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Annex G- Manual d’introducció al 
Cadence 

 

G.1- Passos previs al disseny  
 

En primer lloc, abans de començar a introduir res, caldrà obrir el Cadence. Per fer-ho, 

cal seguir els següents passos: 

 

1- Obrir la sessió de X-Win: fer clic sobre el programa ja l’activa). 

 

2- Obrir la finestra de l’entorn de UNIX: WRQ Reflection → SSH Client). 

 

3- Connectar-se al servidor: Connection → Connection Setup. Allà on està escrit Host 

Name, s’introdueix el nom del servidro al que ens connectem. Per a connectar-se al 

servidor de la UPC a dia d’avui (Setembre de 2007), cal introduir: bluemoon.upc.es. 

Fem clic al botó de enter i el programa ens preguntará el nom d’usuari i el password. 

 

4- S’introdueix la direcció des d’on ens volem connectar. Per la UPC és: 

 

setenv DISPLAY 147.83.138.XXX:0.0   on el valor XXX és un enter de tres xifres que 

depenent del lloc des d’on ens connectem serà un nombre o un altre. 

 

5- Introduir l’ordre d’obrir el Cadence:  

 

ams_cds –m fb &   (on el símbol & es posa, no per obrir el programa, sinó per evitar que 

l’entorn de UNIX quedi penjat a l’arrencar el Cadence) 

 

6- Un cop aquí, tenim el Library Manager, on es pot seleccionar una llibreria (finestra 

esquerra), i un cop seleccionada es pot triar quina cel·la es vol observar o modificar 

(finestra central). Per escollir si volem executar el layout, l’esquemàtic o alguna altra 

vista de la cel·la, cal marcar-ho a la finestra de la dreta (fent un doble clic allà sobre 

s’obrirà ja la vista de la cel·la en el Cadence). 

 

7- Per crear una nova llibreria per treballar, cal fer clic sobre File → New → Library. 

Allà es pot escollir la tecnologia amb què es treballarà. Per al cas d’aquest projecte és la 

TEC-C35B4 (s’ha de seleccionar a Attach to existing Tech Library, ja que sí que és 

necessària la llibreria i ja existeix – no cal crear-la de nou), que permet treballar amb 4 

capes de metall. 

 

8- Per crear els arxius d’esquemàtic i layout cal, amb la llibreria on es vol posar 

seleccionada, fer clic sobre File → New → Cellview. A dalt s’introdueix el nom de la 

cel·la, i a la part inferior el tipus de cel·la (l’esquemàtic està associat a Composer 

Schematics, y el layout al Virtuoso). Quan dos cel·les de diferent tipus reben el mateix 

nom, el Cadence les agrupa com a vistes diferents d’una única cel·la. 
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9- En cas de necessitar el Library Manager i trobar-lo tancar, cal fer clic sobre Tools → 

Library Manager per tornar-lo a obrir, a la finestra de icfb. Fent File → Exit en aquesta 

mateixa finestra, es tancaran totes les finestres del Cadence (en cas que alguna no hagi 

guardat les últimes actualitzacions, automàticament se’ns donarà l’opció de desar-ho 

abans de tancar). 

 

G.2- Esquemàtic  
 

En aquest apartat es parlarà de com introduir al Cadence l’esquema del circuit.  

 

Un cop creat i obert l’arxiu (veure l’apartat anterior), ja es pot començar a inserir 

elements a l’esquema. Per fer-ho, cal utilitzar l’ordre Add → Instance. Un cop allà, 

se’ns dóna l’opció de seleccionar la llibreria i la cel·la que es vol inserir. Les llibreries 

més utilitzades en aquest projecte són: 

 

- gandalf: el programa permet utilitzar elements del propi circuit com a cel·les per a 

parts que les incloguin. Per preparar-ho per utilitzar-ho cal escollir l’opció Design → 

Create Cellview → From Cellview, un cop allà acceptar les opcions donades, i 

finalment escollir, segons el que es posi a cada finestra, on es posarà cada pin  (per a 

cada finestra, el programa indica a quin lloc estaran aquells pins). 

