
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F.1.4.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria té la finalitat de transmetre el mateix senyal que hi entra. No 
hi produeix cap modificació en el valor, ja que sols es posa per tal de facilitar la 
transmissió (és un pas intermig per assegurar que el senyal emès sigui, al final del 
trajecte, raonablement similar a l’emès). A més, l’ús d’un CLKBU en lloc d’un BUF  
afavoreix que el senyal transmès sigui el més semblant possible a un senyal de rellotge 
regular (cuadrat i amb els dos valors 1 i 0 d’igual durada). 
 
F.1.4.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.4.1. Esquemàtic de la cel·la CLKBU2. 

 
Com podem veure, el contingut d’aquesta cel·la és bastant senzill: el buffer està format 
per dos inversors en sèrie. L’esquemàtic, en quan a forma, és com el del BUF2, i sols la 
diferent geometria en el layout marca les diferències. 
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F.1.4.4- Layout 
 

 
Figura F.1.4.2. Layout de la cel·la CLKBU2. 

 
La cel·la, com podem veure a la Figura F.1.4.2, compta amb l’entrada A situada 
aproximadament al centre de la cel·la, i una sortida Q que correspon al Metall 1 situat 
més a la dreta del circuit. A l’esquerra tenim una pista de Metall 1 que correspon al punt 
que uneix els dos inversors. I, en els camins de A a la unió i de la unió a Q, podem 
veure els dos transistors  p i n, de cada inversor amb les seves connexios corresponents. 
Així, veiem que la geometria està invertida respecte la cel·la BUF2. També s’observa 
que les geometries, malgrat ser similars, tenen alguna diferència entre elles, 
especialment accentuada al segon transistor de la part superior, el quals té menys 
contactes i una forma diferent per al polisilici.  
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F.1.5- CLKBU15 
 
F.1.5.1- Unitats on està inclosa  
 
core 
core_amb_decaps 
fila_10_clk_distribution 
fila_10_branca_3_columnes 
fila_10_branca_3_columnes_b 
fila_10_resta_d_elements 
 
F.1.5.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria té la finalitat de transmetre el mateix senyal que hi entra. No 
hi produeix cap modificació en el valor, ja que sols es posa per tal de facilitar la 
transmissió (és un pas intermig per assegurar que el senyal emès sigui, al final del 
trajecte, raonablement similar a l’emès). A més, l’ús d’un CLKBU en lloc d’un BUF  
afavoreix que el senyal transmès sigui el més semblant possible a un senyal de rellotge 
regular (cuadrat i amb els dos valors 1 i 0 d’igual durada). Cal ressenyar que aquest és el 
CLKBU de més capacitat del que disposem en aquesta tecnologia, i aquesta és la raó per 
la qual és molt utilitzat a la majoria d’arbres de distribució del circuit. 
 
F.1.5.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.5.1. Esquemàtic de la cel·la CLKBU15. 

 
Com podem veure, el contingut d’aquesta cel·la és bastant senzill: el buffer està format 
per dos inversors en sèrie. L’esquemàtic, en quan a forma, és com el del BUF15, i sols 
la diferent geometria en el layout marca les diferències. 
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F.1.5.4- Layout 
 

 
Figura F.1.5.2. Layout de la cel·la CLKBU15. 

 
La cel·la, com podem veure a la Figura F.1.5.2, compta amb l’entrada A situada a 
l’esquerra de la cel·la, i una sortida Q que correspon al Metall 1 situat més a la dreta del 
circuit. A la dreta de l’entrada A,  tenim una pista de Metall 1 que correspon al punt que 
uneix els dos inversors. I, en els camins de A a la unió i de la unió a Q, podem veure els 
dos transistors  p i n, de cada inversor amb les seves connexios corresponents. Crida 
l’atenció la mida dels transistors del segon inversor, encara que aquest fet no ha de 
sorprendre ja que són aquestes dimensions dels transistors les que li permeten suportar 
una gran capacitat a la sortida. 

 

F.1.6- CLKIN15 
 
F.1.6.1- Unitats on està inclosa  
 
fila_10_branca_3_columnes_b 
CLKIN15_ultim_d_arbre_de_clk 
 
F.1.6.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria té la finalitat de transmetre el senyal invers al que hi entra. 
Aquesta cel·la produeix una inversió en el senyal de rellotge just abans de que aquest 
enfili el seu últim tram (l’ascens cap als subblocs). A més, l’ús d’un CLKIN en lloc 
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d’un INV  afavoreix que el senyal transmès sigui el més semblant possible a un senyal 
de rellotge regular (cuadrat i amb els dos valors 1 i 0 d’igual durada). Cal ressenyar que 
aquest és el CLKIN de més capacitat del que disposem en aquesta tecnologia, i aquesta 
és la raó per la qual apareix en el circuit aquesta cel·la i no les de número inferior (ja 
que el seu ús és dins de l’arbre de distribució del rellotge). 
 
F.1.6.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.6.1. Esquemàtic de la cel·la CLKIN15. 

 
Com podem veure, el contingut d’aquesta cel·la és un simple inversor, encara que 
aquest té una mida considerable per tal de suportar la capacitat exigida, i una forma 
diferent del INV15 per tal de preservar la forma regular del rellotge. 
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F.1.6.4- Layout 
 

 
Figura F.1.6.2. Layout de la cel·la CLKIN15. 

 
La cel·la, com podem veure a la Figura F.1.6.2, compta amb l’entrada A situada a 
l’esquerra de la cel·la, i una sortida Q que correspon al Metall 1 situat més a la dreta del 
circuit. Cal anotar que, si ens fixem en la forma d’aquesta cel·la, veurem que correspon 
al que hi ha a la part dreta del CLKBU15 (la qual consta dels elements del CLKIN15 
amb un grup de transistors previ que correspon al primer inversor). 

 

F.1.7- DFC1 
 
F.1.7.1- Unitats on està inclosa  
 
basic_cell_10_INV8 
basic_cell_10_INV8_amb_decaps 
fila_10_resta_d_elements 
 
 
F.1.7.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria té la finalitat de transmetre el mateix senyal que hi entra a 
cada flanc ascendent del rellotge, i manté el valor de sortida fins a l’arribada d’un nou 
flanc de pujada del rellotge. 
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F.1.7.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.7.1. Esquemàtic de la cel·la DFC1. 

 
En aquesta cel·la, veiem que a la part inferior tenim l’entrada del rellotge, que en el 
flanc de pujada passa el CN de 1 a 0 i el CI de 0 a 1, la qual cosa activa el pas del senyal 
a les zones de les tgate_core.  
 
A la part superior tenim el senyal D, que quan s’activa la transmissió mitjançant la 
pujada del clock es transmet a través dels termes I50, I58 i la tgate_core (i, d’allà, es 
bifurca i sofreix una última inversió a la part superior, de manera que així obtenim les 
sortide Q i QN de les quals la segona és la inversa de la primera, la qual és idèntica a 
l’entrada).  
 
També observem que l’activació del senyal de reset provoca el pas del senyal 
directament a les sortides i també, a partir de I56, el reset es propaga pel circuit  en 
general(excepte l’entrada D i el rellotge) i no només per la seva sortida.  
 
Quan no hi ha flanc ascendent de rellotge, els transistors de les tgate_core desactiven el 
pas de l’entrada a la sortida d’aquest terme, la qual cosa impedeix la circulació de 
l’entrada pel circuit (de manera que quedarà fix, a la sortida, el senyal que es desitja 
emmagatzemar). 
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F.1.7.4- Layout 
 

 
Figura F.1.7.2. Layout de la cel·la DFC1. 

 
La cel·la, com podem veure a la Figura F.1.7.2, compta amb l’entrada C que correspon 
al rellotge situada a l’esquerra, i just a la dreta d’aquest veiem els dos transistors a les 
parts superior i inferior. També podem observar com dos polisilicis llargs i amb 
ramificacions surten d’aquella zona, distribuint pel circuit CN i CI. A l’entorn de D i a 
l’entorn i cap a l’esquerra de RN tenim els components dels 2 blocs d’elements de 
transmissió (són les zones on arriben CN i CI), a l’esquerra de Q tenim l’inversor previ 
de QN i la porta NAND, i, finalment, a la dreta tenim les sortides Q i QN junt amb els 
seus inversors de sortida. 

 

F.1.8- DFEC3 
 
F.1.8.1- Unitats on està inclosa  
 
fila_10_resta_d_elements 
 
 
F.1.8.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria té la finalitat de transmetre el mateix senyal que hi entra a 
cada flanc ascendent del rellotge, i manté el valor de sortida fins a l’arribada d’un nou 
flanc de pujada del rellotge. Té la particularitat que, si el senyal d’enable està desactivat 
aquesta transmissió no es pot produir 
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F.1.8.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.8.1. Esquemàtic de la cel·la DFEC3. 

 
En aquesta cel·la, veiem que a la part inferior tenim l’entrada del rellotge, que en el 
flanc de pujada passa el CN de 1 a 0 i el CI de 0 a 1, la qual cosa activa el pas del senyal 
a les zones de les tgate_core.  
 
A la part superior tenim el senyal D, que quan – amb el senyal d’enable activat (aquest 
enable distingeix el circuit dels DFC: si aquest està desctivat, al primer bloc d’elements 
el pas del senyal qieda tallat) – s’activa la transmissió mitjançant la pujada del clock es 
transmet a través dels termes I50, I61 i la tgate_core (i, d’allà, es bifurca i sofreix una 
última inversió a la part superior, de manera que així obtenim les sortide Q i QN de les 
quals la segona és la inversa de la primera, la qual és idèntica a l’entrada).  
 
També observem que l’activació del senyal de reset provoca el pas del senyal 
directament a les sortides i també, a partir de I56, el reset es propaga pel circuit  en 
general(excepte l’entrada D i el rellotge) i no només per la seva sortida.  
 
Quan no hi ha flanc ascendent de rellotge, els transistors de les tgate_core desactiven el 
pas de l’entrada a la sortida d’aquest terme, la qual cosa impedeix la circulació de 
l’entrada pel circuit (de manera que quedarà fix, a la sortida, el senyal que es desitja 
emmagatzemar). 
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F.1.8.4- Layout 
 

 
Figura F.1.8.2. Layout de la cel·la DFEC3. 

 
La cel·la, com podem veure a la Figura F.1.8.2, compta amb l’entrada C que correspon 
al rellotge situada a l’esquerra, i just a la dreta d’aquest veiem els dos transistors a les 
parts superior i inferior. També podem observar com dos polisilicis llargs i amb 
ramificacions surten d’aquella zona, distribuint pel circuit CN i CI. A l’entorn de D i a 
l’entorn i cap a l’esquerra de RN tenim els components dels 2 blocs d’elements de 
transmissió (són les zones on arriben CN i CI), a l’esquerra de Q tenim l’inversor previ 
de QN i la porta NAND. Entorn de la zona de l’entrada de l’enable E tenim tenim uns 
components nous que no posseeixen els components de tipus DFC. I, finalment, a la 
dreta tenim les sortides Q i QN junt amb els seus inversors de sortida. 

 

F.1.9- ENDCAPL 
 
F.1.9.1- Unitats on està inclosa  
 
ENDCAPL_block 
 
F.1.9.2- Funció 
 
La funció d’aquesta cel·la és la de tancar els pous oberts del circuit, tant a la zona de 
terra com a la d’alimentació, a la part esquerra del circuit. 
 
F.1.9.3- Esquemàtic 
 
Aquesta cel·la no compta amb representació d’esquemàtic ja que, a nivell de transistors, 
que és el que apareix a l’esquemàtic, no existeix. 
 



Disseny d’un circuit integrat destinat a l’estudi  
ANNEX F                      del soroll a les xarxes d’alimentació 

 

 
 

Pàgina 28 

F.1.9.4- Layout 

 
Figura F.1.9.1. Layout de la cel·la ENDCAPL. 

 
La Figura F.1.9.1 reflecteix com queda la cel·la en el layout. Veiem que, als dos pous 
de terra i alimentació es tanquen d’una manera similar: zones amb difusions amb Metall 
1 que fa forma com de pantalla vertical (sense arribar al final de la zona de difusió), i 
està solapada a una capa de NDIFF amb els seus correesponents contactes. Veiem que 
és molt similar (de fet, conceptualment és el mateix) a l’estructura que hi ha a la zona on 
acaben els pous de la cel·la (extrems superior i inferior de la cel·la), fet que resulta 
bastant coherent. 
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F.1.10- ENDCAPR 
 
F.1.10.1- Unitats on està inclosa  
 
ENDCAPR_block 
 
F.1.10.2- Funció 
 
La funció d’aquesta cel·la és la de tancar els pous oberts del circuit, tant a la zona de 
terra com a la d’alimentació, a la part dreta del circuit. 
 
F.1.10.3- Esquemàtic 
 
Aquesta cel·la no compta amb representació d’esquemàtic ja que, a nivell de transistors, 
que és el que apareix a l’esquemàtic, no existeix. 
 
F.1.10.4- Layout 

 
Figura F.1.10.1. Layout de la cel·la ENDCAPR. 

 
La Figura F.1.10.1 reflecteix com queda la cel·la en el layout. Veiem que, als dos pous 
de terra i alimentació es tanquen d’una manera similar: zones amb difusions amb Metall 
1 que fa forma com de pantalla vertical (sense arribar al final de la zona de difusió), i 



Disseny d’un circuit integrat destinat a l’estudi  
ANNEX F                      del soroll a les xarxes d’alimentació 

 

 
 

Pàgina 30 

està solapada a una capa de NDIFF amb els seus correesponents contactes. Veiem que 
és molt similar (de fet, conceptualment és el mateix) a l’estructura que hi ha a la zona on 
acaben els pous de la cel·la (extrems superior i inferior de la cel·la), fet que resulta 
bastant coherent. Si comparem aquesta cel·la amb la seva homòloga de la part esquerra 
del circuit, veiem que l’estructura és la mateixa però invertida, cosa que resulta en certa 
manera lògica (un exemple bastant il·lustratiu: si el circuit final s’imprimís invertit en 
l’eix vertical, l’estructura de la dreta passaria a l’esquerra i viceversa – i, si un circuït 
s’inverteix, segueix funcionant igual i fent la mateixa funció). 
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F.1.11- FILL1 
 
F.1.11.1- Unitats on està inclosa  
 
fila_10 
core 
core_amb_decaps 
 
F.1.11.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria serveix per omplir els espais buits que queden a les files. Per 
als decaps, a més, també existeix la utilitat d’afegir una capacitat per minimitzar el 
soroll a la zona. Però, en aquest cas, a causa de la poca superfície de la cel·la (i de que, 
al ser la més petita de la família de decaps, és possible que s’hagi de solapar algun cop a 
un altre decap, la qual cosa és més fàcil si una de les cel·les a solapar està buida com és 
el cas de FILL1). 
 
F.1.11.3- Esquemàtic 
 
Aquesta cel·la de llibreria no té representació d’esquemàtic. 
 
F.1.11.4- Layout 

 

 
Figura F.1.11.1. Layout de la cel·la FILL1. 

 
La Figura F.1.11.1 mostra com aquesta cel·la no conté cap element, realment és sols un 
tram amb terra, alimentació i difusions. I, encara que tingui el nom que porten els 
decaps, realment aquesta cel·la és idèntica a la del filler cell de la mateixa mida.  
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La raó és que en aquest espai petit no hi caben les estructures de capacitat que porten els 
decaps més grans, i que, a més, com que és molt probable que l’espai disponible ens 
obligui a solapar almenys dos decaps entre ells, si un d’aquests dos no conté res la tasca 
sempre serà més fàcil. I el fet de posar dues cel·les iguals amb diferents noms és per 
qüestions formals: sempre és preferible que els espais en blanc que es posen per acabar 
d’omplir la cel·la tinguin tots la mateixa nomenclatura. 

 

F.1.12- FILL2 
 
F.1.12.1- Unitats on està inclosa  
 
fila_10 
core 
core_amb_decaps 
 
F.1.12.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria serveix per omplir els espais buits que queden a les files. Per 
als decaps, a més, també existeix la utilitat d’afegir una capacitat per minimitzar el 
soroll a la zona. En aquest cas la capacitat afegida pel decap és de 17,479 fF. 
 
F.1.12.3- Esquemàtic 
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Figura F.1.12.1. Esquemàtic de la cel·la FILL2. 

 
Aquesta cel·la de llibreria està constituïda per una parella de transistors (un nmos i un 
pmos) que, connectades entre si l’entrada del nmos al control del pmos i la sortida del 
pmos al control del nmos, es comporta com una parella de condensadors (el pmos actua 
com un condensador, i el nmos com un altre) la capacitat dels quals es suma (ja que es 
comporten com si fossin condensadors en paral·lel).  
 
Cal destacar que les capacitats dels dos condensadors són molt similars entre si (ambdos 
tenen el mateix ordre de magnitud), cosa que no passa a les cel·les més grans d’aquest 
tipus. 
 
F.1.12.4- Layout 

 

 
Figura F.1.12.2. Layout de la cel·la FILL2. 

 
A la Figura F.1.12.2  es poden apreciar clarament els dos transistors de l’esquemàtic: a 
dalt el pmos4 (connectat a vdd i més gran), així com les connexions entre ells: a 
l’esquerra la del control del nmos4 a la sortida del pmos4 i a la dreta la del control de 
pmos4 a l’entrada del nmosF. 

 

F.1.13- FILL5 
 
F.1.13.1- Unitats on està inclosa  
 
fila_10 
core 
core_amb_decaps 
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F.1.13.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria serveix per omplir els espais buits que queden a les files. Per 
als decaps, a més, també existeix la utilitat d’afegir una capacitat per minimitzar el 
soroll a la zona. En aquest cas la capacitat afegida pel decap és de 99,5849 fF. 
 
F.1.13.3- Esquemàtic 
 
 

 
Figura F.1.13.1. Esquemàtic de la cel·la FILL5. 

 
Aquesta cel·la de llibreria està constituïda per una parella de transistors (un nmos i un 
pmos) que, connectades entre si l’entrada del nmos al control del pmos i la sortida del 
pmos al control del nmos, es comporta com una parella de condensadors (el pmos actua 
com un condensador, i el nmos com un altre) la capacitat dels quals es suma (ja que es 
comporten com si fossin condensadors en paral·lel).  
 
Cal destacar que les capacitats dels dos condensadors són molt diferents entre si (relació 
de 1 a 10), diferència que es va accentuant a mida que creix la cel·la. 
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F.1.13.4- Layout 

 

 
Figura F.1.13.2. Layout de la cel·la FILL5. 

 
A la Figura F.1.13.2  es poden apreciar clarament els dos transistors de l’esquemàtic: a 
dalt el pmos4 (connectat a vdd i més gran), així com les connexions entre ells: a 
l’esquerra la del control del nmos4 a la sortida del pmos4 i a la dreta la del control de 
pmos4 a l’entrada del nmos4. S’observa que la mida del transistor superior és 
considerable dins de la cel·la. A més, el de baix apareix perpendicular al de dalt, per 
qüestions d’espai (per permetre que el pmos hi càpiga millor). 

 

F.1.14- FILL10 
 
F.1.14.1- Unitats on està inclosa  
 
fila_10 
core 
core_amb_decaps 
 
F.1.14.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria serveix per omplir els espais buits que queden a les files. Per 
als decaps, a més, també existeix la utilitat d’afegir una capacitat per minimitzar el 
soroll a la zona. En aquest cas la capacitat afegida pel decap és de 245,7729 fF. 
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F.1.14.3- Esquemàtic 
 
 

 
Figura F.1.14.1. Esquemàtic de la cel·la FILL10. 

 
Aquesta cel·la de llibreria està constituïda per una parella de transistors (un nmos i un 
pmos) que, connectades entre si l’entrada del nmos al control del pmos i la sortida del 
pmos al control del nmos, es comporta com una parella de condensadors (el pmos actua 
com un condensador, i el nmos com un altre) la capacitat dels quals es suma (ja que es 
comporten com si fossin condensadors en paral·lel).  
 
Cal destacar que les capacitats dels dos condensadors són molt diferents entre si (relació 
de 1 a 10), diferència que es va accentuant a mida que creix la cel·la. 
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F.1.14.4- Layout 

 

 
Figura F.1.14.2. Layout de la cel·la FILL10. 

 
A la Figura F.1.14.2  es poden apreciar clarament els dos transistors de l’esquemàtic: a 
dalt el pmos4 (connectat a vdd i més gran), així com les connexions entre ells: a 
l’esquerra la del control del nmos4 a la sortida del pmos4 i a la dreta la del control de 
pmos4 a l’entrada del nmos4. S’observa que la mida del transistor superior és 
considerable dins de la cel·la. A més, el de baix apareix perpendicular al de dalt, per 
qüestions d’espai (per permetre que el pmos hi càpiga millor). 

 

F.1.15- FILL25 
 
F.1.15.1- Unitats on està inclosa  
 
fila_10 
core 
core_amb_decaps 
 
F.1.15.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria serveix per omplir els espais buits que queden a les files. Per 
als decaps, a més, també existeix la utilitat d’afegir una capacitat per minimitzar el 
soroll a la zona. En aquest cas la capacitat afegida pel decap és de 684,3369 fF. 
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F.1.15.3- Esquemàtic 
 
 

 
Figura F.1.15.1. Esquemàtic de la cel·la FILL25. 

 
Aquesta cel·la de llibreria està constituïda per una parella de transistors (un nmos i un 
pmos) que, connectades entre si l’entrada del nmos al control del pmos i la sortida del 
pmos al control del nmos, es comporta com una parella de condensadors (el pmos actua 
com un condensador, i el nmos com un altre) la capacitat dels quals es suma (ja que es 
comporten com si fossin condensadors en paral·lel).  
 
Cal destacar que les capacitats dels dos condensadors són molt diferents entre si (relació 
de 1 a 10), diferència que es va accentuant a mida que creix la cel·la. 
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F.1.15.4- Layout 

 

 
Figura F.1.15.2. Layout de la cel·la FILL25. 

 
A la Figura F.1.15.2  es poden apreciar clarament els dos transistors de l’esquemàtic: a 
dalt el pmos4 (connectat a vdd i més gran), així com les connexions entre ells: a 
l’esquerra la del control del nmos4 a la sortida del pmos4 i a la dreta la del control de 
pmos4 a l’entrada del nmos4. S’observa que la mida del transistor superior és 
considerable dins de la cel·la. A més, el de baix apareix perpendicular al de dalt, per 
qüestions d’espai (per permetre que el pmos hi càpiga millor). 

 

F.1.16- FILLRT10 
 
F.1.16.1- Unitats on està inclosa  
 
fila_10 
core 
core_amb_decaps 
 
F.1.16.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria serveix per omplir els espais buits que queden a les files. Els 
filler cells (tots els elements amb nom d’estructura FILLnRT), a diferència dels decaps 
que a més d’omplir els buits també afegeixen capacitat al circuit, tenen solament la 
funció d’omplir el circuit i no hi afegeixen cap capacitat. 
 
F.1.16.3- Esquemàtic 
 
Aquesta cel·la de llibreria no compta amb representació d’esquemàtic. 
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F.1.16.4- Layout 

 

 
Figura F.1.16.1. Layout de la cel·la FILLRT10. 

