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RESUM En aquest projecte s’ha dissenyat un circuit integrat destinat a l’estudi del soroll 
en xarxes d’alimentació. Amb aquesta finalitat s’ha dividit el xip en 8 blocs, que 
poden treballar de manera conjunta o independent, cadascun dels quals consta 
d’una cadena de flip-flops i inversors que generen activitat i d’un oscil·lador 
d’anell que permet observar la influència del soroll en el xip. El xip permet 
observar les sortides d’aquests oscil·ladors, i també la tensió en diversos punts a 
través de picopads. 
 
En primer lloc s’ha dissenyat el sistema de control i l’estructura general del xip. 
A continuació, s’han fet proves per dimensionar i assajar el circuit. I, després de 
realitzar el layout (disposició física dels elements al circuit), s’ha verificat el 
circuit final. 
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1- Motivació i objectiu del projecte 
 

1.1- Motivació 
 
El problema del soroll a la xarxa d’alimentació ve donat pel fet que les línies de 
distribució de l’alimentació no proporcionen, al punt on arriben, una tensió constants, 
sinó que aquesta té, en el camí cap al punt on ha d’anar, caigudes resistives (∆V=IR) i 
inductives (∆V = L · dI/dt). Aquest canvi en la tensió d’alimentació es coneix com a 
PSN (Power Supply Noise, és a dir, soroll a la xarxa d’alimentació). Cada etapa de la 
xarxa d’alimentació contribueix al soroll (quan més complexa sigui la xarxa 
d’alimentació – circumstància cada vegada més freqüent a l’electrònica actual – més 
gran i difícil d’estimar serà el soroll).  D’altra banda, els transistors tenen un valor 
anomenat PNM (Power Noise Margin, és a dir, marge de soroll a l’alimentació) que 
marca els límits de soroll a l’alimentació de cada element per tal que aquest segueixi 
funcionant correctament. Els sorolls resistiu i inductiu tenen, cadascun, el seu propi 
límit. El primer objectiu del disseny de les xarxes d’alimentació és que aquests límits no 
es sobrepassin. 
 
Amb la reducció progressiva de la mida dels transistors s’incrementa la densitat del 
circuit. El nombre de transistors en els xips s’ha anat doblant cada un cert temps – 
primer cada any i després més lentament –, passant d’uns pocs transistors als anys 60 a 
centenars de milions actualment. També la densitat del corrent, tan en el seu component 
continu com  els corrents transitoris que es produeixen en la commutació dels 
transistors. Aquests dos factors estan provocant un augment exponencial del corrent a 
mida que tecnologia evoluciona. Això provoca caigudes de tensió a l’alimentació cada 
vegada més grans, amb la qual cosa guanya importància la necessitat de dissenyar 
xarxes d’alimentació que, vistes des dels terminals d’alimentació, tinguin impedàncies 
tan petites com sigui possible.  
 
Cada vegada guanya més pes, dins dels xips, la superfície dedicada a la xarxa 
d’alimentació (al voltant de 1/3 de la superfície del circuit): s’opta per 
sobredimensionar-ho des del principi, a causa de les dificultats que comporta realitzar 
modificacions en xips ja fets (el cost de les hores addicionals per arreglar-ho, tasca que 
pot implicar un redisseny de tot el circuit, és més que el de gastar més espai del compte 
a la xarxa d’alimentació). 
 
Unes fluctuacions excessives a l’alimentació poden causar: 
 

- Indeterminació en els retards del senyal. El retard d’un circuit depèn del 
nivell de la tensió d’aquest. Una reducció de la tensió d’alimentació implica que 
els transistors MOS vegin reduïda la diferència de la tensió entre drenador i 
sortidor, la qual cosa redueix el corrent de sortida dels transistors, i viceversa. I, 
el fet de tenir un soroll molt irregular afectarà els retards. Per tant, el soroll 
limita la freqüència del circuit integrat.    

 



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

 

 

Pàgina 8 

- Desviacions aleatòries en el període i la fase del rellotge. El període dels 
senyals compta, sempre, amb dos components de desviacions aleatòries. En 
primer lloc, les desviacions entre cicles (aleatòries, de manera que contribueixen 
a l’incertesa en els temps de referència i limiten per tant la freqüència d’operació 
del circuit), que caracteritzen les variacions temporals entre senyals de rellotge 
adjacents. I tenim també, d’altra banda, les desviacions de pic a pic, que es 
refereixen a variacions sistemàtiques a la fase del rellotge, que són una desviació 
regular (és un retard que apareix a cada període i que es va acumulant amb el pas 
del temps, i afecta per tant el sincronisme del circuit). 

 
- Reducció dels marges de soroll dels transistors. Si hi ha variacions 

indeterminades a la tensió, s’incrementa el risc de què hi hagi transistors que no 
interpretin correctament el nivell alt i el baix de tensió, de manera que aquestes 
variacions poden obligar a utilitzar components amb uns marges de soroll més 
grans. 

 
- Degradació de la fiabilitat de l’òxid de porta. Una reducció de l’òxid de porta 

implica una millora en la velocitat de transmissió d’informació del circuit, però 
al mateix temps també implica problemes d’efecte túnel en els electrons i una 
reducció de la fiabilitat d’aquest òxid. Com que aquest òxid ha arribat a ser de 
l’ordre de desenes d’Angstroms en els sistemes CMOS actuals, el seu camp òxid 
ha esdevingut el límit als nivells de la tensió d’alimentació. Si els valors de 
tensió són excessivament elevats hi ha el risc que l’òxid de porta es degradi 
(disminuint així la fiabilitat del circuit a llarg termini), circumstància que és més 
probable en cas de soroll a l’alimentació. 

 
Així doncs, és important treballar per intentar reduir-les. 
 
 

1.2- Objectiu del projecte 
 
Aquest projecte està orientat a l’estudi del soroll a les xarxes d’alimentació, el PSN 
(Power Supply Noise) en circuits digitals. Per tal de poder conèixer millor el 
comportament del soroll (la qual cosa suposa una ajuda per al disseny de futurs 
circuits), seria desitjable poder comptar amb un circuit experimental on estudiar-lo.  
 
Amb la finalitat esmentada es dissenyarà un xip que s’omplirà d’elements la funció dels 
quals serà la de crear una pertorbació de magnitud i posició coneguda i amb una 
geometria molt regular (una cadena d’elements repetida moltes vegades) que facilitarà 
que el soroll existent sigui controlat (es pot fer treballar diferents segments del circuit 
independentment els uns del altres) i conegut. El circuit presentarà doncs una estructura 
simple i regular. Aquesta simplicitat també implicarà que els resultats obtinguts siguin 
aproximacions ja que el circuit no contindrà les irregularitats i l’aleatorietat d’estructura 
que hi ha habitualment en els circuits.  
 
Per tal de poder treure conclusions s’habilitaran punts perquè es puguin prendre 
diverses mesures per conèixer la situació del soroll de l’alimentació, en l’espai i en el 
temps. Es desitja poder comptar amb les mesures de la  mitjana i del valor instantani del 
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soroll, i per aconseguir-ho s’habilitaran sortides a pins i picopads que permetran 
observar el soroll en diversos punts del xip. 
 
L’objectiu final és conèixer com es comporta el PSN davant de diferents condicions 
d’activitat dins d’un mateix circuit integrat, així com la comparació dels resultats 
obtinguts en el circuit real amb els previstos per diferents eines de simulació de circuits, 
tasques que s’hauran de fer a partir de treure mesures experimentals del xip dissenyat en 
aquest projecte. A partir de les dades que s’obtinguin en l’experimentació es podran 
extreure conclusions sobre el comportament general del soroll a l’alimentació, 
conclusions que poden ser útils per al disseny de futurs circuits integrats. 
 
 

1.3- Estat de l’Art 
 
Els estudis del PSN (Power Supply Noise, és a dir, el soroll a les xarxes d’alimentació) 
encaminen molts dels seus càlculs a modelar la xarxa d’alimentació com un conjunt 
d’elements separats (incloent resistències, inductàncies i capacitats), sent l’objectiu de 
molts d’aquests models la simplificació de la impedància del circuit (i cal dir que, 
encara que molts d’aquests models utilitzen unes grans simplificacions, els resultats 
solen ser acceptables).[Man 04] Una aproximació que també s’utilitza molt és la de 
separar els sorolls resistiu (IR), és a dir, la caiguda de tensió mitjana de la tensió 
d’alimentació,  i inductiu (Ldi/dt) o caiguda de tensió transitòria.   
 
Actualment, l’aproximació més utilitzada és la de crear algorismes i utilitzar-los en 
programes de càlcul numèric (basant-se en l’assaig error: es van fent iteracions fins a 
arribar a una convergència). [NaK 00]. El problema d’aquest mètode de càlcul numèric 
és que, si bé els resultats obtinguts sí que són positius, aquests s’han de fer amb el 
circuit ja acabat. I, si aquest no compleix amb el que s’espera, cal modificar-lo (tasca 
que, si el circuit és d’alta densitat, pot ser llarga i dificultosa) i tornar a assajar-lo 
després, i anar repetint el procés fins a obtenir un resultat acceptable.  
 
Sembla necessari, doncs, desenvolupar més l’estudi d’aquest camp per tal de conèixer 
més com es comporten els circuits davant del soroll a les xarxes d’alimentació i per 
obtenir criteris generals per al disseny de xarxes d’alimentació. Aquestes estudis són 
necessaris no només per obtenir més precisió en el càlcul del comportament que tindrà 
el circuit, sinó també per elaborar i millorar eines que permetin obtenir estimacions del 
soroll a les fases anteriors al layout.   
 
Un treball recent que pot ser considerat un antecedent d’aquest projecte és el Research 
Report RR-2006-1 d’Heribert Ayan. [AyR 06] En aquest treball es presenta una eina per 
a poder prendre decisions sobre el disseny de la xarxa d’alimentació d’un xip abans de 
l’inici del seu layout. La base d’aquest mètode és considerar la tensió i corrent generada 
per cada porta del circuit com l’excitació de la xarxa (justament l’aspecte que es vol 
investigar amb l’elaboració del xip objecte del present projecte). A [AyR 06] es divideix 
el xip en tres nivells jeràrquics: el més baix a nivell de cel·la (inclou les cel·les standard 
de llibreria i dels conductors de la xarxa d’alimentació), l’intermig a nivell d’estructures 
regulars de cel·les, i un nivell superior a nivell de tot el xip (inclou les blocs del nivell 
intermig i les pistes que els connecten). Les equacions es resolen en el domini de la 
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freqüència i després es tornen a passar al domini del temps, per tal d’estalviar temps a 
les iteracions. Les cel·les es simplifiquen com a 2 impedàncies per modelar les 
propietats estàtiques (les estructures es poden complicar més, amb combinacions de R, 
C i L per obtenir transistors i altres elements), i una font de corrent per modelar 
l’activitat (pot fer-se a través de polsos o d’activitat creixent en una direcció del xip). 
 
També cal destacar la tesi de Jinseong Choi: Modeling of Power Supply Noise in Large 

Chips using the Finite Difference Time Domain Method. [Cho 02] L’objectiu d’aquesta 
és demostrar la viabilitat de realitzar simulacions de PSN (power-supply noise) a nivell 
de sistema, per tal de facilitar el disseny de futurs nanosistemes. S’utilitza el mètode de 
la Diferència Finita en el Domini del Temps (FDTD: Finite Difference Time Domain), 
extés per permetre també l’estudi de circuits no lineals, per resoldre les equacions 
obtingudes i per simular i quantificar l’excés de PSN en circuits amb diferents nivells de 
metal·lització, i es centra l’atenció en sistemes de tecnologia CMOS. S’estudien 
diferents problemes de la xarxa d’alimentació com ara impedàncies o propagació radial 
de l’ona (en particular, es para molta atenció al problema de les interaccions  entre 
l’encapsulat del xip i l’exterior). També s’analitza el problema del PSN en busos (o la 
seva amplada motiva que els sorolls inductiu i capacitiu tinguin un paper més destacat), 
que és molt indicat per a ser simulat mitjançant el mètode FDTD.  
 
Un altre antecedent es troba a “Power Distribution Networks in High Speed Integrated 
Circuits”, [MeF 03] llibre escrit per A. Mezhiba i E. Friedman, que estudia les xarxes 
d’alimentació de xips. A la primera part del llibre es dóna una visió general de les 
xarxes d’alimentació acompanyada d’informació general sobre elles. A la segona part 
d’aquest llibre es parla de les propietats elèctriques de les xarxes de distribució. Pel que 
fa a temes relatius als tractats en aquest projecte es parla de les propietats inductives de 
les xarxes (propietats que van directament lligades al soroll en aquestes ja que una part 
del soroll ve causat pels components inductius de les xarxes), les estructures i 
topologies més utilitzades per a la distribució elèctrica (aquestes distribucions 
influeixen directament sobre el soroll que generarà l’estructura, i al mateix temps 
aquestes característiques de soroll influiran a l’hora d’escollir una topologia de la 
xarxa). Cal destacar que al capítol 11 del llibre es parla de com amb la reducció de mida 
de components el soroll augmenta, i es presenta models per a aquest (amb la finalitat de 
mostrar com augmenta amb l’evolució de la tecnologia), la qual cosa denota que cada 
vegada és més crític el tema del soroll en els xips electrònics. 
 
Altres referències sobre aquest tema del soroll en la distribució de tensió són Report 

RR-2005-2 d’Heribert Ayan [AyR 06] (referit al modelat de circuits per calcular-ne el 
soroll), Introduction to distributed-parameter networks with application to integrated 

circuits de M. Ghausi i S. Kelly  [GhK 96] (que tracta també sobre el modelat de 
xarxes), Multiconductor Transmission Lines de C.R. Paul [Pau 94] (que tracta sobre la 
problemàtica de les línies de transmissió – que inclouen la de l’alimentació), i Sensor de 

soroll a l’alimentació dels circuits integrats CMOS de X. Artacho [ArR] 
 

1.4- Abast del projecte 
 
El procés d’elaboració d’aquest projecte ha constat de les següents fases (que són, a 
grans trets, les fases que requereix el disseny d’un xip): 
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1.- Disseny dels elements de control del xip. Obtenció dels esquemes generals del 
circuit, sense entrar en detalls de tipus de cel·la, quantitat de subblocs... 
 
2.- Simulacions elèctriques per determinar els elements que s’han d’utilitzar al circuit a 
nivell d’esquema per a cada funció, tant pel que fa a tipus com pel que fa a quantitat. 
 
3.- Comprovacions, a nivell elèctric i lògic, de què els circuits dissenyats funcionin 
correctament. 
 
4.- Traçat, a partir de l’esquemàtic obtingut, del layout del circuit, disposant els 
elements de manera que s’obtingui la màxima densitat possible. Inclou verificacions de 
DRC (viabilitat de fabricar el xip) i LVS (concordança del circuit amb el de 
l’esquemàtic), que poden obligar a modificar la disposició física dels elements o, fins i 
tot, l’estructura dels esquemes dissenyats anteriorment.  
 
5.- Verificacions elèctriques i lògiques del circuit un cop fet el layout (amb les 
modificacions que hagi obligat a introduir-hi el layout incloses).  
 
El següent pas seria la fabricació del circuit, i els posteriors assajos que es farien amb 
ell, primer per comprovar que funcioni i després per estudiar el seu soroll a 
l’alimentació en diverses circumstàncies diferents. Però, tots aquests punts, queden fora 
de l’abast d’aquest projecte. 
 
L’estructura de la memòria és la següent : 
 
- En primer lloc (Apartat 2) es presenta el disseny general del circuit (incloent tot el 
sistema de control). Primer es presenta la idea general del disseny (es comenta la idea 
d’utilitzar una cadena de transmissió amb flip-flops i inversors per generar soroll). I, 
després, s’exposa l’estructura dels esquemes del circuit amb una mica més de detall. 
 
- A continuació (Apartat 3) s’exposen les simulacions i processos de disseny que varen 
portar a obtenir l’esquema del circuit.  
 
En primer lloc es justifica la realització de les simulacions i s’estableix una relació entre 
ells. 
 
En segon lloc es descriu la solució escollida per als circuits principals del circuit. Sobre 
els subblocs es descriu amb quin criteri es van fer les proves i quins resultats van donar. 
Per a un dels blocs del circuit, anomenat oscil·lador d’anell, es mostra el procés de 
selecció del nombre d’inversors, i s’exposen els resultats que donarà l’opció escollida. I, 
per acabar amb aquest subapartat, es comparen els consums dels elements de control 
amb els del datapath i els de l’oscil·lador d’anell. 
 
Després es tracten les xarxes de distribució de senyals: la del rellotge (es comenta la 
importància que té i com s’ha arribat a la distribució escollida per al xip), la del reset  
(malgrat no ser molt crític, com que arriba a tot el xip la seva distribució guanya 
importància) i la resta (es parla d’altres senyals que han d’utilitzar arbres de distribució 
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a causa de les grans distàncies a cobrir). Es comenta també com altres elements 
(relacionats amb la configuració del xip) no necessiten arbre de distribució a causa del 
poc ús (que, a més, no és un punt crític) que tenen. 
 