 

- CORELIB: en aquesta llibreria es troben la majoria dels elements que s’utilitzen 

habitualment en circuits electrònics: portes lògiques, flip-flops, pins, multiplexors, la 

connexió a 0 lògic... 

 

- analogLib: en aquesta llibreria trobem els elements utilitzats en simulacions 

elèctriques tals com resistències, inductàncies i capacitats fixes o variables, fonts 

d’alimentació de molts tipus... 

 

Un cop seleccionada la llibreria, cal escollir l’element de dins seu, i d’aquest cal marcar 

l’opció symbol. Ara, si passem a la finestra del disseny, ja tenim el símbol de l’element 

que es vol inserir, i fent clic en un punt determinat, l’element es posarà allà. 

 

Per unir els elements, cal utilitzar l’opció Add → Wire, i marcar els punts d’inici i final 

de la línia (aquesta té sols formes horitzontals i verticals, i si es vol es poden marcar 

punts intermitjos perquè la línia passi per allà). Si es vol donar un nom a una línia per 

observar-la després amb aquell nom a les simulacions, cal escollir Add → Marker, 

teclejar el nom i marcar un punt de la línia on es vol adherir el marcador. 

 

Per a crear els pins del circuit (que són els que s’utilitzen després al crear un símbol del 

circuit) cal utilitzar l’opció Add → Pins, i teclejar el nom del pin. A la pestanya de sota 

del nom, es pot seleccionar si el pin és d’entrada o sortida. Per a les xarxes de rellotge i 

RESET, cal seleccionar l’opció input/output (entrada sortida). 

 

Un cop creats els elements, és possible que es desitgi modificar-ne elements o 

connexions. A continuació es descriuen algunes de les opcions d’edició més utilitzades 

habitualment: 
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- Propietats: cal fer doble clic sobre l’element que es vol editar. Un cop allà dins, es 

poden modificar diversos paràmetres que variaran segons l’element marcat. 

 

- Borrar: per borrar elements o pistes, cal marcar-los i prémer la tecla Supr del teclat. 

 

- Moure: per moure elements (o pistes), un cop seleccionat cal fer un clic sobre ells (o 

bé tocar la tecla M del teclat), i un altre per escollir la nova posició. 

 

- Copiar : cal seleccionar l’element (o elements, o pista/es) que es vol copiar, prémer c, 

fer clic sobre un punt d’origen, i fer clic sobre la posició d’aquest punt per a la còpia. 

 

- Girar: cal, amb l’element a girar seleccionat, escollir Edit → Rotate, i llavors es pot 

seleccionar l’origen de rotació des d’on l’objecte girarà 90º.  

 

Finalment, un cop es té l’esquema, cal escollir Design → Check and Save, que desa el 

disseny i, a més, mostra possibles punts problemàtics seus. Els possibles punts de 

conflicte apareixen marcats amb una creu de color groc. Es pot tractar de que no siguin 

problemes (com sortides a l’aire que efectivament ho hagin d’estar, o grups de moltes 

línies que hagin d’anar connectades al mateix punt), però es recomana examinar un per 

un tots aquests marcadors per tal d’esbrinar quina és la causa de cadascun (ja que a 

vegades poden ser connexions no desitjades, entrades a l’aire (mai es pot deixar una 

entrada a l’aire en un circuit real, en tot cas es pot connectar a terra), connexions no 

completes, elements utilitzats que ja no existeixen a les llibreries on eren al crear el 

circuit...). Un cop examinats tots els warnings, i acceptats els que restin, es pot 

considerar complet el circuit d’esquemàtic.  