 
A la Figura F.1.16.2  es pot apreciar la simplicitat del contingut d’aquesta cel·la: hi ha el 
terra i l’alimentació (amb els seus corresponents tancaments de difusions per a cadascun 
d’ells), les difusions (capes de PPLUS i NPLUS), i el pou N que envolta la zona de 
difusió P. 

 

F.1.17- GND3ALLP 
 
F.1.17.1- Unitats on està inclosa  
 
core_amb_pins 
core_amb_pins_i_decaps 
 
 
F.1.17.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria és un pin d’entrada de terra al circuit, així que té la finalitat de 
transmetre el senyal de terra des de l’exterior cap al circuit (al pad que forma part 
d’aquesta cel·la s’hi connecta el fil que transporta el senyal des de la càpsula exterior del 
xip). Aquest terra que entra en els pins d’aquest tipus es distribueix, no només per 
l’anella d’alimentació on es connecta (en aquest cas, la de la fila 10), sinó també per 
l’alimentació dels pins (ja que aquesta cel·la incorpora la connexió a aquesta xarxa). 
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F.1.17.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.17.1. Esquemàtic de la cel·la GND3ALLP. 

 
Aquesta cel·la conté 4 díodes (observem que, tal com estan posats, impedeixen la 
circulació de corrent, així que A mai no està en contacte amb vdd3o) entre A (que és el 
mateix punt on es troben la sortida a l’exterior i l’entrada de tensió al xip – recordem 
que una connexió de Metall 2 connecta el pin amb la connexió que va a l’anella) i la 
xarxa d’alimentació (aquesta és l’estructura b). És aquesta estructura la bàsica i està 
connectat, a través de 2 resistències, a dues xarxes de terra d’alimentació dels pins 
diferents (terra dels pins i terra del circuit). Podem veure per on passen aquestes xarxes 
d’alimentació dels pins a la Figura F.1.17.2: 
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Figura F.1.17.2. Estructura de les línies d’alimentació dels pins. 

 
 El pin A és la connexió cap a l’exterior a través del pad, que, encara que per raons 
formals als esquemàtics de core i core_amb_pins s’hagi connectat al zero del circuit 
(per passar la verificació de LVS, on tots els terres han d’estar units), realment es 
connectarà a un terra que no serà el mateix per tot el circuit (en aquest cas els inclou tots 
excepte el dels subblocs). 
 
F.1.17.4- Layout 
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Figura F.1.17.3. Layout de la cel·la GND3ALLP. 

 
El pin, com podem veure a la Figura F.1.17.3, consta de quatre zones diferents. La 
zona superior conté només la pista que, procedent de la connexió exterior, portarà el 
senyal de terra al xip. 
 
La resta del tros que està per sobre del pad pròpiament dit veiem que està dividit en dos 
grups: el superior que és la zona per on arriba el senyal de l’alimentació a la cel·la, i 
l’inferior que és l’entrada de terra al GND3ALLP (que és el que alimenta aquesta fila, i 
també alimenta la fila gnd3r – la central de les tres franges de dalt – tal com es pot 
apreciar també a l’esquemàtic). Observem, a la zona superior, els elements del circuit 
(els díodes) que connecten A amb la xarxa d’alimentacio. 
 
I a la part més inferior de la cel·la tenim el pad, que consta d’una torre amb els quatre 
metalls, recoberts per una capa PAD que permet que en el procés de passivació no es 
recobreixi d’aïllant aquesta zona (la qual cosa és útil també per a elaborar picopads). I, 
en forma d’un rombe que té els seus extrems als punts centrals de les arestes del 
quadrat, tenim un grup amb totes les vies, alternant-se entre si (les vies 1 i 3 solapades, i 
la 2 alternada amb elles, concretament). 

 

F.1.18- GND3IP 
 
F.1.18.1- Unitats on està inclosa  
 
core_amb_pins 
core_amb_pins_i_decaps 
 
F.1.18.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria és un pin d’entrada de terra al circuit, així que té la finalitat de 
transmetre el senyal de terra des de l’exterior cap al circuit (al pad que forma part 
d’aquesta cel·la s’hi connecta el fil que transporta el senyal des de la càpsula exterior del 
xip). Aquest terra que entra en els pins d’aquest tipus es distribueix  només per l’anella 
d’alimentació on es connecta (en aquest cas, la dels subblocs), no porta connexió a per 
l’alimentació dels pins. 
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F.1.18.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.18.1. Esquemàtic de la cel·la GND3IP. 

 
Aquesta cel·la conté 3 díodes que no permeten que A tingui contacte elèctric amb la 
xarxa d’alimentació – ja que el corrent no pot atravessar el díode de la sortida a 
l’entrada (i passa el mateix amb gnd3o i vdd3o). El pin A és la connexió cap a l’exterior 
a través del pad, que, encara que per raons formals als esquemàtics de core i 
core_amb_pins s’hagi connectat al zero del circuit (per passar la verificació de LVS, on 
tots els terres han d’estar units), realment es connectarà a un terra que no serà el mateix 
per tot el circuit (en aquest cas, aquest terra sols va als subblocs). 
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F.1.18.4- Layout 

 
Figura F.1.18.3. Layout de la cel·la GND3IP. 

 
El pin, com podem veure a la Figura F.1.18.3, consta de quatre zones diferents. La 
zona superior conté només la pista que, procedent de la connexió exterior, portarà el 
senyal de terra al xip. 
 
La resta del tros que està per sobre del pad pròpiament dit veiem que està dividit en dos 
grups: l’inferior que és la zona per on arriba el senyal de terra a la cel·la, i el superior 
que és l’entrada de l’alimentació al GND3IP. En aquesta cel·la tenim, a la zona del 
senyal d’alimentació, els díodes que apareixen a l’esquemàtic. 
 
I a la part més inferior de la cel·la tenim el pad, que consta d’una torre amb els quatre 
metalls, recoberts per una capa PAD que permet que en el procés de passivació no es 
recobreixi d’aïllant aquesta zona (la qual cosa és útil també per a elaborar picopads). I, 
en forma d’un rombe que té els seus extrems als punts centrals de les arestes del 
quadrat, tenim un grup amb totes les vies, alternant-se entre si (les vies 1 i 3 solapades, i 
la 2 alternada amb elles, concretament). 

 

F.1.19- ICCK16P 
 
F.1.19.1- Unitats on està inclosa  
 
core_amb_pins 
core_amb_pins_i_decaps 
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F.1.19.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria és un pin d’entrada per al senyal de rellotge, així que té la 
finalitat de transmetre al circuit el senyal de rellotge procedent de l’exterior (al pad que 
forma part d’aquesta cel·la s’hi connecta el fil que portarà el senyal des de la càpsula 
exterior al circuit). 
 

F.1.19.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.19.1. Esquemàtic de la cel·la ICCK16P. 

 
Aquesta cel·la conté, a la primera fase, un grup d’elements que se situen entre el terra i 
l’alimentació del pin i que tenen finalitats de protecció (aquí apareix un element, el 
díode D2, que no apareix en el ICP, cosa que es deu a que aquesta cel·la, al treballar 
amb mides majors i amb un senyal més crític, requereix una protecció addicional – que 
en part també vindrà donada per una mida més gran dels elements del circuit). També 
amb finalitats de protecció es posa el segon grup d’elements (el que conté la resistència 
variable rodejada pels 4 díodes, al centre de la imatge). Aquest segon grup actua també 
com a protecció a la zona superior del circuit, encara que ho fa en una zona diferent 
(més pròxima als inversors). I, finalment, tenim dos inversors que s’utilitzen per 
preparar el senyal procedent del PAD per ser utilitzat a una escala menor dins del xip. 
 
Podem observar que el circuit és el mateix que per al ICP, i l’única diferència és la mida 
dels inversors que és molt més gran en el ICCK16P (que treballa amb un senyal molt 
més crític que els que habitualment transmet ICP). 
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F.1.19.4- Layout 

 
Figura F.1.19.2. Layout de la cel·la ICCK16P. 

 
El pin, com podem veure a la Figura F.1.19.2, consta de quatre zones diferents. La 
zona superior (la que està dividida en 3 franges horitzontals, l’utilitat de les quals és la 
mateixa que per a tots els pins: les alimentacions de la lògica interna – vdd3r! als 
costats, gnd3r! al centre) està ocupada majoritàriament pels inversors del circuit del pin 
(són d’una mida considerable, ja que al ser un senyal crític el rellotge és necessari que la 
capacitat suportada per la sortida sigui considerable), i a la dreta (a la petita zona verda 
de la tercera franja de la primera zona) tenim el primer grup d’elements de protecció, el 
que consta de 4 díodes i una resistència variable. 
 
La resta del tros que està per sobre del pad pròpiament dit veiem que està dividit en dos 
grups: l’inferior que és la zona per on arriba el senyal de terra a la cel·la, i el superior 
que és l’entrada de l’alimentació al ICCK16P. Cal ressenyar que, entremig d’aquestes 
dues zones, trobem l’altre grup d’elements de protecció (el grup d’elements del principi 
del circuit de l’esquemàtic, el que conté D2 i tots els elements situats a la seva 
esquerra). 
 
I a la part més inferior de la cel·la tenim el pad, que consta d’una torre amb els quatre 
metalls, recoberts per una capa PAD que permet que en el procés de passivació no es 
recobreixi d’aïllant aquesta zona (la qual cosa és útil també per a elaborar picopads). I, 
en forma d’un rombe que té els seus extrems als punts centrals de les arestes del 
quadrat, tenim un grup amb totes les vies, alternant-se entre si (les vies 1 i 3 solapades, i 
la 2 alternada amb elles, concretament). 
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F.1.20- ICP 
 
F.1.20.1- Unitats on està inclosa  
 
core_amb_pins 
core_amb_pins_i_decaps 
 
 
F.1.20.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria és un pin d’entrada, així que té la finalitat de transmetre al 
circuit el senyal procedent de l’exterior (al pad que forma part d’aquesta cel·la s’hi 
connecta el fil que portarà el senyal des de la càpsula exterior al circuit). És l’entrada 
que s’utilitza habitualment per portar les dades al circuit (excepte per senyals de més 
importància – com ara el rellotge – que s’utilitzen pins més específics per a tal finalitat). 
 
F.1.20.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.20.1. Esquemàtic de la cel·la ICP. 

 
Aquesta cel·la conté, a la primera fase, un grup d’elements que se situen entre el terra i 
l’alimentació del pin i que tenen finalitats de protecció. També amb finalitats de 
protecció es posa el segon grup d’elements (el que conté la resistència variable rodejada 
pels 4 díodes, al centre de la imatge). Aquest segon grup actua també com a protecció a 
la zona superior del circuit, encara que ho fa en una zona diferent (més pròxima als 
inversors). I, finalment, tenim dos inversors que s’utilitzen per preparar el senyal 
procedent del PAD per ser utilitzat a una escala menor dins del xip. 
 
 Podem observar que el circuit és el mateix que per al ICCK16P, i l’única diferència és 
la mida dels inversors que és molt més gran en el ICCK16P (que treballa amb un senyal 
molt més crític que els que habitualment transmet ICP). 
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F.1.20.4- Layout 

 
Figura F.1.20.2. Layout de la cel·la ICP. 

 
El pin, com podem veure a la Figura F.1.20.2, consta de quatre zones diferents. La 
zona superior (la que està dividida en 3 franges horitzontals, l’utilitat de les quals és la 
mateixa que per a tots els pins: les alimentacións de la lògica interna – vdd3r! als 
costats, gnd3r! al centre)  està ocupada a les seves 2 franges superiors pels inversors del 
circuit del pin (són d’una mida molt menor que per al ICCK16P, ja que els senyals que 
passen pel ICP no són tan problemàtic com el rellotge), i a la tercera franja (i en color 
verd) tenim el primer grup d’elements de protecció, el que consta de 4 díodes i una 
resistència variable. 
 
La resta del tros que està per sobre del pad pròpiament dit veiem que està dividit en dos 
grups: l’inferior que és la zona per on arriba el senyal de terra a la cel·la, i el superior 
que és l’entrada de l’alimentació al ICP. Cal ressenyar que, entremig d’aquestes dues 
zones, trobem l’altre grup d’elements de protecció (el que conté els elements situats a 
l’esquerra de l’esquemàtic). 
 
I a la part més inferior de la cel·la tenim el pad, que consta d’una torre amb els quatre 
metalls, recoberts per una capa PAD que permet que en el procés de passivació no es 
recobreixi d’aïllant aquesta zona (la qual cosa és útil també per a elaborar picopads). I, 
en forma d’un rombe que té els seus extrems als punts centrals de les arestes del 
quadrat, tenim un grup amb totes les vies, alternant-se entre si (les vies 1 i 3 solapades, i 
la 2 alternada amb elles, concretament). 
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F.1.21- INV0 
 
F.1.21.1- Unitats on està inclosa  
 
INV0_connectat 
fila_10_resta_d_elements 
 
F.1.21.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria té la finalitat de transmetre el senyal invers al que hi entra. 
 
Dins de l’oscil·lador d’anell, forma part de la cadena d’inversors que oscil·len a una 
freqüencia constant per observar el soroll que genera aquesta activitat. Dins de la fila 
10, l’inversor forma part dels 3 elements que controlen que mentre es faci la 
configuració l’oscil·lador d’anell estigui aturat. 
 
F.1.21.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.21.1. Esquemàtic de la cel·la INV0. 

 
Com podem veure, el contingut d’aquesta cel·la és bastant senzill: un sol inversor. 
Aquest té l’estructura standard per aquest tipus d’elements (un 1 a Vin connecta el 
transistor de canal n i la sortida és 0; un 0 connecta el transistor de canal p  i la sortida 
és 1): 
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Figura F.1.21.2. Esquema habitual d’un inversor. 

 

F.1.21.4- Layout 
 

 
Figura F.1.21.3. Layout de la cel·la INV0. 

 
La cel·la, com podem veure a la Figura F.1.21.3, compta amb l’entrada A situada 
aproximadament al centre de la cel·la, i una sortida Q que correspon al Metall 1 que 
l’envolta per la dreta, dalt i baix. El polisilici correspon a l’entrada de la porta dels dos 
transistors, la sortida està connectada als drenadors dels cmos, dels quals podem 
distingir que el de tipus p és el de dalt i el de tipus n es troba a la part inferior del circuit. 
I, pel que fa als sortidors i substrats, per al transistor de canal p es connecten a 
l’alimentació i per al de canal n es connecten a terra. 

 

F.1.22- INV8 
 
F.1.22.1- Unitats on està inclosa  
 
INV8_connectat 
 
F.1.22.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria té la finalitat de transmetre el senyal invers al que hi entra. 
 
Dins dels subblocs, forma part de la cadena d’inversors que formen el subbloc que 
s’utilitza per observar el soroll que genera aquesta activitat.  S’utilitza aquest inversor i 
no un de més petit perquè si no es fa així la caiguda de tensió al centre de la fila és 
mínima i gairebé inobservable. 
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F.1.22.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.22.1. Esquemàtic de la cel·la INV8. 

 
Com podem veure, el contingut d’aquesta cel·la és bastant senzill: un sol inversor. 
Aquest té l’estructura standard per aquest tipus d’elements (un 1 a Vin connecta el 
transistor de canal n i la sortida és 0; un 0 connecta el transistor de canal p  i la sortida 
és 1): 
  

 
Figura F.1.22.2. Esquema habitual d’un inversor. 
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F.1.22.4- Layout 
 

 
Figura F.1.22.3. Layout de la cel·la INV8. 

 
La cel·la, com podem veure a la Figura F.1.22.3, compta amb l’entrada A situada 
aproximadament a l’esquerra de la cel·la, i una sortida Q que correspon al Metall 1 que 
ocupa les columnes 2 i 4 d’aquest metall. El polisilici correspon a l’entrada de la porta 
dels dos transistors, la sortida està connectada als drenadors dels cmos, dels quals 
podem distingir que el de tipus p és el de dalt i el de tipus n es troba a la part inferior del 
circuit. I, pel que fa als sortidors i substrats, per al transistor de canal p es connecten a 
l’alimentació i per al de canal n es connecten a terra (connexions visibles a les columnes 
1 i 3 de la capa de Metall 1). Per qüestions de mida, s’observa que les posicions 
horitzontals dels transistors dels INV0 són verticals aquí i viceversa, a causa de la mida 
que tenen aquí. 

 

F.1.23- INV15 
 
F.1.23.1- Unitats on està inclosa  
 
fila_10_resta_d_elements 
 
F.1.23.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria té la finalitat de transmetre el senyal invers al que hi entra. 
 
Dins de la fila 10 forma part dels elements que controlen que el ringo estigui desactivat 
durant la configuració (és l’últim element del grup, i s’utilitza un INV15 ja que a 
continuació de la seva sortida el trajecte del senyal és llarg). 
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F.1.23.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.23.1. Esquemàtic de la cel·la INV15. 

 
Com podem veure, el contingut d’aquesta cel·la és bastant senzill: un sol inversor (el  
més gran possible, però això no varia l’estructura, sols les mides). Aquest té l’estructura 
standard per aquest tipus d’elements (un 1 a Vin connecta el transistor de canal n i la 
sortida és 0; un 0 connecta el transistor de canal p  i la sortida és 1): 
  

 
Figura F.1.23.2. Esquema habitual d’un inversor. 
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F.1.23.4- Layout 
 

 
Figura F.1.23.3. Layout de la cel·la INV15. 

 
La cel·la, com podem veure a la Figura F.1.23.3, compta amb l’entrada A situada 
aproximadament a l’esquerra de la cel·la, i una sortida Q que correspon al Metall 1 que 
ocupa les columnes 2, 4 i 6 d’aquest metall. El polisilici correspon a l’entrada de la 
porta dels dos transistors, la sortida està connectada als drenadors dels cmos, dels quals 
podem distingir que el de tipus p és el de dalt i el de tipus n es troba a la part inferior del 
circuit. I, pel que fa als sortidors i substrats, per al transistor de canal p es connecten a 
l’alimentació i per al de canal n es connecten a terra (connexions visibles a les columnes 
1 i 3 de la capa de Metall 1). Per qüestions de mida, s’observa que les posicions 
horitzontals dels transistors dels INV0 són verticals aquí i viceversa, a causa de la mida 
més gran que tenen aquí (la mateixa estructura general del INV8, però amb dues 
columnes més d’unions, i amb les pistes de polisilici amb no tan rectes i simples com al 
INV8 als extrems). 

 

F.1.24- LOGIC0 
 
F.1.24.1- Unitats on està inclosa  
 
fila_10_resta_d_elements 
 
F.1.24.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria s’utilitza per connectar  a zero les entrades d’altres cel·les (les 
entrades entrades no es poden connectar directament a la xarxa de terra). En el nostre 
cas concret, el seu ús és el de connectar a 0 les entrades de les cel·les que no s’utilitzen 
(per evitar deixar-les a l’aire) de l’arbre de distribució general del rellotge (per qüestions 
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de simetria es posen 4 CLKBU15 a cada bloc, encara que en alguns d’ells no s’utilitzin, 
i són aquests CLKBU15 no utilitzats els que necessiten que es posi la seva entrada a 0). 
 
F.1.24.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.24.1. Esquemàtic de la cel·la LOGIC0. 

 
Aquesta cel·la conté 2 díodes que no permeten que A tingui contacte elèctric amb la 
xarxa d’alimentació – ja que el corrent no pot atravessar el díode de la sortida a 
l’entrada. El pin 0 és la connexió cap a l’exterior, la qual està connectada, a través d’una 
resistència variable (que està connectada a tensió, cosa que significa que en aquesta 
configuració té la màxima resistència possible – això sí, suficient perquè la sortida del 
bloc sigui 0, ja que el díode no deixa passar la tensió), a la xarxa de terra. 
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F.1.24.4- Layout 

 
Figura F.1.24.3. Layout de la cel·la LOGIC0. 

 
A la Figura F.1.24.3 es pot veure com l’estructura de la cel·la és molt senzilla. Veiem 
com la xarxa de terra es porta fins més amunt de la meitat de la cel·la, i una resistència 
variable (de color verd a la imatge) l’uneix amb la zona de Metall 1 on està connectada 
la sortida Q (a dalt a l’esquerra, just sota la zona de l’alimentació). I, a la zona una mica 
sombrejada que uneix vdd amb Q, tenim els dos díode que es poden veure a 
l’esquemàtic. 
 

F.1.25- MUX21 
 
F.1.25.1- Unitats on està inclosa  
 
fila_10_resta_d_elements 
 
F.1.25.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria té la finalitat de transmetre un senyal dels dos que rep des de 
les entrades A i B. Segons el que marqui l’entrada S es transmetrà A (per al cas en què 
S=0) o B (si S=1). 
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F.1.25.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.25.1. Esquemàtic de la cel·la MUX21. 

 
A la Figura F.1.25.1 es pot apreciar com els senyals A i B arriben a inversors 
controlats, que els deixaran passar o no segons què entri als seus senyals de control (si 
entra un 0 a l’entrada de control negada – la superior a la imatge– i un 1 a l’altra, el 
senyal avança a través del clinv_core). Es connecta S a l’entrada negada de A i a la no 
negada de B, i el senyal invers (per aquesta raó hi ha l’inversor que actua sobre S) als 
senyals inversos de I6 i I7.  
 
Per a A, l’activació arriba quan S és 0, ja que en aquest cas l’entrada negada rep un zero 
i es posa a 1, i l’entrada a 1 rep un 1 (que també significa activació). Per a B, que rep els 
senyals inversos a causa de les connexions, lògicament és al revés. Finalment, com que 
el senyal ha passat per un inversor (sigui I6 o I7), s’ha de tornar a invertir perquè 
tinguem a la sortida l’entrada que es vol transmetre, i és per aquest motiu que es posa un 
inversor al final de l’estructura, just abans de la sortida (Q) de la cel·la. 
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F.1.25.4- Layout 
 

 
Figura F.1.25.2. Layout de la cel·la MUX21. 

 
La cel·la la podem veure a la Figura F.1.25.2. A l’esquerra tenim l’inversor I8 (els dos 
petits trams de polisilici que formen part de transistors; l’únic contacte que té aquest 
polisilici és l’entrada S; el senyal que entra per aquí aquest polisilic el trasllada a I6 i I7 
i per això és tan llarg), l’inversor del senyal A està delimitat per les columnes 2 i 3 de 
contactes de la xarxa de vdd (el polisilici de l’esquerra és l’entrada A, els de la dreta són 
l’entrada de S i negada de S respectivament), l’inversor del senyal B ve delimitat per les 
columnes 3 i 4 de contactes de la xarxa de vdd (B està a la dreta de l’inversor, a 
l’esquerra tenim S a baix i el seu invers a dalt) i, finalment, entorn de l’últim polisilici 
del layout tenim l’últim inversor de l’esquemàtic (a l’esquerra d’aquest: entrada de I9; a 
la dreta: sortida de la cel·la). 
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F.1.26- NAND21 
 
F.1.26.1- Unitats on està inclosa  
 
fila_10_resta_d_elements 
 
F.1.26.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria té la finalitat de transmetre un senyal que depèn dels dos que 
rep des de les entrades A i B. En cas que els dos valguin 0 es transmet un 1. Per tota la 
resta de casos (almenys una entrada a 1), el valor transmès és 0.  
 