I, per acabar amb aquest apartat 3, es parla del problema de la caiguda de tensió a 
l’alimentació del xip. Tant per a una estructura bàsica del circuit (fila de portes), i 
s’explica com aquesta caiguda, perquè fos apreciable, necessita una amplada 
considerable com per a l’anella d’alimentació (es comenta com aquesta caiguda ha 
obligat a sobredimensionar l’anella d’alimentació). S’inclouen, en aquest apartat, els 
resultats esperats als picopads per a aquests paràmetres. 
 
 
- L’Apartat  4 mostra quina és la forma final que tindrà el xip quan es fabriqui, 
comentant, de tots els circuits realitzats i les cel·les de llibreria utilitzades, la funció que 
tenen. S’inclou informació més detallada sobre les unitats més importants: bloc, core, 
pins i part de control, dels que es mostren i es comenten els esquemes (a més a més de 
la funció com a la resta d’elements), i per al bloc i al xip final s’inclou també el layout 
amb un comentari sobre aquest. També s’inclouen la jerarquia i les mides del disseny. 
 
- A l’apartat 5 trobem tots les simulacions que es varen realitzar per assegurar el 
correcte funcionament del circuit integrat. Es van fer simulacions a nivell elèctric 
(proporcionen molta informació però no són viables per a sistemes de grans 
dimensions). També es van fer simulacions lògiques (no proporcionen informació sobre 
paràmetres elèctrics però permeten simular ràpidament circuits grans). 
 
- A continuació s’exposen les conclusions del treball (es comenten les característiques 
del xip final en comparació amb les previsions inicials, les limitacions que té el xip i 
una llista de consells per tal que el seu ús sigui més satisfactori) i la bibliografia 
utilitzada. 
 
- Finalment, s’inclouen, en els annexos: un glossari amb termes tècnics utilitzats en 
aquest projecte, dades necessàries per poder fabricar i assajar el circuit (excepcions fetes 
a les simulacions, proves de LVS...), els càlculs numèrics detallats de les caigudes de 
tensió a l’anella i dels consums (incloent-hi gràfics per il·lustrar-ho millor), els arxius de 
Verilog utilitzats a les simulacions lògics (indicant la funció i comentant l’estructura), la 
descripció detallada de totes les cel·les del circuit (tant de les de llibreria com de les 
creades per a aquest xip; de cada unitat s’explica on està inclosa, què inclou i quina és la 
seva funció, i s’inclouen també imatges –comentades – de l’esquema i el layout del 
disseny) i, per acabar, un manual d’introducció al Cadence (que és l’eina que s’ha 
utilitzat per dissenyar el xip). 
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2- Estructura general del projecte 
 

2.1- Introducció 
 
L’objectiu d’aquest projecte és el disseny d’un circuit integrat per permetre l’estudi del 
soroll a les xarxes de distribució de l’alimentació en circuits digitals, en funció de la 
distribució espacial i temporal de l’activitat. S’hauran d’incloure punts de mesura per a 
aquests dos paràmetres (la posició de l’activitat i la seva evolució en el temps). 
 
El circuit integrat té dues possibles variacions dissenyades (aquests dos nuclis 
s’anomenaran, a partir d’ara, amb el nom de core, el nom en anglès per a aquest 
concepte, ja que una part important dels elements del circuit han rebut el seu nom dins 
del circuit en anglès i aquest és un d’ells). L diferència entre l’una i l’altra és que un 
dels circuits porta decaps per suavitzar-ne el soroll, i l’altre porta filler-cells (els quals 
no alteren el soroll en el circuit) en lloc seu. Cadascun d’aquest cores està format per un 
conjunt de subblocs a través dels quals circulen les dades, ja que la idea del circuit és la 
de crear activitat per tal d’observar el soroll que aquesta genera.  Cada subbloc dels 
esmentats està format per un flip-flop i una sèrie de portes de transmissió darrera seu. 
Concretament, són 324 els subblocs repartits en 9 files els que formaran el bloc. Podem 
veure aquesta estructura general a la Figura 2.1: 
 

 
Figura 2.1. Estructura general del xip 

D’acord amb l’exposat fins aquí, cada core consisteix en un chip-register llarg, 
configuració que permet modul·lar el canvi d’activitat dins de cada core. 
 
Per controlar l’activitat, es permet que els blocs de cada nucli treballin de manera 
independent els uns dels altres, o bé connectats en sèrie entre tots o una part dels 
consecutius. 
 
Es desitja conèixer el comportament real del soroll a les xarxes d’alimentació sota 
activitat variable, i comparar els resultats amb els que donen les eines de simulació del 
mateix xip. Aquestes mesures de soroll es faran a través de dos camins: 
 

1. Ús de diversos picopads connectats a la xarxa de distribució de l’alimentació per 
poder observar el soroll a l’ona. 

2. S’inclouran al xip diversos oscil·ladors d’anell (un a cada bloc; en total 8), per 
tal de mesurar el soroll a les seves oscil·lacions. 

 

9 files 9 
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2.2- Disseny teòric del circuit 
 
A la Figura 2.2 s’observa l’estructura del subbloc (que és la cel·la bàsica del circuit). 
 

 
Figura 2.2. Estructura del subbloc 

 
Es connectaran, per formar la semifila (mitja fila) un total de 18 subblocs en sèrie, com 
es pot veure a la Figura 2.3: 
 

Din
Dout

RESET0CLK0 RESET1CLK1 RESET8CLK8

18 subblocks

Din
Dout

RESET0CLK0 RESET1CLK1 RESET8CLK8

18 subblocks
 

Figura 2.1. Estructura de la semifila. 

 
Un altre element que s’inclou a la fila és un fragment de l’oscil·lador d’anell (10 
inversors que formen part d’aquest); la Figura 2.4 reflexa aquesta estructura. 
 
 

 
Figura 2.2. Fragment de l’oscil·lador d’anell situat en una fila. 

 
 
Per obtenir una fila, s’uneixen dues semifiles entre elles, i es posa al mig (sense 
connectar a les semifiles) el grup amb els 10 inversors del ringo (Figura 2.5): 
 

Din 
Dout 

CLK RESET 

D     Q 

10 inversors 

Din 
Dout 

CLK RESET 

D     Q 

10 

In 10 inversors 

10 inversors 

Out 10 inversors In 10 

10 

Out 10 
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Figura 2.3. Estructura de la fila. 

 
Un total de 9 files com l’anterior formen el bloc. Però, a més a més del datapath, també 
és necessari un grup que inclogui els tots elements de control o, simplement, totsaquells 
elements que no tenen cabuda en cap altre lloc del circuit (i aquest grup és la fila 10, 
que inclou les distribucions de rellotge i reset, els senyals de control i els elements 
necessaris per completar el funcionament de l’oscil·lador d’anell). Es poden veure els 
elements d’aquesta fila a la Figura 2.6: 
 

Din 

R 
E 
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E 
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C 
L 
K 
0 

R 
E 
S 
E 
T 
1 

C 
L 
K 
1 
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8 
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L 
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8 
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9 
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1

0

1

0

ISX0 ISX1

In_prev_x

In_general_x

d_out_x

d_in_x

out_90inv

Hab_90inv

D    Q

QN

D    Q

QN

in_90inv

out_osc_x

n_RESET_x

D    Q

E

D    Q

E

D    Q

E

D    Q

E

seriin_x

serien_x

CK_x

ISX1ISX0Hab_90invn_Gclk_x

n_Gclk_x

CLK0

CLK1

CLK18 RESET18

RESET1

RESET0

1

0

1

0

ISX0 ISX1

In_prev_x

In_general_x

d_out_x

d_in_x

out_90inv

Hab_90inv

D    Q

QN

D    Q

QN

in_90inv

out_osc_x

n_RESET_x

D    Q

E

D    Q

E

D    Q

E

D    Q

E

seriin_x

serien_x

CK_x

ISX1ISX0Hab_90invn_Gclk_x

n_Gclk_x

CLK0

CLK1

CLK18 RESET18

RESET1

RESET0

 
Figura 2.4. La fila 10. 

 
En aquesta estructura els multiplexors (de tipus 2x1) permeten seleccionar entre tres 
possibles entrades de dades per al datapath del bloc: 

1. Entrada general de dades procedent de l’exterior del xip. 
2. Sortida del bloc anterior. 
3. Sortida del propi bloc. 
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Els dos flip-flops de dalt tenen la funció de dividir per 4 la freqüencia de la sortida del 
ringo, i la seva sortida està connectada a la que serà la sortida de l’oscil·lador d’anell 
d’aquell bloc. 
 
Els 4 flip-flops encadenats són una part del registre de configuració del xip, i 
subministren al bloc els senyals de control que aquest necessita. Hi ha un senyal 
SERIEN que habilita el treball d’aquest shift-register.  Aquests 4 flip-flops tenen les 
següents sortides: 
 

1. n_Gclk_x : aquest senyal habilita (quan està a 0) i deshabilita (quan està a 1) 
l’arribada del rellotge als subblocs. 

2. Hab_90inv:  aquest senyal activa (quan val 1) i desactiva (quan val 0) 
l’oscil·lació del ringo. 

3. ISX0 i ISX1: configuren els multiplexors que determinaran quina és l’entrada de 
dades que s’introduirà al bloc. 

 
La resta d’elements de la fila 10 són els que s’utilitzen per a la distribució dels senyals 
de rellotge i reset per dins del bloc. 
 
Així doncs, l’estructura general del bloc és la que s’observa a la Figura 2.7: 
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CLK0
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RESET18

CLK1
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out_90inv
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in_90inv

out_90inv
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clk_x in_general_x

Dout

in_prev_x n_reset_seri_x serien_x seriinl_x

inputs outputs

Row 0

Row 1

Row 2

Row 3

Row 4

Row 5

Row 6

Row 7

Row 8

Row 10

 
Figura 2.5. Esructura del bloc. 

 
 
 
 
 
S’agrupen un total de 8 blocs per formar el core. Serà necessari afegir buffers 
addicionals per a la transmissió del rellotge, el reset, Din i Serien, que s’inclouran a la 
fila 10. 
 
A la Figura 2.8 es pot observar un pla general d’aquests senyals dins del core.  
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Figura 2.6. Estructura del core. 
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Tal com ja s’ha dit, cada bloc té la seva pròpia fila 10, que conté altres elements de 
control (que es descriuen a la Figura 2.6) que no es mostren en aquesta Figura 2.8. 
 
 
L’estructura general d’un core (cal indicar que, en el cas de què el circuit inclogués dos 
nuclis diferents, cosa que no serà possible finalment degut a l’espai que necessita 
cadascun d’ells, aquests no compartirien cap senyal) pot veure’s a la Figura 2.9.    
 

 
Figura 2.7. Situació general dels elements del core. 

 
I, pel que fa a la distribució de pins, serà aquesta (ordenats d’esquerra a dreta): 
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oscillator 

Core 

Block 

IC 

Power ring 

Ring 
oscillator 

Core 

Block 

circuit 
 integrat 

power ring 
de la fila 10 
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Pin Senyal Type
1 SERIIN Entrada Digital

2 Dout Sortida Digital

3 GND_datapath_1 GND

4 VDD_datapath_1 VDD

5 GND_datapath_2 GND

6 VDD_datapath_2 VDD

7 OscOut0 Sortida Digital

8 OscOut2 Sortida Digital

9 OscOut4 Sortida Digital

10 OscOut6 Sortida Digital

11 Din Entrada Digital

12 GND_10_1 GND

13 VDD_10_1 VDD

14 GND_10_2 GND

15 VDD_10_2 VDD

16 CLK Entrada Digital

17 OscOut1 Sortida Digital

18 OscOut3 Sortida Digital

19 OscOut5 Sortida Digital

20 OscOut7 Sortida Digital

21 SERIEN Entrada Digital

22 SERIOUT Sortida Digital

23 RESET Entrada Digital  
Figura 2.10. Distribució dels pins. 

 
S’observa que tenim 23 pins, quan a cada cara del xip hi haurà 21 connexions d’ells. 
Però això no ha de ser un problema, ja que els dos pins dels extrems (1 i 23) es poden 
connectar cap al primer pin de la cara contígua (el problema seria si hi hagués ni que fos 
un sol pin més, ja que llavors, al creuar-ne dos cap al costat, hi hauria el risc de 
solapament de pins.). 
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3- Elecció i dimensionament dels 
elements 

 
3.1- Introducció 

 
En aquest apartat s’escolliran els elements que formen el circuit a partir de les 
exigències que té el circuit a nivell elèctric. No està inclosa aquí la selecció dels 
elements principals del sistema de control, que forma part del disseny teòric del xip. 
 
En primer lloc es dimensionen els subblocs que formen el circuit a partir dels seus 
consums, es dissenya i dimensiona l’oscil·lador d’anell, i també s’estudia els consums 
dels subblocs, del ringo i dels elements de control. 
 
A continuació, es tracta la problemàtica de les xarxes de distribució de dades, que ve 
donada sobretot per la distorsió que introdueixen les capacitats a la transmissió de 
dades, la qual cosa obliga a adaptar el les línies, ja sigui posant buffers en punts 
intermitjos de la línia, sobredimensionant els elements d’entrada de les línies de 
distribució, o una combinació d’ambdós factors.  
 
I, per acabar amb aquest tema, es parla de les caigudes de tensió a l’anella d’alimentació 
(que són les que determinen la mida que aquesta tindrà) i de la caiguda de tensió de fila 
(que condiciona la forma de tot el xip, i que és la culpable de la seva mida). 
 
A partir del final d’aquest apartat 3 la forma del xip ja quedarà determinada 
completament, i ja només faltarà traçar dins del Cadence els elements escollits. 
 

3.2- Disseny del circuits principals 
3.2.1- Estructura general dels blocs 

 
En primer lloc, es decideix la llargada dels subblocs (5 o 10 inversors) i el disseny del 
ringo (un únic ringo per a tot el core o bé un ringo per a cada bloc). 
 
Cal indicar que les proves no es van fer amb el circuit final, sinó amb un disseny 
anterior. Aquest disseny anterior constava de 18 files, i tenia una amplada molt menor 
(6 subblocs per al cas de subblocs de 10 inversors, o bé 12 subblocs en el cas de 
subblocs de 5 inversors). A la Figura 3.1 podem observar aquestes estructures: 
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Figura 1.1. Possibles estructures per al xip. 

 
 
 
Malgrat tot, els resultats són extrapolables al disseny final. En primer lloc perquè, per 
fer aquestes proves es varen mirar els resultats d’un únic sub-bloc, per posteriorment 
generalitzar. I, en segon terme, perquè els resultats obtinguts en aquestes proves 
indiquen que el consum dels Flip-Flops (FF) addicionals no afegeix molt al consum 
total. I, si en el disseny final els inversors són més grans, doncs això significa que el nou 
pes dels FF en el consum serà encara menor (és a dir, el defecte principal d’aquesta 
configuració no empitjorarà), mentre que els seus avantatges, que després s’analitzaran, 
sí que es mantenen. 
 
El resultat del consum mitjà en condicions nominals (300 K i 3,3 V) es pot observar a 
continuació: 
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Gràfica 3.1. Corrent al core de les diferents opcions de subbloc.  

 
Així, veiem que, si bé el consum per a l’opció B és superior, tampoc no hi ha una gran 
diferència.  
 
I, en canvi, la ubicació del ringo al xip era més senzilla si teníem un nombre de blocs 
major, ja que en aquest cas l’opció A té un nombre senar de subblocs a la fila. Però 
aquesta consideració de ubicació i simetria perd importància al disseny final del xip, on 
les files tenen un nombre de subblocs molt més gran que el que s’havia decidit al 
principi del procés de disseny.  
 
Però, malgrat tot, la opció B segueix sent millor en un altre aspecte important: la 
densitat del circuit en aquesta opció és major, i l’activitat a cada bloc també ho serà. I 
aquest aspecte, en el cas d’un circuit on el que es desitja és estudiar el soroll, és prou 
important com perquè l’elecció de l’opció B sigui la millor. 
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Una altra dada que també resulta interessant observar és la diferència que hi ha, pel que 
fa al retard, entre la transició de 0 a 1 i la transició de 1 a 0. Podem veure-ho, a 
continuació, per al cas de la opció A (per a la opció B, si bé varien una mica els valors, 
la forma que s’obté és, a grans trets, la mateixa).  
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Gràfica 3.2. Retards de les transicions al subbloc. 

