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Resum del Projecte

En  aquest  projecte  de  fi  de  carrera  s’ha  desenvolupat  una  eina  de

programari per automatitzar el procés d’obtenció de models a nivell de cel·la

estàndard, a partir de simulacions a nivell elèctric de les corresponents cel·les.

Partint dels arxius de llibreria de cel·les estàndard, d’un conjunt de plantilles de

simulació i arxius de configuració, l’eina desenvolupada generarà tots els arxius

necessaris per simular cada una de les cel·les, en les condicions d’operació

exigides mitjançant algun simulador elèctric. Posteriorment els resultats de les

simulacions  s’empren  per  obtenir  els  paràmetres  del  model  que  es  vulgui

obtenir.

L’eina s’ha desenvolupat amb una estructura modular que permet ampliar

fàcilment les seves capacitats,  i  adaptar-la a diferents formats d’arxiu,  tant

dels arxius d’entrada com dels de sortida.

Aquesta  eina  agilitza  enormement el  procés  de verificació  i  avaluació  de

models, permetent aplicar-los a circuits amb una amplia varietat de cel·les de

manera senzilla.

Finalment, l’eina presentada en aquest projecte s’ha fet servir per extreure

varis  models  emprats  en  múltiples  publicacions  i  tesis  doctorals.  Alguns

d’aquests models s’exposen com a casos pràctics de l’ús de l’eina.
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Resumen del Proyecto

En  este  proyecto  de  fin  de  carrera  se  ha  desarrollado  una  herramienta

software que permite automatizar el proceso de extracción de modelos a nivel

de  celda  estándar  a  partir  de  simulaciones  a  nivel  eléctrico  de  las  celdas

correspondientes. Partiendo de los archivos de librería de celdas estándar, de

un  conjunto  de  plantillas  de  simulación  y  archivos  de  configuración,  la

herramienta desarrollada generará todos los archivos necesarios para simular

cada una de les  celdas,  en las condiciones de operación exigidas mediante

algún simulador eléctrico. Posteriormente los resultados de las simulaciones se

utilizan para obtener los parámetros del modelo que se quiere obtener.

La herramienta se ha desarrollado con una estructura modular que permite

ampliar  fácilmente  sus  capacidades,  y  adaptarla  a  diferentes  formatos  de

archivo, tanto de los archivos de entrada como de los de salida.

Esta herramienta agiliza enormemente el proceso de testeo y evaluación de

modelos, permitiendo aplicarlos a circuitos con una amplia variedad de celdas

de manera sencilla.

Finalmente, la herramienta presentada en este proyecto se ha utilizado para

extraer varios modelos utilizados en múltiples publicaciones y tesis doctorales.

Estos modelos se exponen como casos prácticos del uso de la herramienta.
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Abstract

This project presents the development of a software tool that automates the

model extraction process at standard cell level, from the cells electrical level

simulations. Starting from the standard cells library files, together with a set of

simulation templates and configuration files, the tool developed will generate

all necessary files to simulate each cell, working at the operating conditions

required using an electrical simulator. Subsequently, the simulation results are

used to extract the model parameters.

The tool has been developed following a modular structure that allows an

easy capabilities growth and ease of adaption to different file formats, either

for input and output files.

This tool highly streamlines the testing and evaluation of models allowing

easy model application to circuits with wide variety of cells.

Finally, the tool presented in this project has been used to extract various

models used in many publications and one doctoral thesis. These models are

presented as practical use cases of the tool.
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 1. Introducció

L’evolució  de  la  complexitat  tecnològica  dels  processos  de  fabricació

microelectrònic, juntament amb l’enorme complicació dels dissenys actuals i el

cost  associat  a  la  seva  manufactura  ha  tengut  un  impacte  cabdal  vers  la

metodologia actual de disseny. Aquesta metodologia es basa en la utilització

intensiva d’eines d’ajut al disseny (sigles en anglès CAD) orientades a verificar

una gran quantitat d’aspectes relacionats amb el funcionament del circuit un

cop es fabriqui. Aquesta verificació es fonamenta en una gran diversitat de

tècniques de simulació orientades a preveure el comportament del circuit sota

el major nombre possible de situacions que es puguin donar. És important tenir

en compte que el concepte de comportament del circuit no es redueix a la

simple verificació del seu funcionament lògic, sinó que inclou la comprovació

d’un gran nombre de característiques tant estàtiques com dinàmiques, incloent

entre d’altres consum, confiabilitat, resiliència, marges d’operació, marges de

soroll, etc...

D’aquesta  forma,  els  processos  de  simulació  i  verificació  de  les

especificacions dels circuits microelectrònics es repeteixen contínuament des

del  procés de concepció del  circuit  fins  al  procés de fabricació,  tal  com es

mostra a la Figura 1 on es detalla un procés clàssic de disseny microelectrònic.

Tot i això, un cop fabricat, es continuen aplicant un conjunt de tècniques de

verificació del funcionament que varien depenent de la missió final del circuit.

L’efectivitat de les tècniques de verificació aplicades un cop fabricat el circuit

depèn  en  gran  mesura  de  l’eficàcia  de  l’estratègia  de  verificació  adoptada

durant  el  procés  de  disseny  del  mateix.  Aquesta  estratègia,  anomenada

disseny  per  al  test  (sigles  en  anglès  DFT)  contempla  la  inclusió  de  blocs

específics de verificació del circuit just després de la seva fabricació i durant
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tota  la seva vida útil.  La funció principal  d’aquests  blocs és la de detectar

possibles errades o desviacions produïdes durant la fabricació del circuit així

com la seva aparició durant la vida útil del circuit.

Tal com es mostra a la Figura 1, el procés de disseny es pot dividir en dues

grans fases. La primera fase és independent de la tecnologia de fabricació,

mentre que la  segona depèn fortament  de la  tecnologia  en  què es  pretén

fabricar el circuit.

D’entre els  mètodes de verificació que es realitzen durant el  disseny del

circuit,  les més bàsiques inclouen la simulació lògica i  l’anàlisi  temporal.  El

primer  consisteix  en  verificar  que  les  funcions  lògiques  implementades  pel

circuit són les correctes. Aquesta simulació lògica es pot realitzar a diferents

nivells,  com ara a  nivell  de transistor, a  nivell  de porta  lògica,  a  nivell  de

transferència entre registres  (sigles  en anglès RTL)  o  fins  i  tot  a nivell  de

sistema.

Pel  que  fa  a  l’anàlisi  temporal  ("Timing  Analysis")  constitueix  un  dels

mètodes de verificació més importants i utilitzats de forma més intensiva. La

seva finalitat és determinar si el circuit serà capaç d’operar correctament a la

freqüència d’operació esperada determinant els seus marges en funció de les

fluctuacions  introduïdes  pel  procés  de  fabricació.  Una  de  les  tasques

fonamentals de les tècniques d’anàlisis temporal és identificar els camins crítics

(els camins lògics que presenten un major retard alhora de propagar un canvi

de  nivell  lògic  dels  nodes  d’entrada  als  de  sortida)  dels  blocs  de  lògica

combinacional. Aquests camins crítics determinen la màxima freqüència a la

què podrà operar el circuit. En cas de que aquesta freqüència màxima no sigui

suficient per complir els requisits imposats, serà necessari redissenyar el circuit

per tal de reduir el retard dels camins crítics. Altres paràmetres importants a
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verificar inclouen la determinació del consum del circuit en mode tant estàtic

con dinàmic.

Figura 1: Flux de disseny
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La verificació del funcionament del circuit també ha de ser capaç de verificar

l’impacte d’efectes deguts a modes particulars de funcionament, com ara la

determinació de l’aparició de punts calents com a conseqüència de l’increment

de l’escalfament local o l’impacte de les fonts de soroll tant intern com extern

que poden provocar una fluctuació local dels valors d’alimentació del circuit

amb  el  conseqüent  impacte  sobre  el  seu  funcionament  correcte.  Altres

aspectes de soroll poden ser el fenomen de diafonia ("Crosstalk"), una altre

efecte de caràcter dinàmic pel que un canvi de nivell lògic a un node del circuit

pot impactar l’estat d’un altre node veí degut a l’acoblament capacitiu entre

ells.

Un altre paràmetre d’importància en tecnologies actuals és la susceptibilitat

d’un circuit  digital  als  errors  d’operació produïts  per l’impacte de partícules

ionitzants sobre zones actives del circuits. Fins no fa molt, aquest fenomen era

important  només  per  circuits  destinats  als  satèl·lits  artificials  o  sondes

espacials  ja  que  els  seus  circuits  es  troben  exposats  a  elevades  taxes  de

radiació a causa de la falta d’atmosfera que absorbeixi la radiació còsmica.

En les tecnologies nanomètriques actuals els efectes causats per l’impacte

de radiació ja no es poden menysprear com succeïa amb tecnologies anteriors.

Així doncs, la verificació del disseny per preveure possibles errors d’operació

("Soft errors") causats per l’impacte de partícules d’alta energia cobra cada

vegada més importància en les tecnologies actuals [1].

Totes aquestes metodologies de verificació del disseny d’un circuit electrònic,

i altres que no s’han esmentat en els paràgrafs anteriors, es duen a terme

mitjançant  tècniques  de  simulació,  ja  que  s’apliquen  al  disseny  del  circuit

abans de la seva fabricació. Per realitzar la simulació del circuit, i per tant dur

a terme una estimació del seu funcionament una vegada fabricat, es fan servir

models matemàtics que descriuen el comportament del diferents elements. Les
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simulacions es poden realitzar a múltiples nivells, des del nivell físic, passant

pel nivell de transistor, fins a nivell de porta lògica o bloc lògic.

Les simulacions a nivell elèctric fan servir models matemàtics que descriuen

amb gran precisió el comportament elèctric del transistors. A canvi de la gran

exactitud i precisió que proporcionen aquest tipus de simulacions, el seu punt

negatiu és l’elevada càrrega computacional, ja que fan servir models amb una

elevada complexitat matemàtica i un nombre molt elevat de paràmetres (que

en alguns models superen els 400 paràmetres a nivell de transistor).

Donat  que  les  simulacions  a  nivell  elèctric  no  són  computacionalment

viables, excepte per circuits molt petits, a la pràctica es fan servir altres tipus

de  simulacions  a  més  alt  nivell.  Aquestes  simulacions  cerquen  un  equilibri

entre l’exactitud en la predicció del comportament i el cost computacional que

imposen, per tal de poder aplicar-se a circuits reals amb un elevat nombre

d’elements.  Existeixen  una  enorme  varietat  de  models,  com  per  exemple

models a nivell de transistor simplificats amb una complexitat molt inferior als

que es fan servir a les simulacions elèctriques i models a nivell de porta lògica

o cel·la estàndard.

Els diferents models utilitzats en la simulació de circuits digitals es poden

classificar en dues grans categories segons si estan derivats de forma teòrica o

si es tracta de models empírics obtinguts a partir de mesures o simulacions a

nivell  elèctric.  Dintre de la categoria de models empírics podem diferenciar

entre models analítics, on les dades obtingudes per simulació s’ajusten a una

expressió matemàtica, o models basats en taules de consulta (o Lookup Tables

- LUT).

Els  models  basats  en  LUT  són  àmpliament  emprats  gracies  a  la  seva

simplicitat  i  generalitat  matemàtica.  Aquest  tipus  de  models  fan  servir  un

vector, matriu  (o  generalitzant  una  matriu  multidimensional,  en  funció  del
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nombre de paràmetres que es consideren) que conté valors de la magnitud

modelada per diferents combinacions dels paràmetres de funcionament. Així

doncs,  per  determinar  el  valor  corresponent  a  una  certa  combinació  de

paràmetres únicament s’ha de cercar el valor adient dins la matriu i aplicar un

algorisme  d’interpolació  entre  varis  valors  en  cas  de  no  tenir  el  valor

corresponent a la combinació de paràmetres.

Totes  les  formes  possibles  de  models  empírics  requereixen  un  procés

d’extracció  on  s’obtenen  els  paràmetres  del  model  a  partir  de  dades  de

simulació o mesures experimentals. Aquest procés es necessari tant per aplicar

el model a l'anàlisi o verificació d'un circuit, com per a la validació de nous

models  desenvolupats.  Si  es  tracta  de  models  empírics  a  nivell  de  cel·la

estàndard basats en simulacions a nivell elèctric, el procés d’extracció inclou la

simulació  de  la  cel·la  en  les  condicions  d’operació  requerides  i  l’ajust  dels

resultats de les simulacions a les expressions analítiques del model. Si es vol

poder aplicar el model àmpliament, el procés s’haurà de repetir per totes les

cel·les estàndard disponibles i per totes les condicions d’operació requerides.

 1.1. Objectius

L’objectiu d’aquest projecte és el desenvolupament d’una eina de programari

que  permeti  automatitzar  completament  el  procés  d’extracció  de  models

empírics a partir de simulacions a nivell elèctric. Partint de les especificacions

dels  elements  a  caracteritzar, d’una  plantilla  amb  l’estructura  genèrica  del

circuit  a  simular  i  dels  valors  a escombrar  per  cada un dels  paràmetres  a

variar, l’eina generarà els arxius necessaris per simular a nivell elèctric cada un

dels  elements  a  caracteritzar  en  les  condicions  d’operació  desitjades.  A

continuació els resultats obtinguts de les simulacions seran importats per l’eina

i a partir de la descripció matemàtica del model s’encarregarà de realitzar el
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procés  d’ajust  de  les  dades  de  simulació  a  les  expressions  matemàtiques

especificades.

Per tal de realitzar de forma automàtica les simulacions de totes les cel·les a

caracteritzar i  en totes les condicions d’operació requerides, es faran servir

llenguatges que permeten crear scripts per tal d’automatitzar les simulacions i

la presa de mesures. L’eina desenvolupada generarà de manera automàtica

aquests scripts de simulació. A part de l’ajust dels resultats de les simulacions

a un model  analític  l’eina  també permetrà  guardar  les  dades  en forma de

Lookup Table.

Durant les tasques de desenvolupament i prova de l’eina, s’ha fet servir el

simulador  a  nivell  elèctric  Spectre®  de  Cadence® [2].  Aquest  simulador

proporciona una eina per automatitzar les simulacions anomenada Ocean [3].

Per evitar  que l’eina desenvolupada estigui  lligada a una eina de simulació

concreta, es desenvoluparà amb una estructura modular que permeti separar

els formats d’arxiu emprats com a entrada i sortida del nucli de l’eina.

 1.2. Context del projecte

L’eina de programari desenvolupada en aquest projecte, s’ha desenvolupat

com a eina auxiliar  per  tal  de simplificar  i  agilitzar  les  tasques de recerca

realitzades  durant  l’elaboració  de  la  tesí  doctoral  titulada  "An  advanced

Framework for efficient IC optimization based on analytical models engine" [4],

així  com  altres  publicacions  desenvolupades  dintre  del  Grup  de  Sistemes

Electrònics de la Universitat de les Illes Balears (GSE-UIB).