S’utilitza dins de la fila 10, com a element de l’oscil·lador d’anell (és on arriba el senyal 
de control del ringo per una banda i la sortida del propi ringo per l’altra)). I, també, 
serveix per controlar el senyal de control del ringo (està dins del grup d’elements que 
eviten que aquest oscil·li durant la configuració del xip). 
 
F.1.26.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.26.1. Esquemàtic de la cel·la NAND21. 

 
A la Figura F.1.26.1 veiem que aquesta cel·la de llibreria consisteix en una única porta 
NAND. L’estructura bàsica d’una porta NAND (si una de les dues, A o B, està a 0, 
activa un dels transistors superiors, es desactiva la connexió inferior en el seu tram, i la 
sortida és 1; si les dues són 1, les connexions superiors queden desconnectades i les 
inferiors en sèrie connectades, i la sortida serà 0) és la de la Figura F.1.26.3: 
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 Figura F.1.26.3. Esquemàtic d’una porta NAND. 

 
 
F.1.26.4- Layout 
 

 
Figura F.1.26.3. Layout de la cel·la NAND21. 

 
La Figura F.1.26.3 mostra el layout de la cel·la NAND21. Vist en pla general ja 
s’aprecia l’estructura en paral·lel de la zona superior i l’estructura en sèrie a la zona 
inferior. 
 
Veiem que a la part superior tenim els transistor que connecten VDD a la sortida (els 
dos de la zona superior de l’esquemàtic): a l’esquerra el de l’entrada B (controlat per B, 
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amb VDD a l’esquerra i la sortida Q al centre de la cel·la), i a la dreta el de A (controlat 
per A, amb la sortida Q al centre de la cel·la i la connexió a VDD a la dreta). 
 
A la zona inferior, el transistor de l’esquerra és el que, controlat per B, connecta GND al 
punt intermig. El segon, controlat per A, connecta el punt intermig a la sortida Q. 

 

F.1.27- NAND28 
 
F.1.27.1- Unitats on està inclosa  
 
fila_10_resta_d_elements 
 
F.1.27.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria té la finalitat de transmetre un senyal que depèn dels dos que 
rep des de les entrades A i B. En cas que els dos valguin 0 es transmet un 1. Per tota la 
resta de casos (almenys una entrada a 1), el valor transmès és 0.  
 
S’utilitza a la distribució del rellotge, dins de la fila 10, hi entren el rellotge i el senyal 
de control, i només transmet el rellotge en el cas en què el senyal de control sigui 0. 
 
F.1.27.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.27.1. Esquemàtic de la cel·la NAND28. 

 
A la Figura F.1.27.1 veiem que aquesta cel·la de llibreria consisteix en una única porta 
NAND. L’estructura bàsica d’una porta NAND (si una de les dues, A o B, està a 0, 
activa un dels transistors superiors, es desactiva la connexió inferior en el seu tram, i la 
sortida és 1; si les dues són 1, les connexions superiors queden desconnectades i les 
inferiors en sèrie connectades, i la sortida serà 0) és la de la Figura F.1.27.3: 
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 Figura F.1.27.3. Esquemàtic d’una porta NAND. 

 
 
F.1.27.4- Layout 
 

 
Figura F.1.27.3. Layout de la cel·la NAND28. 

 
La Figura F.1.27.3 mostra el layout de la cel·la NAND28. Vist en pla general ja 
s’aprecia l’estructura en paral·lel cuatriplicada de la zona superior i l’estructura en sèrie 
cuatriplicada a la zona inferior. 
 
L’estructura de la cel·la podem veure que és més complicada que la de la NAND21, ja 
que aquí tots els components es troben cuatriplicats. Cal comentar que, per tal de 
facilitar la connexió i l’assoliment d’una major densitat en els circuits, quan és possible 
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com és el cas d’aquesta cel·la es posa més d’una entrada del mateix tipus – en aquest cas 
B. 
 
Veiem que a la part superior tenim els transistor que connecten VDD a la sortida (els 
dos de la zona superior de l’esquemàtic): a l’esquerra el de l’entrada B (controlat per 
l’entrada B, amb VDD a l’esquerra i la sortida Q a la dreta del transistor, el qual té 
duplicada la connexió (dos polisilicis amb el mateix origen la formen) per tal de tenir la 
possibilitat de suportar més capacitat), i a la seva dreta el de A (controlat per A, amb la 
sortida Q a l’esquerra del transistor (que, com el seu homòleg per B, també té dues 
pistes de polisilici) i la connexió a VDD a la dreta). A la part dreta de la part superior de 
la cel·la es torna a repetir l’estructura descrita en aquestes línies.  
 
A la zona inferior, el transistor de l’esquerra és el que, controlat per l’entrada B, 
connecta GND al punt intermig. El segon, controlat per A, connecta el punt intermig a 
la sortida Q. A continuació es repeteix l’estructura però vista al mirall: aquí la sortida Q 
està a l’esquerra, a continuació ve A, després B i, finalment, la connexió a terra. A la 
meitat esquerra de la part inferior es repeteix l’estructura que hi havia a la meitat dreta. 

 

F.1.28- NOR20 
 
F.1.28.1- Unitats on està inclosa  
 
fila_10_clk_distribution 
 
F.1.28.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria té la finalitat de transmetre un senyal que depèn dels dos que 
rep des de les entrades A i B. En cas que els dos valguin 1 es transmet un 0. Per tota la 
resta de casos (almenys una entrada a 0), el valor transmès és 1.  
 
Dins del circuit és un dels elements de control del rellotge. Aquest element s’encarrega 
de, a partir del senyal de control i el de l’enable, portar l’activació o desactivació del 
rellotge a la NAND28 que governa l’activació del rellotge (segons quina sigui la sortida 
de la NOR20 el rellotge oscil·larà o no – si hi ha un 0 a la sortida de la NOR, la sortida 
de la NAND28 serà sempre 1 i el rellotge no es transmetrà als subblocs). 
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F.1.28.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.28.1. Esquemàtic de la cel·la NOR20. 

 
A la Figura F.1.28.1 veiem que aquesta cel·la de llibreria consisteix en una única porta 
NOR. L’estructura bàsica d’una porta NOR (si una de les dues, A o B, està a 1, activa 
un dels transistors inferiors, es desactiva la connexió superior en el seu tram, i la sortida 
és 0; si les dues són 0, les connexions inferiors queden desconnectades i les superiors en 
sèrie connectades, i la sortida serà 1) és la de la Figura F.1.28.3: 

 
 Figura F.1.28.3. Esquemàtic d’una porta NOR. 
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F.1.28.4- Layout 
 

 
Figura F.1.28.3. Layout de la cel·la NOR20. 

 
La Figura F.1.28.3 mostra el layout de la cel·la NOR20. 
 
Podem apreciar, a la part superior, el transistor controlat per A i el controlat per B 
posats en sèrie (al costat esquerra de A tenim VDD, a la seva dreta es connecta al 
transistor controlar per B, i, a la dreta d’aquest, tenim la connexió a la sortida). És la 
zona de la part superior de l’esquemàtic. 
 
Aquest cop és a la part inferior on tenim l’estructura en paral·lel: a l’esquerra el 
transistor de GND a la sortida Q controlat per A, i el de la dreta porta la mateixa 
connexió però està controlat per B. 
 

F.1.29- peri_spacer_60p 
 
F.1.29.1- Unitats on està inclosa  
 
core_amb_pins 
core_amb_pins_i_decaps 
 
F.1.29.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria té la finalitat de, al mateix temps que separa els pins que estan 
un a costat de l’altre (la qual cosa no seria desitjable), unir les seves xarxes 
d’alimentació (totes: les de vddo, vddr, gndo i gndr). S’utiltza precisament aquesta 
cel·la ja que és la que permet omplir gairebé tota la fila de pins (es posa un element 
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d’aquest a cada espai buit, i també al principi i al final de la línia de pins, per tal de no 
tenir els pins als extrems de la fila) i que l’espai ocupat total de la fila sigui soimilar a 
les mides de la resta del circuit. 
 
F.1.29.3- Esquemàtic 
 
Aquesta cel·la de llibreria no compta amb representació a l’esquemàtic. 
 
F.1.29.4- Layout 
 

 
Figura F.1.29.3. Layout de la cel·la peri_spacer_60p. 

 
La Figura F.1.29.3 mostra el layout de la cel·la, el qual és bastant simple: conducció 
que té continuitat per quasi tot el circuit (exceptuant l’absència és com l’estructura 
normal d’un altre pin però eliminant-ne tots els elements que apareixen a l’esquemàtic). 

 

F.1.30- VDD3ALLP 
 
F.1.30.1- Unitats on està inclosa  
 
core_amb_pins 
core_amb_pins_i_decaps 
 
F.1.30.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria és un pin d’entrada d’alimentació al circuit, així que té la 
finalitat de transmetre el senyal d’alimentació des de l’exterior cap al circuit (al pad que 
forma part d’aquesta cel·la s’hi connecta el fil que transporta el senyal des de la càpsula 
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exterior del xip). Aquest senyal que entra en els pins d’aquest tipus es distribueix, no 
només per l’anella d’alimentació on es connecta (en aquest cas, la de la fila 10), sinó 
també per l’alimentació dels pins (ja que aquesta cel·la incorpora la connexió a aquesta 
xarxa). 
 
F.1.30.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.30.1. Esquemàtic de la cel·la VDD3ALLP. 

 
Aquesta cel·la conté 6 díodes (observem que, tal com estan posats, impedeixen la 
circulació de corrent, així que A mai no està en contacte amb gnd3o) entre A (que és el 
mateix punt on es troben la sortida a l’exterior i l’entrada de tensió al xip – recordem 
que una connexió de Metall 2 connecta el pin amb la connexió que va a l’anella) i la 
xarxa d’alimentació (aquesta és l’estructura b). És aquesta estructura la bàsica i està 
connectat, a través de diferents resistències, a vàries xarxes d’alimentació dels pins 
(vdd3o i totes les vdd3r). Podem veure per on passen aquestes xarxes d’alimentació dels 
pins a la Figura F.1.30.2: 
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Figura F.1.30.2. Estructura de les línies d’alimentació dels pins. 

 
El pin A és la connexió cap a l’exterior a través del pad, que, encara que per raons 
formals als esquemàtics de core i core_amb_pins s’hagi connectat a una única 
alimentació del circuit (per passar la verificació de LVS, on tots els terres han d’estar 
units), realment es connectarà a una xarxa d’alimentació que no inclourà els subblocs 
però sí la resta del circuit. 
 
F.1.30.4- Layout 

 
Figura F.1.30.3. Layout de la cel·la VDD3ALLP. 
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El pin, com podem veure a la Figura F.1.30.3, consta de quatre zones diferents. La 
zona superior conté només la pista que, procedent de la connexió exterior, portarà el 
senyal de terra al xip. 
 
La resta del tros que està per sobre del pad pròpiament dit veiem que està dividit en dos 
grups: el superior que és la zona per on arriba el senyal de l’alimentació a la cel·la, i 
l’inferior que és l’entrada de terra del pin. Observem, a la zona inferior, els elements del 
circuit (els díodes) que connecten A amb la lñinia de terra a l’esquemàtic. 
 
I a la part més inferior de la cel·la tenim el pad, que consta d’una torre amb els quatre 
metalls, recoberts per una capa PAD que permet que en el procés de passivació no es 
recobreixi d’aïllant aquesta zona (la qual cosa és útil també per a elaborar picopads). I, 
en forma d’un rombe que té els seus extrems als punts centrals de les arestes del 
quadrat, tenim un grup amb totes les vies, alternant-se entre si (les vies 1 i 3 solapades, i 
la 2 alternada amb elles, concretament). 

 

F.1.31- VDD3IP 
 
F.1.31.1- Unitats on està inclosa  
 
core_amb_pins 
core_amb_pins_i_decaps 
 
 
F.1.31.2- Funció 
 
Aquesta cel·la de llibreria és un pin d’entrada d’alimentació al circuit, així que té la 
finalitat de transmetre el senyal d’alimentació des de l’exterior cap al circuit (al pad que 
forma part d’aquesta cel·la s’hi connecta el fil que transporta el senyal des de la càpsula 
exterior del xip). Aquest senyal que entra en els pins d’aquest tipus es distribueix  
només per l’anella d’alimentació on es connecta (en aquest cas, la dels subblocs), no 
porta connexió a també per l’alimentació dels pins. 
 
F.1.31.3- Esquemàtic 
 

 
Figura F.1.31.1. Esquemàtic de la cel·la GND3IP. 

 
Aquesta cel·la conté 6 díodes que no permeten que A tingui contacte elèctric amb la 
línia de terra – ja que el corrent no pot atravessar el díode de la sortida a l’entrada (i 
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passa el mateix amb gnd3o i vdd3o), i està connectat a una única xarxa d’alimentació: la 
dels subblocs. El pin A és la connexió cap a l’exterior a través del pad, que, encara que 
per raons formals als esquemàtics de core i core_amb_pins s’hagi connectat al zero del 
circuit (per passar la verificació de LVS, on totes les alimentacions han d’estar unides, 
realment es connectarà a una alimentació que serà només la dels subblocs, però no serà 
la mateixa per la fiola 10 i els pins). 
 

 
 
F.1.31.4- Layout 

 
Figura F.1.31.3. Layout de la cel·la VDD3IP. 

 
El pin, com podem veure a la Figura F.1.31.3, consta de quatre zones diferents. La 
zona superior conté només la pista que, procedent de la connexió exterior, portarà el 
senyal d’alimentació al xip. 
 
La resta del tros que està per sobre del pad pròpiament dit veiem que està dividit en dos 
grups: l’inferior que és la zona per on arriba el senyal de terra a la cel·la, i el superior 
que és l’entrada de l’alimentació al GND3IP. En aquesta cel·la tenim, a la zona que es 
connecta a la xarxa de terra dels pins, els díodes que apareixen a l’esquemàtic. 
 
I a la part més inferior de la cel·la tenim el pad, que consta d’una torre amb els quatre 
metalls, recoberts per una capa PAD que permet que en el procés de passivació no es 
recobreixi d’aïllant aquesta zona (la qual cosa és útil també per a elaborar picopads). I, 
en forma d’un rombe que té els seus extrems als punts centrals de les arestes del 
quadrat, tenim un grup amb totes les vies, alternant-se entre si (les vies 1 i 3 solapades, i 
la 2 alternada amb elles, concretament). 
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F.2- Cel·les específiques del disseny 
 

F.2.1- 2_basic_cells_10_INV8 
 
F.2.1.1- Unitats que inclou 
 
basic_cell_10_INV8  
VIA1_C 
VIA2_C 
 
F.2.1.2- Unitats on està inclosa  
 
18_basic_cells_10_INV8  
 
F.2.1.3- Funció 
 
Com el seu nom indica, aquest element del circuit agrupa dues cel·les bàsiques, i és  un 
pas intermig entre la unitat cel·la bàsica i la semifila (formada per 18 cel·les bàsiques).  
 
L’existència de la unitat anomenada 2_basic_cells_10_INV8 (que, en el primer disseny 
no estava pensada) s’explica per una questió de simetría. Com s’ha comentat abans en el 
disseny teòric, les distribucions dels senyals de reset i rellotge  consten, en el seu últim 
nivell, d’una columna que, des del punt més baix del bloc, porta aquests senyals a les 
dues columnes de subblocs més pròximes. I, per tant, cal una unitat que agrupi les dues 
cel·les bàsiques amb la seva part d’arbres de reset i clock ja inclosos, de manera que, a 
l’anar unint les cel·les a nivells superiors, quasi tot l’arbre de rellotge i reset ja estarà 
construït. 
 
F.2.1.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.1.1. Esquemàtic de la cel·la 2_basic_cells_10_INV8. 

 
Com podem veure, una part important de les connexions correspon a les distribucions 
de reset i rellotge ja comentades al subapartat anterior. També, a més de l’entrada i la 
sortida del circuit, tenim la connexió interna entre les dues cel·les bàsiques. 
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F.2.1.5- Layout 
 

 
Figura F.2.1.2. Layout de la cel·la 2_basic_cells_10_INV8. 

 

 
Figura F.2.1.3. Connexions al layout de la cel·la 2_basic_cells_10_INV8. 

 
La Figura F.2.1b reflecteix com queda la cel·la amb les connexions ja fetes. Però 
aquesta figura no ens permet observar prou bé què conté aquesta cel·la, així que ens 
fixarem també en la Figura F.2.1c, on sols s’observen els elements que s’han posat en 
aquesta cel·la, sense entrar en el detall de com estan formats. Aquí és on observem que 
l’única connexió que s’ha traçat en aquest nivell jeràrquic és la dels arbres de reset i 
clock, ja que les connexions d’entrades i sortides (tant les internes com les que es 
dirigiran cap a unitats majors) ja han estat preparades en els nivells previs a aquest. 
 
Si ens fixem en l’arbre del rellotge, veiem que la branca vertical està, al centre, 
desplaçada cap a la dreta, ja que una de les branques de rellotge ha d’acabar sobre la 
vertical d’aquest arbre. A continuació, l’arbre de rellotge va, en horitzontal, cap al punt 
intermig entre els rellotges dels dos subblocs, per tal de preservar el sincronisme, i és 
allà on el senyal de les dues cel·les bàsiques es divideix en les branques que portarn el 
rellotge al flip-flop. 
 
Pel que fa a l’arbre del reset, la corba que fa es deu a la connexió (en un nivell jeràrquic 
inferior) entre l’entrada d’un subbloc a la sortida de l’altre (que és també en Metall 2). 
Com que per al senyal del reset el sincronisme és molt menys important que en el 
rellotge, les branques de cada subbloc surten directament des de l’arbre, encara que això 
signifiqui que no tinguin la mateixa longitud. 
 

F.2.2- 2_basic_cells_10_INV8_amb_decaps 
 
F.2.2.1- Unitats que inclou 
 
basic_cell_10_INV8_amb_decaps  
VIA1_C 
VIA2_C 
 
 
F.2.2.2- Unitats on està inclosa  
 
18_basic_cells_10_INV8_amb_decaps  
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F.2.2.3- Funció 
 
Com el seu nom indica, aquest element del circuit agrupa dues cel·les bàsiques amb 
decaps, i és  un pas intermig entre la unitat cel·la bàsica amb decaps i la semifila amb 
decaps (formada per 18 cel·les bàsiques amb decaps).  
 
L’existència de la unitat anomenada 2_basic_cells_10_INV8_amb_decaps (que, en el 
primer disseny no estava pensada) s’explica per una questió de simetría, el comentari de 
la qual es pot veure a l’explicació sobre la cel·la 2_basic_cells_10_INV8 (ja que són 
cel·les quasi idèntiques). 
 
F.2.2.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.2.1. Esquemàtic de la cel·la 2_basic_cells_10_INV8_amb_decaps. 

 
Com podem veure, una part important de les connexions correspon a les distribucions 
de reset i rellotge ja comentades al subapartat anterior. També, a més de l’entrada i la 
sortida del circuit, tenim la connexió interna entre les dues cel·les bàsiques. 
 
F.2.2.5- Layout 
 

 
Figura F.2.2.2. Layout de la cel·la 2_basic_cells_10_INV8_amb_decaps. 

 

 
Figura F.2.2.3. Connexions al layout de la cel·la 2_basic_cells_10_INV8_amb_decaps. 
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La Figura F.2.2.2 reflecteix com queda la cel·la amb les connexions ja fetes. Però 
aquesta figura no ens permet observar prou bé què conté aquesta cel·la, així que ens 
fixarem també en la Figura F.2.2.3, on sols s’observen els elements que s’han posat en 
aquesta cel·la, sense entrar en el detall de com estan formats. Observem, com en el cas 
de les dues cel·les sense decaps, que l’única connexió que s’ha traçat en aquest nivell 
jeràrquic és la dels arbres de reset i clock, ja que les connexions d’entrades i sortides 
(tant les internes com les que es dirigiran cap a unitats majors) ja han estat preparades 
en els nivells previs a aquest. 
 
Els comentaris sobre el traçat de pistes de reset i clock es pot veure amb més detall al 
comentari sobre la cel·la 2_basic_cells_10_INV8 (els decaps no afecten de cap manera 
el traçat de pistes en aquest nivell jeràrquic, així que el que s’ha dit a la cel·la sense 
decaps es pot extrapolar a aquesta). 
 

F.2.3- 10_INV0_group 
 
F.2.3.1- Unitats que inclou 
 
INV0_connectat 
INV0 
 
F.2.3.2- Unitats on està inclosa  
 
fila_amb_decaps 
 
F.2.3.3- Funció 
 
Aquesta és la cel·la bàsica de l’oscil·lador d’anell que està continguda a cada fila del 
circuit, i consta de 10 elements perquè, així, sumant-hi els de les 8 files restants, 
obtenim els 90 inversors de què consta el ringo, el qual està repartit per les files del 
circuit i que, sumat als elements addicionals que té el ringo a la fila 10, produeix una 
oscil·lació contínua a la sortida de l’oscil·lador d’anell (i les variacions en aquesta 
sortida reflecteixen els efectes del soroll en el circuit). 
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F.2.3.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.3.1. Esquemàtic de la cel·la 10_INV0_group. 

 
En lloc d’utilitzar cel·les bàsiques s’utilitza la unitat INV0_connectat, que ja porta les 
connexions d’entrada i sortida afegides i així sols cal unir els components sense 
connexions addicionals. Això és així excepte per al primer i últim element de la cel·la, 
els quals s’han de connexionar per separat (i utilitzar, per tant) per evitar contactes no 
desitjats amb les cel·les contígües. 
 
F.2.3.5- Layout 
 

 
Figura F.2.3.2. Layout de la cel·la 10_INV0_group. 
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Figura F.2.3.3. Connexions al layout de la cel·la 10_INV0_group. 

 
Com ja s’ha comentat a l’apartat anterior, aquesta cel·la utilitza elements que ja porten 
incorporades les connexions entre ells, excepte per al primer i últim inversor. Les 
úniques connexions existents, sent un nivell jeràrquic baix i entre zones contígües, es 
fan utilitzant Metall 1. És per aquest motiu que apareixen tan pocs elements al layout no 
detallat. 
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F.2.4- 18_basic_cells_10_INV8 
 
F.2.F.1- Unitats que inclou 
 
2_basic_cells_10_INV8  
 
 
F.2.4.2- Unitats on està inclosa  
 
fila 
 
 
F.2.4.3- Funció 
 
Com el seu nom indica, aquest element del circuit agrupa 18 cel·les bàsiques, es tracta 
de la semifila (la unió de dues semifiles i una fila del ringo és el que forma la fila).  
 
Com s’ha vist al parlar de l’amplada del circuit i el problema de la caiguda de tensió a la 
fila, la unitat que ha de tenir la caiguda de tensió que es desitja és, precisament, la 
semifila (ja que es considera que cada semifila s’alimenta de la part de l’anella 
d’alimentació més propera –cosa que que, malgrat ser una aproximació, dóna bons 
resultats pràctics). D’aquí ve que aquest circuit tingui una mida tan gran en quan a 
amplada. 
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F.2.4.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.4.1. Esquemàtic de la cel·la 18_basic_cells_10_INV8. 