 

Ara es pot, si es vol, crear un símbol a partir del circuit, per utilitzar-lo en nivells 

jeràrquics superiors. Per fer-ho, cal escollir l’opció Design → Create Cellview → From 

Cellview, un cop allà acceptar les opcions donades, i finalment escollir, segons el que es 

posi a cada finestra, on es posarà cada pin  (per a cada finestra, el programa indica a 

quin lloc estaran aquells pins). Si es modifica un circuit, cal tornar a crear el símbol per 

poder-lo utilitzar al nivell superior. Si el que es fa és sols un canvi intern, deixant els 

pins tal com estaven prèviament, n’hi ha prou escollint, quan el programa pregunta si es 

vol sobreescriure, l’opció Modify, i al nivell jeràrquic superior a aquest no caldrà tocar 

res. Però si el canvi afecta els pins externs, quan el programa pregunta sobre si 

sobreescriure o no, cal escollir Replace, i caldrà, en totes les cel·les que utilitzin l’actual, 

borrar-la i tornar-la a posar perquè no hi hagi errors derivats d’aquesta unitat (de fet, 

aquest procés s’ha de fer cada vegada que es fa Replace en una cel·la). 

 

G.3- Layout  
 

Aquí s’explica com realitzar el que serà el circuit que es fabricarà finalment, la 

disposició i connexió d’elements, coneguda com a layout. 
 

En primer lloc cal crear i obrir l’arxiu de layout. Per veure com fer-ho es recomana 

revisar l’apartat A6.1 d’aquest annex. Tal com també es feia a l’esquemàtic, aquí també 

es poden importar cel·les d’altres llibreries o de la mateixa. El procés és el mateix que 
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per a l’esquemàtic: Add → Instance, i allà seleccionar la llibreria i la cel·la (el 

comentari de què conté cada cel·la el podem trobar a la secció dedicada a l’esquemàtic). 

 

 La diferència és que aquí no cal crear una cel·la especial (com era símbol en el cas de 

l’esquema), i que s’ha de seleccionar, de la cel·la, la vista de layout. A més, quan es 

modifica un layout, els que l’inclouen ja es modifiquen automàticament, sense haver de 

refer cap vista relativa a la cel·la modificada.  

 

Per col·locar les cel·les, un cop seleccionada la vista de layout, cal moure la vista prèvia 

de la cel·la, i quan la tinguem allà on es vol posar, fer clic al mouse.  

 

Per crear pistes, es fa un procés que també es pot utilitzar per crear cel·les bàsiques. A 

diferència de l’esquema, on només amb connexions no és suficient per representar els 

elements (sempre cal utilitzar, al nivell més bàsic, transistors), aquí podem crear una 

cel·la simplemen a partir de dibuixar capes. Simplement cal dibuixar les capes de metall 

que formen cada cel·la. Es pot escollir, a la finestra de LSW, la capa en què volem 

dibuixar (hi ha, entre altres, les capes dels metalls, les dels polisilicis, les dells pous...). 

I, un cop seleccionada, s’escolleix l’opció Create → Rectangle (el més habitual) o 

Create → Polygon (molt menys utilitzada) i, amb el ratolí, es marquen els punts de 

referència on es crearà la unitat dibuixada. 

 

Els contactes entre metalls s’han de crear de la mateixa manera que els rectangles de les 

connexions: cal escollir el material utilitzat (cada via connecta el metall del número de 

via amb el metall superior a aquest, i el material Contact connecta el Metall 1 amb el 

Polisilici 1) a la finestra de LSW, i crear un rectangle que estigui en una zona on 

coincideixin els dos metalls (el contacte s’acostuma a posar amb una amplada de 0,6 

µm). 

 

Per crear pins, cal escollir l’opció Create → Pin. Tenint seleccionat, a la finestra de 

LSW el material en què es vol posar el pin, s’escolleix l’opció Shape, es posa el nom 

del pin (ha de coincidir amb el nom que se l’hi ha posat a l’esquema), es marca que sí 

que es vol veure el nom del pin, s’escolleix la mida de la lletra (davant del dubte, 0,5 

pot ser una bona elecció), es marca el pin com a entrada, sortida o entrada/sortida i, 

finalment, amb el mouse es marquen els extrems entre els quals s’ubicarà el pin. 