 
Aquest fenòmen es produeix perquè, mentre que al flanc de pujada la ubicació de les 
portes fa que el corrent passi per dos transistors en sèrie, a la baixada aquesta mateixa 
disposició motiva que ho faci per dos transistors en paral·lel. A la Figura 3.2 podem 
apreciar aquest fet: 
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Esquema del circuit
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Components actius
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Components actius

al flanc de baixada
 

Figura 3.2. Circuit del subbloc dels assajos i els seus components actius. 

 
3.2.2- Disseny de l’oscil·lador d’anell 

 
L’oscil·lador d’anell (també anomenat ring oscillator o ringo) és un element del circuit 
que servirà per mesurar el soroll mitjançant l’observació de com difereix el senyal que 
es transmet a través d’ell del senyal (quasi rectangular) que es transmetria si aquest 
oscil·lador d’anell estigués aïllat completament del medi. 
 
L’estructura del ringo és la que s’observa a la Figura 3.3: 
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Figura 3.3. Estructura general de l’oscil·lador d’anell. 

 
Es van fer proves amb diferents nombres d’inversors (es va seleccionar el tipus 
d’inversor INV0, ja que cap d’aquests inversors ha de suportar cap gran capacitat a la 
sortida, i en canvi així aconseguim l’aventatge de tenir un ringo més compacte – ja que 
l’INV0 és l’inversors més petit de què es disposa) i es va mirar la freqüència obtinguda 
per a cada cas. La Taula 3.1 resumeix els resultats obtinguts (a condicions nominals: 
300 K de temperatura i 3,3 V d’alimentació): 
 

Nombre d’inversors Freqüència de la sortida 
144 ~58 MHz 
288 28,6082 MHz 
360 22,9179 MHz 
432 19,1156 MHz 

Taula 3.1 

 
És interessant tenir una freqüència no molt superior als 20 MHz, per  tres raons: 
 
1.-  Per evitar que el consum del circuit sigui excessiu (en aquesta tecnologia, la 
freqüència va directament lligada al consum). 
2.- Per assegurar que, malgrat els temps que necessita el senyal per assolir els valors alt 
i baix, la forma general sigui quasi quadrada i la importància d’aquests flancs a l’ona 
global sigui minim. 
3- Per millorar la precisió assolida al mesurar els resultats en els aparells de mesura 
corresponent. 
 
Però tampoc cal passar-se de baixa, per evitar que el nombre d’inversors sigui excessiu. 
 
 
Per tant, un cop tingudes en compte aquestes apreciacions i vistos els resultats que 
apareixen a la Taula 3.1, s’opta per la solució consistent en usar 360 inversors.  
 
Però, aquesta solució, implica haver de consumir molt d’espai per posar el ringo, així 
que finalment es decideix una solució consistent en utilitzar 90 inversors (repartits per 
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les 9 files del bloc) i, al final d’aquests, un divisor per 4  per assolir la freqüència 
desitjada (el qual estarà ubicat a la fila 10 del circuit). A més, a la fila 10 també hi haurà 
l’inversor de sortida del ringo i la porta NAND d’entrada, de manera que, pel que fa al 
ringo, el contingut a la fila 10 serà el que apareix a la Figura 3.4. 
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Figura 3.4. Divisor de freqüencia per 4. 

 
 
Un cop assajat el ringo amb aquesta configuració, el Cadence ens dóna aquest gràfic de 
freqüències: 
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Gràfica 3.3. Freqüencia del ringo en funció de temperatura i tensió. 
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3.2.3- Consums del circuit integrat 
 
Un cop realitzats tots els canvis pertinents en el disseny, els consums per core de les 
diferents parts del circuit queden tal com es reflecteix a la Taula 3.2. 
 

Datapath

Iavg (mA) T (K) Ipeak (mA) T (K)

0,000 240,000 300,000 360,000 240,000 300,000 360,000

3,000 44,515 46,279 48,199 3,000 960,0 806,0 699,1

VDD (V) 3,300 50,163 52,075 54,165 VDD (V) 3,300 1162,8 974,6 840,8

3,600 56,065 58,109 60,350 3,600 1373,2 1149,5 987,8

Fila 10

Iavg (mA) T (K) Ipeak (mA) T (K)

0,000 240,000 300,000 360,000 0,000 240,000 300,000 360,000

3,000 104,393 104,947 105,507 3,000 719,373 621,982 555,352

VDD (V) 3,300 115,237 115,836 116,477 VDD (V) 3,300 864,712 744,414 661,021

3,600 126,157 126,796 127,507 3,600 1012,600 869,336 768,896

Ringo

Iavg (mA) T (K) Ipeak (mA) T (K)

0,000 240,000 300,000 360,000 240,000 300,000 360,000

3,000 2,802 2,372 2,071 3,000 38,6 33,2 29,5

VDD (V) 3,300 3,411 2,879 2,504 VDD (V) 3,300 46,2 39,6 35,0

3,600 4,050 3,413 2,959 3,600 53,9 46,1 40,5

Datapath

Iavg (mA) T (K) Ipeak (mA) T (K)

0,000 240,000 300,000 360,000 240,000 300,000 360,000

3,000 44,515 46,279 48,199 3,000 960,0 806,0 699,1

VDD (V) 3,300 50,163 52,075 54,165 VDD (V) 3,300 1162,8 974,6 840,8

3,600 56,065 58,109 60,350 3,600 1373,2 1149,5 987,8

Fila 10

Iavg (mA) T (K) Ipeak (mA) T (K)

0,000 240,000 300,000 360,000 0,000 240,000 300,000 360,000

3,000 104,393 104,947 105,507 3,000 719,373 621,982 555,352

VDD (V) 3,300 115,237 115,836 116,477 VDD (V) 3,300 864,712 744,414 661,021

3,600 126,157 126,796 127,507 3,600 1012,600 869,336 768,896

Ringo

Iavg (mA) T (K) Ipeak (mA) T (K)

0,000 240,000 300,000 360,000 240,000 300,000 360,000

3,000 2,802 2,372 2,071 3,000 38,6 33,2 29,5

VDD (V) 3,300 3,411 2,879 2,504 VDD (V) 3,300 46,2 39,6 35,0

3,600 4,050 3,413 2,959 3,600 53,9 46,1 40,5

 
Taula 3.2. Consums del circuit. 

 
Com es pot observar en els resultats, el pes del consum de la fila 10 és molt major que 
el cadascuna de les files individuals. Si això succeeix, es corre el risc que tot el soroll 
del circuit vingui d’aquesta fila 10, i les mesures de soroll que es volen realitzar al 
circuit no es podrien fer. Per solucionar aquest problema, s’opta per donar a la fila 10 un 
anell d’alimentació independent de l’alimentació del datapath. 
 
 

3.3- Xarxes de distribució 
3.3.1- El rellotge 

 
El disseny de la distribució del rellotge és un aspecte crític dins del disseny del xip. No 
només s’ha de garantir que arribi correctament a cada lloc (i amb una forma d’ona més 
o menys rectangular). A més, s’ha de tenir un sincronisme suficient com per evitar que 
hi hagi desajustos en el funcionament d’uns elements respecte dels altres, al qual cosa 
implica que s’ha de posar els punts de distribució a llocs simètrics. Aquesta condició 
s’ha acomplert fins a l’entrada de l’últim nivell de distribució, on ja hi ha alguna 
variació de distància. Però, com que és just al final i amb distàncies petites, no 
apareixen grans diferències de sincronisme, com podem apreciar a la Gràfica 3.4, on es 
mostra el pitjor cas de retard entre flip-flop’s diferents.  
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Gràfica 3.4. Retard entre els rellotges dels flip-flops amb més retard entre ells. 

 
Per tal de garantir l’arribada del CLK a tots els flip-flop’s del circuit, és necessari 
utilitzar  una xarxa de tres nivells dintre de la fila 10 (dada obtinguda a partir de 
realitzar simulacions amb el Cadence), a causa de la gran amplada del circuit (la qual 
cosa es tradueix en moltes distàncies a salvar).  
 
Per assajar la xarxa de rellotge s’ha utilitzat dos circuits que es poden veure a la Figura 

3.5. Al primer d’ells es va assajar què era necessari per a la xarxa de distribució general 
de rellotge, i al segon s’hi va afegir la xarxa de distribució d’un dels blocs i es va 
estudiar més detingudament aquella zona. 
 

 
Figura 3.5a. Xarxa de distribució general del rellotge. 



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

 

 

Pàgina 32 

 
Figura 3.5b. Xarxa de distribució general i local del rellotge. 

 
Amb aquestes proves, al final s’arriba a una estructura que no degrada gaire el senyal 
encara que aquest hagi d’atravessar grans distàncies, posant tots els CLKBU el més 
grans possible, i utilitzant tots els nivells que aquest arbre permet per posar-hi almenys 
un buffer a cada nivell. També es dimensiona, utilitzant el primer d’aquests circuits, la 
mida del pin del rellotge, que serà un ICCK16P (de la família dels ICCKiP que són els 
que s’utilitzen per entrades de rellotge, s’escolleix el més petit que dóna una transmissió 
acceptable). A continuació podem apreciar com arriba el senyal a l’entrada de la fila 10, 
i també com arriba el rellotge als subblocs. Tenint en compte que les proves s’ha fet a la 
màxima freqüència, podem dir que és un resultat més que acceptable.  
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Gràfica 3.5a. Transmissió del rellotge fins als blocs (senyals, de dalt a baix: sortida final, sortides 

del segon i del primer esglaó de l’arbre, sortida del pin, entrada al xip).  

 

 
Gràfica 3.5b. Arribada del rellotge als subblocs. 



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

 

 

Pàgina 34 

 
 
El disseny de l’arbre de la distribució del rellotge dins del propi bloc el podem observar 
a continuació: 
 

serien_x

CK_x

n_Gclk_x

CLK0

CLK1

CLK18

serien_x

CK_x

n_Gclk_x

serien_x

CK_x

n_Gclk_x

CLK0

CLK1

CLK18  
Figura 3.6. Distribució del rellotge dins del propi bloc. 

 
 
Pel que fa a la distribució general del rellotge des del pin fins a l’entrada del bloc, també 
s’ha vist (també per assaig-error a les simulacions) que són necessaris tres nivells de 
distribució. A la Figura 3.7 es pot apreciar aquesta estructura de distribució. 
Cada fila 10 conté els tres nivells de distribució del rellotge general, els quals s’utilitzen 
únicament en els blocs on aquell nivell hi ha de ser. D’aquesta manera, si bé cal ocupar 
més espai a la fila 10 amb elements que després no s’utilitzen (la qual cosa no és un 
problema, ja que la quatitat d’espai ocupat és poca si ho comparem amb l’espai de què 
es disposa) permet una simetria entre totes les files 10, ja que només varien les 
connexions i l’estructura com a tal és la mateixa. 
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Figura 3.7. Xarxa de distribució de rellotge del xip. 

 
3.3.2- El RESET 

 
Pel que fa als arbres de distribució, el més senzill és el del RESET. Com que es tracta 

d’un senyal que no és ni molt menys crític (es tracta d’un senyal que és distibuït sols a 
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l’iniciar l’activitat al xip, i que després ja no s’utilitza més dins al següent cop que es 

torni a posar en marxa), no cal vigilar molt la forma com arriba.  

 

Tenint en compte que ja tenim un arbre de rellotge que distribueix el senyal per 

columnes de 2 subblocs, per simetria del traçat, la zona final de distribució del RESET 

serà també similar: un buffer a costat del de la distribució del rellotge (això sí, aquest 

serà sols un BUF8, ja que no és necessari que el RESET oscil·li a freqüències altes com 

passa amb CLK) portarà el RESET a les mateixes cel·les (dins de les columnes de 

distribució, els senyals de RESET i CLK aniran en paral·lel per dues pistes de metalls 

diferents).  

 

A més, també es posa un buffer al principi de cada bloc, ja que, encara que el RESET no 

sigui molt crític, seria molta càrrega per al pin haver de carregar amb 18 · 9 = 168 

elements a la seva sortida, sumats a totes les capacitats de tota la línia horitzontal i tota 

la vertical. En canvi, posant un únic buffer a cada bloc, el pins sols ha de suportar 8 

elements i la capacitat vertical (in_general, en el seu eix vertical, suporta unes 

condicions similars, i si tenim en compte que in_general és més crític que el rellotge, 

arribem a la conclusió que ho suporta sense molts problemes). Pel que fa a la conducció 

horitzontal (un sol BUF2 que suporta tota la línia i, a més a més, els 18 buffers de 

distribució de cada columna), si bé per senyals que oscil·lessin a més freqüència no seria 

acceptable, per a senyals lents i menys problemàtics com aquest el problema no 

existeix.  

Així doncs, aquest arbre ja és suficient per garantir que el RESET arribi correctament a 

tot el circuit: 
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RESET18

RESET1

RESET0

RESET18
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RESET0

 

Figura 3.8. Arbre de distribució del RESET. 

 
3.3.3- Altres xarxes de distribució 

 
A més dels dos principals i que demanen més atenció (el de rellotge perquè ha 
d’oscil·lar a molta freqüència, i el de RESET perquè, encara que sigui molt més lent, a 
l’haver d’arribar a tots els subblocs també obliga a tenir un arbre de distribució, encarq 
que sigui molt més simple que el del rellotge), hi ha altres senyals que han d’arribar a 
punts llunyans dels pins, que són els que s’analitzen aquí (i es decideix quins d’ells 
necessiten buffers addicionals per poder-se distribuir correctament).  
 
En primer lloc tractarem la distribució de in_general. Aquesta és la xarxa que ha de 
portar el senyal in_general a cada bloc (concretament, a la zona on es selecciona 
l’entrada, que està a l’extrem esquerre de la fila 9 per als blocs senars i a l’extrem dret 
per als parells).   
Es fan proves experimentalment, posant més o menys buffers a la línia que uneix 
l’entrada de in_general (aproximadament al centre del circuit, per evitar que surti d’un 
costat i generi problemes de sincronismes entre les entrades generals dels blocs dels de 
la dreta i les dels de l’esquerra). La prova que ens dóna un resultat que ja acceptem 
mostra els següents senyals per a la sortida del pin i per a l’entrada al bloc: 
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Gràfica 3.6. Propagació de in_general fins al bloc (entrada al bloc i sortida del pin). 

 
Per obtenir aquest resultat s’han posat, partint des del centre fins als costats de la fila 10 
addicional (la fila 11 del bloc 8), 4 CLKBU15 (encara que aquest senyal no sigui de 
rellotge, el fet que aquest tingui una forma molt regular és un punt interessant per a la 
distribució mitjançant CLKBU en lloc de buffer normal en aquest cas) i un grup de dos 
CLKBU15 en paral·lel just abans de començar l’ascens final cap als blocs. Aquesta 
estructura es pot observar a la següent figura:  
 

 
Figura 3.9. Xarxa de distribució de l’entrada general. 

 
Un altre senyal que ha d’atravessar una distància considerable és l’entrada de la pròpia 
sortida (tenim en el circuit un nombre de files senar, així que l’entrada – que està sobre 
el control d’entrada, 9 files més amunt però a la mateixa posició horitzontal –  i la 
sortida estan en punts oposats de la fila), que ha d’atravessar una fila per arribar al seu 
destí.  
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Però, per a aquest senyal, no serà necessari simular res, ja que es tracta d’un senyal molt 
similar a in_general (de fet, és el mateix contingut però amb un cert retard), i ha 
d’atravessar gairebé el mateix espai (encara que en aquest cas no tenim el tram vertical 
del final de la distribució de in_general). Així, es posen els buffers (seran CLKBU15 
altra vegada, ja que assolir un senyal més regular és, per a una entrada de dades com 
aquesta, una qualitat interessant) separats per distàncies similars a les de in_general 
(encara que, per a la pròpia sortida, com que la transmissió és per la fila 10, hi haurà 
CLKBU que s’hauran de moure per evitar el solapament amb altres elements de la fila 
10). A continuació podem veure l’estructura de distribució de d_out_x cap a la pròpia 
entrada (a nivell d’esquemàtic): 
 

 
 

Figura 3.10. Distribució de la pròpia sortida cap al control d’entrada. 

 
I, per acabar amb aquest apartat, es comentaran dos senyals que, malgrat les distàncies 
que han de cobrir des del pin fins a l’entrada del senyal, no necessiten de buffers de 
transmissió (encara que, tot s’ha de dir, la capacitat de sortida dels pins és considerable) 
per arribar correctament (amb la capacitat de sortida del pin ja és suficient per suportar-
ho). Es tracta de SERIIN i SERIEN (l’entrada i l’enable del registre de configuració).  
 
SERIEN atravessa tot el circuit en vertical, mentre que SERIIN també ha d’atravessar la 
meitat de la horitzontal (per problemes del DRC amb l’antenna ratio va ser necessari 
que la pista rodegés el core i anés a parar a un costat del xip). Al no ser senyals tan 
crítics com és el rellotge, i que sols treballen durant la configuració, fa que les seves 
exigències siguin menors. A la següent gràfica podem veure com, un cop atravessada la 
seva distribució, la forma d’ona de SERIIN (per a SERIEN el trajecte és més curt, així 
que el resultat no serà pitjor que aquest) arriba al final de la línia en bones condicions. 
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Gràfica 3.7. Propagació de SERIIN fins al bloc (entrada i sortida de la línia). 