Aquest  projecte  es  centra  en  el  desenvolupament  del  programari  que

permeti automatitzar tasques d’obtenció de models empírics en varies línies de

recerca  dutes  a  terme  dins  l’esmentat  grup  de  recerca.  Així  el

desenvolupament dels models emprats en els casos pràctics del Capítol 4, i la
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seva  aplicació  pràctica  no  formen  part  del  treball  corresponent  a  aquest

projecte, el qual inclou únicament el desenvolupament de l’eina emprada per

extreure de forma automatitzada aquests models per a totes les cel·les de

varies llibreries de cel·les estàndards corresponents a diferents tecnologies.
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 1.3. Procés d’extracció automàtica de models

L’eina  de  programari  desenvolupada  permet  obtenir  de  manera

automatitzada  models  empírics  a  partir  de  simulacions  a  nivell  elèctric.

Aquesta eina permet obtenir tant models basats en  Lookup Tables, o models

analítics  on  els  resultats  de  les  simulacions  s’ajusten  a  expressions

matemàtiques.

Figura 2: Flux del procés d'extracció de models

La Figura  2 mostra el flux que es segueix per obtenir els paràmetres del

model  a partir  de les  descripcions dels  elements a  caracteritzar. En aquest

diagrama de flux s’han representat en color groc el punt de partida i l’objectiu

del  procés  d’extracció  de  models  empírics.  Així,  es  tracta  d’obtenir  els

paràmetres  del  model  a  partir  de  les  especificacions  dels  elements  a

caracteritzar. Els elements de color blau representen arxius llegits o generats

per  les  aplicacions,  i  en  color  verd  les  aplicacions  que es  fan  servir  en  el
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procés.  El  conjunt  d’aplicacions  inclou  l’eina  desenvolupada,  anomenada

simplement "Eina", i el simulador elèctric que es fa servir per dur a terme les

simulacions. Aquest simulador elèctric pot ser qualsevol simulador tipus SPICE

pel qual l’eina permeti generar netlists i scripts en el format adequat.

El flux del procés, representat a la Figura  2, parteix de les especificacions

dels elements a simular, un conjunt de plantilles de simulació que detallen

l’estructura de circuit a simular i les mesures a prendre i els paràmetres de

simulació.  Aquests  tres  elements  d’entrada  són  importats  per  l’eina,  que

construeix  les  estructures  internes  pertinents  per  representar  els  circuits  a

simular i  les condicions d’operació. A partir  d’aquestes estructures internes,

l’eina  genera  un  conjunt  d’arxius  de  sortida  que  inclouen  netlist amb  les

estructures a simular, i els scripts que guiaran les simulacions.

A continuació es farà servir un simulador elèctric amb els arxius generats

(netlist i scripts). Els scripts generats per l’eina guiaran el simulador per tal de

simular cada una de les  netlist generades,  escombrant totes les condicions

d’operació  que  s’hagin  de  cobrir  i  mesurant  les  magnituds  requerides.  Els

resultats de les simulacions es guarden a un arxiu de resultats. Aquest arxiu de

resultats contindrà totes les mesures realitzades per les diferents condicions

d’operació i per tots els casos a considerar.

Una vegada finalitzada la simulació a nivell elèctric l’eina importarà l’arxiu de

resultats generat pel simulador. L’eina d’extracció de models llegirà els valors

de les mesures realitzades a partir de les simulacions. Amb aquestes mesures

conjuntament  amb la  descripció  matemàtica  del  model,  l’eina realitzarà  un

procés d’ajust  de les  dades a les  expressions matemàtiques del  model.  En

funció  del  tipus  d’expressió  matemàtica,  el  procés  d’ajust  es  realitzarà

analíticament o per ajust numèric.
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L’eina també contempla l’opció de generar un model basat en LookUp Table.

En aquest cas simplement es generen les matrius del model a partir de les

dades importades de les simulacions. El nombre de dimensions de la matriu

generada dependrà del nombre de paràmetres que s’hagin escombrat a la fase

de simulació.

 1.4. Estructura de la memòria

En els propers capítols es descriuran els detalls i aplicacions pràctiques de

l’eina de programari desenvolupada. Al Capítol 2 es detalla l’estructura interna

de l’eina,  els  arxius d’entada requerits  i  els  arxius de sortida generats  per

l’eina.  El  funcionament  de  l’eina  es  presentarà  detalladament  al  Capítol  3

mitjançant un exemple d’ús. En aquest exemple es descriurà cada una de les

passes realitzades i els arxius emprats per tal d’obtenir un model de retard a

nivell de porta lògica per una cel·la estàndard.

En el Capítol 4 es presenten alguns casos pràctics on s’ha fet servir l’eina per

obtenir models de tots els elements de varies llibreries de cel·les estàndards.

Finalment, al Capítol  5 s’exposen les conclusions extretes de la realització

d’aquest projecte de fi de carrera.
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 2. Estructura de l’eina

L’eina  d’extracció  de  models  empírics  desenvolupada en  aquest  projecte,

presenta una estructura interna que consta principalment de dues parts ben

diferenciades.  L’element  fonamental  de  l’estructura  és  el  nucli  central  de

l’aplicació, acompanyat d’una sèrie de mòduls (representats en color verd a la

Figura 3) que complementen les funcionalitats del nucli.

Figura 3: Estructura de l'eina

La Figura 3 mostra l’estructura general de l’eina, on s’observa el nucli central

de l’aplicació, els mòduls d’entrada/sortida, els arxius llegits i els generats (en

color groc), així com les relacions entre cada un dels elements.
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El nucli central és el cor de l’eina, encarregat de controlar el flux del procés,

administrar els diferents elements que intervenen, i en general dur a terme

totes les funcions realitzades per aquesta. Per tal de proporcionar una major

flexibilitat a l’eina, el nucli de l’aplicació és independent de formats específics i

fa  servir  un  format  propi  per  representar  les  cel·les  lògiques,  circuits,

paràmetres  a  escombrar  a  les  simulacions,  i  en  general  tots  els  elements

utilitzats.

Els  mòduls  que  acompanyen  al  nucli  de  l’aplicació  són  els  encarregats

d’actuar com a intermediaris entre la representació interna utilitzada pel nucli

de l’aplicació i els diferents formats dels arxius d’entrada i sortida. Es a dir, els

mòduls  són  els  encarregats  de  llegir  el  arxius  d’entrada  i  proporcionar  la

informació al nucli en el seu format propi independentment del format específic

de l’arxiu d’entrada. També genera els arxius de sortida en el format desitjat a

partir  de la informació genèrica proporcionada pel  nucli.  Aquesta divisió  de

tasques  permet  que  l’eina  sigui  fàcilment  adaptable  a  diferents  formats,

incorporant  nous  mòduls  adaptats  a  altres  formats  sense  necessitat  de

modificar  el  nucli  central  on  es  troben  totes  les  funcionalitats  bàsiques  de

l’eina. D’aquesta manera el nucli de l’aplicació, i totes les seves funcions, són

independents dels formats específics emprats com a entrada i sortida.
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 2.1. Descripció dels mòduls de l’eina

A  continuació  es  descriuran  cada  un  dels  mòduls  que  incorpora  l’eina

desenvolupada, explicant la funció que realitza cada un dels mòduls, les seves

capacitats i les que es podrien proporcionar implementant nous mòduls.

 2.1.1  Mòdul d’entrada d’elements a caracteritzar

Aquest  mòdul  d’entrada  és  l'encarregat  de  llegir  els  arxius  d’entrada  i

convertir el elements llegits al format de representació interna del nucli. La

funció fonamental d’aquest mòdul és importar els elements a caracteritzar a

partir d’arxius de llibreries de cel·les estàndard. A part dels arxius de llibreria

aquest mòdul també admet un arxiu amb la llista d’elements a caracteritzar i/o

excloure. Anomenarem a aquest arxiu "Arxiu de llistat de cel·les". Això permet

simular  únicament  algunes  de les  cel·les  presents  a  la  llibreria,  o  excloure

algunes d’elles de la simulació. Ja que habitualment, les llibreries de cel·les

estàndards contenen un elevat nombre de cel·les, aquest arxiu addicional ens

permet limitar l’extracció del model a un subconjunt de cel·les de la llibreria.

La característica de poder excloure cel·les resulta molt pràctica quan es volen

caracteritzar  la  majoria  de  les  cel·les  d’una  llibreria  extensa,  i  únicament

excloure’n algunes d’elles. A la pàgina 34 es detalla la sintaxi emprada a l’arxiu

de llistat de cel·les.

De l’arxiu proporcionat el  mòdul obtindrà les especificacions de cada una

dels elements a caracteritzar, filtrats segons els criteris especificats a l’arxiu de

llistat de cel·les. De cada una de les cel·les, obtindrà la informació següent:

• Nom de la cel·la

• Nombre de pins d’entrada i sortida, i el nom de cada un d’ells
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• L’expressió algebraica de la funció lògica implementada per la cel·la

El mòdul desenvolupat permet caracteritzar dos tipus de elements:

• Cel·les estàndards: El tipus d’element a caracteritzar més comú són les

cel·les  estàndards,  carregades a partir  d’arxius de llibreries  de cel·les

estàndards.  Existeixen  múltiples  formats  d’arxiu  de llibreria  de cel·les

estàndard. El mòdul implementat fa servir el format de llibreria  Liberty

de Synopsys [5]. Els arxius amb aquest format duen l’extensió .lib.

• Blocs  lògics  de  cel·les  estàndard:  A  part  de  les  cel·les  estàndard

individuals, l’eina permet caracteritzar blocs lògics formats per múltiples

cel·les estàndards. Cal proporcionar a l’eina un arxiu amb la  netlist del

bloc  i  l’arxiu  de  la  llibreria  de  cel·les  estàndard  que  es  fan  servir.

D’aquesta manera es pot obtenir un model a nivell  de bloc enlloc de

tractar  portes lògiques individualment.  Aquesta estratègia permet que

per a circuits grans on certes estructures es repeteixen es pugui millorar

tant el temps de processament per analitzar el comportament del circuit

com  l'exactitud  dels  resultats.  En  el  mòdul  implementat  actualment

l’arxiu  de  netlist amb l’estructura del  bloc  ha  de fer  servir  la  sintaxi

pròpia del simulador Spectre® de Cadence®. Es tracta d’una sintaxi molt

similar a la que fa servir el simulador SPICE.

Algunes de les possibles ampliacions que es podrien desenvolupar per tal

d’ampliar les capacitats de l’eina, gracies a l’estructura modular, són:

• Cel·les lògiques personalitzades: Mòdul d’entrada que permet importar

cel·les lògiques implementades a nivell de transistor enlloc de fer servir

cel·les estàndard de llibreria. En aquest cas s’hauria de proporcionar un

arxiu amb la  netlist de la cel·la personalitzada que es vol caracteritzar,
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així com la informació que requereix l’eina i que es detalla a les pàgines

anteriors.

• Ampliació  a  altres  formats  de llibreria  i  de  netlist.  Aquesta  ampliació

consisteix en ampliar les capacitats dels mòduls desenvolupats per tal de

permetre altres formats pels arxius de llibreria i per les netlist dels blocs.

 2.1.2  Mòdul d’entrada de plantilles

Aquest mòdul és l’encarregat de llegir les plantilles de  netlist que serviran

com a base per generar les  netlist de simulació. Les plantilles inclouen dos

arxius, una plantilla per la secció global i una plantilla per la secció específica.

Aquesta divisió fa possible que l’eina inclogui múltiples instancies de la secció

específica en un mateix arxiu de netlist, ja que la secció global inclou les parts

comuns que no es repetiran.

Les plantilles fan servir la sintaxi de  netlist pròpia del simulador  Spectre®

de  Cadence®,  amb  alguns  elements  addicionals  emprats  per  especificar

elements genèrics que l’eina substituirà pels elements corresponents en cada

cas.

 2.1.3  Mòdul d’entrada de funcions de mesura

Aquest mòdul llegeix l’arxiu de funcions de mesura que conté les funcions de

mesura  emprades  a  cada  iteració  de  simulació.  Les  funcions  de  mesura

proporcionades obtindran, a partir dels resultats de la simulació, les magnituds

que es vulguin mesurar segons el tipus de model que es vulgui extreure. Per

exemple si es vol obtenir un model de retard de propagació a nivell de porta

lògica, la funció de mesura proporcionada serà la necessària per obtenir  el

retard de propagació d’entrada a sortida a partir de les simulacions.
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Aquestes funcions es proporcionaran amb la mateixa sintaxi que es fa servir

als scripts de simulació de sortida, ja que aquestes funcions s’inclouran dins el

scripts generats.

Es poden incloure tantes funcions com siguin necessàries i  totes elles es

cridaran per cada iteració de simulació. Per tant es poden obtenir múltiples

mesures simultàniament per cada simulació realitzada.

 2.1.4  Mòdul de lògica

El mòdul de lògica és un motor de processament d’expressions booleanes

que s’utilitza per generar les taules de veritat de cada cel·la o bloc a simular.

Les  taules  de  veritat  de  cada  element  a  caracteritzar  es  fan  servir  per

determinar  els  valors  lògics  aplicats  a  les  entrades  dels  elements.  A partir

d’aquest moment es farà servir la paraula cel·la per referir-se tant a cel·les

estàndards  com  a  blocs  lògics  complexes  formats  per  múltiples  cel·les

estàndard.

Si es vol obtenir algun model que impliqui que la cel·la propagui un senyal

d’una de les entrades a una de les sortides, com ara un model de retard de

propagació, és necessari aplicar el valor lògic adequat a cada una de la resta

d’entrades per permetre que una transició lògica es propagui de l’entrada que

s’està analitzant a la sortida. El mòdul de lògica s’encarregarà de determinar

quins són els possibles vectors lògics d’entrada que fan possible la propagació

d’entrada a sortida per cada combinació entrada-sortida.

En el  cas de cel·les  estàndard,  la  taula de veritat  es  genera a partir  de

l’expressió lògica implementada per la cel·la. Aquesta expressió lògica es troba

a  l’arxiu  de  la  llibreria  de  cel·les  estàndard.  El  motor  de  lògica  interpreta

l’expressió lògica present a l’arxiu de llibreria, que comunament es proporciona

en la forma canònica de suma de productes, i construeix una estructura que
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permet representar i avaluar la funció lògica importada i determina els valors

necessaris per permetre propagar una transició de cada una de les entrades a

la sortida. Aquesta estructura fa servir una versió n-dimensional d’un diagrama

de decisió binari (BDD, Binary Decision Diagram). Aquest representació permet

manipular  i  simplificar  les  funcions  lògiques  de  manera  senzilla  i

computacionalment eficient.