 

Un cop creats els elements, és possible que es desitgi modificar-ne elements o 

connexions. A continuació es descriuen algunes de les opcions d’edició més utilitzades 

habitualment: 

 

- Propietats: cal fer doble clic sobre l’element que es vol editar. Un cop allà dins, es 

poden modificar diversos paràmetres que variaran segons l’element marcat. 

 

- Borrar: per borrar cel·les o rectangles, cal marcar-los i prémer la tecla Supr del teclat. 

 

- Moure: per moure elements (o pistes), un cop seleccionat cal fer un clic sobre ells (o 

bé tocar la tecla M del teclat), i un altre per escollir la nova posició. 
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- Copiar : cal seleccionar l’element (o elements, o cel·la/es) que es vol copiar, prémer c, 

fer clic sobre un punt d’origen, i fer clic sobre la posició d’aquest punt per a la còpia. 

 

- Canvi de mida: cal, un cop escollit el polígon a modificar, escollir Edit → Strech. Es 

fa clic sobre l’origen, i després sobre el punt on es vol que aquell punt passi a estar. 

 

- Girar: cal, amb l’element a girar seleccionat, escollir Edit → Rotate, i llavors es pot 

seleccionar l’origen de rotació des d’on l’objecte girarà 90º.  

 

Un cop la cel·la ja està creada i guardada, caldrà passar les verificacions de DRC i LVS, 

per comprovar que es pugui fabricar i coincideixi amb l’esquema elaborat prèviament. 

 

G.4- Verificació DRC  
 

Per realitzar aquesta verificació (si un circuit no la passa pot significar que no es pot 

fabricar, encara que hi ha alguns errors de DRC (design rules check) que es poden 

bypassar per diferents motius, però cal, si es fa, tenir controlats tots els errors de DRC 

del xip i per quina raó no s’han corregit) es disposa de diferents eines. En aquest 

projecte s’ha treballat amb el Diva i l’Assura.  

 

En primer lloc es comentarà com executar aquest procés utilitzant el Diva. Per executar 

el DRC del Diva sobre el layout del circuit cal, a la finestra del layout, seleccionar 

l’opció Verify → DRC perquè comenci el procés. El programa preguntarà quins 

interruptors (switches) es volen utilitzar. Es pot d’indicar, aquí, l’opció de modificar els 

criteris de DRC (per exemple, es pot dir que s’ignori tot el relatiu als pins a l’aire, o que 

es verifiqui també que la posició dels elements respecte la graella tingui una certa 

regularitat). Encara que, de fet, els resultats que s’obtenen amb les opcions per defecte 

són, en aquest apartat, els més satisfactoris a nivell general. 

 

Un cop obtingut el DRC (per circuits grans pot tardar molta estona – pel circuit sencer 

de Gandalf necessita més d’una hora per verificar-ho tot), es poden observar els errors 

que dóna a la finestra de icfb. Si el que volem és veure els errors un per un i on estan es 

pot recorrer a Verify → Markers → Find, i allà, prement Next podem anar passant per 

sobre de les marques. 

 

Si el DRC que es vol passar és el de l’Assura, aquest procés varia una mica. Cal escollir 

Assura → DRC, i quan surt la pantalla del DRC es pot fer acceptar directament  (si es 

vol, tenim switches com els del Diva amb funcions similars).Cal dir que, quan es va fer 

aquest projecte, l’Assura, pel que fa a DRC no podia acabar el procés, però sí que es 

podien veure els errors al Log File del DRC, on al final n’apareix la llista.  