 

3.4- Caigudes de tensió 
 

3.4.1- Caigudes de tensió a la fila 
 
Al parlar de la selecció de l’estructura del subbloc s’ha comentat que es partia de la base 
d’un bloc de 18 files i amb molta menys amplada que l’original, i que al final es va 
decidir canviar aquesta estructura per una on els blocs tenen 9 files i aquestes files són 
molt més llargues que en el disseny original. El motiu d’aquest canvi és el que s’explica 
en aquest apartat. 
 
Amb l’opció B escollida al principi, el model de caiguda de tensió que tenim a cada fila 
és aquest: 
 

Rs Rs Rs Rs Rs RsRi

VDD
Is Is Is Is Is IsIi

ringo

Rs Rs Rs Rs Rs RsRi

VDD
Is Is Is Is Is IsIi

ringo

 
Figura 3.11. Model de la caiguda de tensió a la fila. 
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Tenim 7 fases, i a cadascuna d’elles hi ha una caiguda de tensió de: 
 

∆V = I · R = (n · Is + Ii) · (R□ · L / W) 
 
on n és el nombre fases de subblocs que queden fins al centre de la fila, Is és la Iavg del 
subbloc i Ii és la Iavg dels inversors. R□ val, per aquesta tecnologia, 150 Ω (cas 
pessimista: valor màxim -encara que el valor mitjà és de 80 Ω). W és l’amplada de pista 
(3,6 µ en aquest cas)), i L és la longitud del tram de cada fila (77 per al subbloc i 14 per 
al ringo). 
Si tenim en compte que la Ii és poca comparada amb la Is, podem negligir-ho i 
simplificar la fórmula: 
 

∆V = I · R = [ (N+1) · N · Iavg ] · (R□ · L / W) 
 
La problemàtica que hi ha amb aquesta caiguda, és que, com que el circuit es realitza 
amb la finalitat d’estudiar el soroll, si la ∆V és poca es corre el risc que, al tenir el xip 
físicament, sigui impossible mesurar-hi res interessant. Concretament, per a l’opció B 
s’obté una caiguda de 17 mV (un valor clarament insuficient). 
 
A partir d’aquí, s’han estudiat alternatives per augmentar la caiguda de tensió. S’ha vist 
que, augmentant la mida de la fila, la tensió cau molt més (encara que, per mantenir la 
superfície disponible del xip, això implica una reducció en el nombre de files i cores). 
També un augment de la mida de la unitat bàsica del subbloc pot ajudar -a partir d’aquí, 
es passa a utilitzar subblocs formats per un flip-flop i 10 INV8. 
 
Per al cas de N = 18 (amb INV8) tenim una ∆V mitjana de 43,141 mV, la qual ja pot ser 
considerada acceptable. En aquest cas, la caiguda de tensió màxima és de 406,655, 
segons els resultats d’un fitxer en Excel que automatitza els càlculs anteriors (veure 
Annex 3). 
 
Un cop fet els circuit, podem comparar aquests resultats amb els del circuit final.  
Concretament, es prenen mesures allà on en el circuit real estaran els picopads (una de 
les parelles de picopads estarà connectada al centre d’una fila, amb un pad connectat a 
l’alimentació i l’altre a terra). 
Per fer-ho, cal crear blocs d’esquemàtic que continguin els flip-flops i els inversors amb 
les connexions de terra i tensió afegides com a pins en lloc de connectar-s’hi 
directament. El circuit que s’utilitza per aquestes proves segueix l’estructura que mostra 
aquest esquemàtic: 
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2· Rs Rs Rs Rs RsRs

VDD

D     Q

GND

2· Rs Rs Rs Rs RsRs

VDD

D     Q

GND  
Figura 3.12. Proves de la caiguda de tensió a la fila. Estructura de l’esquemàtic. 

 
Un cop tenim el circuit, es prenen les mesures de tensió i consum al centre de la fila. Els 
resultats que s’obtenen es poden veure a les gràfiques 3.8a (circuit amb filler cells) i 
3.8b (circuit amb decaps): 
 

 
Gràfica 3.8a. Tensió i consum al centre de la fila (sense decaps). 
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Gràfica 3.8b. Tensió i consum al centre de la fila (amb decaps). 

S’observa que els valors obtinguts són coherents amb els dels càlculs previs (tant pel 
que fa a tensions com pel que fa a consums), encara que no idèntics. Els 
motius principals de que el resultat no sigui idèntic són aquests: al circuit d’esquemàtic 
s’ha afinat més a l’hora d’assignar les resistències entre blocs (ja que no era necessari 
donar-hi una gran regularitat assignant la mateixa resistència entre cada parella 
d’elements), i als càlculs teòrics s’ha tractat al subbloc com un consum constant (mentre 
que l’esquemàtic fa els càlculs amb el circuit real). 
 
Un cop comentada aquesta coherència de resultats, cal centrar l’atenció en què veurem 
al circuit final. Sobre la caiguda de tensió, podem veure que els ordres de magnitud dels 
resultats permetran mesurar els resultats finals de la tensió al centre de la fila. I, al 
mateix temps, tenim unes oscil·lacions màximes entorn dels 4 mV, que són mesures 
amb què ja s’havia treballat en les primeres proves (i els subblocs treballaven 
correctament en aquestes condicions). I, centrant-nos en les intensitats, veiem que la 
màxima no supera en cap cas els 25 mA i la mitjana queda per sota dels 3 mA (valors 
suficients per al correcte funcionament del circuit). 
 
Si comparem el circuit amb decaps i el que no en porta, veiem que existeixen 
diferències entre els dos circuits, però la diferència tampoc és molt gran. La tendència 
en el circuit amb decaps és que les intensitats mitjanes siguin majors i les màximes 
menors (els decaps fan que el circuit reaccioni més lentament, la qual cosa explica la 
reducció en els pics; però aquesta lentitud també existeix quan el senyal ha de tornar a 
0, i és aquest fet el que explica que les mitjanes siguin similars en el circuit amb filler 

cells). Pel que fa a la tensió, els decaps també en redueixen el pic, mentre que, pel que 
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fa a la mitjana, no hi ha diferències importants (la reducció de velocitat a la pujada torna 
a aparèixer en sentit contrari a la baixada). 
 

3.4.1- Caigudes de tensió a l’anella d’alimentació 
 
A més de la caiguda de tensió a la fila, també és interessant l’estudi d’aquest valor per a 
les anelles d’alimentació. De fet, és el valor d’aquesta caiguda el que determina 
l’amplada de les anelles d’alimentació i terra. 
 
El model matemàtic que s’utilitza aquí és exactament el mateix que per a la fila: 
resistència constant a cada tram i intensitats iguals que surten de cada resistència. A la 
Figura 3.13 podem veure aquesta estructura: 
 

Rs Rs Rs Rs Rs RsRs

VDD
Is Is Is Is IsIs

Rs Rs Rs Rs Rs RsRs

VDD
Is Is Is Is IsIs

 
Figura 3.13. Model del track d’alimentació vertical. 

 
Tenim 72 fases per als subblocs (i 8 per a la fila 10), i a cadascuna d’elles hi ha una 
caiguda de tensió de: 
 

∆V = I · R = (n · Is) · (R□ · L / W) 
 
on n és el nombre files que queden fins al final del track, Is és la Iavg de la fila, R□ val, 
per aquesta tecnologia, 150 Ω (cas pessimista: valor màxim -encara que el valor mitjà és 
de 80 Ω). W és l’amplada de pista, i L és la longitud del tram de cada fila (13 per la fila 
i 130 per la fila 10). 
 
 
S’ha calculat de dues maneres. En primer lloc, a nivell matemàtic abans de tenir el 
circuit fet. Suposem que de cada tram vertical de l’anella s’alimenta la meitat de les files 
que estan a aquell nivell (l’altra meitat s’alimenta del segment d’anella del costat 
contrari – és una aproximació, però els resultats que dóna s’aproximen bé a la realitat). 
S’ha creat un arxiu de fulla de càlcul similar al de l’apartat anterior, agafant com a 
intensitat de cada fila la màxima i la mitjana (per calcular-les s’ha sumat les de tota la 
semifila), que portaran a tenir les caigudes de tensió mitjana i màxima de l’anella.  
 
En aquests càlculs a la fulla de càlcul, s’ha vist que la caiguda de tensió a l’anella és 
molt gran, molt més del que es voldria, i fins i tot posant amplades grans ho segueix 
sent. Al final, s’opta per posar una anella consistent en 3 metalls en paral·lel (no poden 
ser més, perquè obstaculitzarien el pas de pistes – i fins i tot el de les pròpies 
connexions de l’anella als subblocs – a través seu) que recorren el mateix tram, per tal 
de reduir la resistència. En aquestes condicions s’escolleix una amplada d’anella de 60 
µ (caldrà posar una ranura entremig perquè es pugui fabricar – ja que supera les 30 µ) 
per als subblocs, i una amplada de 30 µ per a la fila 10 (en aquest cas tenim moltes 
menys files consumint corrent, i encara que cadascuna consumeixi més el superior 
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nombre de files normals s’imposa). En aquestes condicions, la caiguda de tensió al track 
vertical és de 26,09 mV de mitjana, amb un pic de 485,8 mV. I, a la fila 10, aquests 
valors seran de 7,148 mV de mitjana i 133,1 mV de pic. 
 
Un cop determinat com serà el circuit, simulem al Cadence el track vertical.  
Concretament, es prenen mesures allà on en el circuit real estaran els picopads (una les 
parelles de picopads estarà connectada a l’extrem esquerre superior de les anelles 
d’alimentació, i l’altra estarà, també a dalt de tot, a la dreta del circuit). 
 
Per fer-ho, el model és el mateix que el model teòric mostrat a la Figura 3.13, amb la 
diferència que en aquest cas, en lloc d’utilitzar la intensitat mitjana i la de pic per fer 
càlculs, s’introdueix el circuit a un esquemàtic del Cadence i es simula posant, com a 
intensitat, una forma aproximada del consum de cada fila. En aquestes condicions 
s’obtenen les gràfiques següents, que il·lustren el comportament del track vertical al 
punt on tenim una de les parelles de picopads. 
 

 
Gràfica 3.9a. Tensió i consum del track vertical de l’alimentació (sense decaps). 
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Gràfica 3.9b. Tensió i consum del track vertical de l’alimentació (amb decaps). 

Com podem veure, els valors de pic de la tensió són coherents amb el que s’havia 
calculat. Destaca, en canvi, una diferència notable (55 contra 26 mV) en la caiguda de 
tensió mitjana.  
 
El motiu de què es produeixi aquest fet es troba a l’ona de la intensitat: per a la 
simulació s’utilitza una ona triangular que comença i acaba al mateix lloc que l’ona real 
(s’agafa, com a ona real, la gràfica obtinguda al calcular la caiguda de tensió de la fila), 
i també té el pic en el mateix lloc. Però, en canvi, la forma que fa l’ona real no és un 
triangle exacte (aquest triangle de la simulació inclou tensions intermèdies que són molt 
més altes que a la realitat, i d’aquí aquesta divergència). De fet, la corba que fa la forma 
real deixa lliure la meitat d’àrea de la que abarca l’ona de la simulació, així que els 
resultats són coherents (malgrat tot s’opta per deixar aquestes gràfiques com a previsió,  
encara que reduint la duració dels triangles obtindríem uns valors numèrics millors, ja 
que en aquest cas tenim una ona que, excepte per la forma corbada, s’acosta molt a la 
forma real, cosa que es perdria modificant els punts d’inici i final del triangle). 
 
Pel que fa als valors màxims en el circuit real, la caiguda de tensió mitjana és molt 
petita (fins i tot utilitzant el valor de 55 mV que s’obtindria si l’ona es suposés 
triangular), i la màxima de 0,445 V entra dins del que es va simular a la primera fase del 
disseny (i els elements funcionaven, en aquelles condicions, correctament), així que el 
circuit no tindrà problemes de funcionament. La intensitat queda per sota dels 3,3 mA 
de mitjana, i no supera mai els 25 mA, així que en quan a intensitat l’anella també pot 
suportar aquestes condicions de treball. 
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Si comparem els resultats del core amb decaps amb el que no en porta, s’observa que la 
tensió té un pic major quan no en porta, i una mitjana similar quan en porta. Però, amb 
la intensitat, passa al revés: el circuit amb decaps redueix tant la mitjana com la 
màxima. Com és lògic (de fet, és la seva funció), els decaps redueixen els pics. En 
canvi, aplicat als valors mitjans  no és tan útil, ja que el valor, un cop dalt, baixa més 
lentament i això explica que no sempre impliqui una reducció del valor mitjà (dependrà 
de la forma de cada ona). 
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4- Descripció detallada del disseny 
 
En aquest apartat es descriu la funció 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. 
 

4.1- Descripció de les cel·les 
 

4.1.1- Descripció de les cel·les de llibreria 
 
La següent taula mostren les cel·les de llibreria utilitzades i la seva funció en el circuit. 
A l’Annex 6.1 es pot trobar la informació detallada de cadascun d’aquests elements. 
 
BU4P Aquesta cel·la 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). 

BUF2 Aquesta cel·la 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). 

BUF8 Aquesta cel·la té la mateixa finalitat que BUF2, sols canvien els seus 
paràmetres elèctrics (capacitat de sortida, amplada...). 

CLKBU2 Aquesta cel·la 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). 

CLKBU15 Aquesta cel·la té la mateixa finalitat que CLKBU2, sols canvien els 
seus paràmetres elèctrics (capacitat de sortida, amplada...). 

CLKIN15 Aquesta cel·la 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 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). 

DFC1 Aquesta cel·la té la finalitat de transmetre el mateix senyal que hi 
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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. 

DFEC3 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. 

ENDCAPL 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. 

ENDCAPR 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. 

FILL1 Aquesta cel·la 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). 

FILL2 Aquesta cel·la 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. 

FILL5 Aquesta cel·la té la mateixa funció que FILL2, l’únic que varia és la 
seva amplada i capacitat. En aquest cas la capacitat afegida pel decap 
és de 99,5849 fF. 

FILL10 Aquesta cel·la té la mateixa funció que FILL2, l’únic que varia és la 
seva amplada i capacitat. En aquest cas la capacitat afegida pel decap 
és de 245,7729 fF. 

FILL25 Aquesta cel·la té la mateixa funció que FILL2, l’únic que varia és la 
seva amplada i capacitat. En aquest cas la capacitat afegida pel decap 
és de 684,3369 fF. 

FILLRT10 Aquesta cel·la 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. 

GND3ALLP Aquesta cel·la 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). 

GND3IP Aquesta cel·la 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 
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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 per l’alimentació dels pins. 

ICCK16P Aquesta cel·la 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). 

ICP Aquesta cel·la 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). 

INV0 Aquesta cel·la 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. 

INV8 Aquesta cel·la 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. 

INV15 Aquesta cel·la 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). 

LOGIC0 Aquesta cel·la de 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 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). 

MUX21 Aquesta cel·la 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). 

NAND21 Aquesta cel·la té la finalitat de transmetre un senyal que depèn dels 
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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). 

NAND28 Aquesta cel·la té la mateixa finalitat que la NAND21, sols canvien 
els seus paràmetres elèctrics (capacitat de sortida, amplada...)..  
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. 

NOR20 Aquesta cel·la 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). 

peri_spacer_60p Aquesta cel·la 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’utilitza precisament aquesta cel·la ja que és la que permet omplir 
gairebé tota la fila de pins (es posa un element 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 
similar a les mides de la resta del circuit. 

VDD3ALLP 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, 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). 

VDD3IP 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 per l’alimentació dels 
pins. 
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4.1.1- Descripció de les cel·les específiques del disseny 

 
La següent taula mostren les cel·les dissenyades específicament per a aquest disseny i la 
seva funció en el circuit. A l’Annex 6.2 es pot trobar la informació detallada de 
cadascun d’aquests elements. 
 
2_basic_cells_10_INV8 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. 

2_basic_cells_10_INV8_amb_decaps Aquesta cel·la té la mateixa funció que 
2_basic_cells_10_INV8, amb la diferència que 
aquesta conté decaps en lloc de filler cells. 

10_INV0_group 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). 

18_basic_cells_10_INV8 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 
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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. 

18_basic_cells_10_INV8_amb_decaps Aquesta cel·la té la mateixa funció que 
18_basic_cells_10_INV8, amb la diferència 
que aquesta conté decaps en lloc de filler cells. 

basic_cell_10_INV8 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 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). 

basic_cell_10_INV8_amb_decaps Aquesta cel·la té la mateixa funció que 
basic_cell_10_INV8, amb la diferència que 
aquesta conté decaps en lloc de filler cells. 

block 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 
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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). 

block_amb_decaps Aquesta cel·la té la mateixa funció que block, 
amb la diferència que aquesta conté decaps en 
lloc de filler cells. 