En el cas de blocs lògics constituïts per cel·les estàndards, el motor de lògica

combina les  expressions lògiques de les  cel·les  per tal  d’obtenir  l’expressió

lògica implementada pel bloc complet. A partir d’aquesta expressió es genera

la  taula  de  veritat  a  nivell  de  bloc.  L’estructura  interna  utilitzada  per

representar les funcions lògiques permet fàcilment combinar les funcions de les

diferents  cel·les,  simplificar  la  funció  resultant  eliminant  redundàncies  i

proporcionar la forma canònica mínima.

Les taules de veritat generades, s’adjunten a la descripció de cada cel·la i es

faran servir a l’hora de generar els arxius de sortida destinats al simulador. Per

tal de poder examinar el resultats generats per aquest mòdul, les taules de

veritat s’escriuen a un fitxer de sortida en un format fàcilment interpretable.

 2.1.5  Mòdul generador de netlists

El mòdul generador de netlists, és un mòdul de sortida encarregat d’escriure

els arxius de netlist necessaris per simular els elements a caracteritzar a partir

de la descripció genèrica que fa servir el nucli central de l’eina. Tal i com ja

s’ha esmentat, això permet adaptar fàcilment l’eina a diferents formats d’arxiu.

En tots els casos en que s’ha fet servir  l’eina, s’ha utilitzat el  format de

netlist propi del simulador Spectre® de Cadence®. Per tant si es volgués que

l’eina  generàs  arxius  de  netlist en  format  SPICE,  o  algun  altre  format,
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únicament s’hauria d’implementar el mòdul encarregat de generar la sintaxis

corresponent a partir de la representació emprada pel nucli de l’eina.

El nombre d’arxius generats dependrà del nombre de cel·les a simular, i en

funció de la configuració, també pot dependre del nombre d’entrades, sortides i

vectors lògics de cada cel·la a caracteritzar.

Aquests  arxius  es  generaran  a  partir  de  les  plantilles  de  netlist

proporcionades com a entrada, la informació de cada cel·la i  les condicions

d’operació especificades.

 2.1.6  Generador d’scripts de simulació

Aquest mòdul va estretament lligat al mòdul generador de  netlists, ja que

aquest mòdul és l’encarregat de generar els  scripts necessaris  per guiar el

simulador emprat per dur a terme les simulacions a nivell elèctric de cada una

de les netlists generades pel mòdul anterior.

Els scripts de simulació generats realitzaran les tasques següents: inicialitzar

el  simulador, importar  els  arxius de  netlist que s’han de simular i  la  resta

d’arxius requerits per la simulació, com són els arxius amb els models elèctrics

dels elements a simular. També obrirà un arxiu de sortida on es guardaran els

resultats. Després de la fase de inicialització s’inclouran múltiples nivells de

bucles per tal de simular cada un de les cel·les a caracteritzar realitzant un

escombrat  dels  paràmetres  d’operació  requerits,  tal  com  poden  ser  tensió

d’alimentació,  temperatura,  càrrega  de  sortida,  característiques  del  senyal

d’entrada, etc.

En aquests  scripts també es realitzaran les  mesures pertinents  sobre els

resultats de la simulació. Les dades obtingudes de les mesures es guardaran a

un fitxer de sortida que després serà llegit per l’eina. El nombre de mesures a
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prendre a cada iteració de simulació, i la funció a emprar per cada mesura

vendrà determinat per l’arxiu d’entrada funcions de mesura.

L’arxiu de sortida amb les dades obtingudes de les simulacions es genera en

un format molt compacte i difícilment interpretable per una persona, ja que

l’objectiu de l’arxiu es emprar-se com a entrada a l’eina desenvolupada. Això

es fa d’aquesta manera ja que permet tant simplificar els scripts de simulació

com el mòdul encarregat d’importar els resultats.

Una possible ampliació de l’eina seria un generador de scripts de simulació

que generi un arxiu de sortida en un format destinat a una persona enlloc de a

un programa informàtic.
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 2.2. Descripció dels arxius d’entrada

A la Figura 3, es representen en color groc els arxius d’entrada i de sortida

de l’eina. El arxius d’entrada requerits depenen de l’ús específic que es faci de

l’eina,  ja que en funció de les dades d’entrada aportades i/o dels resultats

esperats  alguns  dels  arxius  d’entrada  representats  a  la  figura  no  seran

necessaris. Pel que fa als arxius de sortida generats per l’eina, alguns d’ells no

estan destinats  a l’usuari,  si  no que són arxius d’entrada d’altres eines de

programari, com per exemple les netlists i els scripts de simulació.

A continuació es descriuran el contingut i la sintaxi emprada a cada un dels

arxius d’entrada de l’eina:

  Llistat de cel·les:

L’arxiu d’entrada anomenat "Llistat de cel·les" mostrat a la Figura  3 es fa

servir per indicar a l’eina quines cel·les s’han de caracteritzar d’entre totes les

presents en una llibreria de cel·les estàndards. Ja que les llibreries de cel·les,

en  general  contenen  gran  quantitat  de  portes  lògiques,  aquesta  opció  ens

permet limitar el procés a un subconjunt d’aquestes. En cas de no proporcionar

un arxiu de llistat de cel·les, l’opció per defecte de l’eina és fer servir la llibreria

de cel·les al complet.

El format emprat en aquest arxiu permet especificar les cel·les que es volen

simular, les que es volen excloure de la simulació, o una combinació d’ambdues

opcions. També és possible fer servir comodins per tal d’incloure o excloure

cel·les d’una mateixa família amb una sola línia.

Cada  línia  d’aquest  arxiu  inclou  o  exclou  una  o  múltiples  cel·les  a  la

simulació.  Les  línies  de l’arxiu  el  llegeixen per  ordre,  i  cada una d’elles  té

preferència sobre totes les anteriors. D’aquesta manera si una línia inclou tota
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una  família  de  cel·les,  i  una  línia  posterior  exclou  una  d’aquestes  cel·les,

aleshores es simularan totes les cel·les de la família excepte la que s’ha exclòs.

El format de cada línia consisteix en un signe que indica inclusió o exclusió

(+ inclou, - exclou) seguit del nom de l’element a incloure/excloure.

+|- Nom_element

La  primera  línia  de  l’arxiu  sempre  ha  d’indicar  si  inicialment  s’inclou  la

llibreria completa o el conjunt inicial és buit. Per tal d’indicar el conjunt de

cel·les inicial es fa servir la paraula clau  All. Així doncs, la primera línia de

l’arxiu sempre ha de ser una de les dues mostrades a continuació:

• Inicialment s’inclouen totes les cel·les de la llibreria

+ All

• Inicialment s’exclouen totes les cel·les de la llibreria

- All

El primer cas ens serveix per caracteritzar totes les cel·les de la llibreria amb

l’excepció d’algunes d’elles. D’aquesta manera no és necessari incloure la llista

completa de cel·les a simular, sinó únicament les que es volen excloure.

La segona opció resulta útil si només volem caracteritzar un petit conjunt de

cel·les. Inicialment s’exclou tota la llibreria i a continuació s’inclouen les cel·les

a simular.

El nom de l’element a incloure/excloure pot ser el nom complet d’una cel·la,

o pot contenir el caràcter * a mode de comodí per incloure/excloure un conjunt

de portes amb una sola línia. El comodí únicament pot aparèixer al final del

nom, i mai a l’inici o enmig. Per exemple, és molt habitual que una llibreria

inclogui múltiples cel·les del mateix tipus amb diferent capacitat de conducció.
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Si volen incloure totes les portes de la família AND2 (porta AND de 2 entrades)

podem fer servir la línia següent:

+ AND2X*

Aquesta línia inclourà totes les cel·les que el seu nom comenci per AND2X,

com podrien ser AND2X2, AND2X4, AND2X8, ...

A continuació es mostren dos exemples d’arxiu de llistat de cel·les. El primer

fa servir l’opció d’excloure tota la llibreria i indicar específicament les portes

que es volen simular. El segon exemple inicialment inclou tota la llibreria i a

continuació exclou les cel·les que no es volen caracteritzar.

• Caracteritzar totes les portes de la família AND2 i AND3 amb l’excepció

de les cel·les AND2X128 i AND3X128.

• Caracteritzar totes les cel·les de la llibreria amb l’excepció de totes les

cel·les de les famílies XOR2 i XNOR2.
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  Plantilla de netlist:

Aquest arxiu (o arxius) contindrà una plantilla de l’estructura a simular. La

sintaxis de la plantilla dependrà dels mòduls d’entrada disponibles, així doncs

es podrà proporcionar la plantilla en qualsevol format de descripció de netlist

pel  qual  estigui  disponible  el  corresponent  mòdul  d’entrada.  En  els  casos

pràctics realitzats sempre s’ha fet servir el format de netlist propi del simulador

Spectre® de Cadence® [6].

Aquesta  plantilla  descriu  l’estructura  de  circuit  que  es  desitja  simular

mitjançant elements genèrics que seran substituïts per cada una de les cel·les

o blocs que es volen caracteritzar. El nucli de l’eina crearà una representació

abstracte de l’estructura de circuit i a partir d’ella generarà totes les  netlists

necessàries per simular cada una de les cel·les en les diferents condiciones

d’operació.

La Figura  4 mostra l’esquemàtic d’un exemple de plantilla de  netlist que

podria  servir  per  exemple  per  obtenir  un  model  de  retard  o  de  consum

d’energia a nivell de porta lògica. Aquesta figura és una representació gràfica

simplificada d’una plantilla de netlist.

Figura 4: Esquemàtic de plantilla de netlist
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A continuació s’analitzaran i descriuran els elements presents a l’esquemàtic

de la Figura 4.

- Font d’alimentació (VDD): Com es pot observar a la figura es tracta d’una

font  de  tensió  continua  (DC)  entre  els  nodes  globals  de  terra  (GND)  i

alimentació (VDD).  Aquesta serà la tensió d’alimentació global  del  circuit.  El

valor d’aquesta font pot ser un valor fitxat a la plantilla o una variable en el cas

de voler caracteritzar el circuit per diferents valors de la tensió d’alimentació.

En el cas de que el valor de la font d’alimentació sigui una variable s’haurà

d’especificar els valors que es vol assignar a aquesta variable. L’eina generarà

les netlists i  scripts necessaris per simular el circuit variant aquest paràmetre

d’operació.

- Bloc lògic genèric: El component fonamental de la plantilla és el bloc lògic

que es vol simular. Aquest es representa mitjançant una caixa que consta de

tres pins, dos d’entrada i un de sortida. Pel que fa als dos pins d’entrada, el

primer d’ells  és l’entrada activa.  Es a dir, l’entrada del  bloc  lògic  a la qual

s’aplica  el  senyal  d’entrada.  El  nucli  de  l’eina,  a  partir  d’aquesta  plantilla,

generarà els circuits necessaris per tractar com a entrada activa cada una de

les entrades que tengui la porta lògica en qüestió.

L’altre pin d’entrada del bloc genèric correspon a totes les altres entrades

que tengui el bloc lògic. En el cas de que el bloc genèric es substitueixi per una

porta lògica amb una sola entrada, tal com un inversor, aquest pin es ignorat.

El pin de sortida del bloc genèric es correspon amb la sortida de la porta

lògica per la qual es substituirà. En el cas de que la porta o bloc lògic tengui

més  d’una  sortida,  com és  el  cas  d’un  bloc  sumador  que  consta  de  dues

sortides, l’eina determinarà quines sortides es veuen afectades per un canvi a
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l’entrada  activa  corresponent.  El  mòdul  de  lògica  serà  l’encarregat  de

determinar la relació lògica entre entrades i sortides. En el cas de que el senyal

d’entrada tingui efecte a més d’una sortida es generaran els arxius (netlists i

scripts) necessaris per simular cada un dels casos rellevants.

- Font de senyal d’entrada: Aquesta és la font que genera el senyal aplicat a

l’entrada activa. En l’exemple de la figura es tracta d’una font de tensió de pols

quadrat. De la mateixa manera que en el cas de la font d’alimentació, aquesta

font pot tenir valors fixats a la plantilla o fer servir variables que aniran agafant

diferents valors. Per exemple en el cas d’un model de retard pot interessar

determinar el retard per diferents valors del temps de pujada i baixada del pols

aplicat a l’entrada de la porta.

-  Senyal  d’entrada  digital  constant:  L’element  connectat  al  segon  pin

d’entrada del bloc genèric, el qual correspon a les entrada no actives, és un

element genèric que representa una connexió directe dels nodes d’entrada al

node de terra o d’alimentació segons correspongui. Aquest element farà que

l’eina connecti cada una de les entrades no actives a un valor lògic baix o alt,

en funció del valor requerit  per la porta per tenir l’entrada activa en mode

transparent.  Aquests  valors  lògics  es  determinen  a  partir  de  les  taules  de

veritat generades pel mòdul de lògica booleana.

- Capacitat de sortida: Com s’observa a la Figura 4, el pin de sortida del bloc

genèric  es  troba connectat  a  un condensador  per  tal  de tenir  una carrega

capacitiva a la sortida de la porta a simular. Tal com ja s’ha explicat pel cas de

les fonts d’alimentació i de senyal, el valors d’aquest condensador pot estar
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fitxat o ser una variable per tal de simular la mateixa porta amb diferents

càrregues capacitives a la sortida.

En aquest exemple s’ha fet servir un condensador ideal com a càrrega de

sortida,  però  si  es  volgués  caracteritzar  les  cel·les  en  altres  condicions

d’operació, com ara atacant a l’entrada d’una porta lògica (ja que presenta una

capacitat d’entrada que varia dinàmicament durant la transició de nivell) o a un

altre element, simplement cal modificar la plantilla i l’eina generarà les netlist

necessàries per tal de simular l’estructura desitjada.

  Configuració de paràmetres:

L’arxiu d’entrada anomenat "Configuració de paràmetres" representat a la

Figura  3,  conté  els  valors  que  ha  de  prendre  cadascun  del  paràmetres

d’operació del circuit que es volen variar per tal de caracteritzar cada una de

les cel·les en múltiples condicions d’operació.