 

En general, la majoria d’errors es poden veure tant en un DRC com a l’altre, però 

l’Assura en mostra algun que no apareix al Diva (té un criteri més exigent), i com que a 

l’Assura el programa, en aquells moments no acabava el procés (potser el que llegeixi 

aquestes línies ja no tindrà aquest problema, però per si aquest persisteix o torna 

aparèixer, sempre és interessant tenir una solució), la solució era, al tornar a fer el DRC, 

dir que sols es vol passar en una zona del circuit, i marcar una zona que pot ser, el 

primer cop, la meitat. Si l’error apareix, tornem a dividir en 2 el xip i es mira si és a la 
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zona que es mira. Repetint el procés successivament, al final s’arribarà a una zona 

petita. En aquest punt, el procés es complica una mica, així que arribats aquí és 

recomanable desar una còpia de seguretat de la cel·la, i en aquesta còpia, provar d’anar 

traient, un per un, tots els elements que hi hagi, fins que al treure’n un de concret l’error 

desapareixerà. Amb l’element identificat i el nom de l’error també, solucionar-lo ja no 

serà difícil (encara que, si és possible, sempre és millor que el Diva per sí mateix trobi 

aquest mateix error). 

 

Per acabar amb aquest apartat, es descriuen alguns dels errors de DRC més comuns. 

 

- Violació de les distàncies i amplades mínimes (si són massa petites, la fabricació no 

pot garantir que no hi hagi contacte). El Diva els detecta tots (i l’Assura també), així que 

es poden localitzar fàcilment amb l’eina d’observar els marcadors. 

 

- Violació de les amplades màximes (si són excessives no es pot fabricar el circuit). El 

Diva els detecta tots (i l’Assura també), així que no hi ha problemes per detectar els 

errors utilitzant marcadors. Si es volen posar pistes molt amples i hi ha aquest error, la 

solució és posar ranures dins de la pista que serveixen per solucionar el problema (això 

sí, aquestes ranures també tindran limitacions d’amplada i longitud mínima i màxima 

perquè el circuit sigui fabricable; tampoc no es podrà fabricar el circuit si dues ranures 

de metalls consecutius no guarden una mínima separació entre elles). 

 

- Problemes de densitat. Estan associats a una capa concreta (i els detecten tant el Diva 

com l’Assura), i indiquen que no s’aprofita a fons la densitat que permet aquella capa. 

Per al cas del tipus de circuit amb què s’ha treballat en aquest projecte, aquest no és un 

problema greu i es pot ignorar. 

 

- Problemes d’antenna ratio. Es produeix en metalls amb càrrega estàtica connectada a 

una porta, on hi ha el risc que una possible càrrega electrostàtica durant el procés de 

fabricació destrueixi la porta; està associada a la quantitat d’àrea de metall connectat a 

una porta. La solució és afegir, en el metall associat a la porta en qüestió, ponts entre 

capes de metall per evitar que hi hagi massa superfícies d’un mateix metall associades a 

la porta. També es pot posar un díode que faci de senyal intermig entre la porta i la línia 

de metall. Aquest error (que sols apareis en pistes molt llargues) el Diva NO el detecta, 

però l’Assura sí. 

 

- Problemes de pins. Es produeix quan no s’han assignat correctament els pins d’entrada 

i sortida de la cel·la (cal recordar-se de posar com a pins d’entrada/sortida els de VDD i 

GND, sovint aquest és l’error comès). També apareix si no s’assignen correctament 

quins són d’entrada i quins de sortida, així com quan hi ha entrades o sortides a l’aire 

(en el cas de les sortides pot no ser un problema, però cal tenir controlats tots i cadascun 

d’aquests errors). I també hi haurà errors d’aquest tipus si hi ha dos pins al mateix punt 

(sovint aquest error delata un solapament entre vies independents). Cal verificar aquest 

tipus d’errors amb el Diva, ja que l’Assura sempre detecta error en totes les entrades i 

sortides, encara que ja hi hagi els pins posats correctament (almenys, tal com 

funcionava l’Assura quan es va realitzar aquest projecte).  
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- Aquest no és exactament un error de DRC, però també és necessari saber-ho. ja que 

pot donar lloc a errors. En cas que el xip utilitzi més d’una xarxa d’alimentació, és 

necessari que al passar el DRC (i també el LVS) es faci un pont entre alimentacions al 

layout (després, al fabricar el circuit, cal recordar-se de treure’l), ja que el programa 

necessita tenir una sola xarxa de terra i una d’alimentació perquè doni per bo el DRC 

del circuit. 