CLKIN15_ultim_d_arbre_de_clk 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. 

connexio_a_anelles 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). 

connexio_a_anelles_fila_10 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). 

connexions_anella 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. 

connexions_anella_b 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). 

core Com el seu nom indica, aquest element és 
quasi el xip sencer (solament li falten els pins 
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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. 

core_amb_decaps Aquesta cel·la té la mateixa funció que core, 
amb la diferència que aquesta conté decaps en 
lloc de filler cells. 

core_amb_pins 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. 

core_amb_pins_i_decaps Aquesta cel·la té la mateixa funció que 
core_amb_pins, amb la diferència que aquesta 
conté decaps en lloc de filler cells. 

doble_fila 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. 

doble_fila_amb_decaps Aquesta cel·la té la mateixa funció que 
doble_fila, amb la diferència que aquesta conté 
decaps en lloc de filler cells. 

ENDCAPL_block 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 
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posició dels blocs parells, els ENDCAPL 
deixarien d’estar a l’esquerra. 

ENDCAPR_block 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. 

fila_9 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. 

fila_9_amb_decaps Aquesta cel·la té la mateixa funció que fila_9, 
amb la diferència que aquesta conté decaps en 
lloc de filler cells. 

fila 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. 

fila_amb_decaps Aquesta cel·la té la mateixa funció que fila, 
amb la diferència que aquesta conté decaps en 
lloc de filler cells. 

fila_10 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). 

fila_10_branca_3_columnes 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 
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sobre. 
fila_10_branca_3_columnes_b 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. 

fila_10_branca_9_columnes 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. 

fila_10_branca_9_columnes_b 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. 

fila_10_clk_distribution 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. 

fila_10_reset_distribution Aquesta cel·la distribueix el reset des del 
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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. 

fila_10_resta_d_elements 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. 

fila_10_FILLRT10 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). 

FILL10_connectat 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 
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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). 

FILLRT10_connectat 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). 

INV0_connectat 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. 

INV8_connectat 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 – 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. 

picopads_estructura 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 
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la zona de l’anella i llavors aquesta haurà 
d’adaptar la seva forma a aquests. 

picopads_anella_superior 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). 

VIA1_C 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. 

VIA2_C 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. 

VIA3_C 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. 

 

4.2- Descripció detallada dels elements més 
importants del circuit 

 
4.2.1- El sistema de control 

 
En aquest apartat es comenten els esquemes de les cel·les que formen el sistema de 
control. En primer lloc es parla de la cel·la principal (la fila 10) i després es comenten 
els esquemes de les parts que el formen. 
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4.2.1.1- fila_10 
 

 
Figura 4.1. Esquemàtic de la cel·la fila_10. 

 
S’observa a la Figura 4.1 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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4.2.1.2- fila_10_reset_distribution 
 

 
Figura 4.2. Esquemàtic de la cel·la fila_10_reset_distribution. 

 
La Figura 4.2 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). 
 
4.2.1.3- fila_10_resta_d_elements 

 
Figura 4.3. Esquemàtic de la cel·la fila_10_resta_d_elements. 
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A la part superior esquerra de la Figura 4.3 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. 
 
 
4.2.1.4- fila_10_clk_distribution 
 

 
Figura 4.4. Esquemàtic de la cel·la fila_10_clk_distribution. 

 
A la part superior de la Figura 4.4 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 
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).  
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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. 
 
 
4.2.1.5- fila_10_branca_9_columnes 
 

 
Figura 4.5. Esquemàtic de la cel·la fila_10_branca_9_columnes. 

 

S’observa a la Figura 4.5 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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4.2.1.6- fila_10_branca_9_columnes_b 
 

 
Figura 4.6. Esquemàtic de la cel·la fila_10_branca_9_columnes_b. 

 
S’observa a la Figura 4.6 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 (fet que ve motivat perquè, 
a causa de la disposició d’altres elements de la fila 10, l’inversor més pròxim al centre 
de la meitat esquerra de la fila no té la mateixa posició – i, per tant, varien les seves 
connexions –  respecte la columna on distribueix el rellotge), en aquest circuit no varia 
res respecte el seu homòleg de la meitat dreta del circuit. 
 
4.2.1.7- fila_10_branca_3_columnes 
 

 
Figura 4.7. Esquemàtic de la cel·la fila_10_branca_3_columnes. 

 
S’observa a la Figura 4.7 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 
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controlen la capacitat de cada sortida (cada out_i té connectada una columna de 
distribució del rellotge pel bloc). 
 
4.2.1.8- fila_10_branca_3_columnes_b 
 

 
Figura 4.8. Esquemàtic de la cel·la fila_10_branca_3_columnes_b. 

 
S’observa a la Figura 4.8 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 (per qüestions de distribució física dels 
elements de la fila 10, un dels inversors de la fila té una topologia diferent de la resta). 
 

4.2.2- El bloc 
 
4.2.2.1- Unitats que inclou 
 
doble_fila 
fila_9 
fila_10 
connexio_a_anelles_fila_10 
 
4.2.2.2- Unitats on està inclosa  
 
core 
 
 
4.2.2.3- 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 
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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). 
 
4.2.2.4- Esquemàtic 
 

Figura 4.9. Esquemàtic del bloc, part superior. 
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Figura 4.10. Esquemàtic del bloc, part central superior. 
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Figura 4.11. Esquemàtic del bloc, part central inferior. 

 

 
Figura 4.12. Esquemàtic del bloc, part inferior. 
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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 
que no es facin servir –cada bloc n’utilitza un nombre entre 0 i 4 segons la seva posició 
al xip). 
 
4.2.2.5- Layout 
 

 
Figura 4.13. 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. 
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Figura 4.14. 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. 

 
 

 
Si ens fixem en les figures d’aquest apartat, podem apreciar la gran complexitat i m 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). 
 

4.2.3- El core 
 
4.2.3.1- Unitats que inclou 
 
block 
CLKBU15 
picopads_anella_superior 
ENDCAPL_block 
ENDCAPR_block 
VIA1_C 
VIA2_C 
VIA3_C 
 
4.2.3.2- Unitats on està inclosa  
 
core_amb_pins 
 
 
4.2.3.3- 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 
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d’alimentació i portar totes les connexions que han d’anar als pins a la part inferior del 
circuit.  
 
4.2.3.4- Esquemàtic 

 
Figura 4.15. Esquemàtic de core, meitat superior. 
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Figura 4.16. Esquemàtic de core, meitat inferior. 

 
 

 
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. 
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4.2.3.5- Layout 
 

 
Figura 4.17. Layout de core. Pla general del circuit. 

 

 
Figura 4.18. Layout de core. Vista detallada de la zona inferior. 

 

 
Figura 4.19. Connexions a core. 
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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. 
 
Però, si volem veure clarament totes les connexions que s’han fet, hem d’anar 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). 
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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 
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). 
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4.2.4- El core_amb_pins 
 
4.2.4.1- Unitats que inclou 
 
core 
BU4P 
ICP 
ICCK16P 
VDD3ALLP 
GND3ALLP 
VDD3IP 
GND3IP 
connexions_anella 
connexions_anella_b 
VIA1_C 
VIA2_C 
VIA3_C 
 
4.2.4.2- Unitats on està inclosa  
 
Aquesta és la cel·la més alta a la jerarquia, així que no està inclosa a cap unitat superior.  
 
4.2.4.3- 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.  
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4.2.4.4- Esquemàtic 
 

 
Figura 4.20. 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). 
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4.2.4.5- Layout 

 
Figura 4.21. Layout de la cel·la core_amb_pins. Pla general. 
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Figura 4.22. Layout de la cel·la core_amb_pins. Detall de la zona inferior. 

 

 
Figura 4.23. Connexions al layout de la cel·la core_amb_pins. 
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La Figura 4.21 reflecteix com queda la cel·la amb les connexions ja fetes i les seves 
proporcions i mides, i a la Figura 4.22 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 4.23, 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. 
 
La disposició física dels pins (ordenats d’esquerra a dreta) queda il·lustrada a 
continuació: 

Pin Senyal Type
1 SERIIN Entrada Digital

2 Dout Sortida Digital

3 GND_datapath_1 GND

4 VDD_datapath_1 VDD

5 GND_datapath_2 GND

6 VDD_datapath_2 VDD

7 OscOut0 Sortida Digital

8 OscOut2 Sortida Digital

9 OscOut4 Sortida Digital

10 OscOut6 Sortida Digital

11 Din Entrada Digital

12 GND_10_1 GND

13 VDD_10_1 VDD

14 GND_10_2 GND

15 VDD_10_2 VDD

16 CLK Entrada Digital

17 OscOut1 Sortida Digital

18 OscOut3 Sortida Digital

19 OscOut5 Sortida Digital

20 OscOut7 Sortida Digital

21 SERIEN Entrada Digital

22 SERIOUT Sortida Digital

23 RESET Entrada Digital  
Figura 2.23. Distribució dels pins. 
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4.3- Jerarquia del circuit 
4.3.1- Jerarquia del core 

 
Aquí es pot observar la jerarquia de totes les cel·les que formen el xip sense decaps. 
Degut a la complexitat del circuit s’ha separat en nivells jeràrquics (un nivell superior i 
les 4 estructures més complexes que depenen d’ell) per tal de fer l’estructura més 
entenedora. 
 
4.3.1.1- Nivell jeràrquic superior 
 
S’observa que, sota l’estructura del xip, tenim, a més d’una sèrie de cel·les bàsiques que 
formen part de l’últim nivell jeràrquic (la majoria de les quals són pins i les vies de 
connexió entre metalls), tota l’estructura del xip encara sense connectar als pins.  
 
Al mateix temps, el circuit sense els pins està format per  cel·les de llibreria, els blocs 
d’elements que tanquen les files per la dreta i l’esquerra, els components que tanquen 
l’anella d’alimentació (incloent-hi els picopads) i, com a estructura més destacada, el 
bloc (format per les files 9 i 10 – lleugerament i molt diferents de les altres 
respectivament –, la resta de files i les connexions de la fila 10 a les anelles 
d’alimentació). 
core_amb_pins 
 BU4P 
 ICP 
 ICCK16P 
 VDD3ALLP 
 GND3ALLP 
 VDD3IP 
 GND3IP 
 VIA1_C 
 VIA2_C 
 VIA3_C 
 core 
  CLKBU15 
  connexions_anella 
  connexions_anella_b 
   connexions_anella 
  picopads_anella_superior 

ENDCAPL_block 
ENDCAPR_block 
VIA1_C 
VIA2_C 
VIA3_C 

  block 
   doble_fila 
   fila_9 
   fila_10 
   connexio_a_anelles_fila_10 
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4.3.1.2- Jerarquia de la doble fila 
 
S’observa com l’estructura és bastant esglaonada: tenim nivells formats per grups 
d’elements del nivell inferior. La doble fila està formada per 2 files (a més de les vies 
que uneixen els metalls i que estan presents a gairebé tots els nivells), la fila conté dues 
semifiles i un grup d’inversors del ringo, la semifila està formada per grups de 2 cel·les 
bàsiques, i la cel·la bàsica té, a més de les cel·les bàsiques que la formen, els inversors i 
el filler cell que venen en cel·les modificades on ja porten incorporades les connexions. 
 
doble_fila 
 VIA1_C 
 fila 
  VIA1_C 
  10_INV0_group 
   INV0_connectat 
    INV0 
  18_basic_cells_10_INV8 
   2_basic_cells_10_INV8 
    VIA1_C 
    VIA2_C 
    basic_cell_10_INV8 
     INV8_connectat 
      INV8 
     DFC1 
     FILL10_connectat 
      FILLRT10 
     VIA1_C 
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4.3.1.3- Jerarquia de la fila 9 
 
La fila 9, per la seva posició, necessita connexions diferents de la resta de files, la qual 
cosa ha obligat a crear una cel·la dedicada a ella. Però, exceptuant les connexions a 
l’exterior, el contingut és idèntic al de les files habituals (l’estructura de les quals ja 
estava inclosa a l’apartat anterior). 
 
fila_9  
 VIA1_C 
 10_INV0_group 
  INV0_connectat 
   INV0 
 18_basic_cells_10_INV8 
  2_basic_cells_10_INV8 
   VIA1_C 
   VIA2_C 
   basic_cell_10_INV8 
    INV8_connectat 
     INV8 
    DFC1 
    FILL10_connectat 
     FILLRT10 
    VIA1_C 
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4.3.1.4- Jerarquia de la fila 10 
 
Malgrat la seva complexitat estructural, a nivell jeràrquic els components de distribució 
del reset i la resta d’elements consten únicament de cel·les bàsiques (en molta més 
quantitat que a les cel·les habituals en aquest projecte). La fila que conté els decaps està 
formada sols per  decaps de tots els tipus disponibles, no conté cel·les de cap altre tipus. 
Pel que fa a la distribució de rellotge, degut a la seva complexitat, es tracta més 
detingudament en el següent apartat. 
 
fila_10 
 fila_10_reset_distribution 
  BUF2 
  BUF8 
  VIA1_C 
  VIA2_C 
  VIA3_C 
 fila_10_resta_d_elements 
  CLKBU15 
  DFC1 
  DFEC3 
  INV0 
  INV15 
  MUX21 
  NAND21 
  VIA1_C 
  VIA2_C 
  VIA3_C 
  fila_10_clk_distribution 
  fila_10_FILLRT 

FILL1 
FILL2 
FILL5 
FILL10 

  FILL25    
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4.3.1.5- Jerarquia de la distribució de rellotge a la fila 10 
 
S’observa com la distribució del rellotge, a més de comptar cel·les bàsiques que 
controlen la propagació del senyal de, també inclou les estructures de distribució 
d’aquest, formades per dues branques quasi iguals que inclouen 3 grups formats per 3 
inversors cadascun. L’estructura de la banda esquerra és una mica asimètrica, ja que la 
cel·la més pròxima al centre està més allunyada que les altres de la columna on 
distribueix el rellotge a causa de la presència d’altres elements de la fila 10 en aquella 
zona. Això significa que el grup de 3 inversors on està inclosa necessita que un 
d’aquests no sigui el que ja porta les connexions (el que s’usa per la resta de columnes) 
sinó un de bàsic que es connecta en aquest nivell. Per distingir-les de la resta, les cel·les 
de 3 i 9 inversors que inclouen la columna afectada tenen _b afegit al nom. 
 
fila_10_clk_distribution 
 BUF2 
 CLKBU2 
 CLKBU15 
 NOR20 
 NAND28 
 VIA1_C 
 VIA2_C 
 VIA3_C 
 fila_10_branca_9_columnes 
  VIA1_C 
  VIA2_C 
  fila_10_branca_3_columnes 
   CLKIN15_ultim_d_arbre_de_clk 
    CLKIN15 
    VIA1_C 
    VIA2_C 
   CLKBU15 
   VIA1_C 
   VIA2_C 
 fila_10_branca_9_columnes_b 
  VIA1_C 
  VIA2_C 
  fila_10_branca_3_columnes 
  fila_10_branca_3_columnes_b 
   CLKIN15_ultim_d_arbre_de_clk 
    CLKIN15 
    VIA1_C 
    VIA2_C 
   CLKIN15 
   CLKBU15 
   VIA1_C 
   VIA2_C 
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4.3.2- Jerarquia del core amb decaps 
 
La jerarquia d’aquest circuit és gairebé la mateixa que per al circuit sense decaps. Sols 
canvien els nivells on hi ha algun element que porta decap (en què l’element en qüestió 
afegeix _amb_decaps al seu nom), i és a la cel·la bàsica on hi ha la diferència real entre 
ambdós circuits. 
 