Es tracta d’un arxiu de text pla on cada línia especifica els valors per a un

paràmetre.  Totes  les  línies  que  comencin  per  un  caràcter  # es  consideren

comentaris i són ignorades. En cas de que hi hagui espais a l’inici d’una línia de

comentaris  abans  dels  caràcter  #  són  ignorats  i  la  línia  es  considera  un

comentari.  El  format  general  emprat  per  especificar  els  valors  de  cada

paràmetre segueix la forma següent:

NomVariable = Valor(s)

L’identificador  NomVariable ha  de  coincidir  amb  alguna  de  les  variables

emprades a les  plantilles  de  netlist.  L’única excepció a aquesta regla és la

temperatura, que no apareixerà a la plantilla de netlist i que es representa amb

l’identificador T. En cas de no incloure la temperatura a l’arxiu de configuració

de  paràmetres  es  farà  servir  la  temperatura  nominal  de  25ºC.  Ja  que
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l’identificador  T està reservat per la temperatura no es pot fer servir aquest

identificador a les plantilles de netlist.

El valor a assignar a una variables pot ser un únic valor fix, en cas de no

voler  variar  aquest  paràmetre,  o  es  poden  especificar  múltiples  valors.  En

aquest darrer cas l’eina realitzarà un escombrat per tal de simular el circuit per

cada un dels valors especificats.

En  el  cas  d’especificar  múltiples  valors  existeixen  diferents  formes

d’especificar els valors. En la implementació actual, la variació aplicada a cada

un dels paràmetres es pot especificar de dues maneres diferents. Encara que

gracies al disseny modular de l’eina és possible ampliar el mòdul de lectura de

l’arxiu  de  configuració  de  paràmetres  per  tal  d’incloure  formes  addicionals

d’especificar la variació aplicada a cada un dels paràmetres.

Formats vàlids per especificar el valor o valors de cada paràmetre:

• Valor fix: Aquesta opció permet especificar un valor fix per a la

variable.

Var = V

• Rang de valors: En aquest format s’especifica explícitament cada

una dels valors que ha de prendre la variable en qüestió. Especificant els

valors  d’aquesta  manera permet  distribuir  els  valors  al  llarg  del  rang

abastat de manera totalment personalitzada.

La sintaxi per especificar els valors d’una variable és la següent:

Var = [ V1, V2, V3, ..., Vn ]

A continuació es mostra un exemple on s’especifica els valors que ha

d’agafar la tensió d’alimentació.

VDD = [ 1.0, 1.1, 1.3, 1.5 ]
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• Rang:  Aquest  format  permet  especificar  la  variació  com  una

distribució uniforme entre dos valors, especificant els valors inicial i final

(ambdós inclosos), i l’increment entre cada un dels valors aplicats.

La sintaxi és la següent:

Var = (Vi, Vf, Vstep)

On:

◦ Vi: Valor inicial

◦ Vf: Valor final

◦ Vstep: Increment entre valors

A continuació es mostra un exemple d’especificació de rang de variació 

on la tensió d’alimentació es variarà des de 1.0V a 1.5V en increments 

de 0.1V. Així doncs els valors agafats per la tensió d’alimentació en 

aquest cas seran 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5.

VDD = (1.0, 1.5, 0.1)

Addicionalment  es  podrien  desenvolupar  fàcilment  nous  mètodes  per

especificar els valors aplicats a cada variable. Per simplificar aquesta tasca el

nucli intern de l’eina és independent del mètode emprat, i simplement fa servir

una llista amb cada un dels valors que la variable ha de prendre. D’aquesta

manera és el mòdul d’entrada que llegeix i interpreta l’arxiu de configuració de

paràmetres l’encarregat de calcular cada un dels valors a partir de la sintaxi

d’entrada.
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Per tal de simplificar i clarificar la definició dels valors es permet incloure

sufixos  per  indicar  l’ordre  de  magnitud  dels  valors  seguint  les  regles  del

sistema internacional de mesures. Així doncs es permeten els següents sufixos.

Sufix Valor

G 109

M 106

k 103

m 10-3

u 10-6

n 10-9

p 10-12

f 10-15

a 10-18

Exemple d’utilització de sufixos per especificar la variació d’un paràmetre:

Var = [1n, 2n, 5n, 1u]

  Funcions de mesura:

L’arxiu d’entrada anomenat "Funcions de mesura" s’utilitza per especificar

les  funcions  que  es  faran  servir  als  scripts de  simulació  per  mesurar  la

magnitud desitjada. La sintaxi utilitzada serà la mateixa que la dels scripts de

simulació. Això ens permet especificar quina magnitud s’ha de mesurar a cada

iteració dels bucles de simulació.

Ja que els nodes als quals es realitzarà la mesura variarà en cada cas, les

funcions de mesura s’especifiquen fent servir els noms genèrics emprats a les

plantilles de netlist per fer referència a l’entrada activa, sortida activa i altres
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nodes. A l’hora de generar els  scripts de simulació l’eina substituirà aquests

comodins per el nom del node que correspongui en cada cas.

Aquest  arxiu  podrà incloure múltiples  funcions per  tal  de mesurar  varies

magnituds  per  cada  iteració  de  simulació.  Així  doncs,  per  cada  simulació

realitzada s’aplicaran totes les funcions de mesura especificades, i el resultat

de cada una d’elles es guardarà a l’arxiu de resultats generat.

Si es vol realitzar múltiples mesures a cada iteració de simulació simplement

s’han d’incloure tantes funcions com mesures es vulguis realitzar dins d’aquest

arxiu.

A continuació es mostra un exemple de funció de mesura seguint la sintaxi

per declarar funcions del llenguatge de SKILL emprat per l’eina Ocean [3]. La

funció s’anomena Func1 i agafa com a arguments 2 nodes anomenats InActive

i Out. Es a dir que aquesta funció s’aplicaria entre els nodes de l’entrada activa

de la cel·la i la sortida. El nom de la funció pot ser qualsevol que no provoqui

conflictes de identificadors als scripts de sortida.

Arxiu 1: Exemple de funcions de mesura

La  funció  presentada  com  a  exemple  mesura  el  retard  de  propagació

d’entrada a sortida pel cas en que la transició d’entrada sigui una transició de

pujada.  La  transició  de  sortida  es  determina  fent  servir  la  funció  auxiliar

isCellInverted().  Aquest  funció  i  altres  funcions  auxiliars  es  detallen  a  les

pàgines següents.
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procedure( Func1( InActive Out )
if( isCellInverted()

delay(?wf1 getData(InActive) ?value1 (VDD/2) ?nth1 1 ?edge1 'rising ?wf2 
getData(Out) ?value2 (VDD/2) ?nth2 1 ?edge2 'falling) ; Rising-Falling

delay(?wf1 getData(InActive) ?value1 (VDD/2) ?nth1 1 ?edge1 'rising ?wf2 
getData(Out) ?value2 (VDD/2) ?nth2 1 ?edge2 'rising) ; Rising-Rising

)
)
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Per  tal  d’obtenir  una major  flexibilitat  a  l’hora de definir  les  funcions de

mesura,  l’eina  proporciona  algunes  funcions  auxiliars  que  s’inclouen

automàticament  als  scripts i  que  es  poden  fer  servir  dins  les  funcions  de

mesura per obtenir informació respecte a la cel·la simulada i les condicions de

la iteració actual.

A continuació es descriuen les funcions auxiliars proporcionades per l’eina:

• isCellInverted() => boolean

Aquesta funció retorna un valor booleà (true o false) en funció de si la

cel·la  actual,  en  les  condicions  de simulació  actuals  (entrada  activa i

vector lògic d’entrada aplicat) és inversora o no. Aquesta funció permet

que les funcions de mesura realitzin diferents mesures en funció de la

polaritat  de  la  porta  lògica  simulada.  Al  capítol  3 on  es  s’exposa  un

exemple d’utilització es detalla un cas pràctic on es fa servir  aquesta

funció.

• getActiveInput() => integer

Retorna l’índex de l’entrada activa corresponent a la simulació actual. Els

indexes de les entrada comencen per 0.

• getActiveOutput() => integer

Aquest funció és equivalent a la funció anterior però retorna l’índex de la

sortida  actual.  Aquesta  funció  únicament  resultarà  útil  en  el  cas  de

cel·les amb múltiples sortides.

• getActiveInputName() => string

Aquesta funció retorna el nom de l’entada activa actual.
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• getActiveOutputName() => string

Retorna el  nom de la sortida activa actual.  Aquesta funció únicament

resultarà útil en els cas de cel·les amb múltiples sortides.

• getnInputs() => integer

Retorna el nombre de pins d’entrada que té la cel·la actual.

• getnInputVectors() => integer

Retorna  el  nombre de vectors  lògics  corresponents  a  l’entrada  activa

actual.

• getInputVectorIndex() => integer

Retorn l’índex (començant per 0)  del  vector lògic  aplicat  a la  iteració

actual.

A  part  de  les  funcions  auxiliars  proporcionades  per  l’eina,  dintre  de  les

funcions de mesura es poden fer servir els valors de les variables escombrades

a les simulacions. A la funció d’exemple podem veure que apareix la variable

VDD,  la  qual  correspon  a  la  tensió  d’alimentació  global.  Cada  una  de  les

variables declarades a les plantilles de  netlist i  a l’arxiu de configuració de

paràmetres es pot fer servir a les funcions de mesura amb el mateix nom.

Per  cada variable  escombrada estarà disponible  una variable  amb l’índex

d’iteració per aquesta variable, la qual tendrà el mateix nom afegint una ‘i’ a

l’inici.  Pel  cas  de  la  variable  VDD  la  variable  índex  serà  iVDD.  Aquestes

variables es podran fer servir dins les funcions de mesura en el cas de que fos

necessari.
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 2.3. Optimització sèrie - paral·lel

En  els  casos  en  que  es  vulgui  realitzar  un  escombrat  de  múltiples

paràmetres  simultàniament,  tal  com  poden  ser  la  temperatura,  la  tensió

d’alimentació del circuit i la càrrega capacitiva de sortida de la cel·la a simular,

donarà lloc a un gran nombre de combinacions dels valors dels paràmetres. Per

cada una de les diferents combinacions de paràmetres d’operació, s’hauran de

tenir en compte les múltiples entrades de cada cel·la, i en funció del cas també

el  vector  lògic  aplicat  a  les  entrades  de  la  cel·la.  Tot  això  conjuntament

implicarà un enorme nombre de casos diferents a simular.

Com exemple, suposem que volem modelar el retard de propagació d’una

cel·la de tres entrades amb les següents característiques:

• Entrada A. 1 vector lògic d’entada.

• Entrada B. 1 vector lògic d’entrada.

• Entrada C. 3 vectors lògics d’entrada.

Les condicions d’operació seran les següents:

• 3 valors de temperatura

• 3 valors de tensió d’alimentació

• 5 valors de capacitat de sortida

Això  donarà  lloc  a 3∗3∗5=45 condicions  diferents  d’operació  per  cada

entrada activa i  cada vector  lògic.  Aplicar  cada  un d’aquests  casos  a  cada

entrada  de la  cel·la  i  a  cada  vector  lògic  d’entrada  obtindrem el  resultats

següents:

• Entrada A: 45 simulacions
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• Entrada B: 45 simulacions

• Entrada C: 3∗45=135 simulacions

• Total: 45+45+135=225 simulacions

Aquest serà el nombre de simulacions per una única porta lògica i per un

nombre  reduït  de  valors  pels  paràmetres.  Si  es  desitja  una  variació  dels

paràmetres més àmplia, i/o es volem variar un major nombre de paràmetres,

el nombre total de simulacions creixerà enormement.

Per  tal  de  minimitzar  el  nombre d’iteracions  de simulació  requerides  per

escombrar  tots  els  casos  a  tenir  en  compte,  el  nucli  de  l’eina  aplica  la

optimització  Sèrie-Paral·lel.  Aquest  optimització  consisteix  en  paral·lelitzar

alguns dels casos enlloc de simular tots els casos  seqüencialment. En aquest

cas la paral·lelització consisteix  en incloure dins una única  netlist múltiples

casos, i explotar el fet de que simular una netlist amb el doble d’elements serà

més ràpid que realitzar dues simulacions seqüencialment. Aquest fet es cert

sempre i quan el nombre d’elements de la netlist no sigui excessivament gran,

i es deu al temps requerit per inicialitzar el simulador i interpretar la  netlist.

Aquest temps es suma al temps real de simulació i fa que per  netlists molt

petites sigui contraproduent simular tots els casos seqüencialment.

Determinar el punt òptim de paral·lelització, es a dir el punt a partir del qual

la  simulació  paral·lelitzada  deixarà  de  ser  més  ràpida  que  les  simulacions

seqüencials  és  una  tasca  excessivament  complexa  i  per  tant  l’optimització

aplicada  per  l’eina  no  serà  òptima.  Per  tal  de  determinar  el  punt  òptim

s’haurien de tenir en compte multitud de variables com per exemple:
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• Nombre de cel·les i elements passius inclosos a la netlist

• Estructura interna de cada cel·la i tipus d’elements passius

• Models de simulació a nivell de transistor emprats

• Interrelacions entre els nodes de la netlist

• Variacions als senyals d’entrada

• Temps total de simulació

De tots els paràmetres a escombrar alguns són fàcilment paral·lelitzes, en

canvi altres no es poden paral·lelitzar o resultaria excessivament complex. Per

exemple  les  variacions  de  temperatura  i  tensió  d’alimentació  no  es

paral·lelitzen, ja que són paràmetres globals. L’optimització aplicada per l’eina

es centra en les entrades actives i els vector lògics aplicats, encara que també

és capaç de paral·lelitzar la variació d’altres paràmetres.

En el cas plantejat com exemple, la variació de temperatura i la variació de

tensió d’alimentació es realitzen seqüencialment. La resta de paràmetres són

susceptibles de paral·lelitzar-se.

Paral·lelitzant els vectors lògics aplicats a les entrades passives el nombre

d’iteracions per l’entrada C es redueix de 135 a 45, reduint el total d’iteracions

de 224 a 135.

Paral·lelitzant l’entrada activa i els vector lògics, el resultat serà una netlist

amb sis cel·les lògiques, 1 on l’entrada activa és l’entrada A, 1 on és la B, i 3

cel·les on l’entrada activa és l’entrada C, una per cada vector lògic. En aquest

cas el nombre total d’iteracions de simulació es redueix a 45.
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 3. Exemple d’ús

Per tal de clarificar tot el procés que es du a terme per caracteritzar una

llibreria de cel·les estàndards, a continuació es mostrarà el procés complet que

es realitza per simular i modelar una cel·la estàndard escollida com exemple.

Pel  cas  de múltiples  cel·les  simplement  el  procés  detallat  a  continuació  es

repeteix per cada una de les cel·les presents al conjunt de cel·les que es volen

caracteritzar. En aquest exemple s’obtindrà un model de retard de propagació

a nivell de porta lògica, encara que el procés necessari per obtenir un model

d’alguna altre magnitud seria pràcticament idèntic.