 

G.5- Verificació LVS  
 

Un cop el circuit passa la verificació de DRC, és hora de comparar-lo amb l’esquemàtic 

que té associat. Aquesta és la funció del LVS (layout versus schematics), la de comparar 

que ambdos circuits siguin iguals.  
 

Així com en el DRC es parla d’errors de fabricació que potser al final no influeixen 

(potser es viola una distància mínima i tot i això les pistes apareixen separades entre 

elles, potser un error d’antenna ratio està allà i la pista no resulta afectada i el circuit 

funciona...), en el LVS tots els errors són crítics i no se’n pot ignorar cap, ja que un 

error vol dir que no ens ajustem a l’esquemàtic i, si l’esquemàtic és correcte (encara que 

mai s’ha de descartar, quan apareix un error de LVS, la possibilitat de que aquest estigui 

a l’esquema i no al layout), significa que el circuit no funciona correctament. 

 

El LVS del Diva no es recomana utilitzar-lo, ja que a vegades dóna errors que no 

existeixen (com ara amb la porta NAND28, on considera que dues vistes de la cel·la 

bàsica són dieferents i per tant no passen la verificació). De fet, segons una afirmació 

d’un dels responsables del Cadence, elserrors no s’han corregit doncs en futures 

edicions del Cadence és possible que el Diva ja no s’inclogui. Si, malgrat aquests 

problemes, es vol passar el LVS del Diva, cal utilitzar la funció Extract (dins del menú 

Verify) y, a continuació, Verify → LVS, on cal seleccionar la llibreria on estan les 

normes de LVS i escriure el nom de l’arxiu (en el format de l’element extret). 

 

Per passar el LVS amb l’Assura, cal seleccionar Assura → LVS, acceptar, si ens 

pregunta si volem guardar dir que sí (si no, no es podrà passar el LVS, problema que no 

existia en el DRC), i, al final, acceptar quan ens pregunti si volem veure el fitxer de 

LVS. Allà, en cas que el circuit sigui coherent amb l’esquemàtic, se’ns dirà que 

l’esquemàtic i el layout coincideixen. Si no, apareixerà a la dreta el llistat d’errors. Si 

aquests errors són tots de pins, no cal preocupar-se, ja que l’Assura té problemes amb 

ells. Per evitar que aquests problemes succeeixin, cal crear un nou arxiu, on es posen el 

layout i l’esquemàtic, però no com a composició d’eleements, sinó com una unitat dins 

de la nova cel·la.  

 

Si l’error que apareix no té relació amb els pins, caldrà verificar el circuit. Entre les 

opcions de la part inferior dreta, es pot escollir la possibilitat de veure els errors un per 

un, i a partir d’aquí podem veure quines són les pistes problemàtiques. I, al segon menú 

de la part superior de la finestra (si no es veu, canviant la mida de la finestra 

lleugerament (arrossegant el límit de la finestra amb el ratolí) ja és suficient perquè es 

solucioni el problema), hi ha l’opció de veure la verificació de cada cel·la, i allà 

s’observa quines cel·les tenen errors i on els tenen, i també es pot observar el nombre 

d’elements de cada cel·la a l’esquemàtic i al layout. 
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En cas que el xip utilitzi més d’una xarxa d’alimentació, és necessari que al passar el el 

LVS es faci un pont entre alimentacions al layout (després, al fabricar el circuit, cal 

recordar-se de treure’l), ja que l’esquemàtic assigna totes les cel·les a una única xarxa 

d’alimentació.  