4.3.2.1- Nivell jeràrquic superior 
 
core_amb_pins_i_decaps 
 BU4P 
 ICP 
 ICCK16P 
 VDD3ALLP 
 GND3ALLP 
 VDD3IP 
 GND3IP 
 VIA1_C 
 VIA2_C 
 VIA3_C 
 core_amb_decaps 
  CLKBU15 
  connexions_anella 
  connexions_anella_b 
   connexions_anella 
  picopads_anella_superior 

ENDCAPL_block 
ENDCAPR_block 
VIA1_C 
VIA2_C 
VIA3_C 

  block_amb_decaps 
   doble_fila_amb_decaps 
   fila_9_amb_decaps 
   fila_10 
   connexio_a_anelles_fila_10 
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4.3.2.2- Jerarquia de la doble fila amb decaps 
 
doble_fila_amb_decaps 
 VIA1_C 
 fila_amb_decaps 
  VIA1_C 
  10_INV0_group 
   INV0_connectat 
    INV0 
  18_basic_cells_10_INV8_amb_decaps 
   2_basic_cells_10_INV8_amb_decaps 
    VIA1_C 
    VIA2_C 
    basic_cell_10_INV8_amb_decaps 
     INV8_connectat 
      INV8 
     DFC1 
     FILL10_connectat 
      FILL10 
     VIA1_C 
 
4.3.2.3- Jerarquia de la fila 9 amb decaps 
 
fila_amb_decaps 
 VIA1_C 
 10_INV0_group 
  INV0_connectat 
   INV0 
 18_basic_cells_10_INV8_amb_decaps 
  2_basic_cells_10_INV8_amb_decaps 
   VIA1_C 
   VIA2_C 
   basic_cell_10_INV8_amb_decaps 
    INV8_connectat 
     INV8 
    DFC1 
    FILL10_connectat 
     FILL10 
    VIA1_C 
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4.3.2.4- Jerarquia de la fila 10 
 
fila_10 
 fila_10_reset_distribution 
  BUF2 
  BUF8 
  VIA1_C 
  VIA2_C 
  VIA3_C 
 fila_10_resta_d_elements 
  CLKBU15 
  DFC1 
  DFEC3 
  INV0 
  INV15 
  MUX21 
  NAND21 
  VIA1_C 
  VIA2_C 
  VIA3_C 
                  fila_10_clk_distribution 
                  fila_10_FILLRT 

FILL1 
FILL2 
FILL5 
FILL10 

  FILL25
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4.3.2.5- Jerarquia de la distribució de rellotge a la fila 10 
 
fila_10_clk_distribution 
 BUF2 
 CLKBU2 
 CLKBU15 
 NOR20 
 NAND28 
 VIA1_C 
 VIA2_C 
 VIA3_C 
 fila_10_branca_9_columnes 
  VIA1_C 
  VIA2_C 
  fila_10_branca_3_columnes 
   CLKIN15_ultim_d_arbre_de_clk 
    CLKIN15 
    VIA1_C 
    VIA2_C 
   CLKBU15 
   VIA1_C 
   VIA2_C 
 fila_10_branca_9_columnes_b 
  VIA1_C 
  VIA2_C 
  fila_10_branca_3_columnes 
  fila_10_branca_3_columnes_b 
   CLKIN15_ultim_d_arbre_de_clk 
    CLKIN15 
    VIA1_C 
    VIA2_C 
   CLKIN15 
   CLKBU15 
   VIA1_C 
   VIA2_C 
 

4.4- Mesures del circuit 
 
 
Aquesta estructura té una amplada que es calcula a continuació: 
 
Amplada de subbloc: 21 (FF) + 5,6 · 10 (INV8) + 14 (filler cell)= 91 µ 
 
Amplada de fila: 91 · 18 · 2 (datapath) + 2,8 · 10 (ringo)  = 3304 µ 
 
Mentre que la nova alçada del core serà de: 
 
13 (alçada fila) · 10 (files/bloc) · 8 (blocs/core) = 1040 µ 
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Si hi sumem les anelles d’alimentació i els pins, arribem a la conclusió que les mides 
són de 3812 x 1838 µ. Així, cada core ocupa 7,006 mm2.  
 
A continuació podem veure, gràficament, les mides del bloc, les del core, i les del xip.  
 

 
Figura 4.1. Mides del bloc.8 

 

 

Figura 4.2. Mides del core. 
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Figura 4.2. Mides del circuit integrat. 

 

520 µ m 1838 µ m 

3812 µm  

PINS 
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5- Simulacions de comprovació 
 

5.1- Simulacions a nivell elèctric 
 

5.2.1- Justificació de l’ús de les simulacions elèctriques 
 
El gran problema de la simulació elèctrica (sigui en Spectre com en el nostre cas, o amb 
qualsevol altre programa) és la lentitud a fer els càlculs, la qual es manifesta sobretot en 
circuits de mida considerable, en els que s’ajunten dos factors.  
 
Un d’ells és l’augment del nombre de transistors, que obliga a calcular l’evolució de 
més elements a cada instant de temps. Una situació que ho il·lustra és la comparació 
amb la simulació de l’oscil·lador d’anell. L’experiència amb el ringo ens diu que per 
simular un circuit amb 360 inversors del tipus INV0 (disseny que es tenia abans d’afegir 
el divisor per 4 al circuit) es tarda entorn d’uns 45 minuts. En el circuit de cada bloc 
tenim 360 inversors de tipus INV8 a cada fila. Cal sumar-hi també la resta de files, a 
més a més dels flip-flops (n’hi ha un a cada subbloc, en total 36 a cada fila) i dels 
elements de la fila 10. Així, el nombre de transistors és molt major, i ho serà també el 
temps que es necessita per calcular-ho (i això a nivell de bloc, a nivell de core el 
nombre de transistors a calcular a cada segon és tan gran que, si s’intenta fer, la 
simulació no arriba ni a començar). 
 
I, a més del nombre de transistors, tenim també un altre paràmetre problemàtic per als 
grups de molts elements: emntre que per assajar un subbloc o una fila del ringo posant 
un temps relativament petit ja és suficient per poder observar els resultats, si es vol 
observar com el senyal d’entrada atravessa cadenes llargues és necessari extendre’s 
molt més en el temps, per donar temps al senyal a atravessar el circuit (per comprovar-
ho, només cal veure el temps final de les gràfiques de les simulacions lògiques de cel·les 
petites, i comparar-ho amb el temps de simulació de cada arxiu de Verilog; la diferència 
és notable).  
 
Així, en la simulació analògica s’uneixen dos factors que en dificulten molt l’ús per a 
circuits grans: el nombre d’elements i el temps a simular.  
 
Però, malgrat aquest inconvenient, sempre que sigui possible és aconsellable realitzar la 
simulació elèctrica, ja que aquesta proporciona dades que la lògica no dóna: tots aquells 
factors relacionats amb els paràmetres elèctrics com ara resistències, inductàncies (i, per 
tant, retards), tensions a cada element (per comprobar que estigui dins dels marges 
acceptables de soroll), formes d’ona (incloent pics)... Així, no només no se’n pot 
prescindir, sinó que també és recomanable, per als circuits massa grans per ser simulats 
elèctricament, elaborar (quan sigui possible) una versió simplificada del circuit per tal 
de poder simular-lo elèctricament, ja que pot facilitar la detecció d’errors que, amb les 
simulacions lògiques no es veurien. 
 
Les simulacions elèctriques es fan utilitzant el programa Spectre. En el cas del projecte 
realitzat, les instruccions de simulació s’introdueixen en els diferents menús del Analog 
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Artist del Cadence (el procediment fer fer-ho s’indica al tutorial de l’últim annex 
d’aquesta memòria), sense necessitat de redactar fitxers de text (a diferència de les 
simulacions lògiques). 

 
5.1.2- Simulacions del sistema de control 

 
En aquest apartat s’assaja l’estructura de la fila 10 del circuit, per comprovar que tot el 
el sistema de control i les sortides dels arbres de distribució funcionen correctament. 
 
Les simulacions d’aquest apartat es fan utilitzant únicament la fila 10 del circuit, 
introduint una combinació de control (es proven combinacions que, entre totes, 
contenen tots els valors possibles per a cada variable). 
 
5.1.2.1- Entrada de la configuració 1100 
 
En primer lloc s’assaja amb la combinació de control 1100.  El primer dígit posat a 1 
significa que el rellotge no es propaga pel circuit, el segon a 1 implica que l’oscil·lador 
d’anell queda habilitat, i la combinació 00 per als dos últims significa que el valor que 
entra al circuit és el de la sortida del bloc anterior. A continuació podem veure els 
resultats de la simulacions. 
 

 
Gràfica 5.2a. Entrada de control 1100. De dalt a baix: RESET, pròpia sortida, sortida del bloc 

previ, entrada general i entrada de rellotge. 
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Gràfica 5.1b. Entrada de control 1100. A dalt: propagació de in_prev cap al xip. A baix: evolució 

del registre de control (de sortida a entrada). 
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Gràfica 5.1c. Entrada de control 1100. Propagació del rellotge a través de la fila 10. A dalt: sortida 

de rellotge de la fila 10. A baix: entrada general de rellotge. Entremig: passos intermitjos. 

 
La primera gràfica mostra les entrades introduïdes (rellotge, RESET i entrades). 
S’introdueixen diferents entrades per a cada valor, ja que com que sols tenim la fila 10 
no podem agafar els senyals de la pròpia sortida i de la del bloc anterior tal com es faria 
realment. A més a més, cal que aquests senyals siguin diferents, per tal de poder 
comprovar que realment es transmet el que es vol.  
 
Si ens fixem en la segona gràfica, veiem que efectivament es compleixen les previsions 
en quan a la sortida, i el que es transmet als subblocs és la sortida del bloc anterior. En 
aquesta mateixa gràfica, s’observa la propagació del senyal de SERIIN a través dels 
flip-flops de configuració (comprovem, no només que aquests funcionen i que el senyal 
es transmet a través seu, sinó també que, tal com estava previst, es queden amb la 
configuració 1100). 
 
I, a la tercera gràfica, podem observar el trajecte del senyal de rellotge a través de la fila 
10, senyal que, un cop passada la zona de control, queda tallat, la qual cosa concorda 
amb el que s’esperava per a aquesta configuració. 
 
En canvi, pel que fa als elements associats a l’oscil·lador d’anell, per poder-los assajar 
caldrà esperar a unir la fila 10 amb l’oscil·lador d’anell (a aquest nivell no podem 
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comprovar que oscil·li a la freqüència desitjada, de fet, ni tan sols podem comprovar 
que la sortida faci oscil·lar els inversors). 
 
5.1.2.2- Entrada de la configuració 0001 
 
En aquest apartat s’assaja amb la combinació de control 0001.  El primer dígit posat a 0 
significa que el rellotge es propaga pel circuit, el segon a 0 implica que l’oscil·lador 
d’anell queda deshabilitat, i la combinació 01 per als dos últims significa que el valor 
que entra al circuit és el de la pròpia sortida. A continuació podem veure els resultats de 
la simulacions. 
 

 
Gràfica 5.2a. Entrada de control 0001. De dalt a baix: RESET, pròpia sortida, sortida del bloc 

previ, entrada general i entrada de rellotge. 
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Gràfica 5.2b. Entrada de control 0001. A dalt: propagació de la pròpia sortida cap al xip. A baix: 

evolució del registre de control (de sortida a entrada). 

 

 
Gràfica 5.2c. Entrada de control 0001. Propagació del rellotge a través de la fila 10. A dalt: sortida 

de rellotge de la fila 10. A baix: entrada general de rellotge. Entremig: passos intermitjos. 
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La primera gràfica mostra el rellotge, el RESET i les entrades al xip. Cal posar diferents 
senyals per a cada entrada al xip, ja que com que sols tenim la fila 10 no es pot agafar 
els senyals de la pròpia sortida i de la del bloc anterior directament de la sortida on els 
tenim. També cal que les tres entrades siguin diferents, per tal de poder verificar que la 
que es transmet és la pròpia sortida.  
 
A la segona gràfica, veiem que el que es transmet als subblocs és la pròpia sortida, que 
és el que es desitjave que passés. En aquesta mateixa gràfica, s’observa la propagació 
del senyal de SERIIN a través dels flip-flops de configuració (que aquest cop es queden 
amb la configuració 1100). 
 
I, a la tercera gràfica, podem observar el trajecte del senyal de rellotge a través de la fila 
10. Aquest cop el senyal  
 
En canvi, pel que fa als elements associats a l’oscil·lador d’anell, la simulació haurà 
d’esperar fins que unim la fila 10 amb l’oscil·lador d’anell (a aquest nivell no podem 
comprovar que oscil·li a la freqüència desitjada, de fet, ni tan sols podem comprovar 
que la sortida faci oscil·lar els inversors). 
 
5.1.2.3- Entrada de la configuració 1011 
 
En aquest apartat s’assaja amb la combinació de control 1011.  El primer dígit posat a 1 
inhibeix la propagació del rellotge pel circuit, el segon a 0 implica que l’oscil·lador 
d’anell queda deshabilitat, i la combinació 11 per als dos últims significa que el valor 
que entra al circuit és el de la pròpia sortida. A continuació podem veure els resultats de 
la simulacions. 
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Gràfica 5.3a. Entrada de control 1011. De dalt a baix: RESET, pròpia sortida, sortida del bloc 

previ, entrada general i entrada de rellotge. 

 

 
Gràfica 5.3b. Entrada de control 1011. A dalt: propagació de la pròpia sortida cap al xip. A baix: 

evolució del registre de control (de sortida a entrada). 
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Gràfica 5.3c. Entrada de control 1011. Propagació del rellotge a través de la fila 10. A dalt: sortida 

de rellotge de la fila 10. A baix: entrada general de rellotge. Entremig: passos intermitjos. 

 
A la primera gràfica s’observen el rellotge, el RESET i les entrades al xip. Cal introduir 
individualment els senyals de cada entrada al xip, perquè al tenir només la fila 10 no es 
pot agafar els senyals de la pròpia sortida i de la del bloc anterior des del lloc on 
realment estan. També cal que les tres entrades siguin diferents, per tal de poder 
verificar que la que es transmet és la pròpia sortida.  
 
A la segona gràfica, es pot apreciar com és aquest cop el senyal de la pròpia sortida el 
que avança cap a l’entrada del datapath. També a la mateixa gràfica, veiem com avança 
a través del registre el senyal de configuració, i, tal com estava previst, al final tenim la 
combinació 1011. 
 
I, a la tercera gràfica, podem observar el trajecte del senyal de rellotge dins de la fila 10. 
Com que el rellotge en aquesta configuració està deshabilitat, després de passar pels 
elements de control del rellotge la propagació del senyal es talla.  
 
En canvi, pel que fa als elements associats a l’oscil·lador d’anell, la simulació haurà 
d’esperar fins que unim la fila 10 amb l’oscil·lador d’anell (a aquest nivell no podem 
comprovar que oscil·li a la freqüència desitjada, de fet, ni tan sols podem comprovar 
que la sortida faci oscil·lar els inversors). 
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5.1.2.4- Entrada de la configuració 0010. 
 
En aquest apartat s’assaja amb la combinació de control 0010.  El primer dígit posat a 0 
activa la propagació del rellotge, el segon posat a 0 habilita l’oscil·lador d’anell, i la 
combinació 10 per als dos últims significa que el valor que entra al circuit és el de la 
pròpia sortida. A continuació podem veure els resultats de la simulacions. 
 

 
Gràfica 5.4a. Entrada de control 0010. De dalt a baix: RESET, pròpia sortida, sortida del bloc 

previ, entrada general i entrada de rellotge. 
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Gràfica 5.4b. Entrada de control 0010. A dalt: propagació de l’entrada general cap al xip. A baix: 

evolució del registre de control (de sortida a entrada). 

 

 
Gràfica 5.4c. Entrada de control 0010. Propagació del rellotge a través de la fila 10. A dalt: sortida 

de rellotge de la fila 10. A baix: entrada general de rellotge. Entremig: passos intermitjos. 
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A la primera gràfica tenim el rellotge, el RESET i les entrades al xip. Cal introduir els 
senyals de les entrades (un per un), perquè al tenir només la fila 10 no es pot agafar els 
senyals de la pròpia sortida i de la del bloc anterior des de la seva posició real. També 
cal que les tres entrades siguin diferents, per tal de poder verificar que la que es 
transmet és la pròpia sortida.  
 
A la segona gràfica, veiem que és aquesta vegada l’entrada general la que es propaga 
cap a l’entrada del circuit. A la mateixa gràfica, veiem com avança a través del registre 
el senyal de configuració, deixant finalment la configuració que es volia introduir: 0010. 
 
I, a la tercera gràfica, podem observar el trajecte del senyal de rellotge dins de la fila 10. 
Com que el rellotge en aquesta configuració està deshabilitat,   
 
En canvi, pel que fa als elements associats a l’oscil·lador d’anell, la simulació haurà 
d’esperar fins que unim la fila 10 amb l’oscil·lador d’anell (a aquest nivell no es 
comprovar que oscil·li a la freqüència desitjada, ni que la sortida faci oscil·lar els 
inversors, i encara menys podem saber si ho farà a la freqüència prevista). 
 

5.1.3- Simulacions de transmissió en una fila 
 
A continuació es tractarà el comportament d’un sistema consistent en la unió de la fila 
10 i una de les files del bloc (és a dir, s’experimenta amb un bloc que sols conté una 
fila). El motiu de què es faci aquesta simplificació és el temps de càlcul dels sistemes de 
simulació analògics, que quan el nombre de transistors amb què es treballa a vegades 
pot ser excessiu (i, de fet, aquesta prova que es fa en aquest apartat ja és una mica 
problemàtica pel que fa a temps de càlculs). 
 
5.1.3.1- Propagació de senyals als subblocs 
 
En aquest apartat es verifica l’arribada als subblocs dels senyals que s’emeten a la fila 
10 del circuit. 
 