 
Com podem veure, tenim les distribucions de reset i rellotge (cada grup de dues cel·les 
bàsiques té un pin per a cada un d’aquests senyals), i, a més de l’entrada i la sortida del 
circuit, tenim també la connexió interna entre les cel·les bàsiques (l’entrada de 
cadascuna va a la sortida de l’anterior). 
 
F.4.4.5- Layout 
 

 
Figura F.2.4.2. Detall del layout de la cel·la 18_basic_cells_10_INV8. 

 

 
Figura F.2.4.3. Connexions al layout de la cel·la 18_basic_cells_10_INV8. 

 
La Figura F.2.4.2 reflecteix com queda la cel·la amb les connexions ja fetes. Però 
aquesta figura no ens permet observar què conté aquesta cel·la, així que ens fixarem 
també en la Figura F.2.4.3, on observem que, efectivament, les connexions d’aquesta 
cel·la són inexistents, ja que la connexió cap al bloc pevi i següent ja venen preparats 
des de la cel·la bàsica, les connexions de clock i reset ja estan fetes al nivell de la parella 
de cel·les bàsiques, i les connexions cap a nivells inferiors i superiors es faran, per 
qüestions de simetria, en un nivell més alt de la jerarquia. 
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F.2.5- 18_basic_cells_10_INV8_amb_decaps 
 
F.2.5.1- Unitats que inclou 
 
2_basic_cells_10_INV8_amb_decaps 
 
 
F.2.5.2- Unitats on està inclosa  
 
fila_amb_decaps 
 
 
F.2.5.3- Funció 
 
Com el seu nom indica, aquest element del circuit agrupa 18 cel·les bàsiques, es tracta 
de la semifila (la unió de dues semifiles i una fila del ringo és el que forma la fila).  
 
La finalitat d’aquesta cel·la és la mateixa que la de 18_basic_cells_10_INV8, i a 
l’apartat dedicat a aquesta altra cel·la hi ha més detalls sobre aquest disseny. 
 
F.2.5.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.5.1. Esquemàtic de la cel·la 18_basic_cells_10_INV8_amb_decaps. 

 
Com podem veure, tenim les distribucions de reset i rellotge (cada grup de dues cel·les 
bàsiques té un pin per a cada un d’aquests senyals), i, a més de l’entrada i la sortida del 
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circuit, tenim també la connexió interna entre les cel·les bàsiques (l’entrada de 
cadascuna va a la sortida de l’anterior). 
 
F.2.5.5- Layout 
 

 
Figura F.2.5.2. Detall del layout de la cel·la 18_basic_cells_10_INV8_amb_decaps. 

 

 
Figura F.2.5.3. Connexions al layout de la cel·la 18_basic_cells_10_INV8_amb_decaps. 

 
La Figura F.2.5.2 reflecteix com queda la cel·la amb les connexions ja fetes. Veiem 
que, efectivament, és pràcticament la mateixa cel·la que 18_basic_cells_10_INV8 però 
amb el canvi dels filler cells per decaps. Com en el cas de la cel·la sense decaps aquesta 
figura no ens permet observar què conté aquesta cel·la, i com l’altra vegada Figura 

F.2.5.3 s’observa que les connexions d’aquesta cel·la són inexistents, ja que la connexió 
cap al bloc pevi i següent ja venen preparats des de la cel·la bàsica, les connexions de 
clock i reset ja estan fetes al nivell de la parella de cel·les bàsiques, i les connexions cap 
a nivells inferiors i superiors es faran, per qüestions de simetria, en un nivell més alt de 
la jerarquia. 
 

F.2.6- basic_cell_10_INV8 
 
F.2.6.1- Unitats que inclou 
 
INV8_connectat 
DFC1 
FILLRT10_connectat 
VIA1_C 
 
 
F.2.6.2- Unitats on està inclosa  
 
2_basic_cells_10_INV8  
 
 
F.2.6.3- Funció 
 
Com el seu nom indica, aquest element és la cel·la bàsica, un dels elements més 
importants  del circuit. La seva finalitat és la de crear activitat per tal de poder observar 
el soroll en el xip, i s’han utilitzat INV8 per formar-la (al contrari que al primer disseny, 
on eren INV0 els que s’afegien al flip-flop) ja que era necessària una caiguda de tensió 
mínima (com s’ha vist al parlar del problema de la caiguda de tensió a l’anella 
d’alimentació) per tal de poder observar un soroll medible (l’ús de inversors i no buffers 
és per aconseguir molta més activitat al circuit). A cada flanc ascendent de rellotge que 
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rebi, el DFC1 transmet el senyalde la seva entrada a la seva sortida, i durant la resta de 
pols de rellotge, el senyal acaba de recórrer la cel·la fins arribar a l’inici de la següent, 
moment en què el senyal deixarà de transmetre’s fins que arribi el següent flanc 
ascendent del rellotge. 
A més, incorpora un filler cell després del tercer inversor, per substituir el decap que 
tenim a la cel·la basic_cell_10_INV8 (en un principi la idea era fabricar un xip amb 
decaps i un sense, i per respectar la resta de coses del circuit i que sols variessin els 
decaps es va optar per substituir els decaps per filler cells, en lloc d’eliminar-los i 
modificar la posició dels altres elements, la qual cosa afegiria noves diferències al 
circuit que no permetrien separar quines són les variacions degudes a la presència o no 
de decaps). 
 
F.2.6.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.6.1. Esquemàtic de la cel·la basic_cell_10_INV8. 

 
Com podem veure, tenim un DFC1 la sortida del qual esconnecta a una cadena de 10 
inversors (s’usa la cel·la INV8 connectat per temes de layout i simetries, es comentarà 
més detalladament aquest punt en el següent apartat). També cal sumar-hi les 
connexions externes de l’entrada del flip-flop, la sortida de l’últim inversors i els 
senyals de clock i reset. 
 
F.2.6.5- Layout 
 

 
Figura F.2.6.2. Layout de la cel·la basic_cell_10_INV8. 

 

 
Figura F.2.6.3. Connexions al layout de la cel·la basic_cell_10_INV8. 
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La Figura F.2.6.2 reflecteix com queda la cel·la amb les connexions ja fetes. Però per 
apreciar millor què conté aquesta cel·la, ens fixarem també en la Figura F.2.6.3, on sols 
s’observen els elements que s’han posat en aquesta cel·la (sols s’observa l’última capa 
afegida al layout).  
 
Com podem veure, efectivament les connexions internes entre inversors ja s’han fet al 
nivell de INV8_connectat (així, una sola parella connexions al nivell de un inversor ja 
serveix per a tots al duplicar-los).  
 
I, les connexions que s’han fet en el nivell jeràrquic actual són les de l’entrada dels 
inversors a la sortida del DFC1, i les d’entrada i sortida de la cel·la (el metall 2 dels 
extrems dret i esquerre del circuit; la connexió a l’esquerra baixa una mica abans per 
posar-se a l’alçada de la sortida del subbloc anterior –que és a la mateixa posició que en 
aquest subbloc). 
 
També observem que, en el cas del layout, tenim un terme que, al no tenir transistors, 
no es posa a l’esquèmàtic, el FILLRT10_connectat, que és un FILLRT10 amb la 
connexió de l’inversor previ al següent (connexió entre inversors, ja que el FILLRT10 
no es connecta enlloc) incorporada.  
 

F.2.7- basic_cell_10_INV8_amb_decaps 
 
F.2.7.1- Unitats que inclou 
 
INV8_connectat 
DFC1 
FILL10_connectat 
VIA1_C 
 
 
F.2.7.2- Unitats on està inclosa  
 
2_basic_cells_10_INV8_amb_decaps  
 
 
F.2.7.3- Funció 
 
Com el seu nom indica, aquest element és la cel·la bàsica amb decaps, un dels elements 
més importants  del circuit amb decaps. La seva finalitat és la de crear activitat per tal 
de poder observar el soroll en el xip (tal com passava també al circuit sense decaps), i 
com passava en l’altre cas s’han utilitzat INV8 i no INV0 per garantir mínima una 
caiguda de tensió. A cada flanc ascendent de rellotge que rebi, el DFC1 transmet el 
senyalde la seva entrada a la seva sortida, i durant la resta de pols de rellotge, el senyal 
acaba de recórrer la cel·la fins arribar a l’inici de la següent, moment en què el senyal 
deixarà de transmetre’s fins que arribi el següent flanc ascendent del rellotge. 
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A més, incorpora un decap després del tercer inversor, que ha de servir per amortir una 
mica els problemes de soroll i caiguda de tensió (que, en l’altre disseny, són bastant més 
clars). 
 
F.2.7.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.7.1. Esquemàtic de la cel·la basic_cell_10_INV8_amb_decaps. 

 
Com podem veure, tenim un DFC1 la sortida del qual esconnecta a una cadena de 10 
inversors (s’usa la cel·la INV8 connectat per temes de layout i simetries, es comentarà 
més detalladament aquest punt en el següent apartat). També cal sumar-hi les 
connexions externes de l’entrada del flip-flop, la sortida de l’últim inversors i els 
senyals de clock i reset. I, com que els decaps no es posen a l’esquemàtic, el circuit és, 
efectivament, idèntic al seu homòleg amb filler cells. 
 
F.2.7.5- Layout 
 

 
Figura F.2.7.2. Layout de la cel·la basic_cell_10_INV8_amb_decaps. 

 

 
Figura F.2.7.3. Connexions al layout de la cel·la basic_cell_10_INV8_amb_decaps. 

 

La Figura F.2.7.2 reflecteix com queda la cel·la amb les connexions ja fetes (és en 
aquesta figura on apreciem més clarament la diferència entre el bloc amb decaps i el 
que no en duu). Però per apreciar millor què conté aquesta cel·la, ens fixarem també en 
la Figura F.2.7.3, on sols s’observen els elements que s’han posat en aquesta cel·la 
(sols s’observa l’última capa afegida al layout).  
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Com podem veure, efectivament les connexions internes entre inversors ja s’han fet al 
nivell de INV8_connectat (així, una sola parella connexions al nivell de un inversor ja 
serveix per a tots al duplicar-los).  
 
I, les connexions que s’han fet en el nivell jeràrquic actual són les de l’entrada dels 
inversors a la sortida del DFC1, i les d’entrada i sortida de la cel·la (el metall 2 dels 
extrems dret i esquerre del circuit; la connexió a l’esquerra baixa una mica abans per 
posar-se a l’alçada de la sortida del subbloc anterior –que és a la mateixa posició que en 
aquest subbloc). 
 
També observem que, en el cas del layout, tenim un terme que, al no tenir transistors, 
no es posa a l’esquèmàtic, el FILL10_connectat, que és un FILLRT10 amb la connexió 
de l’inversor previ al següent (connexió entre inversors, ja que el FILL10 no es 
connecta enlloc) incorporada.  

 

F.2.8- block 
 
F.2.8.1- Unitats que inclou 
 
doble_fila 
fila_9 
fila_10 
connexio_a_anelles_fila_10 
 
F.2.8.2- Unitats on està inclosa  
 
core 
 
 
F.2.8.3- Funció 
 
Com el seu nom indica, aquest element és cadascun dels 8 blocs que inclou el xip, i té la 
finalitat de generar activitat dintre seu, per a la qual cosa compta amb un total de 324 
subblocs a través dels quals es tranmeten senyals (quan el circuit funciona, a cada flanc 
ascendent de rellotge la cadena de valors que hi ha al bloc avança una posició).  
Cada bloc pot treballar de manera independent o bé lligat a la resta (pot rebre l’entrada 
general, la seva pròpia, i la del bloc anterior). Es pot activar o desactivar la transmissió 
de dades (i també el funcionament de l’oscil·lador d’anell) independentment de com 
estiguin aquests termes als altres blocs. Així doncs, podríem dir que el bloc és la 
mínima unitat del circuit que pot funcionar per ella mateixa sense dependre de cap altre 
element per fer-ho (exceptuant les connexions cap a l’exterior). 
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F.2.8.4- Esquemàtic 
 

Figura F.2.8.1. Esquemàtic del bloc, part superior. 
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Figura F.2.8.2. Esquemàtic del bloc, part central superior. 
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Figura F.2.8.3. Esquemàtic del bloc, part central inferior. 

 

 
Figura F.2.8.4. Esquemàtic del bloc, part inferior. 
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Figura F.2.8.5. Esquemàtic del bloc, pla general. 

 
S’observa que aquesta cel·la és una de les que compta amb un major nombre d’elements 
i connexions. Una bona part d’elles són les corresponents a la distribució dels senyals de  
rellotge i reset des de la fila 10 als 324 subblocs del bloc. Tambe hi ha les connexions 
del control de selecció d’entrada cap a l’entrada del bloc, l’enllaç de la sortida cada fila 
amb l’entrada de la següent (tant pel que fa als subblocs com pel que fa a l’oscil·lador 
d’anell). 
 
I en quan a connexió cap a nivells jeràrquics superiors tenim les sortides de 
l’oscil·lador, SERIOUT i la sortida del bloc, les entrades dels senyals externs (l’entrada 
general i la prèvia, així com l’entrad de reset i clock). Tenim també els elements 
associats a l’arbre de distribució del rellotge pels diferents blocs (per qüestions de 
simetria, cada bloc compta amb 4 CLKBU15 corresponents a aquest arbre, amb les 
entrades i sortides associades, així com una sortida ZERO per connectar els CLKBU15 
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que no es facin servir –cada bloc n’utilitza un nombre entre 0 i 4 segons la seva posició 
al xip). 
 
F.2.8.5- Layout 
 

 
Figura F.2.8.6. Layout de block_amb_decaps. A la finestra inferior, pla general del costat esquerre 

(el costat dret és simètric). A la finestra superior, vista una mica més detallada de la zona central de 
block_amb_decaps. 

 

 
Figura F.2.8.7. Layout general del bloc. No s’hi poden apreciar els elements tan bé com a la imatge 

anterior, però permet fer-se una idea de la seva geometria. 

 
 

 
Figura F.2.8.8. Connexions al bloc 
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Si ens fixem en les primeres figures d’aquest apartat, podem apreciar la gran 
complexitat i mida dels elements que formen el circuit (la prova definitiva d’aquest fet 
és que, si mirem només el pla general, és impossible apreciar res).  
 
Realment, la construcció del circuit en el seu layout és bastant senzilla, doncs tots els 
elements ja porten incorporades les seves connexions i l’únic que s’ha de fer és posar-
les al seu lloc (cal posar, a més de les 4 dobles files i les files 9 i 10, la connexió a les 
anelles d’alimentació de la fila 10). Però, com que el circuit ha de passar el DRC i el 
LVS, aquesta construcció no és tan fàcil com sembla, ja que si hi ha problemes de DRC 
o LVS (causats per problemes com ara solapaments entre elements de diferents circuits, 
cosa que en unitats tan complexes com aquesta pot passar fàcilment) caldrà descendre a 
la jerarquia per tal de corregir aquests errors (errors que, en alguns casos, no han 
aparegut fins al nivell del bloc). 
 

F.2.9- block_amb_decaps 
 
F.2.9.1- Unitats que inclou 
 
doble_fila_amb_decaps 
fila_9_amb_decaps 
fila_10 
connexio_a_anelles_fila_10 
 
F.2.9.2- Unitats on està inclosa  
 
core_amb_decaps 
 
 
F.2.9.3- Funció 
 
Com el seu nom indica, aquest element és cadascun dels 8 blocs que inclou el xip amb 
decaps (per tant, la diferència amb el block és que aquí es substitueixen per decaps els 
filler cells), i té la finalitat de generar activitat dintre seu, per a la qual cosa compta amb 
un total de 324 subblocs a través dels quals es tranmeten senyals (quan el circuit 
funciona, a cada flanc ascendent de rellotge la cadena de valors que hi ha al bloc avança 
una posició).  
 
Cada bloc pot treballar de manera independent o bé lligat a la resta (pot rebre l’entrada 
general, la seva pròpia, i la del bloc anterior). Es pot activar o desactivar la transmissió 
de dades (i també el funcionament de l’oscil·lador d’anell) independentment de com 
estiguin aquests termes als altres blocs. Així doncs, podríem dir que el bloc amb decaps 
és la mínima unitat del circuit amb decaps que pot funcionar per ella mateixa sense 
dependre de cap altre element per fer-ho (exceptuant les connexions cap a l’exterior). 
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F.2.9.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.9.1. Esquemàtic de block_amb_decaps, part superior. 
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Figura F.2.9.2. Esquemàtic de block_amb_decaps, part central superior. 
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Figura F.2.9.3. Esquemàtic de block_amb_decaps, part central inferior. 
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Figura F.2.9.4. Esquemàtic de block_amb_decaps, part inferior. 
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Figura F.2.9.5. Esquemàtic de block_amb_decaps, pla general. 

 
S’observa que aquesta cel·la és una de les que compta amb un major nombre d’elements 
i connexions (com ja pasava amb el mateix circuit amb filler cells). Una bona part 
d’elles són les corresponents a la distribució dels senyals de  rellotge i reset des de la 
fila 10 als 324 subblocs del bloc. Tambe hi ha les connexions del control de selecció 
d’entrada cap a l’entrada del bloc, l’enllaç de la sortida cada fila amb l’entrada de la 
següent (tant pel que fa als subblocs com pel que fa a l’oscil·lador d’anell). 
 
I en quan a connexió cap a nivells jeràrquics superiors tenim, com en el cas del bloc 
sense decaps, les sortides de l’oscil·lador, SERIOUT i la sortida del bloc, les entrades 
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dels senyals externs (l’entrada general i la prèvia, així com l’entrad de reset i clock). 
Tenim també els elements associats a l’arbre de distribució del rellotge pels diferents 
blocs (per qüestions de simetria, cada bloc compta amb 4 CLKBU15 corresponents a 
aquest arbre, amb les entrades i sortides associades, així com una sortida ZERO per 
connectar els CLKBU15 que no es facin servir –cada bloc n’utilitza un nombre entre 0 i 
4 segons la seva posició al xip). 
 
L’única diferència respecte al bloc sense decaps és que aquí els termes doble_fila i 
fila_9 es substitueixen per, respectivament, doble_fila_amb_decaps i 
fila_9_amb_decaps. 
 
F.2.9.5- Layout 
 

 
Figura F.2.9.6. Layout del bloc. A la finestra superior, pla general del costat esquerre (el costat dret 

és simètric). A la finestra inferior, vista una mica més detallada de la zona central del bloc. 

 
Figura F.2.9.7. Layout general del bloc. No s’hi poden apreciar els elements tan bé com a la imatge 

anterior, però permet fer-se una idea de la seva geometria. 

 
 

 



Disseny d’un circuit integrat destinat a l’estudi  
ANNEX F                      del soroll a les xarxes d’alimentació 

 

 
 

Pàgina 98 

Figura F.2.9.8. Connexions a block_amb_decaps 

 
Si ens fixem en les primeres figures d’aquest apartat, podem apreciar la gran 
complexitat i mida dels elements que formen el circuit (la prova definitiva d’aquest fet 
és que, si mirem només el pla general, és impossible apreciar res, de fet ni tan sols 
s’aprecia la diferència entre el bloc que porta decaps i el que porta filler cells).  
 
Com en el bloc sense decaps, la construcció del circuit en el seu layout és bastant 
senzilla, doncs tots els elements ja porten incorporades les seves connexions i l’únic que 
s’ha de fer és posar-les al seu lloc (cal posar, a més de les 4 dobles files i les files 9 i 10, 
la connexió a les anelles d’alimentació de la fila 10). Però, com que el circuit ha de 
passar el DRC i el LVS, aquesta construcció no és tan fàcil com sembla, ja que si hi ha 
problemes de DRC o LVS (causats per problemes com ara solapaments entre elements 
de diferents circuits, cosa que en unitats tan complexes com aquesta pot passar 
fàcilment) caldrà descendre a la jerarquia per tal de corregir aquests errors (errors que, 
en alguns casos, no han aparegut fins al nivell del bloc). 
 

F.2.10- CLKIN15_ultim_d_arbre_de_clk 
 
F.2.10.1- Unitats que inclou 
 
CLKIN15  
VIA1_C 
VIA2_C 
 
 
F.2.10.2- Unitats on està inclosa  
 
fila_10_branca_3_columnes 
fila_10_branca_3_columnes_b 
 
 
F.2.10.3- Funció 
 
Aquesta cel·la consta d’un CLKIN15 que ha de distribuir el rellotge per cada columna 
de subblocs, i en aquest nivell jeràrquic el que es fa és afegir a la cel·la de la llibreria les 
seves connexions. De la sortida cap a l’extrem inferior de l’arbre del rellotge, i de 
l’entrada cap al pas anterior dins de l’arbre del rellotge. 
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F.2.10.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.10.1. Esquemàtic de la cel·la CLKIN15_ultim_d_arbre_de_clk. 

 
Com podem veure, a nivell d’esquemàtic sols tenim un CLKIN15 connectat a l’entrada 
i la sortida (el que s’afegeix en aquest nivell jeràrquic són pistes que ajudaran a 
construir l’arbre de distribució del rellotge, les quals no es reflexen a l’esquemàtic però 
sí al layout). 
 
F.2.10.5- Layout 
 

 
Figura F.2.10.2. Layout de la cel·la CLKIN15_ultim_d_arbre_de_clk. 
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Figura F.2.10.3. Connexions al layout de la cel·la CLKIN15_ultim_d_arbre_de_clk. 

 
La Figura F.2.10.2 reflecteix com queda la cel·la amb les connexions ja fetes. A la 
Figura F.2.10.3  sols s’observen els elements que s’han posat en aquesta cel·la, sense 
entrar en el detall de com estan formats. Veiem que, efectivament, sols s’ha afegit a la 
unitat CLKIN15 dues connexions: la d’entrada formada per una VIA1_C i una VIA2_C 
situades una sobre l’altre i que connecten la columna de subblocs a l’arbre de distribució 
a través de la fila 10 del circuit., i la de sortida, que es procura que sigui el màxim de 
recte i sense corbes per minimitzar el trajecte (aquesta línia és prioritària –degut a que el 
rellotge és un senyal crític en el nostre circuit– respecte totes les que tenen el risc de 
solapar-se amb ella, així que les maniobres per esquivar els solapaments les hauran de 
fer les línies pròximes a aquesta). 

F.2.11- connexio_a_anelles 
 
F.2.11.1- Unitats que inclou 
 
VIA1_C 
VIA2_C 
VIA3_C 
 
F.2.11.2- Unitats on està inclosa  
 
fila 
fila_amb_decaps 
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F.2.11.3- Funció 
 
Com el seu nom indica, aquest element connecta les files del circuit a l’anella 
d’alimentació (de fet, és el conjunt de connexions com aquesta el que forma la major 
part del track d’alimentació vertical). 
 
F.2.11.4- Esquemàtic 
 
Aquesta cel·la no compta amb representació d’esquemàtic ja que, a nivell de transistors, 
que és el que apareix a l’esquemàtic on com es connectin els elements entre si no 
importa, no existeix. 
 
F.2.11.5- Layout 

 

 
Figura F.2.11.1. Layout de la cel·la connexio_a_anelles. A la finestra superior, tram esquerre de la 

cel·la. A la finestra inferior, la part dreta de les connexions a alimentació. 