 

G.6- Simulacions elèctriques  
 

Aquí es comenta com simular els circuits en forma d’esquemàtic a nivell elèctric. Es 

tracta d’una simulació que, si bé és lenta, permet conèixer com afecten temes com les 

capacitats o els retards de porta al circuit, així que sempre que sigui possible (quan el 

circuit no sigui massa gran) és molt recomanable utilitzar-ho. 

 

Dins del menú Tools, cal escollir l’opció Analog Environment, i així s’obrirà l’Spectre. 

Fent Analysis → Choose, s’accedeix al menú on s’escolleix què es vol simular. 

Usualment, el que interessa és escollir trans (és a dir, transitori, que és el que fa 

l’Spectre i no pot fer el Verilog) i escriure el temps que es vol simular a la finestra de 

text. Escollint l’opció Setup →  Temperature, es pot accedir a canviar la temperatura en 

què es fa l’assaig. L’opció de seleccionar els senyals que es desitja observar s’executa 

escollint Outputs → To be plotted → Select on Schematics, i així ja es poden marcar, a 

l’esquema, els senyals que es desitja observar. Si un cop executada la simulació es 

desitja veure senyals no marcats, es poden canviar els senyuals pel mateix procediment, 

i després cal escollir Results → Plot Outputs per actualitzar la vista. 

 

Per desar l’estat actual cal anar a Session → Save State, escollir el nom de l’estat i fer 

acceptar. Per carregar un estat anterior, Session → Load State és el camí per fer-ho 

(faltarà, llavors, fer doble clic sobre l’estat a carregar).  

 

I, pel que fa a realitzar la simulació en si, cal executar l’opció Simulation → Run. Un 

cop tenim la gràfica, els botons de X i Y permeten fer zoom en els dos eixos, tocar Z 

permet fer un zoom en una finestra determinada (en aquests tres casos, cal tocar dos 

cops el botó esquerre del ratolí, per marcar els punts d’inici i final del zoom). 

Seleccionant la icona que mostra quatre barres horitzontals paral·leles, es pot separar les 

gràfiques o unir-les totes en una única cuadrícula. Tocant Supr sobre una gràfica, 

aquesta desapareix de la imatge.  Prement T es pot posar un marcador en un punt 

determinat de la gràfica (el lloc on es polsi el botó esquerre del ratolí), i fent doble clic 

sobre aquest marcador es pot canviar-ne les propietats (entre elles, la precisió). 

Seleccionant un senyal i fent clic sobre la icona que mostra una calculadora, podem 

realitzar càlculs numèrics sobre aquell senyal. Finalment, per treure la imatge per 

utilitzar-la després, cal prémer, amb la gràfica visible, ImprPetSist, i enganzar el 

contingut del portapapers en un programa de dibuix a través del qual es podrà guardar la 

imatge. 

 

G.7- Simulacions lògiques  
 

Per acabar amb aquest tutorial, es comentarà com realitzar una simulació lògica. Per 

iniciar-la, cal anar a Tools → Simulation → Verilog-XL. Fem enter en el següent menú, 

i s’obre el simulador. Allà, la majoria de valors per defecte són correctes, així que no és 
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necessari tocar-los (podem observar-los a Setup → Netlist, i fent clic sobre More es 

poden veure tots els paràmetres). Fent Setup → Record Signals es pot accedir als 

senyals a visualitzar (es pot veure sols l’última capa, totes, o sols una part); es recomana 

escollir justament les que facin falta, no més, perquè aquest paràmetre influeix 

decisivament sobre la velocitat de càlcul (és per això que aquí es treuen les sortides dels 

bloc com a sortides, en lloc d’examinar els interns: per agilitzar els càlculs). 

 

Entrant a Stimulus → Verilog s’accedeix als fitxers d’estímuls que s’aplicaran al circuit. 