La cel·la escollida com a exemple s’anomena HS65_LS_OA12X4 i pertany a

la llibreria de cel·les estàndards CORE65LPSVT del fabricant de semiconductors

Stmicroelectronics  [7].  Es  tracta  d’una  llibreria  de  cel·les  estàndards  de

propòsit  general,  que ofereix  una amplia  gama de cel·les  combinacionals  i

seqüencials per permetre optimitzacions d’àrea i/o potència.

Aquesta llibreria és de caire general i no conté cel·les amb immunitzacions

contra radiació ni altres tipus de cel·les per aplicacions específiques. Les cel·les

d’aquesta  llibreria  es  fabriquen  en  un  procés  CMOS  de  65nm.  El  mateix

fabricant ofereix altres llibreries equivalents amb diferents característiques de

velocitat/consum. Concretament la terminació LPSVT fa referencia a LowPower

i Standard Vt, indicant que es tracta d’una llibreria de cel·les de baix consum i

amb una tensió llindar mitjana.

La cel·la estàndard HS65_LS_OA12X4 és una porta lògica de tres entrades i

una sortida, que implementa una funció lògica que és combinació de varies

funcions lògiques primitives en una mateixa cel·la, concretament una funció

AND i una funció OR. La Figura 5 mostra el símbol corresponent a una porta
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lògica OA12. Aquest tipus de portes lògiques, que anomenarem portes lògiques

combinades,  estan  presents  en  gran  quantitat  i  varietat  a  les  llibreries  de

cel·les  estàndards.  Aquest  tipus  de  cel·les  permeten  implementar  funcions

lògiques  complexes  amb  menor  àrea  i  consum que  fer-ho  interconnectant

múltiples portes lògiques bàsiques, ja que el nombre de transistors requerits

per construir una d’aquestes cel·les és menor que la suma dels transistors que

formen cada una de les portes lògiques bàsiques equivalents.

Figura 5: Porta lògica OA12

S’ha escollit una porta lògica combinada com a exemple, per tal de mostrar

totes les capacitats de l’eina d’extracció de models,  ja que aquest tipus de

portes  lògiques,  a  diferencia  de  les  portes  lògiques  bàsiques,  presenten

múltiples vectors d’entrada diferents que permeten propagar una transició a

través d’algunes de les entrades.

Els  diferents  vectors  lògics  que  permeten  posar  una  entrada  en  mode

transparent afecten lleugerament al comportament dinàmic de la porta lògica

com és el cas del retard de propagació. Això és degut a l’estat de conducció o

tall  de  cada  un  dels  transistors  que  constitueixen  la  porta  lògica  i  que
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modifiquen la capacitat de conducció de la porta o activen capacitats paràsites.

Aquest  efecte  es  descriu  amb  profunditat,  es  detallen  les  causes  que  el

produeixen, i es proporcionen proves de la importància que pot arribar a tenir

a l’article [8].

Dades d’entrada:

Per tal d’extreure el model de retard de propagació a nivell de porta lògica

per la cel·la estàndard elegida, el primer pas es proporcionar a l’eina les dades

d’entrada que requereix.

• Llistat  de  cel·les  a  caracteritzar. Tal  i  com s’ha  descrit  al  capítol  2.2

aquest arxiu indica a l’eina quines de les cel·les de la llibreria es volen

caracteritzar.  En  aquest  exemple  el  contingut  d’aquest  arxiu  és  el

següent:

• Arxiu de llibreria de cel·les estàndard. L’arxiu de llibreria proporcionat

com a entrada es troba en el format Liberty de Synopsys. Es tracta d’un

arxiu  de  text  amb  extensió  .lib,  amb  una  sintaxi  que  simplifica

considerablement  la  seva  lectura.  La  informació  corresponent  a  cada

cel·la  és  considerablement  extensa,  motiu  pel  qual  a  continuació

s’inclouen únicament algunes porcions de la informació corresponent a la

cel·la estàndard HS65_LS_OA12X4, ressaltant la informació que fa servir

l’eina.
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  cell(HS65_LS_OA12X4){
   area : 3.64;
   cell_footprint : "aeb1a891fe94bc985d3b69a83a0b36f5";
   cell_leakage_power : 1.48441e-07;
   ...

   pin(A){
    capacitance : 0.000981;
    direction : input;
    ...
   }

   pin(B){
    capacitance : 0.001013;
    direction : input;
    ...
   }

   pin(C){
    capacitance : 0.00094;
    direction : input;
    ...
   }

   pin(Z){
    capacitance : 0;
    direction : output;
    drc_pindrive : "always";
    drc_pinfunction : "normal";
    drc_pinsigtype : "signal";
    fall_capacitance : 0;
    fall_capacitance_range(0,0);
    function : "A*C+B*C";
    ...
   }
   ...
}

Arxiu 2: Extracte d'arxiu de llibreria de cel·les estàndards

A l’Arxiu  2 es mostra un extracte simplificat de la descripció de la cel·la

d’exemple. Els punts suspensius indiquen que hi ha més informació que no es

mostra. Les línies ressaltades marquen la informació rellevant per l’eina. El

mòdul d’entrada encarregat de llegir l’arxiu de llibreria ignora les línies que no

són rellevants.
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La primera línia és l’inici de la descripció de la cel·la, on s’inclou l’etiqueta

d’inici de cel·la ( "cell(...)" ) i el nom complet d’aquesta. El mòdul d’importació

de llibreria va llegint cada una d’aquestes etiquetes i en funció del llistat de

cel·les a caracteritzar llegeix la informació corresponents o la ignora i salta a la

següent cel·la.

Dintre de la informació corresponent a la cel·la, l’eina localitza la descripció

dels pins, tant d’entrada com de sortida, de la cel·la. Com es pot apreciar cada

un dels pins de la cel·la consta d’una secció, on apareix el nom del pin i la seva

direcció,  especificant  si  es  tracta  d’un  pin  d’entrada  o  de  sortida.  Podem

observar  que la  cel·la  de l’exemple  té  quatre  pins  en  total,  tres  d’entrada

anomenats A, B i C, i un de sortida anomenat Z. Aquesta és la forma més

habitual d’anomenar els pins de les cel·les estàndard, però no és així en tots

els casos.

En el cas dels pins d’entrada, l’eina únicament requereix el seu nom. Pel que

fa a la informació del pin de sortida, podem veure que conté la funció lògica

implementada per  la  cel·la.  Aquesta  funció  està  expressada fent  servir  els

noms dels pins d’entrada. D’aquí la importància de determinar-ne el nom.

L’expressió de la funció lògica habitualment es dona en forma canònica, és a

dir com a suma de productes. Tal com mostra l’arxiu de llibreria la funció de la

cel·la  d’exemple  és  (1).  Traient  factor  comú  obtenim  una  expressió  més

compacte  i  més  propera  a  l’estructura  real  de  la  porta,  ja  que  únicament

implica  2 operacions mentre que la  forma canònica requereix  3 operacions

booleanes.

A∗C+B∗C=( A+B)∗C (1)
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Generació de taules de veritat:

Una  vegada  importada  la  informació  que  descriu  la  cel·la  i  creada

l’estructura de dades que representa aquesta cel·la, el nucli de l’eina fa servir

el motor booleà per tal d’obtenir la taula de veritat de la cel·la a partir de

l’expressió booleana importada.

El motor booleà analitza l’expressió obtinguda de l’arxiu de la llibreria de

cel·les  estàndard,  que  en  aquest  exemple  és  A*C+B*C,  i  partir  d’aquesta

expressió construeix una estructura que permet obtenir la taula de veritat de la

porta lògica. D’aquesta manera es determinen els valors lògics necessaris a

cada una de les entrades de la porta per tal de propagar una transició d’una

d’elles a la sortida.

La Taula  1 mostra la taula de veritat de la porta d’exemple. La lletra "T"

representa una transició, tant de pujada com de baixada. Com podem observar

a la taula, per tal de propagar una transició a través de les entrades A i B,

únicament existeix una combinació d’entrada que ho fa possible. En canvi per

propagar una transició a través de l’entrada C, existeixen tres possibles vectors

d’entrada que permeten posar l’entrada C en mode transparent. Tal com ja

s’ha esmentat prèviament, s’ha escollit com a cel·la d’exemple una porta lògica

combinada per tal de posar de manifest aquesta característica que no es dona

en el cas de portes lògiques que implementen funcions primitives.

Taula 1: Taula de veritat de la porta lògica OA12

A B C Z

T 0 1 T

0 T 1 T

0 1 T T

1 0 T T

1 1 T T
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L’eina desenvolupada permet configurar si volem que es consideri aquesta

característica, o pel contrari que es faci servir un únic vector d’entrada per

cada una de les entrades. Com ja s’ha esmentat anteriorment el vector lògic

aplicat pot tenir un impacte considerable sobre el retard de propagació de la

porta lògica [8].

Plantilla de netlist:

En aquest exemple d’utilització de l’eina extraurem un model de retard de

propagació a nivell de porta lògica a partir de les simulacions elèctriques. Per

determina el retard de propagació d’una cel·la estàndard, s’ha d’aplicar una

transició de nivell lògic a l’entrada i mesurar el temps necessari per propagar la

transició a la sortida.

En la tecnologia CMOS els transistors tipus n són més ràpids que els tipus p,

a causa de la major mobilitat dels electrons en front dels forats. Aquest tret

tecnològic  fa  que  la  capacitat  de  conducció  d’una  porta  lògica  CMOS sigui

major quan els transistors que es troben en conducció són els nMOS, és a dir

quan  el  node  de  sortida  experimenta  una  transició  de  baixada.  Per  tal

d’equilibrar  els  retards  de  propagació  i  el  pendents  de  les  transicions,  els

transistors de les cel·les estàndard estan dimensionats de tal manera que els

pMOS són majors que els nMOS donant com a resultat retards similars. Així i

tot,  el  retard de propagació d’entrada a sortida no són iguals i  per tant si

volem obtenir un bon model de retard s’ha de tenir en compte el sentit de la

transició.

Amb l’objectiu de mesurar el retard en els dos casos, transició de pujada i

transició de baixada, en una única simulació es fa servir una font que generi un

pols quadrat. El temps entre cada una de les transicions del pols, és a dir la
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durada del pols, ha de ser suficientment gran per tal d’evitar que es solapin les

dues transicions a la sortida de la porta. El pols s’aplica a una de les entrades,

aquesta serà l’entrada activa. Ja que l’objectiu és propagar la transició a la

sortida, la resta d’entrades (entrades passives) ha de tenir un valor lògic que

permeti propagar la transició a través de l’entrada activa. Aquí intervindrà la

taula de veritat generada pel mòdul de booleà.

Figura 6: Plantilla de netlist

La Figura 6 mostra l’esquemàtic de la plantilla de netlist que es farà servir en

aquest  exemple,  la  qual  es  equivalent  a  la  anteriorment  presentada  en  el

capítol 2.2. Podem observar els següents elements:

• Font d’alimentació global (VDD)

• Font  de  pols  de  tensió  connectada  a  l’entrada  activa  de  la  cel·la  a

caracteritzar.

• Selector  lògic  connectat  a  les  entrades  passives  de  la  cel·la.  Aquest

element connectarà cada entrada passiva a terra o alimentació en funció

de la taula de veritat per tal de que la cel·la estigui en mode transparent.

• Cel·la a caracteritzar.

• Condensador de càrrega connectat a la sortida de la cel·la a caracteritzar.
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Aquesta plantilla de netlist es proporcionarà a l’eina en el format propi del

simulador  Spectre®  de  Cadence®.  Tal  com  s’ha  detallat  anteriorment  el

format admès depèn dels mòduls d’entrada disponibles. Per tal de permetre

que l’eina optimitzi les netlist i scripts generats, la plantilla es divideix en dos

arxius,  la  secció  global  i  la  secció  específica.  La  secció  global  inclou  els

elements  que  es  poden  compartir  entre  cel·les  i  la  secció  específica  els

elements que no es poden compartir.

A continuació es mostra el contingut de la secció global de la plantilla de

netlist.

Arxiu 3: Plantilla de netlist global

Aquest secció de la plantilla de netlist conté els següents elements:

• Font  d’alimentació  global  (VDD),  connectada  entre  els  nodes

d’alimentació global (vdd!) i terra (0). El valor de tensió contínua de la

font no està fixat a un valor específic sinó que és una variable (VDD).

D’aquesta  manera  es  podrà  simular  el  circuit  per  diferents  valors  de

tensió d’alimentació.

• Font de pols de tensió (VIn). Aquesta està connectada entre els nodes

InActive i terra (0). El node InActive correspon a l’entrada activa de la

cel·la a simular. El valor de tensió del nivell baix (val0) està fixat a 0V,

pel  contrari  el  valor de tensió del  nivell  alt  (val1) es defineix amb la

mateix  variable  que la  tensió d’alimentació  global  (VDD).  Així  el  pols

generat sempre tendrà la mateixa amplitud que la tensió d’alimentació

del circuit. Pel període (period), temps de pols (width) i els temps de

59

VDD (vdd! 0) vsource dc=VDD type=dc

VIn (InActive 0) vsource type=pulse val0=0.0 val1=VDD period=Tperiod \
                      delay=500p rise=Trf fall=Trf width=Tpulse



Eina d’extracció i ajust automàtic per a models específics
de paràmetres de circuits microelectrònics

transició de pujada (rise) i baixada (fall) també es fan servir variables

(Tperiod,  Tpulse i  Trf  respectivament).  Si  volem obtenir  un model  de

retard que tengui en compte les característiques de la transició d’entrada

necessitam podem variar els temps de transició. El paràmetre delay és el

retard  de la  primera transició  del  senyal,  en  aquest  cas  està  fixat  a

500ps.

La  plantilla  de  netlist corresponent  a  la  secció  específica  es  mostra  a

continuació:

Arxiu 4: Plantilla de netlist específica

En aquesta netlist s’inclouen els elements següents:

• 1a línia: La cel·la a caracteritzar (Cell). Aquest és un element genèric,

anomenar CELL, que l’eina substituirà per la cel·la corresponent. Consta

de 5 ports, l’entrada activa, les entrades passives, representades com

una única entada, la sortida i els dos nodes d’alimentació. En aquest cas

l’entrada activa està connectada al node InActive, les entrades passives

al node InPassive, la sortida al node Out i els nodes d’alimentació als

nodes de terra (0) i alimentació global (vdd!).

• 2a línia: La capacitat de càrrega de sortida (Cload), connectada entra el

node de sortida de la cel·la (Out) i terra (0). El seu valor també és una

variable  (Cload)  i  per  tant  es  podrà  simular  el  comportament  per

diferents valors de càrrega de sortida.
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• 3a línia:  Aquest  element  anomenat  SideInputs,  és  una instancia  d’un

element genèric proporcionat per l’eina (SIDE_INPUTS). Aquest element

genèric està connectat als nodes de terra (0), alimentació (vdd!) i les

entrades  passives  de  la  cel·la  (InPassive).  L’eina  substituirà  aquest

element per  connexions directe a terra o alimentació en funció de la

taula de veritat de la cel·la a simula i de l’entrada activa.