En primer lloc, es verifica l’arribada del senyal de rellotge al datapath (i, també, que 
quan s’inhabilita no hi arribi). A continuació podem comprovar com és l’entrada del 
rellotge dels subblocs segons el valor que tingui n_GCLK. 
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Gràfica 5.1a. Entrada de control 0010. Propagació del rellotge als subblocs. A dalt: entrada del 

rellotge. A baix: entrada de rellotge dels subblocs. 

 

 
Gràfica 5.1b. Entrada de control 1100. No propagació del rellotge als subblocs. Entrada de rellotge 

de tots els subblocs de la fila. 
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A la primera de les gràfiques anteriors, podem observar com el rellotge no es propaga 
als subblocs fins que no acaba la configuració (els quatre primers flancs ascendents de 
rellotge). I, en el moment en què es desactiva l’entradad de dades a la configuració, el 
rellotge dels subblocs comença a seguir el rellotge global (això sí: encara que ho 
comenci a seguir llavors, la primera propagació de senyal a través seu no es fa fins que 
arriba el següent flanc ascendent). 
I, a la segona gràfica, podem apreciar com, quan es posa a 1 n_GCLK, el rellotge no 
arriba a cap subbloc (sols tenim unes petites oscil·lacions de l’ordre d’uns microvolts, 
malgrat tenir representats tots els rellotges superposats). 
 
A la següent gràfica podem apreciar com el senyal de RESET arriba a tots els subblocs 
(sempre hi arriba, siguin quins siguin els valors de la configuració). S’observa el 
solapament entre ells (estan superposats els de tots els subblocs; és lògic ja que el senyal 
que arriba ha de ser el mateix per a tots els elements del circuit). 
 

 
Gràfica 5.2. Entrada de RESET de tots els subblocs de la fila. 

 
I, per acabar amb aquest subapartat, s’estudiarà la propagació (o la no propagació, quan 
n_GCLK estigui a 1) de les dades pel datapath. A continuació podem veure les 
gràfiques que il·lustren com es transmet el senyal pels subblocs. 
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Gràfica 5.3a. Entrada de control 1100. No propagació del senyal d’entrada pels subblocs de la fila. 

 

 
Gràfica 5.3b. Entrada de control 0010. Propagació del senyal d’entrada  

pels primers subblocs de la fila. 
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Gràfica 5.3c. Entrada de control 0010. Propagació del senyal d’entrada  

al centre i al final de la fila. 

 
A la primera gràfica podem veure com pels subblocs no es propaga l’entrada (s’adjunta 
també l’entrada, per mostrar que la causa de què sigui 0 sempre no és el valor de 
l’entrada). La mesura s’ha pres en dos dels primers subblocs, per assegurar que en cas 
de tenir el rellotge activat serien dels primers per on passaria el senyal d’entrada. 
 
A la segona i tercera podem apreciar, respectivament, les propagacions a nivell local a 
través de subblocs consecutius i la propagació quan arriba al centre i al final de la fila. A 
la propagació a nivell local, s’observa com, tal com es preveia, a cada pols de rellotge 
tenim un canvi de valor del senyal (el qual s’ha posat a la meitat de freqüència que el 
rellotge: a cada flanc ascendent de rellotge el senyal ha de canviar), i com el canvi és 
simultani als blocs (i s’observa, també, com la sortida d’un bloc passa al següent). I, a 
nivell global, veiem que efectivament es tarden 18 pols de rellotge per atravessar mitja 
fila, i 36 per atravessar-la tota (el senyal tarda 360 ns per passar de l’entrada a la sortida, 
i tenint en compte que el període assajat és de 10 ns el resultat es pot considerar 
correcte). 
 
 
5.1.3.2- Simulació de configuracions variables en el temps 
 
Tal com s’ha vist a l’apartat anterior, a nivell estàtic (posant un senyal de configuració, i 
mantenint aquesta configuració fins al final) aquest circuit simplificat funciona. Ara, 
falta observar què passa quan es varia la configuració durant l’ús del circuit. 
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En primer lloc es prova passant de la configuració 0000 a la 0010 (rellotge sempre 
activat, entrada que passa de in_prev a in_general), i després es torna a 0000. 
 

 
Gràfica 5.4a. Pas d’entrada de control de 0000 a 0010 i de 0010 a 0000. De dalt a baix: SERIIN, 

SERIEN, in_prev, in_general, CLK. 

 

 
Gràfica 5.4b. Pas d’entrada de control de 0000 a 0010 i de 0010 a 0000. De dalt a baix: ISX1, ISX0, 

n_GCLK, entrada de la fila, rellotge dels subblocs. 
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En aquestes dues gràfiques anteriors es pot veure com, en els trams on no hi ha 
configuració, l’entrada del primer subbloc coincideix en el primer i el tercer tram amb 
in_prev, i en el segon amb in_general. Si ens fixem en el segon tram de propagació de 
senyal, veurem que ISX0 sofreix un canvi a 1 en aquesta zona, i que quan ja torna a ser 
0 ja es torna a tenir in_prev a la sortida. 
 
I s’observa també que, tal com també s’esperava, durant la configuració l’entrada als 
subblocs quedarà aturada ja que a aquests no els arriba senyal de CLK en aquells 
moments. 
 
 
 
La prova següent consisteix en el pas de la configuració 0000 a la 0011 (rellotge sempre 
activat, entrada que passa de in_prev a d_out_x), i després es torna a 0000. 
 

 
Gràfica 5.5a. Pas d’entrada de control de 0000 a 0011 i de 0011 a 0000. De dalt a baix: SERIIN, 

SERIEN, in_prev, in_general, CLK. 
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Gràfica 5.5b. Pas d’entrada de control de 0000 a 0011 i de 0011 a 0000. De dalt a baix: ISX1, ISX0, 

n_GCLK, entrada de la fila, rellotge dels subblocs. 

 
Tal com podem veure a les gràfiques, tenim tres períodes en que el rellotges es propaga 
als subblocs (que coincideixen amb els trams on no hi ha configuració, fet que estava 
contemplat al disseny i que s’observa a les gràfiques que es compleix).  
Durant el primer i el tercer d’aquests períodes l’entrada del bloc previ és la que es 
transmet, mentre que es transmet la pròpia sortida en el segon (la previsió coincideix 
amb el que il·lustren les gràfiques). 
 
 
Després es mira què passa quan el canvi entre configuracions és de 0000 a 1100 
(rellotge desactivat al tram 2 de la simulació, entrada sempre in_prev), i després es torna 
a 0000. 
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Gràfica 5.6a. Pas d’entrada de control de 0000 a 1100 i de 1100 a 0000. De dalt a baix: SERIIN, 

SERIEN, in_prev, in_general, CLK. 

 

 
Gràfica 5.6b. Pas d’entrada de control de 0000 a 0011 i de 0011 a 0000. De dalt a baix: ISX1, ISX0, 

n_GCLK, entrada de la fila, rellotge dels subblocs. 
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A diferència del que passava abans, aquí si observem l’entrada als subblocs veurem que 
aquesta és sempre in_prev (s’estan mantenint constants ISX0 i ISX1, així que no és un 
fet extrany).  
 
En canvi, on sí que s’observen canvis és a l’entrada de rellotge. Mentre que als casos 
anteriors teníem tres trams actius de rellotge, aquí el tram central desapareix (la qual 
cosa es tradueix en què no hi ha transmissió de dades en aquest període). Justament el 
que s’havia previst al dissenyar la prova. 
 
I, finalment, es provará el pas de 1111 a 1110 i de 1110 a 1111. Les següents gràfiques 
il·lustren els resultats. 

 
Gràfica 5.7a. Pas d’entrada de control de 0000 a 1100 i de 1100 a 0000. De dalt a baix: SERIIN, 

SERIEN, in_prev, in_general, CLK. 
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Gràfica 5.7b. Pas d’entrada de control de 1111 a 1110 i de 1110 a 1111. De dalt a baix: SERIOUT, 

entrada de la fila, rellotge dels subblocs. 

 
A les gràfiques obtingudes s’observa com, una altra vegada, el valor de l’entrada té tres 
trams: el primer i el tercer amb amb la pròpia sortida i el segon amb l’entrada general. 
Com que tenim n_GCLK a 1 durant tota la seqüència, s’observa la no arribada de 
rellotge als elements de la fila. 
 
En resum:  
1- S’han verificat totes les transicions entre senyals, i cadascuna en els dos sentits. 
L’entrada al circuit és sempre la desitjada. 
2- S’ha verificat que el rellotge s’activa quan es posa a 0 la variable n_GCLK. 
3- S’ha comprovat que el rellotge dels subblocs queda aturat durant la configuració 
(mentre que, en el mateix instant, a les cel·les de configuració sí que els arriba el senyal 
de rellotge per poder assignar les condicions de treball del circuit). 
4- La relació de la fila 10 amb l’oscil·lador d’anell s’estudiarà de manera independent 
en un altre apartat (es tracta de cel·les molt grans per fer la simulació elèctrica amb 
Spectre, i si es combinessin el resultat, a nivell de temps de càlculs, no seria positiu). 
 
Així doncs, com a conclusió d’aquest subapartat podem dir que, la combinació de fila i 
fila 10, funciona correctament. En canvi, falta verificar la relació ringo-fila 10. I, per 
una qüestió de temps de càlcul, les simulacions analògiques del core i del xip sencer no 
es faran, així que, per a aquests dos apartats caldrà recórrer a les simulacions lògiques 
que, si bé no permeten obtenir les dades elèctriques del circuit, en canvi permeten fer la 
simulació en un temps raonable. 
 
5.1.3.3- Simulació de l’oscil·lador d’anell 
 
A continuació s’assaja que el ringo oscil·li quan ho ha de fer i que ho faci a la 
freqüència que està prevista. Caldrà assajar què passa quan es posa a 0 el senyal de 
control, què passa quan es posa a 1 i què passa quan es canvia el seu valor amb el circuit 
en marxa. A més, també es verifica que els inversors que el formen siguin suficientment 
grans com perquè el senyal es transmeti correctament fins a la sortida. La següent 
gràfica il·lustra aquestes tres situacions: 
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Gràfica 5.8. Activació i desactivació de l’oscil·lador d’anell. De dalt a baix: Sortida dels 90 

inversors, entrada dels 90 inversors, sortida del divisor per 4, SERIIN, SERIEN.  

 
A la Gràfica 5.8 s’observa el comportament del l’oscil·lador d’anell en totes les 
condicions possible.  
 
Podem veure que, en un principi, la configuració marca 0000 (situació en què el ringo 
està deshabilitat). I, efectivament, tenim un 1 constant per al ringo en aquestes 
condicions. 
 
En el segon pas, es canvia la configuració a 1111. En aquestes condicions, l’entrada del 
ringo està un període de rellotge respecte l’entrada (ja que aquests dos senyals sols estan 
separats pel pas per la porta NAND). L’entrada és el senyal que es transmet cap al 
divisor per 4 (és el mateix senyal que la sortida, però desfassat un període de rellotge, i 
en qüestió de geometria dins del circuit és més fàcil de portar al divisor per 4). 
 
Abans de parlar de freqüències, cal introduir un apunt sobre aquesta transició. I és que 
aquí l’oscil·lador es comença a moure tan bon punt es posa a 1 el seu senyal de 
configuració. Sobre aquesta circumstància, s’ha de comentar que en el circuit real no 
succeeix, però que aquí es va assajar quan la fila 10 encara no tenia el dispositiu que 
controlava que el ring oscillator no es mogués durant la configuració, i per això 
l’oscil·lació apareix tan aviat. No s’ha tornat a assajar un cop rectificat perquè a les 
simulacions de Verilog (que són molt més ràpids que aquestes) ja s’ha vist que funciona 
(i, com veurem després, l’únic que es pot estudiar aquí i no a les simulacions lògiques 
és la freqüència, la qual no canvia perquè s’afegeixi aquell grup d’elements a l’entrada 
del ringo). 
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I, ja centrant-nos en les freqüències, s’observa que tenim, a la sortida dels 90 inversors 
un període d’oscil·lació de 11,07 ns, la qual cosa implica que la freqüència és de 93,33 
MHz. Un cop passat el divisor per 4, el període queda en 44,2 ns, la qual cosa es 
tradueix en una freqüència de 22,62 MHz (la qual cosa s’ajusta als poc més de 20 MHz 
de freqüencia que es preveia tenir al dissenyar aquest element). Així, no només el divsor 
per 4 compleix la seva funció, sinó que també les freqüències són les previstes. Per tant, 
podem concloure que el circuit format per la fila 10 i l’oscil·lador d’anell (i, per tant, el 
ringo) funciona. 
 

5.2- Simulacions a nivell lògic 
 

5.2.1- Justificació de l’ús de les simulacions lògiques 
 
Com ja s’ha comentat abans a l’assajar els grups més grans amb què s’ha traballat a 
nivell de simulació elèctrica, el gran problema de la simulació elèctrica (sigui en Spectre 
com en el nostre cas, o amb qualsevol altre programa) és la lentitud a fer els càlculs, la 
qual es manifesta sobretot en circuits de mida considerable, en els que s’ajunten dos 
factors (molts elements a simular implica que cada pas és més lent, i també cal simular 
més temps per tal que les dades puguin recórrer tot el circuit).  
 
Així, en la simulació analògica s’uneixen dos factors que en dificulten molt l’ús per a 
circuits grans: el nombre d’elements i el temps a simular. I això implica que cal buscar 
una altra manera de simular aquest circuits.  
 
La solució la trobem en les simulacions a nivell lògic, que deixen de banda tots els 
paràmetres elèctrics de capacitats, resistències... per centrar-se sols en si els elements 
tenen, a cada moment, un 1 o un 0, sense dades addicionals sobretensions, retards... 
Segueix sent necessari recórrer a les simulacions analògiques per verificar coses com 
capacitats de xarxes de distribució o caigudes de tensió a les línies, però per a verificar 
que els elements contenen els valors que han de tenir, és una opció més que suficient (i, 
al ser més ràpid, permet assajar més situacions i més variacions sobre aquestes). A més 
a més, la simulació lògica dóna una gran versatilitat, ja que en lloc d’haver de construir 
el circuit de simulació, les entrades es programen en un fitxer de text, la qual cosa 
facilita la creació de més situacions en les quals assajar el circuit, i també permet veure 
el valor de les variables a tots els punts del circuit, encara que per mirar les internes 
s’hagi d’especificar abans (si no les considerem necessàries, podem demanar que no les 
calculi, i aquesta circumstància accelerarà el càlcul). 
 
Les simulacions lògiques es fan utilitzant el programa Verilog-XL (que utilitza, com a 
llenguatge de programació, el Verilog), que, a diferència de l’Spectre dóna els resultats 
en temps molt petits (fins i tot per als circuits més grans del xip el temps és de l’ordre 
d’uns pocs minuts). Amb aquestes simulacions, si funcionen (i un cop verificats 
anteriorment en simulacions analògiques tots els elements del que haguem de controlar 
temes com retard o capacitats), es podrà considerar vàlid el disseny. 
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5.2.2- Simulacions a nivell de bloc 
 
En aquest apartat es mostren les proves de verificació del funcionament del bloc. En 
primer lloc, es verificarà la propagació dels 3 senyals que poden passar pel circuit. 
 

 
Gràfica 5.9a. Propagació de in_general a través del bloc (senyal de control: 0010). De dalt a baix: 

Dout, CLK, in_general, in_prev, RESET, out_osc, SERIEN, SERIIN, SERIOUT 

 

 
Gràfica 5.9b. Propagació de in_prev a través del bloc (senyal de control: 0000). De dalt a baix: 

Dout, CLK, in_general, in_prev, RESET, out_osc, SERIEN, SERIIN, SERIOUT 

 

 
Gràfica 5.9c. Propagació primer de in_general i després de la pròpia sortida a través del bloc 

(senyal de control: 0010 → 0011). Finestra superior: primer període de temps; finestra inferior: 

continuació. Dins de cada finestra: de dalt a baix, Dout, CLK, i_general, in_prev, RESET, out_osc, 

SERIEN, SERIIN, SERIOUT 
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A les gràfiques 5.9a i 5.9b, es pot veure com la selecció del senyal de control funciona 
correctament i el valor desitjat és el que passa al circuit. I no només això, també es 
verifica que aquest valor atravessa tot el circuit sense problemes (en el temps 
corresponent a 324 períodes de rellotge, que és el nombre de subblocs del circuit). 
 
En canvi, per il·lustrar la propagació de la pròpia sortida, cal introduir una transició, per 
tal de tenir un senyal que propagar. A la Gràfica 5.9c s’introdueix una entrada general, i 
un cop han passat uns períodes de temps es varia la configuració posant la pròpia 
sortida. Si observem ambdues finestres d’aquesta figura, es pot veure com la sortida 
d’aquest senyal d’entrada general es va produint periòdicament, a mida que les dades 
van circulant per dins del bloc (cada 324 períodes de temps apareix de nou l’oscil·lació 
introduïda). 
 