 
La Figura F.2.11.1 reflecteix com queda la cel·la en el layout. Sols veiem els extrems 
(ja que tota la part central d’aquesta unitat està buida). Tenim la pista de terra que arriba  
a l’anella més interna, i la d’alimentació que arriba a la següent. Aquestes pistes 
contacten mitjançant VIA_1 amb el metall 2 de l’anella, la qual també té els metalls 3 i 
4 (amb les seves corresponents vies entre ells). Cal anotar dues dades sobre el layout 
d’aquesta cel·la. La primera, que també s’inclouen, a l’exterior de les anelles 
d’alimentació de la fila, els trams corresponents a la fila de les anelles d’alimentació de 
la fila 10. I, en segon terme, cal dir que per a la fabricació és problemàtic el fet de tenir 
les anelles dels metall més grans de 30, per a la qual cosa cal posar ranures. I, a més, el 
circuit tampoc passaria el DRC si les 3 ranures estiguessin solapades. Per a solucionar-
ho, desplacem cap a l’interior la ranura en el Metall 3, amb la qual cosa aquest problema 
queda solucionat. 
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F.2.12- connexio_a_anelles_fila_10 
 
F.2.12.1- Unitats que inclou 
 
VIA1_C 
VIA2_C 
VIA3_C 
 
F.2.12.2- Unitats on està inclosa  
 
block 
block_amb_decaps 
 
F.2.12.3- Funció 
 
Com el seu nom indica, aquest element connecta les files 10 del circuit a l’anella 
d’alimentació (de fet, és el conjunt d’aquestes connexions junt amb les de la connexió a 
anelles de les files normals  el que forma el track d’alimentació vertical de la fila 10). 
 
F.2.12.4- Esquemàtic 
 
Aquesta cel·la no compta amb representació d’esquemàtic ja que, a nivell de transistors, 
que és el que apareix a l’esquemàtic on com es connectin els elements entre si no 
importa, no existeix. 
 
F.2.12.5- Layout 

 

 
Figura F.2.12.1. Layout de la cel·la connexio_a_anelles_fila_10. A la finestra superior, tram 

esquerre de la cel·la. A la finestra inferior, la part dreta de les connexions a alimentació. 

 
La Figura F.2.12.1 reflecteix com queda la cel·la en el layout. Sols veiem els extrems 
(ja que tota la part central d’aquesta unitat està buida). Tenim la pista d’alimentació que 
arriba  a l’anella més externa, i la de terra que arriba a la següent. Aquestes pistes 
contacten mitjançant VIA_1 amb el metall 2 de l’anella, la qual també té els metalls 3 i 
4 (amb les seves corresponents vies entre ells). Cal anotar algunes dades sobre el layout 
d’aquesta cel·la. La primera, que també s’inclouen, a l’interior de les anelles 
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d’alimentació de la fila, els trams corresponents a la fila de les anelles d’alimentació de 
la fila normal. I també cal fer notar que aquesta cel·la té una alçada superior a la de 
connexio_a_anelles, ja que la fila 10, al tenir l’alimentació separada de la resta del 
circuit, ha d’estar una mica separada de les altres (sense contacte dels seus terres i 
alimentacions amb la resta del circuit, per la qual cosa cal una major superfície a cubrir 
en aquest tram d’anelles d’alimentació i terra). I s’ha d’oblidar una altra dada important: 
en aquesta fila les anelles d’alimentació i terra dels subblocs no tenen ranures, ja que si 
en tinguessin violarien la longitud màxima de ranura que es pot fabricar. 

 

F.2.13- connexions_anella 
 
F.2.13.1- Unitats que inclou 
 
VIA1_C 
VIA2_C 
VIA3_C 
 
F.2.13.2- Unitats on està inclosa  
 
core 
core_amb_decaps 
core_amb_pins 
core_amb_pins_i_decaps 
connexions_anella_b 
 
F.2.13.3- Funció 
 
Aquesta unitat s’utilitza a l’anella d’alimentació de la fila 10, per connectar els tracks 
horitzontals i verticals entre ells i, també, per connectar les pins d’alimentació i terra a 
les anelles corresponents. 
 
F.2.13.4- Esquemàtic 
 
Aquesta cel·la no compta amb representació d’esquemàtic ja que, a nivell de transistors, 
que és el que apareix a l’esquemàtic on com es connectin els elements entre si no 
importa, no existeix. 
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F.2.13.5- Layout 

 

 
Figura F.2.13.1. Layout de la cel·la connexions_anella. 

 
La Figura F.2.13.1 reflecteix com queda la cel·la en el layout. S’observa que realment 
no és més que una matriu de contactes dels tres tipus (alternats entre ells, per assolir un 
millor contacte entre capes), amb la separació mínima entre ells i d’una mida que 
s’ajusta al track d’alimentació de la fila 10.  
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F.2.14- connexions_anella_b 
 
F.2.14.1- Unitats que inclou 
 
connexions_anella 
 
F.2.14.2- Unitats on està inclosa  
 
core 
core_amb_decaps 
 
F.2.14.3- Funció 
 
Aquesta unitat s’utilitza a l’anella d’alimentació de les files del circuit, per connectar els 
tracks horitzontals i verticals entre ells (mitjançant girs de diferents angles s’adapta a la 
forma de la zona corresponent perquè el contacte sigui correcte). 
 
F.2.14.4- Esquemàtic 
 
Aquesta cel·la no compta amb representació d’esquemàtic ja que, a nivell de transistors, 
que és el que apareix a l’esquemàtic on com es connectin els elements entre si no 
importa, no existeix. 
 
F.2.14.5- Layout 

 
Figura F.2.14.1. Layout de la cel·la connexions_anella_b. 

 
La Figura F.2.14.1 reflecteix com queda la cel·la en el layout. S’observa que tenim tres 
matrius de contactes del tipus connexions_anella, i que tant l’alçada com l’amplada 
corresponen a la mida del track d’alimentació del xip, amb la particularitat que queda 
un dels 4 quadrants buit per tal d’evitar l’error de DRC d’excés d’amplada d’una pista. 
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Cal destacar també que la diferent posició  del final de la pista de Metall 3 respecte les 
altres es deu a la diferent posició de la ranura a l’anella en aquest metall. 

F.2.15- core 
 
F.2.15.1- Unitats que inclou 
 
block 
CLKBU15 
picopads_anella_superior 
ENDCAPL_block 
ENDCAPR_block 
VIA1_C 
VIA2_C 
VIA3_C 
 
F.2.15.2- Unitats on està inclosa  
 
core_amb_pins 
 
 
F.2.15.3- Funció 
 
Com el seu nom indica, aquest element és quasi el xip sencer (solament li falten els pins 
de contacte amb l’exterior, així que perfectament aquesta unitat es podria dir 
xip_final_sense pins). Degut a aquest fet, la funció principal d’aquesta cel·la es pot dir 
que és la del circuit integrat: generar activitat mitjançant la transmissió de dades per 
poder estudiar el soroll de l’alimentació en el xip. Dins del xip, també podríem dir que 
la finalitat d’aquesta cel·la és unir els 8 blocs, acabar la construcció de l’anella 
d’alimentació i portar totes les connexions que han d’anar als pins a la part inferior del 
circuit.  
 



Disseny d’un circuit integrat destinat a l’estudi  
del soroll a les xarxes d’alimentació                               ANNEX F 

 

 

Pàgina 107 

F.2.15.4- Esquemàtic 

 
Figura F.2.15.1. Esquemàtic de core, meitat superior. 

 
Figura F.2.15.2. Esquemàtic de core, meitat inferior. 
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S’observa que aquesta cel·la compta amb un nombre de connexions bastant elevat, ja 
que s’uneixen les entrades i sortides dels blocs a les sortides i entrades prèvies i 
següents respectivament, es completa l’arbre del rellotge amb l’ús dels CLKBU15 
inclosos a cada bloc (i connectant a zero els no utilitzats). També es completen la resta 
d’arbres de distribució (com tot el que s’ha mencionat fins ara, es tracta de connexions 
directes entre elements dels blocs). I cal comentar també els inversors aïllats afegits 
d’aquesta cel·la que es poden observar. Els de la part inferior estan associats a 
l’encadenació d’element, i més concretament  al pas del senyal de sortida del bloc 7 a 
l’entrada del bloc 0: per evitar que el senyal es perdi en un trajecte tan llarg (tot el 
trajecte vertical de baix a dalt) es posen dos inversors a l’entrada de la pista per tal 
d’assegurar el manteniment del senyal. I, els de la part superior, estan associats a l’arbre 
de distribució de l’entrada general, la qual ha d’arribar, des del centre, als extrems 
esquerre i dret del circuit. Per tal d’evitar que les capacitats de les pistes alterin massa el 
senyal, durant el seu trajecte cap a l’esquerra i cap a la dreta es van posant cel·les 
CLKBU15 per tal d’assegurar-ne la transmissió. 
 
F.2.15.5- Layout 
 

 
Figura F.2.15.3. Layout de core. Pla general del circuit. 
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Figura F.2.15.4. Layout de core. Vista detallada de la zona inferior. 

 

 
Figura F.2.15.5. Connexions a core. 

 
Si ens fixem en el pla general del circuit, podem clarament la construcció de les anelles 
d’alimentació i terra, amb la separació d’alimentació de la fila 10 i les formes adaptades 
que fa l’anella a la part superior per tal d’encabir els pads de mesura en el disseny. I, si 
ens fixem en el pla que ens mostra la part inferior del core, podem apreciar com s’han 
afegit els buffers addicionals d’aquesta cel·la: s’ha creat una fila especial (que sols 
apareix un cop) on s’insereixen tots aquests elements, i s’ha omplert amb decaps la resta 
de la fila (podem veure com a la part inferior del core es veu que hi ha dues files on hi 
ha abundància de decaps, els quals s’ha procurat que estiguin posats, sempre que fos 
possible, sota decaps de la mateixa mida – i alineats – de la fila 10 del bloc 7, per evitar 
errors a la zona on els dos terres coincideixen, ja que aquesta fila comparteix 
l’alimentació amb l’última fila 10 del xip).  Cal esmentar que l’ascens de in_general 
pels extrems del circuit condiciona el lloc on pot començar el traçat de les anelles de 
vdd i gnd. 
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Però, si volem veure clarament totes les connexions que s’han fet, hem d’anar altra 
vegada al layout que sols mostra l’última capa d’elements creada. Allà veiem que per 
completar l’anella s’han afegit pistes a les cantonades d’aquesta, i s’han traçat les pistes 
a la part inferior de l’anella d’alimentació (la superior, a causa de la seva major 
complexitat, ha estat elaborada en una altra cel·la de la jerarquia, 
picopads_anella_superior), a més de les matrius de contactes connexions_anella i 
connexions_anella_b als contactes de les anelles de la fila 10 i dels subblocs 
respectivament. Cal comentar també que les anelles d’alimentació i terra estan formades 
pels metalls 2, 3 i 4 al tram vertical i pels metalls 1,3 i 4 a l’horitzontal (ja que, mentre 
que a la vertical ens interessa evitar el contacte amb les alimentacions de cada fila, el 
que cal mirar a la part horitzontal és que els senyals d’entrada i sortida, que utilitzen la 
capa de Metall 2, tinguin lloc per passar cap als pins). 
 
A la part superior, veiem una zona de Metall 2 al centre que uneix dues pistes 
d’alimentació de fila (una de vdd i l’altra de gnd) amb els pads (s’han fet tan amples 
com era possible, encara que en el tram central esquerre s’ha hagut de reduir perquè per 
al cas de core_amb_decaps estava massa aprop de la pista de conducció entre un 
subbloc 3 i el 4 d’una cel·la bàsica, i per qüestions de simetria entre els dos xips s’ha 
decidit reduir també l’amplada en aquesta cel·la).   
 
També tenim en aquesta cel·la l’arbre general de distribució del rellotge. S’ha fet la 
forma que s’exposa al disseny teòric (la meitat de la forma de H), per tal de mantenir el 
sincronisme de tots els rellotges del xip, i es pot veure que s’ha intentat posar l’arbre al 
màxim al centre que es podia (és a la zona central on hi ha una abundància clara de 
Metall 3, que és el que utilitza la major part de l’arbre de distribució del rellotge), i amb 
les distàncies a recórrer necessàries i no més. I, encara que no es pugui veure a la imatge 
degut a la mida de la cel·la, també en aquest nivell es porten al LOGIC_0 els CLKBU15 
no utilitzats (en Metall 2 sobretot, però amb algun canvi de nivell per superar els 
obstacles que hi ha, que amb el xip tan avançat com està a aquest nivell no són pocs). 
 
Observem també, just a la dreta de la part final de l’arbre del rellotge, l’arbre de reset 
(també majoritàriament en Metall 3), que realment és una línia que va ascenent i 
distribuint el senyal pel xip (ja que, en aquest cas, el sincronisme per un senyal que sols 
es subministra al principi, és poc important). 
 
Més o menys a la mateixa zona que els altres dos arbres esmentats, es va intercreuant 
(en Metall 2) amb ells la distribució del senyal de SERIEN (l’activació de l’estructura 
de control). 
 
Les tres estructures esmentades fins aquí, totes són més o menys en línia recta i sols 
canvien de capa quan s’ha d’esquivar algun obstacle. Això no és així per al senyal de 
SERIIN (l’entrada dels senyals de control), que ha d’anar dalt de tot del xip, i que, com 
que per traçar-se directament donaria problemes amb l’error de l’antenna ratio, que 
consisteix en que si una pista és massa llarga hi ha el risc que es “cremi” en el procés de 
fabricació, cal fer-la alternant nivells, per a la qual cosa cal que la pista rodegi el xip, 
surt de baix a l’esquerra, va a l’extrem de dalt a l’esquerra, segueix el contorn superior 
fins a la zona central, i d’allà baixa cap a la filoa 10 del primer bloc, tot això amb nivells 
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de Metall que varien a cada tram per evitar problemes d’antenna ratio. Així, 
s’aconsegueix portar aquest senyal des de la zona de pins fins al lloc del circuit on 
s’utilitzarà. Cal comentar que aquest traçat també condiciona les anelles d’alimentació i 
terra. 
 
A continuació, ens fixem en l’estructura que porta les sortides SERIOUT_X des de la 
sortida de cada oscil·lador fins a la zona on es posaran els pins. Aquestes sortides són 
totes molt similars: es porta la pista, en horitzontal, des de la sortida fins a l’inici de la 
zona del bloc on no hi ha pistes horitzontals de Metall 4, i des d’allà, al no trobar 
obstacles, pot baixar directament en vertical fins a baix de tot del xip. Encara que, per al 
primer oscil·lador, cal canviar de metall en alguns trams de la primera línia horitzontal, 
per tal d’evitar problemes d’antenna ratios. 
 
També s’observa que, a més del metall 4 que baixa els senyals dels oscil·ladors fins a la 
zona de pins, tenim unes pistes de metall 4 que fan un traçat bastant més complex (però 
similar per a cada bloc): horitzontal cap a l’exterior, fins quasi tocar les sortides de 
l’oscil·lador, baixada en vertical, i horitzontal cap a la banda d’on venia però arribant a 
l’altra meitat del circuit. La seva finalitat no és cap altra que la de transmetre el senyal 
de SERIOUT cap a l’entrada de la següent fila 10 (i, com que els blocs tenen posicions 
alternes entre ells, cal creuar el centre bloc per trobar la zona de configuració del 
següent bloc). 
 
I, per últim, encara que no sigui tan visible a les imatges, no cal oblidar que és a nivell 
de core quan es posen al circuit els termes ENDCAPL_block i ENDCAPR_block, els 
quals s’han de posar a l’esquerra i la dreta de tots els blocs respectivament (encara que 
siguin per als blocs, cal posar-ho en aquest nivell jeràrquic,ja que els blocs encara que 
siguin iguals tenen dues possibles posicions dins del core). Aquests elements es posen, 
lògicament, al final de les cel·les per l’esquerra i per la dreta, per tancar correctament les 
files (a l’utilitzar-los dins d’un bloc preparat prèviament, les posicions ja estan 
adaptades a les desitjades, incloent la separació de la fila 9 a la fila 10). 

 

F.2.16- core_amb_decaps 
 
F.2.16.1- Unitats que inclou 
 
block_amb_decaps 
CLKBU15 
picopads_anella_superior 
ENDCAPL_block 
ENDCAPR_block 
VIA1_C 
VIA2_C 
VIA3_C 
 
F.2.16.2- Unitats on està inclosa  
 
core_amb_pins_i_decaps 
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F.2.16.3- Funció 
 
Com el seu nom indica, aquest element és quasi el xip amb decaps sencer (solament li 
falten els pins de contacte amb l’exterior, així que perfectament aquesta unitat es podria 
dir xip_final_sense pins). Degut a aquest fet, la funció principal d’aquesta cel·la es pot 
dir que és la del circuit integrat amb decaps: generar activitat mitjançant la transmissió 
de dades per poder estudiar el soroll de l’alimentació en el xip. Dins del xip, també 
podríem dir que la finalitat d’aquesta cel·la és unir els 8 blocs, acabar la construcció de 
l’anella d’alimentació i portar totes les connexions que han d’anar als pins a la part 
inferior del circuit.  
 
F.2.16.4- Esquemàtic 

 
Figura F.2.16.1. Esquemàtic de core_amb_decaps, meitat superior. 
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Figura F.2.16.2. Esquemàtic de core_amb_decaps, meitat inferior. 

 
 

 
S’observa que aquesta cel·la compta amb les mateixes connexions que el core sense 
decaps (sols la inclusió de block_amb_decaps el distingeix de la cel·la core), així que 
els comentaris fets a la cel·la core es poden extendre a aquesta.  
 
F.2.16.5- Layout 
 

 
Figura F.2.16.3. Layout de core_amb_decaps. Pla general del circuit. 
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Figura F.2.16.4. Layout de core_amb_decaps. Vista detallada de la zona inferior esquerra. 

 
 

 
Figura F.2.16.5. Connexions a core_amb_decaps. 

 
Podem comprovar que, excepte en l’ús de block_amb_decaps en lloc de block, per la 
resta el circuit és el mateix que al core sense decaps. 
 

F.2.17- core_amb_pins 
 
F.2.17.1- Unitats que inclou 
 
core 
BU4P 
ICP 
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ICCK16P 
VDD3ALLP 
GND3ALLP 
VDD3IP 
GND3IP 
connexions_anella 
connexions_anella_b 
VIA1_C 
VIA2_C 
VIA3_C 
 
F.2.17.2- Unitats on està inclosa  
 
Aquesta és la cel·la més alta a la jerarquia, així que no està inclosa a cap unitat superior.  
 
F.2.17.3- Funció 
 
Aquesta cel·la és el xip sense decaps. Inclou, a més dels components necessaris per 
crear activitat en el circuit per tal d’observar-ne el soroll, els pins que possibiliten la 
connexió del xip als conductors que l’uneixen amb la càpsula exterior. La funció 
d’aquest nivell jeràrquic és, per tant, la de connectar el xip amb l’exterior. Cal anotar 
també que és en aquest nivell on es parteixen les ranures de les anelles d’alimentació i 
terra per complir amb la condició de màxima longitud de ranura, ja que si es feia abans 
hi havia el risc que aquestes ranures obstaculitzessin els senyals d’entrada i sortida en el 
moment en què aquest atravessen de dalt a baix la part inferior de l’anella.  
 
F.2.17.4- Esquemàtic 
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Figura F.2.17.1. Esquemàtic de la cel·la core_amb_pins. 

 
Oobservem com, a nivell d’esquemàtic, el circuit es redueix a efectuar les connexions 
dels pins. Veiem que, com es va dir al disseny, s’utilitzen BU4P per les sortides, ICP 
per les entrades i el ICCK16P per al rellotge.  
 
Cal comentar que, pel que fa als pins d’alimentació i terra, aquests es connecten 
realment a les anelles d’alimentació (cada grup de dos pins de l’esquemàtic va a una 
anella diferent – recordem que els pins d’alimentació estan duplicats perquè aquesta 
sigui millor), i no a un terra o alimentació com es veu a l’esquemàtic (a l’esquemàtic és 
molt dificultós fer tot el circuit separant vdd i gnd com a pins addicionals (l’esquemàtic, 
per defecte, connecta totes les cel·les a un únic terra i una única alimentació, i per 
arreglar-ho – cosa que no és un problema, ja que al layout que és el que finalment es 
fabricarà, aquest problema no existirà – caldria modificar manualment totes les cel·les 
de llibreria, cosa molt més problemàtica que fer el pont al passar el DRC i LVS), i 
aquesta és la raó per la qual, al passar les proves de DRC i LVS, cal fer un pont entre les 
anelles de gnd i vdd de la fila 10 i les dels subblocs (encara que, lògicament, al xip final 
aquest pont no hi ha de ser). 
 
F.2.17.5- Layout 
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Figura F.2.17.2. Layout de la cel·la core_amb_pins. Pla general. 

 

 
Figura F.2.17.3. Layout de la cel·la core_amb_pins. Detall de la zona inferior. 
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Figura F.2.17.4. Connexions al layout de la cel·la core_amb_pins. 

 
La Figura F.2.17.2 reflecteix com queda la cel·la amb les connexions ja fetes i les seves 
proporcions i mides, i a la Figura F.2.17.3 podem veure més detalladament la zona 
inferior (amb una bona part dels pins). Però per observar bé què s’ha afegit en aquesta 
cel·la és preferible mirar la Figura F.2.17.4, on s’observen els elements que s’han afegit 
en aquest últim nivell jeràrquic. 
 
Tant a la pista superior com a la inferior del track d’alimentació horitzontal dels 
subblocs, hi ha, cada una certa distància (sempre inferior a les 300 micres que és la mida 
màxima per a una ranura en aquesta tecnologia, la posició de la qual varia segons la 
posició de les pistes que es creuen a la zona inferior – la superior és igual a aquesta) una 
torre amb metall dels 4 tipus i una fila de cadascun dels 3 tipus de contactes. 
 
Els pins s’han disposat en posicions similars a com estaven els senyals quan ja estaven a 
baix del circuit, encara que s’han centrat especialment l’alimentació de la fila 10 i el 
rellotge, per la seva elevada importància. Com es pot veure, les connexions 
d’alimentació sónles més gruixudes (tota l’amplada del pin, fins i tot necessiten ranures 
a causa de la seva amplada), i de la resta la més gruixuda és la del rellotge. Com que 
tots els senyals ja eren baix (s’hi han portat al nivell jeràrquic anterior), aquí l’única 
operació que s’ha fet és fer-los atravessar l’anella d’alimentació (les pistes horitzontals 
són de metall 3 i les verticals de metall 2). Per als senyals similars, s’ha procurat que 
discorrin més o menys agrupats en paral·lel (encara que amb unes distàncies mínimes 
per evitar interferències), per tal de facilitar la comprensió del disseny. 
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F.2.18- core_amb_pins_i_decaps 
 
F.2.18.1- Unitats que inclou 
 
core_amb_decaps 
BU4P 
ICP 
ICCK16P 
VDD3ALLP 
GND3ALLP 
VDD3IP 
GND3IP 
connexions_anella 
connexions_anella_b 
VIA1_C 
VIA2_C 
VIA3_C 
 
F.2.18.2- Unitats on està inclosa  
 
Aquesta és la cel·la més alta a la jerarquia del xip amb decaps, així que no està inclosa a 
cap unitat superior.  
 