Configuració de paràmetres:

Aquest  arxiu  especifica  els  valors  que agafarà cada una de les  variables

definides a les  plantilles  de  netlist.  El  format emprat el  aquest arxius està

detallat a l’apartat 2.2.

A  la  plantilla  de  netlist descrita  a  l’apartat  anterior  s’han  introduït  les

següents variables:

• VDD: tensió d’alimentació

• Tperiod i Tpulse: Període i temps de pols del senyal d’entrada

• Trf: temps de pujada i baixada dels pols aplicat a l’entrada activa.

• Cload: valor del condensador de càrrega.

A  part  de  les  variables  definides  a  la  plantilla  de  netlist,  també  es  pot

configurar la temperatura a la que es simula el circuit. Podem fixar un valor

estàtic o definir un rang i realitzar un escombrat, simulant el circuit a diferents

temperatures.
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El  contingut  de  l’arxiu  de  configuració  de  paràmetres  es  mostra  a

continuació:

Arxiu 5: Configuració de paràmetres

En aquest exemple s’exposen les diferents alternatives permeses en aquest

arxiu de configuració. S’han inclòs comentaris, paràmetres amb valors fixes,

llistes de valors i rangs de valors.

• La primera línia és un comentari que indica el contingut de l’arxiu. Tal

com  es  descriu  a  l’apartat 2.2 es  poden  incloure  tantes  línies  de

comentaris com es desitgi.

• Les  línies  segona  i  tercera  defineixen  els  valors  del  temps  de  pols

(Tpulse) i el període del senyal d’entrada (Tperiod) que s’estableixen a

un valor fix. Aquests valors han de ser suficientment grans per garantir

que la transició s’ha propagat completament al node de sortida abans de

l’arribada  de  la  segona  transició.  El  valor  d’aquests  paràmetres  es

podrien haver fixat directament a l’arxiu de  netlist,  però declarant-los

com a variables i especificant el seu valor a l’arxiu de configuració de

paràmetres proporciona una major claredat i flexibilitat.

• La línia 4 defineix els valors per la tensió d’alimentació (VDD). Aquests

s’especifiquen  com  a  llistat  de  valors.  Concretament  la  tensió

d’alimentació del circuit  prendrà els valors 1.0V, 1.1V, 1.2V i 1.3V. La

tensió d’alimentació nominal de la tecnologia emprada en l’exemple és
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# Configuració de paràmetres
Tpulse = 2e-9
Tperiod = 10e-9
VDD = [1.0, 1.1, 1.2, 1.3]
T = [25, 50, 75]
Cload = (1e-15, 5e-15, 1e-15)
Trf = [30p, 50p, 75p, 100p, 150p, 200p]



Eina d’extracció i ajust automàtic per a models específics
de paràmetres de circuits microelectrònics

de 1.2V. Per tant es caracteritzarà el retard de propagació de la cel·la per

tensions d’alimentació tant menors com majors que la tensió nominal.

• A la línia 5 es defineixen els valors de temperatura (T), que seran 25, 50

i  75  graus  Celsius.  Aquest  és  l’únic  paràmetre  que  no  apareix  a  la

plantilla  de  netlist i  s’ha  d’evitar  emprar  "T"  com  a  identificador  de

variable a la netlist per evitar conflictes per identificadors repetits.

• La línia 6 especifica  la  variació  de la capacitat  de càrrega de sortida

(Cload).  En  aquest  cas  s’especifica  fent  servir  el  format  de  rang  de

valors.  Aquest  paràmetre  es  variarà  de  1e-15  F  a  5e-15  F  (ambdós

inclosos) en increments de 1e-15 F. Es a dir que els valors de la capacitat

de càrrega seran 1 fF, 2 fF, 3 fF, 4 fF i 5 fF.

• Finalment  la  darrera  línia  de  l’arxiu  defineix  els  diferents  temps  de

transició del senyal d’entrada que es faran servir a les simulacions. Els

valors  per  aquest  paràmetre  s’especifiquen  en  el  format  de  llista  de

valors, i per simplificar la sintaxi s’ha fet servir un sufix (p) per indicar

que el valors està especificat en picosegons.

Funcions de mesura:

Aquest arxiu d’entrada conté les funcions que es cridaran a cada iteració de

la simulació. El resultat retornat per la funció es guardarà i s’inclourà al fitxer

de sortida que contindrà els resultats de les simulacions. A l’apartat  2.2 es

descriu detalladament com es declaren les funcions de mesura, així com les

funciones auxiliars que es poden fer servir.

En  aquest  exemple  volem  modelar  el  retard  de  propagació  d’entrada  a

sortida pels dos casos possibles de transició d’entrada, pujada i baixada. Per

tant l’arxiu de funcions de mesura contindrà dues funcions; la primera funció,
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anomenada Func1, mesurarà el  retard d’entrada a sortida per una transició

d’entrada de pujada, i  la segona, anomenada Func2, mesurarà el retard de

propagació per una transició d’entrada de baixada.

Pel  que  fa  a  la  transició  de  sortida,  dependrà  del  sentit  de  la  transició

d’entrada i del tipus de porta lògica, inversora o no inversora. Fins i tot en

alguns casos dependrà dels valors lògics aplicats a les entrades passives. Això

succeirà per exemple amb les portes XOR. Concretament per una porta lògica

XOR de 2 entrades, si  tenim una transició de pujada a l’entrada activa i  a

l’entrada  passiva  tenim  un  0  lògic,  la  transició  de  sortida  serà  també  de

pujada. Però si el valor de l’entrada passiva és un 1 lògic la transició de sortida

serà de baixada. És a dir, la porta lògica actuarà com a porta no inversora quan

tengui un 0 a l’entrada passiva i com a inversora si hi té un 1.

El  retard  de  propagació  d’entrada  a  sortida  es  mesurarà  com  el  temps

transcorregut entre l’instant en que la transició d’entrada creua el  50% del

valor de tensió màxima (tensió d’alimentació) i l’instant en que la transició de

sortida passa pel mateix valor de tensió. El llenguatge de  scripts SKILL [3]

conta amb una funció,  anomenada  delay,  que permet fer  aquesta mesura.

Aquesta funció requereix els nodes, el valor de tensió on prendre la mesura i la

direcció de cada una de les transicions. Per aconseguir que les funcions de

mesura  siguin  totalment  independents  de  la  porta  lògica  simulada  i  les

condicions  d’operació  d’aquesta,  es  farà  servir  la  funció  isCellInverted().

Aquesta funció, descrita amb detall a l’apartat 2.2, ens permet determinar si la

cel·la és inversora o no i executar la mesura de retard corresponent.

La funció Func1, mesurarà el retard quan la transició d’entrada sigui una

transició de pujada. En funció del valor retornat per la funció isCellInverted(),

la mesura es realitzarà entre una transició de pujada i una de baixada, o entre

dues transicions de pujada.
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La funció Func2, mesurarà el cas contrari, quan la transició d’entrada sigui

una transició de baixada. Aquesta funció farà servir la mateixa tècnica que la

primera funció. En funció del valor retornat per la funció  isCellInverted() es

mesurarà el retard entre dues transicions de baixada o entre una transició de

baixada i una de pujada.

Aquest dues funcions s’aplicaran al node de l’entrada activa i al de sortida. El

valor de tensió al qual es realitzarà la mesura s’ha especificat com (VDD/2)

enlloc d’especificar un valor concret. D’aquesta manera les funcions de mesura

seran independents del valor de tensió d’alimentació que es faci servir.

A continuació es mostra el contingut de l’arxiu:

Arxiu 6: Funcions de mesura

Les  dues  funcions  incloses  a  l’arxiu  mesuraran  el  retard  de  propagació

d’entrada a sortida per les dues possibles transicions d’entrada. Però a l’arxiu

de  funcions  de  mesura  es  poden  incloure  tantes  funcions  com  siguin

necessàries i cada una d’elles es cridarà a cada iteració de simulació. En aquest

exemple s’obtindrà un model de retard de propagació a nivell de porta lògica,

però aquest retard depèn fortament del pendent de la transició d’entrada. Per
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procedure( Func1( InActive Out )
if( isCellInverted()

delay(?wf1 getData(InActive) ?value1 (VDD/2) ?nth1 1 ?edge1 'rising ?wf2 
getData(Out) ?value2 (VDD/2) ?nth2 1 ?edge2 'falling) ; Rising-Falling

delay(?wf1 getData(InActive) ?value1 (VDD/2) ?nth1 1 ?edge1 'rising ?wf2 
getData(Out) ?value2 (VDD/2) ?nth2 1 ?edge2 'rising) ; Rising-Rising

)
)

procedure( Func2( InActive Out )
if( isCellInverted()

delay(?wf1 getData(InActive) ?value1 (VDD/2) ?nth1 1 ?edge1 'falling ?wf2 
getData(Out) ?value2 (VDD/2) ?nth2 1 ?edge2 'rising) ; Falling-Rising

delay(?wf1 getData(InActive) ?value1 (VDD/2) ?nth1 1 ?edge1 'falling ?wf2 
getData(Out) ?value2 (VDD/2) ?nth2 1 ?edge2 'falling) ; Falling-Falling

)
)
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tant per tal d’obtenir un model de retard aplicable a una cadena de portes és

necessari saber no només el retard de propagació, sinó també la durada de la

transició de sortida de cada porta, que serà la transició d’entrada de la porta

següent. Si volem obtenir el temps de transició de sortida alhora que s’obté el

retard  de  propagació,  simplement  s’haurien  d’afegir  dues  funciones  més  a

l’arxiu de funcions de mesura. Aquestes dues funciones addicionals mesuraran

el temps de transició de sortida pels dos casos de transicions d’entrada.

A continuació es mostren les dues funcions que s’haurien d’afegir per tal de

mesurar el temps de transició de sortida. Podem veure que també es fa servir

la funció auxiliar isCellInverted() per determinar si la transició de sortida serà

de pujada o de baixada en cada cas.

Arxiu 7: Funcions de mesura addicionals
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procedure( Func3( Out )
if( isCellInverted()

delay(?wf1 getData(Out) ?value1 (VDD*0.1) ?nth1 1 ?edge1 'falling ?wf2 
getData(Out) ?value2 (VDD*0.9) ?nth2 1 ?edge2 'falling)

delay(?wf1 getData(Out) ?value1 (VDD*0.1) ?nth1 1 ?edge1 'rising ?wf2 
getData(Out) ?value2 (VDD*0.9) ?nth2 1 ?edge2 'rising)
)

procedure( Func4( Out )
if( isCellInverted()

delay(?wf1 getData(Out) ?value1 (VDD/2) ?nth1 1 ?edge1 'rising ?wf2 getData(Out) ?
value2 (VDD/2) ?nth2 1 ?edge2 'rising)

delay(?wf1 getData(Out) ?value1 (VDD/2) ?nth1 1 ?edge1 'falling ?wf2 
getData(Out) ?value2 (VDD/2) ?nth2 1 ?edge2 'falling)

)
)
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Netlist generades

A partir de les plantilles de  netlist proporcionades, de la informació de la

cel·la a simular obtinguda de l’arxiu de la llibreria de cel·les estàndard, i dels

paràmetres a variar l’eina generarà les netlists necessàries per simular la cel·la

a  caracteritzar  en totes  les  condicions  d’operació  requerides.  En funció  del

nivell de paral·lelització aplicat variarà el nombre de netlists generades, partint

del cas més simple, on cada arxiu de  netlist conté una única instància de la

cel·la a caracteritzar, fins a la possibilitat d’incloure un gran nombre de cel·les

en un mateix arxiu de netlist.

En el cas en que no s’apliqui cap paral·lelització l’eina generarà un total de 5

arxius de netlist. Les Figures 7 a 11 mostren l’esquemàtic d’aquestes netlists.

La Figura 7 correspon al cas on l’entrada A és l’entrada activa, la Figura 8 al

cas on l’entrada activa és la B, i les Figures  9,  10 i  11 corresponen als tres

possibles  vectors  lògics  que  permeten  propagar  una  transició  a  través  de

l’entrada C.

Figura 7: Netlist per l'entrada activa A

Figura 8: Netlist per l'entrada activa B
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Figura 9: Netlist per l'entrada activa C, vector lògic 1

Figura 10: Netlist per l'entrada activa C, vector lògic 1

Figura 11: Netlist per l'entrada activa C, vector lògic 1

Aquest cas, on no s’aplica cap tipus de paral·lelització resulta molt lent ja

que el nombre d’iteracions de simulació requerides és molt elevat i a cada una

d’elles s’ha de carregar un arxiu de netlist diferent incrementant molt el temps

de simulació.

Aplicant paral·lelització a les entrades actives i els vectors lògics (únicament

pel cas on l’entrada activa és l’entrada C) s’obté la netlist mostrada a la Figura

12. Es pot observar que a la netlist paral·lelitzada els elements que pertanyen

a  la  plantilla  de  netlist global  no  es  repeteixen,  i  únicament  es  replica  la
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plantilla específica. Aquesta és la finalitat de dividir la plantilla de netlist en una

secció global i una específica, facilitar la creació de netlist paral·lelitzades.

Figura 12: Netlist amb paral·lelització d'entrades i vectors lògics
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A continuació s’inclou el contingut de l’arxiu de  netlist generat per aquest

nivell de paral·lelització.

Arxiu 8: Netlist generada

Si  es  vol  incrementar  el  nivell  de  paral·lelització  de  les  simulacions,  la

propera  variable  susceptible  de  ser  paral·lelitzada  seria  la  variació  de  la

capacitat de càrrega de sortida. Ja que a l’arxiu de configuració de paràmetres

s’especifiquen 5 valors per aquest paràmetre s’obtindria una  netlist amb 25

instancies de la porta lògica a caracteritzar. És a dir, l’estructura de la Figura

12 es repetiria per cada un dels valors de capacitat de càrrega. En aquest cas

el nombre d’iteracions de simulació es dividirà per 5.

Per  incrementar  encara  més  el  nivell  de  paral·lelització,  es  podria

paral·lelitzar la variació del temps de transició del senyal d’entrada (Trf). En

aquest  cas  la  complexitat  de  la  netlist a  simular  s’incrementarà

considerablement, incrementant el nombre de cel·les fins a 150. En aquest cas

l’increment de complexitat del  circuit  a simular farà que no surti  a compte

aplicar aquest nivell de paral·lelització, encara que això dependré fortament de

l’estructura interna de la cel·la a simular i del temps simulat.
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simulator lang=spectre
global 0 vdd!