En canvi, on les gràfiques anteriors no mostren els resultats esperats, és a l’oscil·lador 
d’anell. Quasi sempre la sortida apareix com a indeterminada. El motiu és que, quan 
està activat el senyal de la propagació, el valor de la sortida de la porta NAND28 depèn 
d’un valor de sortida de l’oscil·lador que és indeterminat. La solució contra aquest 
problema és prolongar en el temps l’activació del senyal de RESET (activat des del 
principi  fins als 50 ns ja és suficient per solucionar-ho). Així es dóna temps al valor que 
queda posat a la configuració per arribar fins a la zona del ringo (cal dir que el Verilog, 
quan es tracta de retards a les portes de propagació, els atribueix uns valors molt 
pessimistes, i que realment la propagació és més ràpida: possiblement amb menys temps 
de RESET seria suficient, però, el que és indiscutible, és que si per al Verilog funciona, 
per al circuit elèctric és impossible que no funcioni).  
 
Sobre aquesta problemàtica de l’oscil·lador i les indeterminacions cal introduir un 
apunt: encara que aquí sigui una indeterminació, al circuit real l’entrada de la porta 
NAND28 sempre tindrà una tensió (que la porta interpretarà com a 0 o 1 segons quina 
sigui), així que al ser un valor concret ja permetrà que comenci l’oscil·lació des d’allà 
(de fet, a les proves fetes amb la unió de la fila 10 i els inversors, aquest problema no ha 
aparegut mai). 
 
Un cop corregit aquest problema, posant un RESET superior als 50 ns, obtenim les 
gràfiques que serviran per verificar el funcionament del ringo del bloc: 
 

 
Gràfica 5.10a. Activació de l’oscil·lador d’anell (senyal de control: 1111). De dalt a baix: Dout, 

CLK, in_general, in_prev, RESET, out_osc, SERIEN, SERIIN, SERIOUT 
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Gràfica 5.10b. Desactivació de l’oscil·lador d’anell (senyal de control: 0000). De dalt a baix: Dout, 

CLK, in_general, in_prev, RESET, out_osc, SERIEN, SERIIN, SERIOUT 

 
 
Així, es pot veure com l’oscil·lador respon al que s’espera que faci quan està activat i 
quan no ho està (i, a partir d’aquí, el problema de la indeterminació del ringo 
desapareix). Cal destacar, però un error que sols apareix a les simulacions lògiques, però 
no a les elèctriques (ni tampoc al circuit real). Al parlar del problema de la 
indeterminació a l’oscil·lador d’anell, s’ha mencionat, de passada, que els retards de les 
portes són, en el Verilog, diferents dels reals. El resultat d’aquest defecte del programa: 
a les gràfiques l’oscil·lació del ringo no es mou a la freqüència a què oscil·la a la 
simulació elèctrica (apareix un valor de freqüència molt allunyat del real (que és de 22 
MHz): segons les simulacions de Verilog tenim que T = 760 ps → f = 1315 MHz).  
 
Però, com que a les simulacions elèctriques la freqüència sí que és l’esperada, i a més el 
problema de retards de portes que té el Verilog és conegut, podem concloure que el 
ringo funciona correctament (l’únic problema que hi ha és aquest, la resta s’ajusta 
exactament al que es preveia). De fet, aquest era l’últim element del bloc que faltava 
verificar (entre simulacion elèctriques i lògiques, ja s’ha cobert tot l’àmbit d’aquesta 
unitat). Per tant, podem concloure que el bloc ja funciona correctament. 
 

5.2.3- Simulacions a nivell de core 
 
En aquest apartat es verificarà el comportament del circuit integrat com a conjunt.  
 
En primer lloc es verificarà el ringo, provant l’activació i desactivació dels oscil·ladors, 
així com l’activació de sols una part d’ells. 
 

 
Gràfica 5.11a. Inhabilitació dels oscil·ladors d’anell. 
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Gràfica 5.11b. Habilitació dels oscil·ladors d’anell. 

 

 
Gràfica 5.11c. Habilitació d’una part dels oscil·ladors d’anell. 

 

 
Gràfica 5.11d. Variació de la configuració d’oscil·ladors d’anell amb el circuit en funcionament. 

 
Així, es pot concloure que el conjunt d’oscil·ladors d’anell funciona correctament, ja 
que permet l’activació dels que es vulgui (tots, cap o una part; com es pot veure a les 
gràfiques 5.11a, 5.11b i 5.11c respectivament), i l’oscil·lació es pot iniciar o aturar quan 
el circuit ja funciona, simplement canviant-ne la configuració (a la Gràfica 5.11d es pot 
veure com s’activen la majoria de blocs amb el xip ja treballant, i com al mateix temps 
es desactiva l’únic que fins llavors oscil·lava). Ara ja sols falta verificar la transmissió 
de dades. 
 
A continuació es verificarà la inhabilitació dels rellotges dels subblocs. 

 
Gràfica 5.12. Inhabilitació dels rellotges. 
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A la Gràfica 5.12, que s’ha fet posant un 1 a tots els valors de n_GCLK del circuit, i 
s’observa que, efectivament, no es transmet cap senyal a través d’ells (s’ha posat la 
combinació 1110, per tal que, en cas que el senyal es propagués, l’entrada general 
aparegués als blocs i l’error es vegés clarament).  
 
Pel que fa a l’activació de la transmissió de dades, es verificarà primer a través 
d’estudiar un paquet de dades donant voltes per dins d’un bloc, i després es farà el 
mateix a nivell d’una sèrie de dades recorrent tot el circuit una vegada rera l’altra. A 
continuació es pot veure com un grup de dades dóna voltes per dins d’un dels blocs del 
xip: 
 

 
Gràfica 5.13a. Un paquet de dades donant voltes dins d’un bloc (1). 

 

 
Gràfica 5.13b. Un paquet de dades donant voltes dins d’un bloc (2). 

 

 
Gràfica 5.13c. Un paquet de dades donant voltes dins d’un bloc (3). 

 
Gràfica 5.13d. Un paquet de dades donant voltes dins d’un bloc (4). 
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A partir de l’observació de les gràfiques anterior, veiem que el senyal entra per l’entrada 
general als 634 ns. Però, per al circuit, aquest senyal no apareix fins a l’instant t = 648 
ns (que és quan hi ha el següent flanc ascendent del rellotge).  
 
Després d’haver entrat tota la cadena d’impulsos, es canvia la configuració del circuit 
perquè el bloc agafi la pròpia sortida com a entrada. Aquest procés tarda un total de 33 
períodes de rellotge, i, com que un període dura, a les proves, 16 ns, això significa un 
temps de 528 ns durant els quals no hi ha propagació del senyal. També cal tenir en 
compte que hi ha un retard de 3 ns entre el flanc de rellotge i el canvi de valor de la 
sortida. Així, tenint en compte aquests paràmetres, aquesta és la posició que ha de tenir 
el següent pas per la sortida del bloc: 
 

Succés Temps 

Flanc de rellotge on es detecta el canvi en 
la sortida 

648 ns 

Duració d’una volta per tot el bloc 324 subblocs x 16 ns /subbloc = 5184 ns 
Duració de la configuració 33 períodes x 16 ns/període = 528 ns 

Retard de propagació del rellotge a la 
sortida 

3 ns 

Aparició del primer impuls a la sortida 648 + 5184 + 528 + 3 = 6363 ns 

Taula 5.1. Paquet de dades donant voltes dins del bloc. Factors de la duració de la primera volta. 

 
Per la resta de casos, sols cal sumar, a la sortida, els 5184 ns que és una volta (els 
retards respecte al rellotge són iguals per als dos valors, i no hi ha conifiguració). Si es 
suma 6363 amb 5184 s’obté que als 11547 ns ha de sortir una altra vegada aquest 
impuls (revisant les gràfiques, s’observa que és així). I, el següent, ha de sortir 5184 ns 
després (a l’instant 16731 ns), i efectivament és així. 
 
I, a continuació, es verificarà el circuit encadenant tots els seus blocs. Es posa 
in_general al primer, in_prev a la resta i, a l’arribar al punt on ja tenim tota la cadena 
introduïda, es canvia la configuració del primer bloc perquè agafi la sortida del bloc 7 
com a entrada. La cadena introdu¨da combina 8 cadenes diferents: 2 d’irregulars, 4 de 
regulars i 2 amb valors constants. Les següents gràfiques il·lustren aquestes proves: 

 

Gràfica 5.14a. Un paquet de dades donant voltes per tot el core (1). 

 



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

 

 

Pàgina 125 

 
Gràfica 5.14b. Un paquet de dades donant voltes per tot el core (2). 

 

 
Gràfica 5.14c. Un paquet de dades donant voltes per tot el core (3). 

 

 
Gràfica 5.14d. Un paquet de dades donant voltes per tot el core (4). 

 

 
Gràfica 5.14e. Un paquet de dades donant voltes per tot el core (5). 

 

 
Gràfica 5.14f. Un paquet de dades donant voltes per tot el core (6). 
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Gràfica 5.14g. Un paquet de dades donant voltes per tot el core (7). 

 

 
Gràfica 5.14h. Un paquet de dades donant voltes per tot el core (8). 

 

 
Gràfica 5.14i. Un paquet de dades donant voltes per tot el core (9). 

 

 
Gràfica 5.14j. Un paquet de dades donant voltes per tot el core (10). 

 

 
Gràfica 5.14k. Un paquet de dades donant voltes per tot el core (11). 
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Gràfica 5.14l. Un paquet de dades donant voltes per tot el core (pla general). 

 
Si es comproven els temps que tarden les dades a anar d’un lloc a l’altre s’obté la 
següent taula : 
 
Posició Temps [ns] Incidències 
in_general 634 El rellotge no ho detecta fins a l’instant 648 ns. 
D_out_0 5835 Retard de 3s respecte l’activació del rellotge. 
D_out_1 11019 - 
D_out_2 16203 - 
D_out_3 21387 - 
D_out_4 26571 - 
D_out_5 31755 - 
D_out_6 36939 - 
D_out_7 42651 Abans de passar per aquí hi ha la configuració :  

33 x 16 = 528 ns sense propagació de senyal. 
D_out_0 (2) 47835 - 
 

Taula 5.1. Paquet de dades donant voltes dins del core. Pas del primer impuls ascendent per 

diferents punts del core. 

 
Si tenim en compte els temps que s’alteren a causa de les incidències mostrades a la 
Taula 6.1, s’arriba a la conclusió que la separació entre el pas per una sortida i la 
següent és sempre el dels 324 x 16 = 5184 ns que ha de tardar cada impuls a atravessar 
un bloc. També s’observa que totes les formes es mantenen constants en el temps, i que 
aquesta regularitat en la propagació apareix per a tots els impulsos introduïts. 
 
Així, podem concloure que a nivell de xip el funcionament és l’esperat. Per tant podem 
considerar, després de totes aquestes proves (tant en simulació elèctrica com en 
simulació lògica) que aquest circuit està ja verificat. 
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6- Conclusió 
 

6.1- Característiques del xip 
 
El xip final (que està pensat per treballar en unes condicions nominals de 3,3 V i 300 K) 
mesura 3812 x 1838 µm, i té per tant una superfície de 7,006 mm2. S’observa que és 
bastant gran, cosa que implicarà limitacions que es tractaran més detingudament al 
següent apartat.  
 
Dins seu conté un conjunt de subblocs (finalment són 36 subblocs per fila – formats 
per un DFC1 i 10 INV8 en sèrie cada un – , agrupats en 8 blocs de 9 files) a través dels 
quals es transmet informació per tal de generar activitat en el circuit. 
 
Es disposa també de 8 oscil·ladors d’anell (un a cada bloc), que un cop passat el senyal 
per un divisor per 4 proporcionen a l’exterior una oscil·lació de freqüència igual a 25 
MHz en condicions de treball nominals. 
 
Completen el circuit intern els elements de control, que permeten fer circular pel 
circuit el senyal d’entrada exterior i les sortides pròpia i del pin anterior, a més de 
permetre fer treballar només una part dels blocs del circuit (de cada bloc, es poden 
activar independentment l’oscil·lador d’anell i el datapath).  
 
Pel que fa a les connexions amb l’exterior, aquestes es divideixen en 4 grups: pins 

d’entrada (cal introduir les configuracions desitjades per a les entrades dels blocs i 
activació d’aquests, així com l’entrada general del xip i els senyals de rellotge i reset), 
pins de sortida (ens permeten observar el senyal de sortida del xip i el de sortida de la 
configuració per tal de comprovar el correcte funcionament del circuit; també es té 
accés, a través de pins, a les sortides dels oscil·ladors d’anell dels 8 blocs), pins 

d’alimentació i terra (per al funcionament del circuit, hi ha 4 pins que s’han de 
connectar a terra i 4 que han d’anar connectats a l’alimentació) i picopads (permeten 
observar les caigudes de voltatge a les anelles d’alimentació i terra, i també la tensió i 
terra al centre de la fila). 
 

6.2- Limitacions del circuit integrat 
 

El circuit del disseny final s’observa que difereix, en certes coses, del primer disseny 
que es tenia. El motiu clau d’aquestes diferències, i de gairebé tots els inconvenients que 
té el circuit final, és la caiguda de tensió a la fila, que és tan petita que obliga a crear un 
xip d’una amplada molt gran si es vol que la caiguda sigui observable. I aquest augment 
en l’amplada comporta els següents inconvenients: 
 
- Augment molt gran de la superfície del xip, amb l’augment del cost econòmic que 
això implica. A més, la forma no pot ser quadrada (la qual cosa seria recomanable per a 
una més fàcil fabricació) ja que la dimensió horitzontal haurà de ser sempre molt gran. 
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- Desaparició de la possibilitat de realitzar diferents xips amb característiques 
diferencials entre ells (un sol circuit ja ocupa més de la meitat de l’àrea disponible, així 
que s’haurà d’escollir si es fabrica la variant amb decaps o la que porta filler cells). 
 
- Dificultat d’aprofitament dels pins de les cares laterals del xip, ja que en molts 
d’aquests pins hi hauria el risc de què les línies que els connecten a l’exterior es 
solapessin amb elements del circuit. 
 
- A nivell intern, suposa haver de sobredimensionar buffers que afegiran al circuit una 
petita distorsió aliena a la que es vol estudiar. 
 
 

6.3- Recomanacions per a un millor ús i fabricació 
 

En cas de repetir els assajos utilitzant els arxius que ja estan creats als fitxers gandalf i 
gandalf_proves, cal tenir en compte que s’ha assajat, en el fitxer de Verilog, un arxiu 
lleugerament diferent del real, no només perquè compta amb pins externs per a les 8 
sortides dels blocs sinó també perquè s’ha de deixar a l’aire l’entrada a 0 dels 
CLKBU15 no utilitzats de la xarxa de rellotge (ja que el Verilog no permet treballar 
correctament amb la cel·la LOGIC0). A més, també s’eliminen els CLKBU15 que 
porten el senyal de la pròpia sortida a l’entrada a causa dels retards incorrectes en el 
model dels buffers del Verilog, defecte que també provoca que no es pugui assajar en 
Verilog amb un període de rellotge inferior als 16 ns (encara que el circuit real pot 
treballar a un màxim de 120 MHz). També cal tenir en compte que l’arxiu 
xip_testbench, com el seu nom indica, és per assajar el xip, però l’arxiu core_testbench, 
al contrari del que el seu nom indica, s’utilitza per assajar el bloc. 
 
De cara al procés de fabricació és necessari tenir en compte que el circuit utilitza dues 
anelles d’alimentació, i els esquemàtics de les cel·les bàsiques es connecten, per defecte, 
a una única xarxa d’alimentació, és necessari, a l’hora de passar les proves de DRC i 
LVS, connectar els dos terres i les dues alimentacions entre ells, perquè el circuit pugui 
passar aquestes verificacions. 
 
Quan s’assagi el xip caldrà introduir les seqüències del senyal de control en ordre invers 
a la seva posició en el circuit, i sols els últims 32 impulsos donats abans d’inhabilitar la 
configuració seran vàlids. Cal afegir que és aconsellable, quan s’introdueix un canvi en 
un senyal d’entrada, que es faci poc després del pols anterior de rellotge i no poc abans 
del següent, per tal de garantir que el pols de rellotge el detecti a temps. Perquè el 
senyal de RESET arribi a tot el xip, es recomana tenir-lo activat un mínim de 50 ns al 
començar a treballar (per evitar senyals indeterminats al ringo). També es recomana 
que, quan s’utilizin els picopads, el contacte amb l’agulla de mesura es realitzi amb la 
major suavitat possible. I, com en tots els circuits electrònics, es recomana evitar tractar-
lo amb una excessiva brusquetat, tant pel que fa a cops com pel que es refereix a 
temperatures, humitat, sobretensions... 
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