F.2.18.3- Funció 
 
Aquesta cel·la és el xip amb decaps. Inclou, a més dels components necessaris per crear 
activitat en el circuit per tal d’observar-ne el soroll, els pins que possibiliten la connexió 
del xip als conductors que l’uneixen amb la càpsula exterior. La funció d’aquest nivell 
jeràrquic és, per tant, la de connectar el xip amb l’exterior. Cal anotar també que és en 
aquest nivell on es parteixen les ranures de les anelles d’alimentació i terra per complir 
amb la condició de màxima longitud de ranura, ja que si es feia abans hi havia el risc 
que aquestes ranures obstaculitzessin els senyals d’entrada i sortida en el moment en 
què aquest atravessen de dalt a baix la part inferior de l’anella.  
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F.2.18.4- Esquemàtic 

 
Figura F.2.18.1. Esquemàtic de la cel·la core_amb_pins_i_decaps. 

 
Observem com, a nivell d’esquemàtic, el circuit es redueix a efectuar les connexions 
dels pins. Veiem que, com es va dir al disseny, s’utilitzen BU4P per les sortides, ICP 
per les entrades i el ICCK16P per al rellotge.  
 
Pel que fa als pins de terra i alimentació, hi ha el mateix problema descrit al comentar la 
cel·la core_amb_pins, i tot el que es diu en l’apartat de esquemàtic d’aquella cel·la és 
aplicable a aquesta. 
 
F.2.18.5- Layout 
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Figura F.2.18.2. Layout de la cel·la core_amb_pins_i_decaps. Pla general. 

 
Figura F.2.18.3. Layout de la cel·la core_amb_pins_i_decaps. Detall de la zona inferior. 

 

 
Figura F.2.18.4. Connexions al layout de la cel·la core_amb_pins. 

 
La Figura F.2.18.2 reflecteix com queda la cel·la amb les connexions ja fetes i les seves 
proporcions i mides, i a la Figura F.2.18.3 podem veure més detalladament la zona 
inferior (amb una bona part dels pins). Però per observar bé què s’ha afegit en aquesta 
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cel·la és preferible mirar la Figura F.2.18.4, on s’observen els elements que s’han afegit 
en aquest últim nivell jeràrquic. 
 
Tant a la pista superior com a la inferior del track d’alimentació horitzontal dels 
subblocs, hi ha, cada una certa distància (sempre inferior a les 300 micres que és la mida 
màxima per a una ranura en aquesta tecnologia, la posició de la qual varia segons la 
posició de les pistes que es creuen a la zona inferior – la superior és igual a aquesta) una 
torre amb metall dels 4 tipus i una fila de cadascun dels 3 tipus de contactes. 
 
Els pins s’han disposat en posicions similars a com estaven els senyals quan ja estaven a 
baix del circuit, encara que s’han centrat especialment l’alimentació de la fila 10 i el 
rellotge, per la seva elevada importància. Com es pot veure, les connexions 
d’alimentació sónles més gruixudes (tota l’amplada del pin, fins i tot necessiten ranures 
a causa de la seva amplada), i de la resta la més gruixuda és la del rellotge. Com que 
tots els senyals ja eren baix (s’hi han portat al nivell jeràrquic anterior), aquí l’única 
operació que s’ha fet és fer-los atravessar l’anella d’alimentació (les pistes horitzontals 
són de metall 3 i les verticals de metall 2). Per als senyals similars, s’ha procurat que 
discorrin més o menys agrupats en paral·lel (encara que amb unes distàncies mínimes 
per evitar interferències), per tal de facilitar la comprensió del disseny. 
 

F.2.19- doble_fila 
 
F.2.19.1- Unitats que inclou 
 
fila 
VIA1_C 
 
 
F.2.19.2- Unitats on està inclosa  
 
block 
 
F.2.19.3- Funció 
 
Aquesta cel·la del circuit agrupa dues files, ja que cal recordar que les files tenen 
orientacions alternades entre elles, de manera que la unió entre elles, així com les 
connexions cap a l’exterior, han de ser ajustades amb les dues files una sobre l’altra. 
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F.2.19.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.19.1. Esquemàtic de la cel·la doble_fila. 

 
Com podem veure, una part important de les connexions correspon a les distribucions 
de reset i rellotge que s’han d’aparellar (creuades, ja que les files estan en la posició 
inversa: la primera entrada de les senars es connecta a l’última de les parells, i així 
successivament). També tenim les connexions d’entrada a sortida d’una fila a l’altra per 
als subblocs i per a l’oscil·lador d’anell, a més de les connexions als pins exteriors (les 
dues entrades i sortides, i totes les entrades dels arbres de rellotge i reset.). 
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F.2.19.5- Layout 
 

 
Figura F.2.19.2. Layout de la cel·la doble_fila. A la finestra superior, detall de la zona esquerra de 

la cel·la. A la inferior, detall del centre de doble_fila. 

 

 
Figura F.2.19.3. Connexions al layout de la cel·la doble_fila. 

 
La Figura F.2.19.2 reflecteix com queden dues zones destacades de la cel·la amb les 
connexions ja fetes. S’observa com queden desplaçats els components al tenir les files 
en posició inversa (en els filler cells es veu molt clarament aquest efecte). Però per 
veure millor què conté aquesta cel·la cal recorre a la Figura F.2.19.3, on veiem que la 
cel·la és, simplement, dues unitats del tipus fila posades l’una sobre l’altra, i invertint la 
segona. Pel que fa a les connexions internes i externes, si bé a les imatges no s’observen 
gaire bé (excepte la unió entre entrada i sortida de les files inferior i superior 
respectivament, que és a la banda dreta de la cel·la), cal indicar que també es connecten 
entre ells els oscil·ladors d’anell en Metall 2, i es posen (també en en el segon metall) 
pistes verticals ascendents i descendents des de l’entrada i la sortida de la cel·la. 

 

F.2.20- doble_fila_amb_decaps 
 
F.2.20.1- Unitats que inclou 
 
fila_amb_decaps 
VIA1_C 
 
F.2.20.2- Unitats on està inclosa  
 
block_amb_decaps 
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F.2.20.3- Funció 
 
Aquesta cel·la del circuit agrupa dues files, ja que cal recordar que les files amb decaps 
tenen orientacions alternades entre elles, de manera que la unió entre elles, així com les 
connexions cap a l’exterior, han de ser ajustades amb les dues files una sobre l’altra. 
 
F.2.20.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.20.1. Esquemàtic de la cel·la doble_fila_amb_decaps. 

 
Com podem veure, una part important de les connexions correspon a les distribucions 
de reset i rellotge que s’han d’aparellar (creuades, ja que les files estan en la posició 
inversa: la primera entrada de les senars es connecta a l’última de les parells, i així 
successivament). També tenim les connexions d’entrada a sortida d’una fila a l’altra per 
als subblocs i per a l’oscil·lador d’anell, a més de les connexions als pins exteriors (les 
dues entrades i sortides, i totes les entrades dels arbres de rellotge i reset.). Lògicament, 
com que a l’esquemàtic no es posen ni els decaps ni els filler cells, aquest esquemàtic és 
idèntic al de doble_fila. 
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F.2.20.5- Layout 
 

 
Figura F.2.20.2. Layout de la cel·la doble_fila. A la finestra superior, detall de la zona esquerra de 

la cel·la. Al centre, imatge del centre de la cel·la. A la part inferior, detall de la part esquerra de 

doble_fila. 

 

 
Figura F.2.20.3. Connexions al layout de la cel·la doble_fila_amb_decaps. 

 
La Figura F.2.20.2 reflecteix com queden dues zones destacades de la cel·la amb les 
connexions ja fetes. S’observa com queden desplaçats els components al tenir les files 
en posició inversa (en els filler cells es veu molt clarament aquest efecte). Però per 
veure millor què conté aquesta cel·la cal recorre a la Figura F.2.20.3, on veiem que la 
cel·la és, simplement, dues unitats del tipus fila_amb_decaps posades l’una sobre l’altra, 
i invertint la segona. Pel que fa a les connexions internes i externes, si bé a les imatges 
no s’observen gaire bé (excepte la unió entre entrada i sortida de les files inferior i 
superior respectivament, que és a la banda dreta de la cel·la), cal indicar que també es 
connecten entre ells els oscil·ladors d’anell en Metall 2, i es posen (també en el segon 
metall) pistes verticals ascendents i descendents des de l’entrada i la sortida de la cel·la. 

 

F.2.21- ENDCAPL_block 
 
F.2.21.1- Unitats que inclou 
 
ENCAPL 
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F.2.21.2- Unitats on està inclosa  
 
core 
core_amb_pins 
 
F.2.21.3- Funció 
 
En aquesta cel·la s’agrupen totes les cel·les ENDCAPL que necessita el bloc per tancar 
els seus pous per la banda esquerra. Cal indicar que, si es posa a nivell de core 
(lògicament, multiplicat per 8) és perquè, a l’invertir la posició dels blocs parells, els 
ENDCAPL deixarien d’estar a l’esquerra. 
 
F.2.21.4- Esquemàtic 
 
Aquesta cel·la no compta amb representació d’esquemàtic ja que, a nivell de transistors, 
que és el que apareix a l’esquemàtic, no existeix. 
 
F.2.21.5- Layout 

 

 
Figura F.2.21.1. Layout de la cel·la ENDCAPL_block. A l’esquerra, detall de la connexió 

d’elements. A la dreta, pla general de la cel·la. 
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La Figura F.2.21.1 reflecteix com s’efectua la connexió dels elements. A la finestra de 
l’esquerra podem apreciar com les cel·les es posen en posició alternada (invertint l’eix 
horitzontal a les files parells). Per fer-ho s’han creat dues matrius de blocs, una amb els 
que estan en posició invertida i una amb els que no. A la dreta, encara que quasi no es 
veu, cal destacar l’altra particularitat de la cel·la: la instància ENDCAPL de la fila 10 
s’ha de separar una mica dels altres (de manera que haurà de ser independent de les 
matrius abans mencionades), a causa de l’ús d’una alimentació independent per a 
aquesta fila. 
 

F.2.22- ENDCAPR_block 
 
F.2.22.1- Unitats que inclou 
 
ENCAPR 
 
 
F.2.22.2- Unitats on està inclosa  
 
core 
core_amb_pins 
 
F.2.22.3- Funció 
 
En aquesta cel·la s’agrupen totes les cel·les ENDCAPR que necessita el bloc per tancar 
els seus pous per la banda dreta. Cal indicar que, si es posa a nivell de core (lògicament, 
multiplicat per 8) és perquè, a l’invertir la posició dels blocs parells, els ENDCAPR 
deixarien d’estar a l’esquerra. 
 
F.2.22.4- Esquemàtic 
 
Aquesta cel·la no compta amb representació d’esquemàtic ja que, a nivell de transistors, 
que és el que apareix a l’esquemàtic, no existeix. 
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F.2.22.5- Layout 

 
Figura F.2.22.1. Layout de la cel·la ENDCAPR_block. A l’esquerra, detall de la connexió 

d’elements. A la dreta, pla general de la cel·la. 

 
 

La Figura F.2.22.1 reflecteix com s’efectua la connexió dels elements. A la finestra de 
l’esquerra podem apreciar com les cel·les es posen en posició alternada (invertint l’eix 
horitzontal a les files parells). Per fer-ho s’han creat dues matrius de blocs, una amb els 
que estan en posició invertida i una amb els que no. A la dreta, encara que quasi no es 
veu, cal destacar l’altra particularitat de la cel·la: la instància ENDCAPR de la fila 10 
s’ha de separar una mica dels altres (de manera que haurà de ser independent de les 
matrius abans mencionades), a causa de l’ús d’una alimentació independent per a 
aquesta fila. 

 

F.2.23- fila_9 
 
F.2.23.1- Unitats que inclou 
 
10_INV0_group 
18_basic_cells_10_INV8 
VIA1_C 
 
 
F.2.23.2- Unitats on està inclosa  
 
block 
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F.2.23.3- Funció 
 
Aquesta cel·la del circuit és una còpia d’una de les files habituals amb les connexions 
cap a l’exterior adaptades a les de la fila 9. 
 
F.2.23.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.23.1. Esquemàtic de la cel·la fila_9. 

 
S’observa a la Figura F.2.23.1 com aquesta cel·la consta d’ un grup de 10 inversors 
(amb les connexions pertinents cap a la fila superior i la sortida de l’oscil·lador d’anell), 
i dues semifiles, encadenades entre elles i amb tota la resta d’entrades i sortides 
connectades a l’exterior de la cel·la. 
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F.2.23.5- Layout 
 

 
Figura F.2.23.2. Layout de la cel·la fila_9. A la finestra superior, detall de la zona esquerra de la 

cel·la. Al centre, zona central de la fila 9. A la part inferior, detall de la part dreta de fila_9. 

 

 
Figura F.2.23.3. Connexions al layout de la cel·la fila_9. A dalt: connexió de la zona d’inversors. A 

baix: connexió de l’entrada de la fila 9. 

 
La Figura F.2.23.2 reflecteix com queden 3 zones destacades de la cel·la amb les 
connexions ja fetes. S’observa una estructura completament regular, excepte al centre 
on hi ha els INV0 que trenquen aquesta homogeneïtat. Però per veure millor què conté 
aquesta cel·la cal recorre a la Figura F.2.23.3, on veiem que la cel·la consta de dues 
semifiles alineades, amb un grup de 10 inversors INV0 entremig. Es prolonga cap 
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amunt l’entrada de la fila, i també la de l’oscil·lador d’anell (no es modifica, en canvi, 
cap sortida de la fila, ja que es tracta de la fila 9, les connexions de sortida de la qual són 
especials al tractar-se de l’última abans de la fila 10). 

 

F.2.24- fila_9_amb_decaps 
 
F.2.24.1- Unitats que inclou 
 
10_INV0_group 
18_basic_cells_10_INV8_amb_decaps 
VIA1_C 
 
F.2.24.2- Unitats on està inclosa  
 
block_amb_decaps 
 
F.2.24.3- Funció 
 
Aquesta cel·la del circuit  amb decapsés una còpia d’una de les files habituals amb les 
connexions cap a l’exterior adaptades a les de la fila 9. 
 
F.2.24.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.24.1. Esquemàtic de la cel·la fila_9_amb_decaps. 

 
S’observa a la Figura F.2.24.1 com aquesta cel·la consta d’ un grup de 10 inversors 
(amb les connexions pertinents cap a la fila superior i la sortida de l’oscil·lador d’anell), 
i dues semifiles amb decaps, encadenades entre elles i amb tota la resta d’entrades i 
sortides connectades a l’exterior de la cel·la. 
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F.2.24.5- Layout 
 

 
Figura F.2.24.2. Layout de la cel·la fila_9_amb_decaps. A la finestra superior, detall de la zona 

esquerra de la cel·la. Al centre, zona central de la fila 9_amb_decaps. A la part inferior, detall de la 

part dreta de fila_9_amb_decaps. 

 

 
Figura F.2.24.3. Connexions al layout de la cel·la fila_9_amb_decaps. A dalt: connexió de la zona 

d’inversors. A baix: connexió de l’entrada de la fila 9 amb decaps. 

 
La Figura F.2.24.2 reflecteix com queden 3 zones destacades de la cel·la amb les 
connexions ja fetes. S’observa una estructura completament regular, excepte al centre 
on hi ha els INV0 que trenquen aquesta homogeneïtat. Però per veure millor què conté 
aquesta cel·la cal recorre a la Figura F.2.24.3, on veiem que la cel·la consta de dues 
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semifiles amb decaps alineades, amb un grup de 10 inversors INV0 entremig. Es 
prolonga cap amunt l’entrada de la fila, i també la de l’oscil·lador d’anell (no es 
modifica, en canvi, cap sortida de la fila, ja que es tracta de la fila 9, les connexions de 
sortida de la qual són especials al tractar-se de l’última abans de la fila 10). Així que, 
exceptuant els decaps, aquesta cel·la és idèntica a la fila 9 amb filler cells. 

 

F.2.25- fila 
 
F.2.25.1- Unitats que inclou 
 
10_INV0_group 
18_basic_cells_10_INV8 
VIA1_C 
 
 
F.2.25.2- Unitats on està inclosa  
 
doble_fila 
 
F.2.25.3- Funció 
 
Aquesta cel·la del circuit és una fila qualsevulla d’aquest. La seva finalitat és la de 
contenir una part de la cadena de transmissió d’informació i una part de l’oscil·lador 
d’anell. 
 
F.2.25.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.25.1. Esquemàtic de la cel·la fila. 

 
S’observa a la Figura F.2.25.1 com aquesta cel·la consta d’ un grup de 10 inversors 
(amb les connexions pertinents cap a la fila superior i la sortida de l’oscil·lador d’anell), 
i dues semifiles, encadenades entre elles i amb tota la resta d’entrades i sortides 
connectades a l’exterior de la cel·la. 
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F.2.25.5- Layout 
 

 
Figura F.2.25.2. Layout de la cel·la fila. A la finestra superior, detall de la zona esquerra de la cel·la. 

Al centre, zona central de la fila. A la part inferior, detall de la part dreta. 

 

 
Figura F.2.25.3. Connexions al layout de la cel·la fila. A dalt: connexió de la zona d’inversors. A 

baix: connexió de l’entrada de la fila. 
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La Figura F.2.25.2 reflecteix com queden 3 zones destacades de la cel·la amb les 
connexions ja fetes. S’observa una estructura completament regular, excepte al centre 
on hi ha els INV0 que trenquen aquesta homogeneïtat. Però per veure millor què conté 
aquesta cel·la cal recorre a la Figura F.2.25.3, on veiem que la cel·la consta de dues 
semifiles alineades, amb un grup de 10 inversors INV0 entremig. No s’afegeixen 
connexions cap a l’exterior, ja que aquesta cel·la formarà part de la doble fila, on les 
connexions són diferents per a una fila respecte de l’altra. 

 

F.2.26- fila_amb_decaps 
 
F.2.26.1- Unitats que inclou 
 
10_INV0_group 
18_basic_cells_10_INV8_amb_decaps 
VIA1_C 
 
F.2.26.2- Unitats on està inclosa  
 
doble_fila_amb_decaps 
 
F.2.26.3- Funció 
 
Aquesta cel·la del circuit és una fila qualsevol del bloc amb decaps. La seva finalitat és 
la de contenir una part de la cadena de transmissió d’informació i una part de 
l’oscil·lador d’anell del circuit amb decaps. 
 
F.2.26.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.26.1. Esquemàtic de la cel·la fila_amb_decaps. 

 
S’observa a la Figura F.2.26.1 com aquesta cel·la consta d’ un grup de 10 inversors 
(amb les connexions pertinents cap a la fila superior i la sortida de l’oscil·lador d’anell), 
i dues semifiles amb decaps, encadenades entre elles i amb tota la resta d’entrades i 
sortides connectades a l’exterior de la cel·la. 
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F.2.26.5- Layout 
 

 
Figura F.2.26.2. Layout de la cel·la fila_amb_decaps. A la finestra superior, detall de la zona 

esquerra de la cel·la. Al centre, zona central de la fila amb decaps. A la part inferior, detall de la 

part dreta de la cel·la. 

 

 
Figura F.2.26.3. Connexions al layout de la cel·la fila_amb_decaps. A dalt: connexió de la zona 

d’inversors. A baix: connexió de l’entrada de la fila amb decaps. 
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La Figura F.2.26.2 reflecteix com queden 3 zones destacades de la cel·la amb les 
connexions ja fetes. S’observa una estructura completament regular, excepte al centre 
on hi ha els INV0 que trenquen aquesta homogeneïtat. Però per veure millor què conté 
aquesta cel·la cal recorre a la Figura F.2.26.3, on veiem que la cel·la consta de dues 
semifiles amb decaps alineades, amb un grup de 10 inversors INV0 entremig. No 
s’afegeixen connexions cap a l’exterior, ja que aquesta cel·la formarà part de la doble 
fila, on les connexions són diferents per a una fila respecte de l’altra. 
 

F.2.27- fila_10 
 
F.2.27.1- Unitats que inclou 
 
fila_10_reset_distribution 
fila_10_clk_distribution 
fila_10_resta_d_elements 
fila_10_FILLRT10 
 
F.2.27.2- Unitats on està inclosa  
 
block 
block_amb_decaps 
 
F.2.27.3- Funció 
 
Aquesta cel·la del circuit té la funció de contenir tots els elements del bloc que no 
formen part ni de l’estructura regular del ringo ni de les cel·les de transmissió 
d’informació per generar activitat. Així, en aquesta cel·la trobem l’estructura de 
distribució horitzontal del reset i del rellotge  cap a les columnes de distribució. També 
hi trobem una cel·la resta d’elements que conté, entre altres coses (una explicació mé 
detallada de què conté es troba al punt dedicat a ella) tots els elements de control (de fet, 
agrupa tot allò que és necessari per al circuit i no entra dins de cap altra cel·la). I tenim, 
per últim, un  conjunt de decaps (s’utilitzen en lloc de filler cells per minimitzar el 
soroll produït per la fila 10, que no volem que alteri en excés el soroll de la resta del 
circuit que és el que realment interessa) que omplen l’espai buit de la fila (ja que els 
elements que aquesta conté no l’omplen completament).  
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F.2.27.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.27.1. Esquemàtic de la cel·la fila_10. 

 
S’observa a la Figura F.2.27.1 com aquesta cel·la consta de les distribucions de rellotge 
i reset, i també d’un grup que conté tota la resta d’elements que no entren dins de cap 
altra cel·la (els decaps no apareixen, ja que les capacitats a l’esquemàtic no es posen). A 
això cal afegir-hi les connexions internes entre el control i els arbres de distribució 
(entrades de reset i clk al sistema de control, i el senyal de n_GCLK que controla 
l’activació del rellotge als subblocs), els pins amb les sortides dels arbres de distribució 
cap a l’exterior i les seves entrades, les entrades i sortides de l’arbre de distribució 
general del rellotge, i també els pins amb les entrades del bloc, els pins que connecten la 
cel·la amb l’oscil·lador d’anell (i la sortida d’aquest). Cal dir, sobre les entrades al 
sistema de control, que SERIEN passa primer per la distribució del rellotge, ja que allà 
també s’utilitza i és una zona molt més crítica, per la qual cosa s’agrupa amb aquell 
grup d’elements.  
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F.2.27.5- Layout 
 

 
Figura F.2.27.2. Layout de la cel·la fila_10. A la finestra superior, pla general de la cel·la. Al centre, 

zona esquerra de la fila. A la part inferior, detall de la part central. 

 

 
Figura F.2.27.3. Connexions al layout de la cel·la fila_10. 