VDD (vdd! 0) vsource dc=VDD type=dc
VIn (InActive 0) vsource type=pulse val0=0.0 val1=VDD period=Tperiod \
        delay=500p rise=Trf fall=Trf width=Tpulse

Cell001 (InActive 0 vdd! Out001 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload001 (Out001 0) capacitor c=Cload

Cell002 (0 InActive vdd! Out002 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload002 (Out002 0) capacitor c=Cload

Cell003 (0 vdd! InActive Out003 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload003 (Out003 0) capacitor c=Cload

Cell004 (vdd! 0 InActive Out004 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload004 (Out004 0) capacitor c=Cload

Cell005 (vdd! vdd! InActive Out005 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload005 (Out005 0) capacitor c=Cload
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A continuació es mostra el contingut de l’arxiu de  netlist final, incloent la

paral·lelització  d’entades  actives,  vectors  lògics  d’entrada  i  variació  de  la

capacitat de càrrega.

Arxiu 9: Netlist paral·lelitzada
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simulator lang=spectre
global 0 vdd!

VDD (vdd! 0) vsource dc=VDD type=dc
VIn (InActive 0) vsource type=pulse val0=0.0 val1=VDD period=Tperiod  delay=500p rise=Trf fall=Trf width=Tpulse

Cell001 (InActive 0 vdd! Out001 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload01 (Out001 0) capacitor c=Cload001
Cell002 (0 InActive vdd! Out002 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload02 (Out002 0) capacitor c=Cload001
Cell003 (0 vdd! InActive Out003 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload03 (Out003 0) capacitor c=Cload001
Cell004 (vdd! 0 InActive Out004 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload04 (Out004 0) capacitor c=Cload001
Cell05 (vdd! vdd! InActive Out005 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload05 (Out005 0) capacitor c=Cload001
Cell06 (InActive 0 vdd! Out006 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload06 (Out006 0) capacitor c=Cload002
Cell07 (0 InActive vdd! Out007 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload07 (Out007 0) capacitor c=Cload002
Cell08 (0 vdd! InActive Out008 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload08 (Out008 0) capacitor c=Cload002
Cell09 (vdd! 0 InActive Out009 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload09 (Out009 0) capacitor c=Cload002
Cell10 (vdd! vdd! InActive Out010 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload10 (Out010 0) capacitor c=Cload002
Cell11 (InActive 0 vdd! Out011 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload11 (Out011 0) capacitor c=Cload003
Cell12 (0 InActive vdd! Out012 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload12 (Out012 0) capacitor c=Cload003
Cell13 (0 vdd! InActive Out013 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload13 (Out013 0) capacitor c=Cload003
Cell14 (vdd! 0 InActive Out014 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload14 (Out014 0) capacitor c=Cload003
Cell15 (vdd! vdd! InActive Out015 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload15 (Out015 0) capacitor c=Cload003
Cell16 (InActive 0 vdd! Out016 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload16 (Out016 0) capacitor c=Cload004
Cell17 (0 InActive vdd! Out017 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload17 (Out017 0) capacitor c=Cload004
Cell18 (0 vdd! InActive Out018 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload18 (Out018 0) capacitor c=Cload004
Cell19 (vdd! 0 InActive Out019 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload19 (Out019 0) capacitor c=Cload004
Cell20 (vdd! vdd! InActive Out020 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload20 (Out020 0) capacitor c=Cload004
Cell21 (InActive 0 vdd! Out021 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload21 (Out021 0) capacitor c=Cload005
Cell22 (0 InActive vdd! Out022 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload22 (Out022 0) capacitor c=Cload005
Cell23 (0 vdd! InActive Out023 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload23 (Out023 0) capacitor c=Cload005
Cell24 (vdd! 0 InActive Out024 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload24 (Out024 0) capacitor c=Cload005
Cell25 (vdd! vdd! InActive Out025 0 vdd!) HS65_LS_OA12X4
Cload25 (Out025 0) capacitor c=Cload005
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Analitzant el contingut d’aquest arxiu generat per l’eina podem veure que a

l’inici  tenim dues  declaracions  globals  que no es  troben a les  plantilles  de

netlist. Aquestes línies les inclou automàticament el mòdul generador d’scripts,

ja que són declaracions globals del simulador emprat.

Tot seguit trobam la part corresponent a la plantilla de netlist global. Aquest

secció inclou, la font d’alimentació global de tensió contínua (VDD) i la font de

pols que genera el senyal d’entrada aplicat a l’entrada activa de cada cel·la

(VIn). Ja que es tracta de fonts de tensió ideal, que no es veuen afectades per

la càrrega, són comuns a totes les cel·les incloses al circuit. La resta de l’arxiu

conté múltiples instancies de la plantilla de netlist, que conté la cel·la a simular

i la seva carrega capacitiva. Els noms de les instancies del diferents elements

de la netlist i dels nodes, es generen a partir del nom de la plantilla de netlist

afegint un índex numèric per diferenciar-les. Així podem observar 25 instancies

de la cel·la estàndard HS65_LS_OA12X4, identificades amb els noms Cell001 a

Cell025, i els seus nodes de sortida s’anomenen  Out001 a  Out025. Per cada

una  d’aquestes  cel·les  tenim  un  condensador  connectat  entre  el  node  de

sortida de la cel·la i el node de terra.

Ja que s’ha paral·lelitzat la variació del  valor de la càrrega capacitiva, la

netlist inclou  cinc  variables  pels  5  valors  de  capacitat  a  simular. Aquestes

variables s’anomenen Cload001 a Cload005. Els valors especificats a l’arxiu de

configuració de paràmetres no s’inclouen directament a l’arxiu de  netlist i es

fan servir variables. D’aquest manera s’aconsegueix una major flexibilitat, ja

que  la  netlist generada  és  independent  dels  valors  concrets,  els  quals  es

definiran als scripts de simulació.
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Scripts generats:

A part dels arxius de  netlist l’eina també en generarà un (o un conjunt,

depenent del nombre de cel·les a simular)  scripts de simulació. Aquest arxiu

serà l’encarregat de guiar el simulador en tot el procés. Aquest procés es pot

resumir en les passes següents:

• Inicialitzar el simulador

• Carregar els arxius requerits: netlist, models de simulació

• Obrir l’arxiu de sortida on es guardaran els resultats

• Establir  el  valor de les variables de la  netlist que no variaran a cada

iteració

• Iterar per a totes les combinacions de valors de les diferents variables,

simular el circuit per cada combinació, aplicar les funcions de mesura i

guardar els resultats de les mesures

• Escriure tots els resultats obtinguts a l’arxiu de sortida

Aquest arxiu contindrà una sèrie de bucles en una estructura jeràrquica per

tal  d’escombrar  totes  les  combinacions  de  valors  que  han  de  prendre  les

diferents variables que es volen tenir en compte. Per tant, el nombre de bucles

niats dependrà del nombre de magnituds que es volen variar, i del nivell de

paral·lelització de la netlist generada. Per tant el nivell de paral·lelització aplicat

afectarà també a l’script i no es limitarà a condicionar l’arxiu de netlist.

Cada un dels nivells de paral·lelització de netlist exposats, produiran scripts

amb  diferent  nombre  de  bucles.  A  continuació  es  mostrarà  l’estructura

simplificada dels scripts generats per cada un dels casos anteriors.
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El primer dels casos, on no hi ha cap paràmetre paral·lelitzat, requereix que

l’script inclogui bucles per recórrer cada una de les entrades de la cel·la, i els

vectors lògic per cada entrada. Per cada un d’aquests casos es carrega una

netlist diferent. A continuació es mostra l’estructura d’aquest script.

Arxiu 10: Estructura general de script

En el segon cas presentat, es paral·lelitzen les entrades actives i els vectors

lògics, en els casos on n’hi ha més d’un. En aquest cas únicament hi ha un

arxiu de  netlist per cada cel·la a simular, per tant l’script carrega l’arxiu de

netlist una sola vegada. En aquest cas l’script consta de quatre bucles per

escombrar les variables especificades a l’arxiu de configuració de paràmetres.

L’estructura de l’script corresponent a aquest cas es mostra a continuació.
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initialize()

foreach ( Input )
{
    foreach ( InputVector )
    {
        load_netlist()

        foreach ( VDD )
        {
            foreach ( T )
            {
                foreach ( Trf )
                {
                    foreach( Cload )
                    {
                        simulate()
                        apply_measure_functions()
                    }
                }
            }
        }
    }
}
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Arxiu 11: Estructura general de script

Finalment, en el darrer cas també es paral·lelitza la variació de capacitat de

càrrega  de  sortida.  En  aquest  cas  l’script només  conté  tres  bucles  per

escombrar les variacions de la tensió d’alimentació, de la temperatura i  del

temps  de  transició.  El  nombre  de  simulacions  a  realitzar  es  redueix

considerablement, com ja s’ha detallat a l’apartat  2.3. L’estructura d’aquest

arxiu es mostra tot seguit.

Arxiu 12: Estructura general de script
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initialize()

load_netlist()

foreach ( VDD )
{
    foreach ( T )
    {
        foreach ( Trf )
        {
            foreach( Cload )
            {
                simulate()
                apply_measure_functions()
            }
        }
    }
}

initialize()

load_netlist()

foreach ( VDD )
{
    foreach ( T )
    {
        foreach ( Trf )
        {
            simulate()
            apply_measure_functions()
        }
    }
}
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Una vegada vistes les  estructures dels  scripts pels  tres casos,  passem a

veure i analitzar l’script complet corresponent al darrer cas.

L’Arxiu  13 mostra la primera secció de l’script. Aquesta secció defineix tots

els paràmetres relatius a la cel·la a simular. Aquests paràmetres inclouen el

nom de la cel·la, el nombre d’entrades i sortides, el nom de cada un dels pins i

el nombre de vectors lògic per cada entrada.

Arxiu 13: Script generat. Definició de la cel·la

A la següent secció de l’script es defineixen les variables amb els valors a

escombrar. Si  es  vol  simular  la  cel·la  aplicant  valors  diferents  és  suficient

canviar  aquesta  secció.  Pel  cas  de  les  variables  paral·lelitzades  s’ha  de

mantenir el mateix nombre de valors.

Arxiu 14: Script generat. Definició de paràmetres
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CellName = "HS65_LS_OA12X4"
nInputs = 3
nOutputs = 1

declare( inNames[nInputs] )
inNames[0] = "A"
inNames[1] = "B"
inNames[2] = "C"

declare( outNames[nOutputs] )
outNames[0] = "Z"

declare( nInputVectors[nInputs] )
nInputVectors[0] = 1
nInputVectors[1] = 1
nInputVectors[2] = 3

Var_VDD = '(1.0 1.1 1.2 1.3)
Var_T = '(25 50 75)
Var_Trf = '(30e-12 50e-12 75e-12 100e-12 150e-12 200e-12)
Var_Cload = '(1.0e-15  2.0e-15  3.0e-15  4.0e-15  5.0e-15)

steps_VDD = length( Var_VDD )
steps_T = length( Var_T )
steps_Cload = length( Var_Cload )
steps_Trf = length( Var_Trf )
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La  secció  següent  correspon  a  la  fase  d’inicialització.  En  aquesta  secció

s’inicialitza el simulador, es defineixen els arxius de  netlist i  models que es

faran servir. També s’especifica el tipus d’anàlisi que es realitzarà i es fixa el

valor de totes les variables de la netlist de les quals no s’ha de variar el seu

valor. Entre  aquestes  variables  hi  trobam la  capacitat  de  càrrega,  que  en

aquest cas s’ha paral·lelitzat.

Arxiu 15: Script generat. Inicialització

A la part final de la secció mostrada sobre aquestes línies, s’obre l’arxiu de

sortida  on  es  guardaran  els  resultats  de  les  simulacions,  que  es  aquest

exemple s’anomena "Resultats". Després d’obrir l’arxiu s’escriu la capçalera de

l’arxiu de resultats. La capçalera inclou en nom de la cel·la, totes les variables

considerades i  els  valors  que prenen.  Les variables s’inclouen en el  mateix
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ocnWaveformTool( 'wavescan )
simulator( 'spectre )
design( netlistName )
resultsDir( resultDir )
definitionFile( modelsFile )
analysis( 'tran ?stop "15n" ?errpreset "conservative" )

desVar("Tpulse" 2.0n)
desVar("Tperiod" 10n)
desVar("Cload001" nth(0 Var_Cload ) )
desVar("Cload002" nth(1 Var_Cload ) )
desVar("Cload003" nth(2 Var_Cload ) )
desVar("Cload004" nth(3 Var_Cload ) )
desVar("Cload005" nth(4 Var_Cload ) )

of = outfile( "Results" "w" )
fprintf( of "Cell=%s\n" CellName )
printVarValues( of "VDD" Var_VDD )
printVarValues( of "T" Var_T )
printVarValues( of "Trf" Var_Trf )
printVarValues( of "Cload" Var_Cload )
fprintf( of "nInputs=%d"\n" nInputs )
fprintf( of "nOutputs=%d"\n" nOutputs )
printInputValues( of nInputs nInputVectors )
fprintf( of "nFunctions=%d"\n" nFunctions )
fprintf( of "\n" )
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ordre  en  que  apareixen  a  l’estructura  de  bucles.  Aquesta  capçalera  guiarà

l’eina  a  l’hora  d’importar  l’arxiu  de  resultats.  En  aquesta  part  final  de  la

inicialització apareixen un conjunt de funcions que s’encarreguen d’escriure a

l’arxiu de sortida les variables (printVarValues(...)). No es profunditzarà en els

detalls  d’aquestes  funcions  ja  que  l’objectiu  d’aquest  projecte  no  és  el

llenguatge en si.

La secció final de l’script, que es mosta l’Arxiu 16, correspon a la secció de

simulació. En aquesta part, s’observen els tres bucles per iterar les variables

que no es troben paral·lelitzades. Aquestes són la tensió d’alimentació (VDD),

la temperatura (T) i el temps de transició del senyal d’entrada (Trf).

Arxiu 16: Script generat. Simulació
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for(iVDD 0 (steps_VDD-1)
    VDD = nth(iVDD Var_VDD) 
    desVar("VDD" VDD)

    for(iT 0 (steps_T-1)
T = nth(iT Var_T)
temp( T )

for(iTrf 0 (steps_Trf-1)
    Trf = nth(iTrf Var_Trf)
    desVar("Trf" Trf)

    run()
    selectResult( 'tran )
    
    j = 0
    
    for(iCload 0 (steps_Cload-1)
      for(iInput 0 (nInputs-1)

for(iVector 0 (nInputVectors[iInput]-1)
fprintf( of "%f " Func1( InActive strcat( "Out" j ) ) )
fprintf( of "%f " Func2( InActive strcat( "Out" j ) ) )
j++

)
      )
    )
    fprintf( of "\n" )
)

    )
)
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A  cada  iteració  d’aquests  bucles  es  realitza  la  simulació  (run()).  A

continuació podem veure que hi ha una altre sèrie de bucles niats. Aquests

escombren  cada  una  de  les  combinacions  de  variables  que  es  troben

paral·lelitzades,  que  en  aquest  cas  són:  la  capacitat  de  càrrega,  l’entrada

activa i el vector lògic. Per cada un d’aquests casos s’apliquen les funcions de

mesura, que en aquest exemple són dues, i es guarden els resultats a l’arxiu

de sortida.