Es preguntarà si es vol crera un arxiu, i caldrà respondre que sí. Seleccionant Copy a 

dalt, i marcant aquest fitxer, si posem a la finestra de baix on diu “nom del nou arxiu” el 

nom de l’arxiu que volem crear (no es pot treballar amb l’arxiu per defecte, ja que es 

reinicia cada cop que es fa la netlist del circuit), i així ja tindrem un arxiu que es podrà 

modificar lliurement. Seleccionant Edit i després el fitxer que es vol modificar, fer 

Apply condueix a l’editor de text, on s’hauran d’incloure, en llenguatge Verilog, les 

accions a realitzar en el circuit. Un cop editat el fitxer, cal prémer sobre Acceptar, i així 

ja queda seleccionat l’arxiu. 

 

Per editar els textos de les simulacions, en general són suficients unes poques funcions 

que ja estan pensades per a aquests casos. A continuació podem veure les funcions més 

utilitzades a les simulacions lògiques (els textos comentats de l’Annex 5, en són 

exemples): 

 

  //  
S’utilitza aquest símbol quan el que ve al darrera és un comentari (serveix perquè el que 

el segueix el Verilog no ho interpreti com a estímul). 

 

initial 
a = 1'b0; 
La funció initial s’utilitza aquesta seqüència per indicar que la línia següent és una 

inicialització. = funciona com a assignació (a agafa el valor de la seva dreta), on 1’b0 

significa 0 i 1’b1 significa un 1 lògic,. El ; del final es posa per indicar el canvi de línia. 

 

always 
#4 a = ! a; 
Aquesta seqüència significa que el senyal oscil·la de manera regular, sent el valor 

darrera de # el temps que tarda a canviar de valor. El símbol ! significa que el senyal 

agafa el valor invers al de la dada que segueix al símbol. 

 

begin 
   #1 a = 1'b0; 
La paraula begin es posa quan comença la seqüència de polsos que s’introdueix al 

circuit. #1 significan que 1 ns després de l’acció anterior es produeix l’assignació que ve 

al darrera (en auest cas, vol dir que 1 ns després de l’inici a agafa com a valor 0). 

 

#100000 $finish; 
end 
Aquesta seqüència es posa sempre al final de la simulació. Darrera de # es posa quants 

segons després de l’última ordre donada es vol que acabi la simulació, i $finish és el 
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codi que significa que s’acaba la simulació en aquell instant. La funció end indica el 

final del fitxer. 

 

Existeixen altres funcions dins del Verilog, però amb les anteriors ja és suficient per 

realitzar les simulacions requerides. 

 

A continuació, tocant Simulation → Start Interactive, el programa fa la netlist del circuit 

(si pregunta si volem que la faci, cal dir que sí). Un cop feta, si no hi ha errors (el 

programa no acceptava, en el nostre xip, la cel·la LOGIC0, així que per fer les 

simulacions de Verilog s’ha hagut de substituir l’entradad a 0 per una entrada a l’aire 

per als CLKBU15 no utilitzats de l’arbre de distribució general del rellotge), es pot fer 

Simulation → Run perquè es realitzi la simulació. 

 

Per veure els resultats, cal seleccionar Debug → Utilities → View Waveform, i així 

s’obre el visualitzador d’ones. Fent clic sobre la pestanya del mig de la banda esquerra, i 

escollint Search Now, apareixen els senyals que es poden veure. Es seleccionen els que 

es vol veure, i aquests apareixeran a la finestra de la dreta. Podem observar que tenim 

dos marcadors que permeten veure els valors dels senyals en un punt determinat, tenim 

una opció, a dalt a l’esquerra, d’escollir la unitat de visualització (en aquest projecte, 

són els ns). I a la dreta, tenim les opcions relatives al zoom (augmentar, disminuir o 

situar-lo entre els dos marcadors). Finalment, per treure la imatge per utilitzar-la 

després, cal prémer, amb la gràfica visible, ImprPetSist, i enganzar el contingut del 

portapapers en un programa de dibuix a través del qual es podrà guardar la imatge. 

 

 