 
La Figura F.2.27.2 permet observar com la fila 10 té una densitat bastant baixa, i 
permet també apreciar una mica la seva irregularitat si es compara amb  les altres zones 
del circuit. Cal destacar que aquí també s’observa com la cel·la porta ja preparades totes 
les connexions externes, de manera que quan un element es connecti a ella al següent 
nivell de la jerarquia ja no caldrà afegir més pistes. A la Figura F.2.27.3, podem 
observar que no s’ha fet cap connexió en aquest nivell, sinó que la tasca ha estat només 
la d’unir en el mateix lloc les diferents funcions de les instàncies que formen la fila 10. 
I, òbviament, verificar-les després en el DRC i LVS (i, en cas de solapaments, la de 
baixar a la jerarquia i corregir els errors). A nivell de layout podria tenir més sentit 
agrupar els elements (per tal de no haver d’ajustar mides de cel·les diferents en una 
mateixa fila), però, conceptualment, és millor agrupar-los segons la seva funció. 
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F.2.28- fila_10_branca_3_columnes 
 
F.2.28.1- Unitats que inclou 
 
CLKIN15_ultim_d_arbre_de_clk 
CLKBU15 
VIA1_C 
VIA2_C 
 
 
F.2.28.2- Unitats on està inclosa  
 
fila_10_branca_9_columnes 
fila_10_branca_9_columnes_b 
 
F.2.28.3- Funció 
 
Aquesta cel·la conté l’últim nivell de distribució del rellotge abans d’arribar a les 
columnes finals de distribució: en ella es troben els inversors que suporten la capacitat 
de tota la columna de subblocs que tenen a sobre. 
 
F.2.28.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.28.1. Esquemàtic de la cel·la fila_10_branca_3_columnes. 

 
S’observa a la Figura F.2.28.1 com aquesta cel·la, que conté l’últim esgraó de la 
distribució horitzontal del rellotge, està formada per un CLKBU que controla la 
capacitat de l’arbre, i de tres grups d’elements CLKIN15_ultim_d_arbre_de_clk que són 
els que controlen la capacitat de cada sortida (cada out_i té connectada una columna de 
distribució del rellotge pel bloc). 
 
F.2.28.5- Layout 
 

 
Figura F.2.28.2. Layout de la cel·la fila_10_branca_3_columnes.  

 

 
Figura F.2.28.3. Connexions al layout de la cel·la fila_10_branca_3_columnes. 
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La Figura F.2.28.2 mostra com els tres inversors finals de distribució estan en 
posicións equidistants, i que el primer buffer del circuit es troba acoblat a l’inversor 
central de la cel·la. A la Figura F.2.28.3, el que podem veure clarament és les 
connexions afegides als elements. Sobre la capa de Metall 1 que veiem (a sobre i a sota 
de la cel·la) correspon a la unió, per aquesta cel·la, dels seus terres i alimentacions. Fet 
que, al circuit real, no importarà (ja que, a l’omplir la fila, la xarxa d’alimentació ja es 
va construint), però que aquí és útil a per poder assignar un únic pin de terra i un 
d’alimentació a la cel·la (a més, en aquest cas sí que és igual per als elements d’aquesta 
cel·la). Sobre l’altra connexió, la de Metall 3, surt del centre de la cel·la i va directament 
als inversors, sense mirar que la distància sigui la mateixa per tots, ja que s’ha vist, a les 
simulacions fetes durant el procés de disseny, que l’afectació d’aquesta circumstància 
sobre el sincronisme del xip és irrellevant. 

 

F.2.29- fila_10_branca_3_columnes_b 
 
F.2.29.1- Unitats que inclou 
 
CLKIN15_ultim_d_arbre_de_clk 
CLKIN15 
CLKBU15 
VIA1_C 
VIA2_C 
 
F.2.29.2- Unitats on està inclosa  
 
fila_10_branca_9_columnes_b 
 
F.2.29.3- Funció 
 
Aquesta cel·la conté l’últim nivell de distribució del rellotge abans d’arribar a les 
columnes finals de distribució: en ella es troben els inversors que suporten la capacitat 
de tota la columna de subblocs que tenen a sobre. Es distingeix de 
fila_10_branca_3_columnes perquè, per a la zona central del xip, a causa de la seva 
densitat, cal desplaçar els arbres de distribució a la part esquerra, i és amb aquesta 
finalitat amb què es fa aquesta cel·la: per adaptar l’inversor central esquerre a la 
col·locació de la resta d’elements de la fila 10. 
 
F.2.29.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.29.1. Esquemàtic de la cel·la fila_10_branca_3_columnes_b. 
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S’observa a la Figura F.2.29.1 com aquesta cel·la, que conté l’últim esgraó de la 
distribució horitzontal del rellotge, està formada per un CLKBU que controla la 
capacitat de l’arbre, i de dos grups d’elements CLKIN15_ultim_d_arbre_de_clk que són 
els que controlen la capacitat de cada sortida (cada out_i té connectada una columna de 
distribució del rellotge pel bloc). L’element CLKIN15, encara que no es diferencia dels 
altres dos en quan a transistors, no porta connexions predeterminades, la qual cosa 
permet adaptar-les a la posició desitjada. 
 
F.2.29.5- Layout 
 

 
Figura F.2.29.2. Layout de la cel·la fila_10_branca_3_columnes_b.  

 

 
Figura F.2.29.3. Connexions al layout de la cel·la fila_10_branca_3_columnes_b. 

 
La Figura F.2.29.2 mostra com els tres inversors finals de distribució estan en 
posicións quasi equidistants, encara que el tercer està una mica desplaçat cap a 
l’esquerra per slavar els obstacles (elements de la cel·la fila_10_resta_d_elements) i que 
el primer buffer del circuit es troba acoblat a l’inversor central de la cel·la. A la Figura 

F.2.29.3, el que podem veure clarament és les connexions afegides als elements. Sobre 
la capa de Metall 1 que veiem (a sobre i a sota de la cel·la) correspon a la unió, per 
aquesta cel·la, dels seus terres i alimentacions. Fet que, al circuit real, no importarà (ja 
que, a l’omplir la fila, la xarxa d’alimentació ja es va construint), però que aquí és útil a 
per poder assignar un únic pin de terra i un d’alimentació a la cel·la (a més, en aquest 
cas sí que és igual per als elements d’aquesta cel·la). Sobre l’altra connexió llarga, la de 
Metall 3, surt del centre de la cel·la i va directament als inversors, sense mirar que la 
distància sigui la mateixa per tots, ja que s’ha vist, a les simulacions fetes durant el 
procés de disseny, que l’afectació d’aquesta circumstància sobre el sincronisme del xip 
és irrellevant. La diferència amb la cel·la fila_10_branca_3_columnes és que aquí cal 
realitzar també la connexió de l’últim inversor a l’arbre que té a sobre (es fa utilitzant el 
traçat més curt possible), ja que, al ser un element que apareix un únic cop en el bloc, no 
és necessari crear una cel·la que contingui aquest element amb les seves connexions a 
l’exterior. 

 

F.2.30- fila_10_branca_9_columnes 
 
F.2.30.1- Unitats que inclou 
 
fila_10_branca_3_columnes 
VIA1_C 
VIA2_C 
 
F.2.30.2- Unitats on està inclosa  
 
fila_10_clk_distribution 
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F.2.30.3- Funció 
 
Aquesta cel·la conté el penúltim nivell de distribució del rellotge abans d’arribar a les 
columnes finals de distribució: aquesta cel·la porta el senyal de rellotge des del centre 
del bloc fins a les branques de 3 columnes. A més, a causa de la seva disposició, 
podríem dir que és l’element que distribueix el senyal de rellotge des del centre fins a 
una de les meitats (en aquest cas, la meitat dreta) de la fila 10. 
 
F.2.30.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.30.1. Esquemàtic de la cel·la fila_10_branca_9_columnes. 

 

S’observa a la Figura F.2.30.1 com aquesta cel·la, que conté el penúltim esgraó de la 
distribució horitzontal del rellotge, està formada per un grups d’elements 
fila_10_branca_3_columnes que van cadascun a una sortida diferent. A diferència 
d’aquesta altra unitat esmentada, aquí no hi ha un buffer a l’entrada de la cel·la, ja que 
justament a la sortida de la cel·la següent de la jerarquia ja s’ubiquen els buffers per 
controlar aquests elements. 
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F.2.30.5- Layout 
 

 
Figura F.2.30.2. Layout de la cel·la fila_10_branca_9_columnes. A dalt, pla general. Al centre, 

detall d’una de les zones intermitges. A baix: un dels extrems de la cel·la. 

 
La Figura F.2.30.2 reflecteix la posició dels inversors de la distribució (segueixen 
mantenint tots unes distàncies constants com les de la cel·la amb 3 d’ells, a diferència 
del que passa a la meitat esquerra del circuit on un dels inversors està desplaçat respecte 
la seva posició teòrica). La línia de distribució d’aquest nivell es traça per sobre de la 
del grup de 3 inversors. Aquest cop la distribució sonsta simplement d’una línia que surt 
des del centre del circuit i que, quan arriba a un dels grups de 3 cel·les, es connecta al 
corresponent buffer. És una distribució que té una certa assimetria, però les proves fetes 
amb l’arbre del rellotge demostren que això no impedeix que el sincronisme del circuit 
es mantingui de manera correcta. Cal comentar que la línia d’entrada no arriba 
exactament al centre de la fila, ja que a partir d’un cert punt (a la Figura F.2.30.2, a la 
imatge inferior, veiem que a la part dreta la línia de Metall 2 superior es talla una mica 
abans d’arribar a l’extrem) la línia està traçada en el següent nivell jeràrquic. 
 

F.2.31- fila_10_branca_9_columnes_b 
 
F.2.31.1- Unitats que inclou 
 
fila_10_branca_3_columnes 
fila_10_branca_3_columnes_b 
VIA1_C 
VIA2_C 
 
F.2.31.2- Unitats on està inclosa  
 
fila_10_clk_distribution 
 



Disseny d’un circuit integrat destinat a l’estudi  
ANNEX F                      del soroll a les xarxes d’alimentació 

 

 
 

Pàgina 146 

F.2.31.3- Funció 
 
Aquesta cel·la conté el penúltim nivell de distribució del rellotge abans d’arribar a les 
columnes finals de distribució: aquesta cel·la porta el senyal de rellotge des del centre 
del bloc fins a les branques de 3 columnes. A més, a causa de la seva disposició, 
podríem dir que és l’element que distribueix el senyal de rellotge des del centre fins a 
una de les meitats (en aquest cas, la meitat esquerra) de la fila 10. És una unitat diferent 
de fila_10_branca_9_columnes ja que té un inversor que està desplaçat per poder 
encabir elements de la cel·la fila_10_resta_d_elements que d’altra manera no es podrien 
posar correctament. 
 
F.2.31.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.31.1. Esquemàtic de la cel·la fila_10_branca_9_columnes_b. 

 
S’observa a la Figura F.2.31.1 com aquesta cel·la, que conté el penúltim esgraó de la 
distribució horitzontal del rellotge, està formada per 2 elements 
fila_10_branca_3_columnes que van cadascun a una sortida diferent, i un element del 
tipus fila_10_branca_3_columnes_b. A diferència d’aquestes altres unitats esmentades, 
aquí no hi ha un buffer a l’entrada de la cel·la, ja que justament a la sortida de la cel·la 
següent de la jerarquia ja s’ubiquen els buffers per controlar aquests elements. Apart de 
la substitució de l’element de la part inferior de l’esquemàtic, en aquest circuit no varia 
res respecte el seu homòleg de la meitat dreta del circuit. 
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F.2.31.5- Layout 
 

 
Figura F.2.31.2. Layout de la cel·la fila_10_branca_9_columnes_b. A dalt, pla general. Al centre, 

detall d’una de les zones intermitges. A baix: extrem dret de la cel·la. 

 
La Figura F.2.31.2 reflecteix la posició dels inversors de la distribució (segueixen 
mantenint tots unes distàncies constants com les de la cel·la amb 3 d’ells, excepte el 
situat més al centre que per evitar interferir amb  fila_10_resta_d_elements es va haver 
de desplaçar una mica més lluny del centre de la fila). La línia de distribució d’aquest 
nivell es traça per sobre de la del grup de 3 inversors. Aquest cop la distribució sonsta 
simplement d’una línia que surt des del centre del circuit i que, quan arriba a un dels 
grups de 3 cel·les, es connecta al corresponent buffer. És una distribució que té una certa 
assimetria, però les proves fetes amb l’arbre del rellotge demostren que això no 
impedeix que el sincronisme del circuit es mantingui de manera correcta. Cal comentar 
que la línia d’entrada no arriba exactament al centre de la fila, ja que a partir d’un cert 
punt (a la Figura F.2.31.2, a la imatge inferior, veiem que a la part dreta la línia de 
Metall 2 superior es talla una mica abans d’arribar a l’extrem) la línia està traçada en el 
següent nivell jeràrquic. 

 

F.2.32- fila_10_clk_distribution 
 
F.2.32.1- Unitats que inclou 
 
fila_10_branca_9_columnes 
fila_10_branca_9_columnes_b 
BUF2 
CLKBU2 
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CLKBU15 
NOR20 
NAND28 
VIA1_C 
VIA2_C 
VIA3_C 
 
F.2.32.2- Unitats on està inclosa  
 
fila_10 
 
F.2.32.3- Funció 
 
Aquesta cel·la distribueix el rellotge des del centre de cada fila 10 fins a les entrades de 
les columnes de distribució d’aquest. Conté també els elements per controlar 
l’activació/desactivació del rellotge als subblocs segons el que arribi des del sistema de 
control. I trobem també en aquesta cel·la el grup de 4 inversors que forma part de la 
distribució global del rellotge. 
 
F.2.32.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.32.1. Esquemàtic de la cel·la fila_10_clk_distribution. 

 
A la part superior de la Figura F.2.32.1 veiem els 4 buffers que s’utilitzen dins de 
l’arbre de distribució geneeral del rellotge (encara que la seva connexió és en un nivell 
jeràrquic bastant superior –core – i, per tant, aquí encara no es connecten a res més que 
les entrades i sortides de la cel·la).  
 
A la part inferior esquerra de la figura tenim l’entrada del rellotge i de SERIEN, senyal 
que, a més d’usar-se aquí també es tornen a posar com a sortida, doncs es portaran 
després cap al sistema de control del circuit. A continuació, tenim els elements que 
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controlen el pas o no del rellotge als subblocs (com que la sortida per al sistema de 
control l’hem tret abans d’aquest pas, aquest tindrà un rellotge independent dels 
subblocs, i així encara que als subblocs no corri al rellotge el sistema de control segueix 
funcionant correctament).  
Finalment, després del control d’activació del rellotge, tenim dos grups de buffers en 
paral·lel que porten el senyal cap a les cel·les fila_10_branca_9_columnes i 
fila_10_branca_9_columnes_b, des d’on el senyal es distribuirà cap als subblocs. 
 
F.2.32.5- Layout 
 

 
Figura F.2.32.2. Layout de la cel·la fila_10_clk_distribution. A dalt, pla general. Al centre, vista 

d’una zona amb CLKIN de distribució. A baix, detall de la zona central de la cel·la. 

 
Figura F.2.32.3. Layout de la cel·la fila_10_clk_distribution (zona central). A dalt: layout complet. 

A baix: connexions de la cel·la. 
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Figura F.2.32.3. Layout de la cel·la fila_10_clk_distribution. A dalt: els 3 CLKBU15 en paral·lel de 

l’esquerra. A baix : els 3 de l’esquerra. 

 

 
Figura F.2.32.4. Layout de la cel·la fila_10_clk_distribution. A dalt: CLKBU15 de distribució 

general de rellotge i elements de control del rellotge del bloc. A baix: connexions del grup 

d’elements. 

 
Les imatges anteriors mostren les diverses parts de la distribució del rellotge dins de la 
fila 10. La finestra inferior de la Figura F.2.32.2 reflecteix la posició dels elements 
principals: a l’esquerra i a la dreta tenim els tres buffers en paral·lel de l’entrada de la 
distribució horitzontal. Junt amb el grup de l’esquerra tenim el CLKIN15 del grup 
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fila_10_branca_3_columnes_b (el que no es pot posar sota la seva columna per evitar 
solapaments amb altres elements). 
 
A les següents figures podem veure amb detall aquests elements. La Figura 4.2.32.3 
mostra amb detall el grup de 3 CLKBU15 en paral·lel. En ells s’ha traçat la unió entre 
entrades i la unió entre sortides com una línia de Metall 2 situada drectament sobre els 
punts que es desitja unir. I a la unió dels tres, al punt més  pròxim a l’entrada o sortida, 
una via que passa a Metall 3 el senyal, el qual des de l’entrada es dirigeix després d’una 
petita baixada en línia recta cap a la NAND28.  I a la sortida, la pista s’uneix després 
d’una molt lleu pujada amb l’entrada del grup de 9 CLKIN. 
 
La Figura F.2.32.4 reflecteix la zona central de la distribució. Al centre tenim els 
CLKBU15 de la distribució general del rellotge, que no estan connectats enlloc ja que 
aquestes connexions es faran a nivell de core. I, a l’esquerra enganxats a ells hi tenim, 
respectivament d’esquerra a dreta, el CLKBU2, el BUF2, la NOR20 i la NAND28. Com 
que el rellotge és un senyal crític, tots els traçats tenen la mínima duració (una vertical i 
una horitzontal per a cada pista). En Metall 2 tenim l’entrada del BUF2 a la NOR20 i la 
sortida de la NOR20 cap a la NAND28. L’entrada del rellotge a la NAND28 i la sortida 
de la NAND28 estan fets en Metall 3 (l’entrada de la NAN28 és la pista superior, i la 
sortida la inferior). 

 

F.2.33- fila_10_reset_distribution 
 
F.2.33.1- Unitats que inclou 
 
BUF2 
BUF8 
VIA1_C 
VIA2_C 
VIA3_C 
 
F.2.33.2- Unitats on està inclosa  
 
fila_10 
 
F.2.33.3- Funció 
 
Aquesta cel·la distribueix el reset des del centre de cada fila 10 fins a les entrades de les 
columnes de distribució d’aquest. Com que no és un senyal tan crític com el rellotge, i 
per tant no necessita tants nivells de distribució, s’ha fet tota aquesta estructura en una 
única cel·la, sense més nivells jeràrquics inferiors. 
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F.2.33.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.33.1. Esquemàtic de la cel·la fila_10_reset_distribution. 

 
La Figura F.2.33.1 permet observar la simplicitat conceptual d’aquesta estructura de 
distribució comparat amb la complexitat de l’abre del rellotge. Un únic buffer rep el 
senyal de l’arbre de distribució vertical, i des d’allà s’envia als buffers que estan 
distribuïts per la fila (sota cada grup de 2 columnes de subblocs) mitjançant una línia 
que sortint del BUF2 porta el senyal a sota les columnes de distribució (en línia recta, ja 
que en aquest cas el sincronisme no és molt important). 
 
F.2.33.5- Layout 
 

 
Figura F.2.33.2. Layout de la cel·la fila_10_reset_distribution.  

 
La Figura F.2.33.2 reflecteix l’estructura de la zona central de la distribució del reset. 
Aquesta estructura és la mateixa que s’extén per tota la fila 10. Tenim tots els BUF8 
posats a costat (a la part més allunyada del centre de la fila) dels CLKIN15 del rellotge. 
Aquesta és la raó per la qual les cel·les presenten una sortida que fa primer un tram 
horitzontal abans de pujar (recordem que l’entrada a les columnes de distribució de 
rellotge està en el mateix punt que la del reset).  
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En el cas del buffer que està més aprop del centre per la banda esquerra, s’ha hagut de 
desplaçar més per evitar solapaments amb fila_10_resta_d_elements. El buffer que està 
sobre la línia de Metall 4 és el que rep l’entrada de l’arbre general, i aquesta línia és la 
que inicia la distribució (poc després del centre es passa a Metall 2, que és el que usa 
quasi tot l’arbre de reset, però el primer tram s’ha de fer en Metall 4 per evitar el 
solapament amb els arbres de distribució verticals que passen per sobre d’aquesta zona). 
També cal fer notar que hi ha una zona de Metall 3 cap a l’esquerra de la imatge. S’ha 
fet aquest canvi de nivell per evitar un contacte amb pistes de fila_10_resta_d’elements 
(no són trams crítics, però es tracta de pistes molt llargues que fetes d’una altra manera 
podrien donar problemes amb els antenna ratios. 
 
Finalment, sobre el layout d’aquesta cel·la cal comentar que al fer-lo s’ha de tenir en 
compte fila_10_clk_distribution (també passa una mica amb fila_10_resta_d_elements, 
però no cal vigilar-la tant doncs al no ser tan crítica com el rellotge es pot adaptar també 
aquesta cel·la a la distribució del reset). De fet, s’ha fet el layout d’aquesta cel·la sobre 
l’arbre del rellotge, i després s’han traslladat els elements del nou arbre cap a una cel·la 
independent del rellotge que és aquesta. Així és com es pot assegurar una millor 
col·locació entre ambdós arbres de distribució.  

 

F.2.34- fila_10_resta_d_elements 
 
F.2.34.1- Unitats que inclou 
 
CLKBU15 
DFC1 
DFEC3 
INV0 
INV15 
MUX21 
NAND21 
VIA1_C 
VIA2_C 
VIA3_C 
 
F.2.34.2- Unitats on està inclosa  
 
fila_10 
 
F.2.34.3- Funció 
 
Aquesta cel·la conté tots els elements de la fila 10 que no formen part ni de la 
distribució de reset ni de la del rellotge: control d’entrada dels subblocs, control 
d’activació de l’oscil·lador d’anell, divisor per 4 del final del ringo, registres de 
configuració del circuit i una sortida a zero per connectar els CLKBU15 de la 
distribució general del rellotge que no s’utilitzin.  
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F.2.34.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.34.1. Esquemàtic de la cel·la fila_10_resta_d_elements. 

 
A la part superior esquerra de la Figura F.2.34.1 hi ha la sortida a zero on es connecten 
els CLKBU15 de l’arbre de distribució del rellotge que no s’utilitzen.  
 
Just a sota tenim els buffers que porten la pròpia sortida cap al control d’entrada del 
bloc, el qual va al segon dels multiplexors d’aquest control (l’altre senyal que hi entra 
ve de l’altre MUX21, que és on es selecciona entre entrada general i entrada del bloc 
previ). 
 
A la part inferior, a la part esquerra tenim els registres de configuració (4 DFEC3 en 
sèrie). El rellotge hi arriba des del pin de la cel·la CLK_control_f10 (que ja ha passat 
per fila_10_clk_distribution), i també hi entren, des de l’exterior, SERIEN (que habilita 
la transmissió d’informació pel registre), SERIIN (que conté les dades de configuració 
del circuit) i el reset dels flip-flops. 
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F.2.34.5- Layout 
 

 
Figura F.2.34.2. Layout de la cel·la fila_10_resta_d_elements. A dalt, extrem esquerre de la fila: 

control d’entrada. A baix : un fragment de la conducció de la pròpia sortida cap al control 

d’entrada. 

 

 
Figura F.2.34.3. Layout i connexions de la cel·la fila_10_resta_d_elements: a la part esquerra, 

transmissió dels senyal de control cap al ringo. A la dreta : registre de control. 
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Figura F.2.34.4. Connexions i layout de la cel·la fila_10_resta_d_elements. D’esquerra a dreta: final 

dels registres de control, control del ringo, sortida zero amb un buffer de distribució de in_propi al 

costat. 

 
La  Figura F.2.34.2 mostra, a la seva finestra superior, el control d’entrada del bloc. 
Des de la dreta venen les 3 pistes. La superior és la pròpia sortida, que va al segon 
MUX (com que no hi ha obstacles, simplement es baixa la pista just abans del MUX i 
s’hi connecta directament. La segona i la tercera transporten els senyals que marquen la 
sortida escollida, procedents dels DFEC3 de configuració. La segona pista es pot 
connectar directament, però la tercera ha de rodejar la segona per arribar al seu 
multiplexor. Les entrades in_prev i in_general de moment queden a l’aire (es 
connectaran a nivell de core). A la finestra inferior veiem dos dels CLKBU15 que 
porten d’un costat a l’altre el senyal de la pròpia sortida. La separació entre ells és 
similar a la dels que porten in_general als blocs, ja que es tracta d’un senyal similar però 
una mica menys problemàtic (ja que sols té una branca), i cal afegir que, si bé aquí i a la 
majoria de la fila la pista té un recorregut senzill, a la zona central aquesta ha de fer 
moltes maniobres per esquivar els obstacles.  
 
Sobre els elements que s’observen a la Figura F.2.34.3 cal comentar que els elements 
que preparen per al ringo el senyal de control (a l’activació o no s’hi afegeix la condició 
de què el ringo no oscil·li durant la configuració) estan en aquesta posició ja que, com 
que la condició de no oscil·lació es va posar amb el circuit ja quasi acabat, aquests es 
van encabir al millor lloc disponible, que possiblement no hagués estat el mateix en cas 
d’haver estat pensada des de bon principi la seva incorporació (en aquest cas, 
segurament que aquests elements haguessin quedat més aprop de la zona del ringo). 
També és per aquest motiu que el senyal d’entrada i el de sortida del grup passen per 
sobre de les cel·les, fins i tot passant per la fila 9 (i també amb un pont a Metall 4 que 
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també té la pista de transmissió de la pròpia sortida), ja que ja hi havia moltes pistes 
traçades a la zona. 
 
També a la Figura F.2.34.3, però a la part dreta, tenim el registre de configuració. 
D’ells en surten, a més de la sortida esmentada abans cap a l’oscil·lador d’anell, les de 
control de l’entrada del bloc, que després d’esquivar els obstacles de la pròpia cel·la 
passen a la part inferior de la fila i des d’allà van diractament cap a l’extrem esquerre de 
la fila 10.  El senyal de reset dels registres de control està solapat al senyal de reset 
general de la resta de la fila (baixa la pista de metall 2 i s’hi connecta), per tal que al 
sobreposar les cel·les quedi connectat a ell directament. La línia de Metall 3 inferior és 
on es connecten els senyals de rellotge (el primer tram de baixada la pista el fa en 
Metall 4 per esquivar la distribució del rellotge de la semifila. I la pista de Metall 2 que 
hi ha a sobre d’aquesta és la del SERIEN. 
 
A la Figura F.2.34.4, el primer bloc d’elements és el ja comentat registre de control. El 
segon bloc conté els elements addicionals de l’oscil·lador d’anell. El circuit  d’aquest 
grup d’elements va de dreta a esquerra: la NAND 21 de la dreta està connectada a la 
sortida dels INV0 i a l’entrada d’aquests (connexions superiors de Metall 2, la que va a 
la sortida del ringo atravessa utilitzant Metall 4 al passar per sobre dels arbres de 
distribució), la línia de Metall 3 que entra a aquesta NAND21 és el senyal d’activació 
del ringo procedent dels elements a l’esquerra del chip register, la línia que va a 
l’entrada dels inversors es ramifica i el seu altre tram passa per sota de les pistes de 
Metall 2 (també en Metall 2) per entrar al divisor per 4 (concretament, al rellotge). Allà 
tenim un senyal de reset  altra vegada solapat al general. En Metall 2 (la pista més curta 
d’aquest metall en aquesta zona) tenim la sortida del primer DFC encadenada al rellotge 
del segon, i just sobre seu i a la mateixa capa les connexions d’entrada a sortida negada 
dels flip-flops. La sortida del segon DFC es connecta a l’entrada de l’inversor en Metall 
2, en un tram curt i sobreposat al senyal d’habilitació d’inversors. La sortida de 
l’inversor no es connecta, aquesta connexió es farà a nivell de core_amb_pins (encara 
que a nivell de core ja es baixa la pista cap a la part inferior del xip). 
 
I, a la part dreta de la Figura F.2.34.4, tenim el zero on es connecten els inversors no 
utilitzats del core (aquí encara queda a l’aire, les connexions arribaran a un altre nivell) i 
un dels CLKBU15 de distribució de la pròpia sortida (s’observa que la sortida no 
segueix recte per gaire més, i que aviat ha de fer moltes corbes i canvis de nivell per 
evitar interferir amb la resta de pistes; de fet, aquesta és una de les pistes del xip que fa 
més maniobres i canvis de metall). 
 

F.2.35- fila_10_FILLRT10 
 
F.2.35.1- Unitats que inclou 
 
FILL1 
FILL2 
FILL5 
FILL10 
FILL25 
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F.2.35.2- Unitats on està inclosa  
 
fila_10 
 
F.2.35.3- Funció 
 
Aquesta cel·la agrupa tots els decaps que s’utilitzen per acabar d’omplir la fila 10 (el 
conjunt d’elements de la fila 10 ocupa menys que una fila normal, i aquest espai no és 
recomanable deixar-lo buit). S’utilitzen decaps en lloc de filler cells ja que així el soroll 
a la fila 10 és menor, la qual cosa implicarà que el soroll del circuit en si (que és el que 
realment ens interessa observar) tingui més pes en el soroll final observat. 
 
Cal comentar que si aquesta cel·la es diu com es diu (porta el nom de FILLRT10, quan 
no n’hi ha cap i tots els components utilitzats a la cel·la són del tipus FILLn), és perquè 
en un principì la idea era simplement omplir la cel·la amb filler cells per tapar els buits, 
i quan va sorgir la idea d’utilitzar decaps per reduir el soroll d’aquesta fila aquesta cel·la 
ja estava creada i col·locada dins del circuit, així que es va optar per canviar el contingut 
però mantenir el nom (per tal d’afectar el mínim a les cel·les dels següents nivells 
jeràrquics). 
 
F.2.35.4- Esquemàtic 
 
Aquesta cel·la no compta amb representació d’esquemàtic ja que tant els filler cells (en 
cas que fos el que utilitzéssim aquí) com els decaps a nivell d’esquemàtic no es posen. 
 
F.2.35.5- Layout 

 

 
Figura F.2.35.1. Layout de la cel·la fila_10_FILLRT10. A dalt: vista detallada d’una zona de la 

cel·la. A baix: vista més general de la cel·la. 

 
La Figura F.2.35.1 mostra l’estructura de la cel·la (sols es mostren trossos, ja que la 
vista general de tots els elements no permet apreciar absolutament res, a causa de les 
seves proporcions, forma i mida). Per elaborar-la, s’ha posat juntes les altres cel·les que 
formen la fila 10 i s’han omplert els buits amb decaps, posant-ne un el més gran 
possible, omplint l’espai restant amb el més gran que hi cap (al costat del primer que 
s’ha posat), i així successivament fins a tenir-ho ple. Al final, si sobra menys espai que 
el FILL1 (que és el més petit que tenim) el FILL1 s’ha de procurar solapar als altres 
decaps contigus i no amb els elements de la fila 10, per evitar errors de DRC relatius a 
difusions incorrectes i problemes similars. Finalment, es borren els altres blocs que 
s’han posat per saber quines zones estaven ocupades i quines no i s’obté el bloc 
fila_10_FILLRT10 que s’inclourà a la fila 10. 
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F.2.36- FILL10_connectat 

 

F.2.36.1- Unitats que inclou 
 
FILL10 
 
F.2.36.2- Unitats on està inclosa  
 
basic_cell_10_INV8_amb_decaps 
 
F.2.36.3- Funció 
 
Aquesta unitat es col·loca a dins de la cel·la bàsica, i serveix per reduir-ne el soroll (cosa 
que no passa a la versió de cel·la bàsica que porta un FILLRT10 en lloc d’aquest 
element; així, si es fabriquen els dos xips podem comparar com es comporta amb i 
sense decaps). A més del FILL10, conté les connexions que uneixen l’inversor anterior 
a aquest amb el següent (així, en cas de modificacions en la posició del FILL10, n’hi ha 
prou amb moure els elements bàsics i les connexions ja seguirien el FILL10, encara que 
fer canvis així obligaria a revisar cel·les superiors per evitar solapaments).  
 
F.2.36.4- Esquemàtic 
 
Aquesta cel·la no compta amb representació d’esquemàtic. 
 
F.2.36.5- Layout 

 

 
Figura F.2.36.1. Layout de la cel·la FILL10_connectat. 
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A la Figura F.2.36.1 veiem l’estructura del layout d’aquest circuit, que de fet és bastant 
senzilla: un FILL10 amb una pista de Metall 2 que passa per sobre seu i que uneix les 
posicions on hi ha la sortida de l’inversor anterior amb l’entrada del següent.  
 
Les mides de la pista afegida són per tenir entorn del decap  cel·les del tipus INV8, i 
també cal comentar que  per establir on començava i acabava la pista de Metall 2 s’ha 
hagut de traçar amb dos inversors posats un a cada costat del FILL10, els quals s’han 
borrat de la cel·la un cop aquesta ha estat completada. 

 

F.2.37- FILLRT10_connectat 

 

F.2.37.1- Unitats que inclou 
 
FILLRT10 
 
F.2.37.2- Unitats on està inclosa  
 
basic_cell_10_INV8_amb_decaps 
 
F.2.37.3- Funció 
 
Aquesta unitat es col·loca a dins de la cel·la bàsica, i serveix per omplir el buit deixat 
pels decaps en el circuit que no en porta. A més del FILLRT10, conté les connexions 
que uneixen l’inversor anterior a aquest amb el següent (així, en cas de modificacions 
en la posició del FILL10, n’hi ha prou amb moure els elements bàsics i les connexions 
ja seguirien el FILL10, encara que fer canvis així obligaria a revisar cel·les superiors per 
evitar solapaments).  
 
F.2.37.4- Esquemàtic 
 
Aquesta cel·la no compta amb representació d’esquemàtic. 
 



Disseny d’un circuit integrat destinat a l’estudi  
del soroll a les xarxes d’alimentació                               ANNEX F 

 

 

Pàgina 161 

F.2.37.5- Layout 

 

 
Figura F.2.37.1. Layout de la cel·la FILL10_connectat. 

 
A la Figura F.2.37.1 veiem l’estructura del layout d’aquest circuit, que de fet és bastant 
senzilla: un FILL10 amb una pista de Metall 2 que passa per sobre seu i que uneix les 
posicions on hi ha la sortida de l’inversor anterior amb l’entrada del següent.  
Les mides de la pista afegida són per tenir entorn del decap  cel·les del tipus INV8, i 
també cal comentar que  per establir on començava i acabava la pista de Metall 2 s’ha 
hagut de traçar amb dos inversors posats un a cada costat del FILL10, els quals s’han 
borrat de la cel·la un cop aquesta ha estat completada. 
 
També un altre detall interessant: pot sobtar que, en una cel·la buida, s’utilitzi Metall 2 
tenint tota la primera capa buida. La raó és que es vol que els dos circuits siguin iguals 
(sols amb la diferència dels decaps), i com que la capacitància porta molt metall 1 i no 
permet passar aquesta pista amb Metall 1, en aquest cas s’ha hagut de fer també el 
mateix (i, a més, ni que no influís en això, el fet de tenir un metall diferent a la cel·la 
bàsica complicaria molt el traçat de pistes ja que no seria possible aprofitar tot el circuit 
amb el simple canvi d’elements amb decaps per elements sense, sinó que caldria revisar 
totes les connexions de Metall 2 que interferirien només en el circuit amb els FILL10). 

 

F.2.38- INV0_connectat 
 
F.2.38.1- Unitats que inclou 
 
INV0 
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F.2.38.2- Unitats on està inclosa  
 
10_INV0_group 
 
F.2.38.3- Funció 
 
Aquesta cel·la és quasi idèntica a la cel·la de llibreria INV0, amb la diferència que 
inclou la connexió als inversors previ i següent, per tal de facilitat la construcció de les 
files del ringo (així, excepte per als dos dels extrems que porten connexions diferents, la 
resta de connexions de la fila ja queden fetes directament a l’unir els termes). 
 
Dins de l’oscil·lador d’anell, forma part de la cadena d’inversors que oscil·len a una 
freqüencia constant per observar el soroll que genera aquesta activitat. 
 
F.2.38.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.38.1. Esquemàtic de la cel·la INV0_connectat. 

 
Com podem veure, el contingut d’aquesta cel·la és bastant senzill: un sol inversor 
connectat a l’entrada i la sortida (sols es varia la posició on arriben els metalls del 
circuit, però el que és l’estructura de l’esquema del circuit no varia gens en aquest nivell 
jeràrquic).  
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F.2.38.5- Layout 
 

 
Figura F.2.38.2. Layout de la cel·la INV0_connectat. 

 
A la Figura F.2.38.2 podem veure que el que s’ha afegit a aquest nivell és molt poc: 
s’han prologat cap a l’esquerra el Metall 1 (al ser les pistes dels extrems, no és necessari 
utilitzar cap metall de nivell superior per saltar possibles obstacles, i així deixen més 
espai per a les pistes que s’hagin de traçar en el circuit) de l’entrada A i cap a la dreta el 
de la sortida Q (els dos al mateix nivell, perquè així a l’unir les cel·les aquestes 
encaixin). Pel que fa a la resta, el layout és el mateix que té la cel·la de llibreria. 

 

F.2.39- INV8_connectat 
 
F.2.39.1- Unitats que inclou 
 
INV8 
 
F.2.39.2- Unitats on està inclosa  
 
10_INV0_group 
 
F.2.39.3- Funció 
 
Aquesta cel·la és quasi idèntica a la cel·la de llibreria INV8, amb la diferència que 
inclou la connexió als inversors previ i següent, per tal de facilitat la construcció dels 
subblocs del circuit (en aquest cas, a diferència de dins del ringo, els dos dels extrems 
porten també les mateixes connexions ja que la pista afegida no interfereix amb els 
elements que el rodegen i així totes les connexions de la fila relatives als inversors – 
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falten les relatives al flip-flop que sí que es fan a nivell de subbloc – ja queden fetes 
directament a l’unir els termes). 
Dins de l’oscil·lador d’anell, forma part de la cadena d’inversors que oscil·len a una 
freqüencia constant per observar el soroll que genera aquesta activitat. 
 
F.2.39.4- Esquemàtic 
 

 
Figura F.2.39.1. Esquemàtic de la cel·la INV8_connectat. 

 
Com podem veure, el contingut d’aquesta cel·la és bastant senzill: un sol inversor 
connectat a l’entrada i la sortida (sols es varia la posició on arriben els metalls del 
circuit, però el que és l’estructura de l’esquema del circuit no varia gens en aquest nivell 
jeràrquic).  

 
F.2.39.5- Layout 
 

 
Figura F.2.39.2. Layout de la cel·la INV8_connectat. 

 
A la Figura F.2.39.2 podem veure que el que s’ha afegit a aquest nivell és molt poc: 
s’han prologat cap a l’esquerra el Metall 1 (al ser les pistes dels extrems, no és necessari 
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utilitzar cap metall de nivell superior per saltar possibles obstacles, i així deixen més 
espai per a les pistes que s’hagin de traçar en el circuit) de l’entrada A i cap a la dreta el 
de la sortida Q (els dos al mateix nivell, perquè així a l’unir les cel·les aquestes 
encaixin). Pel que fa a la resta, el layout és el mateix que té la cel·la de llibreria. 

 

F.2.40- picopads_estructura 
 
F.2.40.1- Unitats on està inclosa  
 
picopads_anella_superior 
 
F.2.40.2- Funció 
 
Aquesta cel·la conté l’estructura que forma la meitat de l’anella superior d’alimentació i 
terra del circuit. El motiu que aquesta es faci independentment de la resta és la seva 
complexitat, ja que es desitja posar picopads a la zona de l’anella i llavors aquesta haurà 
d’adaptar la seva forma a aquests. 
 
F.2.40.3- Esquemàtic 
 
Aquesta cel·la no compta amb representació a l’esquemàtic. 
 
F.2.40.4- Layout 
 

 
Figura F.2.40.1. Layout de la cel·la picopads_estructura. 

 
A la Figura F.2.40.1 podem observar la construcció de mitja anella superior.  
 
En primer lloc cal destacar els pads, col·locats dos a l’esquerra medint terra i tensió en 
aquell punt de l’anella i un al centre (quan es dupliqui aquesta semifila, seran dos) que 
no està connectat a l’anella sinó a l’alimentació dels subblocs de la fila 2 del core. 
 
L’estructura de la línia és gairebé la mateixa que al tram vertical de l’anella (incloent la 
diferent posició per a les ranures a la tercera capa de metall), excepte a les zones on hi 
ha pads, on la línia es redueix (les amplades passen de ser 30-30-60-60 a ser 15-15-15-
15, conservant els espais mínims de 5 micres entre líniess) i s’ha de fer les corves entorn 
d’ells per no trepitjar-los (excepte a l’esquerra on un dels pads ha de fer contacte amb el 
terra i l’altre amb la tensió d’alimentació en aquella zona) i al mateix temps aprofitar al 
màxim l’espai disponible. Les mides del centre als costats s’han tret mesurant la 
col·locació dels diferents grups de contactes a les cantonades de cada anella. 
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F.2.41- picopads_anella_superior 
 
F.2.41.1- Unitats on està inclosa  
 
core_amb_pins 
core_amb_pins_i_decaps 
 
F.2.41.2- Funció 
 
Aquesta cel·la conté l’estructura que forma l’anella superior d’alimentació i terra del 
circuit. Agrupa dues parts iguals (en lloc d’haver-se fet sencera en una única cel·la), ja 
que degut a la complexitat del seu traçat, s’ha aprofitat la simetria que té per fer-ne 
només la meitat i aprofitar la feina feta a l’altra (és a dir, s’ha dividit en dos per facilitar 
el procés del layout). 
 
F.2.41.3- Esquemàtic 
 
Aquesta cel·la no compta amb representació a l’esquemàtic. 
 
F.2.41.4- Layout 
 

 
Figura F.2.41.1. Layout de la cel·la picopads_anella_superior. 

 
A la Figura F.2.41.1 podem observar la construcció de l’anella superior. Realment 
aquesta cel·la és molt simple: una cel·la del tipus picopads_estructura, una altra d’igual 
però invertida entorn del seu eix vertical, que es col·loquen de manera que a la part 
central les pistes de les dues meitats es toquin i que, al mateix temps, als dos extrems de 
cada fila arribin tots els metalls necessaris. 
 

F.2.42- VIA1_C 
 
F.2.42.1- Unitats on està inclosa  
 
2_basic_cells_10_INV8 
2_basic_cells_10_INV8_amb_decaps 
basic_cell_10_INV 
basic_cell_10_INV8_amb_decaps 
CLKIN15_ultim_d_arbre_de_clk 
connexio_a_anelles 
connexio_a_anelles_fila_10 
connexions_anella 
core 
core_amb_decaps 
core_amb_pins 
core_amb_pins_i_decaps 
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doble_fila 
doble_fila_amb_decaps 
fila_9 
fila_9_amb_decaps 
fila 
fila_amb_decaps 
fila_10_branca_3_columnes 
fila_10_branca_3_columnes_b 
fila_10_branca_9_columnes 
fila_10_branca_9_columnes_b 
fila_10_clk_distribution 
fila_10_reset_distribution 
fila_10_resta_d_elements 

 
F.2.42.2- Funció 
 
Aquesta cel·la conté l’estructura que connecta les capes Metall 1 i Metall 2. Inclou tots 
els metalls, contactes, amplades i formes que fan el contacte vàlid per al circuit. 
 
F.2.42.3- Esquemàtic 
 
Aquesta cel·la no compta amb representació a l’esquemàtic. 
 
F.2.42.4- Layout 
 

 
Figura F.2.42.1. Layout de la cel·la VIA1_C. 

 
A la Figura F.2.42.1 podem observar la construcció d’aquest contacte. En blanc (Metall 
2) i en lila (Metall 1) tenim les superfícies que han de recobrir un contacte (hi ha un 
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mínim perquè es pugui fabricar, i a més els dos metalls no poden tenir els extrems en el 
mateix punt, així que s’extén una mica més la capa inferior de metall). I, al centre, el 
contacte respectant les mides mínimes que marca la verificació de DRC. 
 

F.2.43- VIA2_C 
 
F.2.43.1- Unitats on està inclosa  
 
2_basic_cells_10_INV8 
2_basic_cells_10_INV8_amb_decaps 
CLKIN15_ultim_d_arbre_de_clk 
connexio_a_anelles 
connexio_a_anelles_fila_10 
connexions_anella 
core 
core_amb_decaps 
core_amb_pins 
core_amb_pins_i_decaps 
fila_10_branca_3_columnes 
fila_10_branca_3_columnes_b 
fila_10_branca_9_columnes 
fila_10_branca_9_columnes_b 
fila_10_clk_distribution 
fila_10_reset_distribution 
fila_10_resta_d_elements 
 
F.2.43.2- Funció 
 
Aquesta cel·la conté l’estructura que connecta les capes Metall 2 i Metall 3. Inclou tots 
els metalls, contactes, amplades i formes que fan el contacte vàlid per al circuit. 
 
F.2.43.3- Esquemàtic 
 
Aquesta cel·la no compta amb representació a l’esquemàtic. 
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F.2.43.4- Layout 
 

 
Figura F.2.43.1. Layout de la cel·la VIA2_C. 

 
A la Figura F.2.43.1 podem observar la construcció d’aquest contacte. En blanc (Metall 
2) i en groc (Metall 3) tenim les superfícies que han de recobrir un contacte (hi ha un 
mínim perquè es pugui fabricar, i a més els dos metalls no poden tenir els extrems en el 
mateix punt, així que s’extén una mica més la capa inferior de metall). I, al centre, el 
contacte respectant les mides mínimes que marca la verificació de DRC. 
 

F.2.44- VIA3_C 
 
F.2.44.1- Unitats on està inclosa  
 
connexio_a_anelles 
connexio_a_anelles_fila_10 
connexions_anella 
core 
core_amb_decaps 
core_amb_pins 
core_amb_pins_i_decaps 
fila_10_clk_distribution 
fila_10_reset_distribution 
fila_10_resta_d_elements 

 
F.2.44.2- Funció 
 
Aquesta cel·la conté l’estructura que connecta les capes Metall 3 i Metall 4. Inclou tots 
els metalls, contactes, amplades i formes que fan el contacte vàlid per al circuit. 
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F.2.44.3- Esquemàtic 
 
Aquesta cel·la no compta amb representació a l’esquemàtic. 
 
F.2.44.4- Layout 
 

 
Figura F.2.44.1. Layout de la cel·la VIA3_C. 

 
A la Figura F.2.44.1 podem observar la construcció d’aquest contacte. En blau (Metall 
4) i en groc (Metall 3) tenim les superfícies que han de recobrir un contacte (hi ha un 
mínim perquè es pugui fabricar, i a més els dos metalls no poden tenir els extrems en el 
mateix punt, així que s’extén una mica més la capa inferior de metall). I, al centre, el 
contacte respectant les mides mínimes que marca la verificació de DRC. 
 
  
 