Arxiu de resultats:

Una  vegada  executat  l’script de  simulació,  disposarem  d’un  arxiu  de

resultats que contindrà totes les mesures preses a partir de les successives

simulacions realitzades. Aquest arxiu està dissenyat per ser llegit  per l’eina

d’extracció de models, i per tant el seu format no és fàcilment interpretable per

una persona. Aquest format simplifica l’script i  permet generar un arxiu de

sortida més compacte.

A continuació es mostra com a exemple una porció de l’arxiu de resultats.

Podem veure la capçalera que inclou el nom de la cel·la, i per cada una de les

variables els valors utilitzats. També apareixen el nombre d’entrades, sortides i

vector lògics, així com el nombre de funcions de mesura aplicades. L’eina fa

servir aquesta capçalera per determinar com s’han d’interpretar els valors que

apareixen a continuació.

A la porció d’arxiu inclosa al requadre, s’han fet servir punts suspensius per

indicar que hi ha més valors dels que es mostren.
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Arxiu 17: Resultats de simulació

Finalment, l’arxiu de resultats generat per la simulació, i  detallat al  punt

anterior, serà llegit i interpretat per l’eina desenvolupada. A partir d’aquesta

informació,  i  guiant-se per la capçalera, l’aplicació construirà un conjunt de

matrius multidimensionals amb les dades importades.

A partir d’aquestes matrius de dades, s’obtindrà el model desitjat. Aquest

pot ser de tipus Lookup Table o ajustant les dades a un model analític, ja sigui

mitjançant ajust analític o numèric. Per tal de dur a terme l’ajust numèric l’eina

disposa d’un mòdul, que donat uns marges i una resolució per cada un dels

paràmetres del model, obté la combinació de paràmetres que s’ajusta millor a

les  dades de simulació.  El  cas de l’ajust  analític  únicament és possible per

expressions matemàtiques senzilles que disposin un mètode de regressió.
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Cell=HS65_LS_OA12X4
Var: VDD=[1.0 1.1 1.2 1.3]
Var: T=[25 50 75]
Var: Trf=[30e-12 50e-12 75e-12 100e-12 150e-12 200e-12]
Var: Cload=[1.0e-15  2.0e-15  3.0e-15  4.0e-15  5.0e-15]
nInputs=3
nOutputs=1
InputVector=[1 1 3]
nFunctions=2

7.324393e-12 8.169002e-12 6.614385e-12 4.512157e-12 7.461875e-12 8.341058e-12 6.897824e-12 ...
7.727556e-12 8.672704e-12 7.542330e-12 5.102979e-12 8.235034e-12 9.336924e-12 8.915226e-12 ... 
...
...
...
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 4. Casos pràctics

En aquest capítol es presentaran dos casos concrets on s’ha fet servir l’eina

presentada en aquest projecte per tal d’automatitzar l’extracció de models i

permetre aplicar-los a circuits de test per múltiples tecnologies de fabricació.

Cal remarcar que el treball exposat en el present projecte de fi de carrera,

inclou  exclusivament  el  desenvolupament  de  l’eina  de  programari  que  ens

permet  automatitzar  l’obtenció  del  models  empírics  a  partir  dels  arxius  de

llibreria  estàndard  i  les  plantilles  de  simulació.  El  desenvolupament  dels

models,  les  expressions  matemàtiques  emprades,  les  seves  aplicacions

pràctiques, i les conclusions que s’extreuen d’aplicar aquests models a circuits

de prova, es troben fora de l’àmbit d’aquest projecte. Així, aquests casos es

presenten  únicament  com  a  exemple  de  aplicacions  pràctiques  de  l’eina

desenvolupada.

Ambdós  models  presentats  com  a  exemple,  es  varen  extreure

automàticament per totes les cel·les estàndard de tres tecnologies comercials.

Es tracta de tecnologies CMOS de 130nm, 90nm i 65nm. Els models obtinguts

per aquestes tres tecnologies es varen fer servir per realitzar anàlisis de retard

[4][8] i de susceptibilitat a la propagació de SET’s [9] amb els circuits de test

ISCAS-85 [10] i alguns dels ITC’99 [11].
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 4.1. Model de retard

Com ja s’ha introduït als paràgrafs anteriors, l’eina desenvolupada es va fer

servir  per  automatitzar  l’extracció  d’un  model  de  retard  de  propagació  de

transició a nivell de cel·la estàndard [4][8]. El model obtingut té en compte les

següent variables:

• Temperatura

• Tensió d’alimentació

• Capacitat de sortida de la porta

• Temps de transició del senyal d’entrada

A  part  de  les  variables  anteriors  el  model  de  retard  es  va  extreure

considerant l’efecte del vector lògic aplicat a les entrades passives. L’expressió

matemàtica d’aquest model consisteix en un polinomi multidimensional, és a

dir un polinomi on els coeficients són alhora polinomis respecte a una altre

variable.  Aquesta expressió matemàtica es pot ajustar mitjançant tècniques

d’ajust analític.

El model consisteix en dues equacions  (2), una pel retard de propagació i

l’altre pel temps de transició de sortida. Ja que el temps de transició d’entrada

és  una  de  les  variables  que  influeixen  sobre  el  retard  de  propagació,  és

necessari obtenir el temps de transició a la sortida, ja que serà la transició

d’entrada de la porta lògica següent. Ambdues equacions empren la mateixa

expressió matemàtica.

{ t d= f (C load , t in , T ,V DD)=∑
i
∑
j
∑
k
∑
l

P ijklC load
i ⋅t in

j⋅T k⋅V DD
l

tout= f (C load , t in , T ,V DD)=∑
i
∑
j
∑
k
∑
l

QijklC load
i ⋅t in

j⋅T k⋅V DD
l

(2)
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On:

• Cload: Càrrega capacitiva a la sortida

• tin: Temps de transició d’entrada

• T: Temperatura

• VDD: Tensió d’alimentació

Els  coeficients  Pijkl i  Qijkl són  els  paràmetres  del  model  pel  retard  de

propagació i pel temps de transició de sortida respectivament. Aquest són els

valors obtinguts mitjançant l’eina a partir de les dades de simulació. El procés

d’ajust de les dades de simulació al model i les tècniques aplicades per obtenir

el millor ajust possible es detallen en profunditat a [4].

Per extreure aquest model es fa servir una plantilla de netlist pràcticament

idèntica a la presentada com a exemple a capítols anteriors, a les Figures 4 i 6.

L’única diferencia respecte aquestes plantilles és la font que genera el senyal

d’entrada, que enlloc de fer servir un senyal de pols quadrat es fa servir una

font que genera un pols a partir d’una funció sinusoïdal per obtenir una corba

suau sense  canvis  abruptes  i  obtenir  una  senyal  més  realista,  evitant  que

produeixen pics de tensió a les simulacions.

Ja que es modela el retard de propagació i el temps de transició a la sortida

per  les  dues  possibles  transicions  d’entrada,  l’arxiu  de  funcions  de mesura

contindrà  quatre  funcions.  Dues  d’elles  per  mesurar  el  retard  d’entrada  a

sortida  i  les  altres  dues  per  mesurar  la  durada de la  transició  de  sortida.

Aquestes funcions seran les mateixes que s’han presentat com a exemple al

capítol 3.
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Pel que fa a l’arxiu de configuració de paràmetres es varen fer servir els

següents valors per les variables a escombrar:

VDD = [1.00 1.10 1.20 1.30]

T = [0 25 50 75 100 125]

Tin = [30e-12 50e-12 100e-12 200e-12 300e-12 400e-12 500e-12 600e-12 700e-12]

Cload = [0.8e-15 1.6e-15 2.4e-15 3.2e-15 4.0e-15 4.8e-15 5.6e-15 6.4e-15]

Les proves de la viabilitat d’aquest model com a estimació del retard de

propagació a nivell  de porta lògica, i  la validesa del  mètode d’ajust  de les

dades al model es troben a [4][12].
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 4.2. Model de propagació de SET

El  segon cas  pràctic  on  s’ha  utilitzat  l’eina  d’extracció  automàtica  és  un

model de propagació de SET’s a nivell de cel·la estàndard. S’han aplicat a les

mateixes tecnologies que el cas del model de retard.

Un SET (Single Event Transient) és un pols espuri, habitualment generat per

l’impacte d’una partícula d’alta energia, com ara un neutró, a una de les zones

actives d’algun dels transistors d’un circuit combinacional  [1]. Aquest pols es

podrà propagar pel circuit en funció de les seves característiques, amplitud i

durada, i de les portes lògiques a través de les quals es propagui. Si aquest

pols arriba fins a un element de memòria, i ho fa mentre aquest es troba en

mode captura, es produirà un error d’operació del circuit, ja que es capturarà

un valor lògic incorrecte. Aquest tipus d’errors s’anomenen "soft errors"  [1] i

són cada cop més significatius a les tecnologies actuals [13].

El  model  de  propagació  de  SET  permet  estimar  si  un  pols  amb  unes

característiques donades, amplitud i durada, es propagarà a la sortida d’una

certa porta lògica, i si ho fa, quines característiques tendrà el pols de sortida.

En funció del pols i de la porta lògica, el pols es pot reduir, ampliar o quedar

completament filtrat [14].

Tots les detalls teòrics del model de propagació de SET, la justificació de les

expressions analítiques emprades, i la seva validació es troben a [9][15][16].

Aquest  model  també  es  va  fer  servir,  conjuntament  amb  una  eina  de

programari per determinar les zones més sensibles a radiació d’un circuit  [4]

[17].

Per  obtenir  aquest  model  a  partir  de  les  simulacions  es  fan  servir  unes

plantilles  de  netlist gairebé  idèntiques  a  la  presentada  com  a  exemple  al

Capítol 3 (Figura 6). La diferència respecte a la plantilla d’exemple és la font de

85



Eina d’extracció i ajust automàtic per a models específics
de paràmetres de circuits microelectrònics

tensió que genera el senyal aplicat a l’entrada activa de la cel·la. En aquest

cas, el senyal d’entada ha de ser un pols on es pugui controlar l’amplitud i la

durada, mesurada a la meitat de l’amplitud màxima. Per obtenir un pols amb

transicions suaus, tal i com seria un pols real, es fa servir una font de tensió

amb l’expressió (3).

V (t)={
0 : t≤t 0

A
2
⋅(sin (ω⋅(t−t 0)−

π
2 )+1 ) : t 0≤t≤t1

V DD : t 2≤t≤t 3

A
2
⋅(sin (ω⋅(t−t 2)+

π
2 )+1 ) : t 2≤t≤t3

0 : t 3≤t

(3)

Ja que la capacitat per propagar un pols espuri, es diferent segons si es

tracta d’un pols de pujada o de baixada, es modelen els dos casos. Primer un

pols de pujada partint d’un nivell  lògic baix (0), i  a continuació un pols de

baixada sobre un nivell lògic alt (VDD). Ambdós polsos fan servir l’expressió

(3) per obtenir polsos suaus.

La principal diferència d’aquest cas respecte a l’exemple detallat al capítol 3

es troba a les funcions de mesura. En aquest cas enlloc de mesurar el retard

entre la transició d’entrada i la de sortida, s’ha de mesurar les característiques

del pols de sortida, amplitud i l’amplada al punt mig de l’amplitud màxima.

Com  que  les  funcions  de  mesura  únicament  retornen  un  valor,  són

necessàries quatre funcions de mesura. Les dues primeres (Func1 i  Func2)

mesuren les característiques del pols de sortida quan el pols d’entrada és de

pujada.  Com  s’observa  la  codi  següent,  es  fa  servir  la  funció  auxiliar

isCellInverted() per determinar quina polaritat tendrà el pols de sortida.

La  funció  Func1  mesura  l’amplitud  màxima del  pols  de  sortida.  Aquesta

amplitud es mesura sempre en valor absolut respecte al nivell base. És a dir
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respecte  a  terra  si  es  tracta  d’un  pols  de  pujada  i  respecte  a  la  tensió

d’alimentació si es tracta d’un pols de baixada.

Arxiu 18: Funcions de mesura pel model de propagació de SET (Part 1)
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procedure( Func1( node )
  
    if ( isCellInverted()
        Vout = ymax( v( node ) )
        Vout = Vdd - ymin( v( node ) )
    )

     ; Per evitar pics sobre la tensió d'alimentació
    if( (Vout > Vdd)
        Vout = Vdd
    )
    
    Vout
)

procedure( Func2( node )
  
    if ( isCellInverted()
        Vout = ymax( v( node ) )
        Vout = Vdd - ymin( v( node ) )
    )

     ; Per evitar pics sobre la tensió d'alimentació
    if( (Vout > Vdd)
        Vout = Vdd
    )

    if ( isCellInverted()
        t1 = cross( getData(node) Vdd-Vout/2 1 'falling)
        t1 = cross( getData(node) Vout/2 1 'rising)
    )

    if ( isCellInverted()
        t2 = cross( v(node) Vdd-Vout/2 1 'rising)
        t2 = cross( v(node) Vout/2 1 'falling)
    )

    if( (t1 == nil) || (t2 == nil)
        TWout = 0.0
        TWout = t2 - t1
    )
    TWout
)
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La segona funció (Func2) obté l’amplada del pols, mesurada al punt mig de

l’amplitud d’aquest. Igual que en el cas anterior es fa servir la funció auxiliar

isCellInverted() per determinar la polaritat del pols de sortida.

Arxiu 19: Funcions de mesura pel model de propagació de SET (Part 2)
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procedure( Func3( node )
  
    if ( isCellInverted()
        Vout = Vdd - ymin( v( node ) )
        Vout = ymax( v( node ) )
    )

     ; Per evitar pics sobre la tensió d'alimentació
    if( (Vout > Vdd)
        Vout = Vdd
    )
    
    Vout
)

procedure( Func4( node )
  
    if ( isCellInverted()
        Vout = Vdd - ymin( v( node ) )
        Vout = ymax( v( node ) )
    )

     ; Per evitar pics sobre la tensió d'alimentació
    if( (Vout > Vdd)
        Vout = Vdd
    )

    if ( isCellInverted()
        t1 = cross( getData(node) Vout/2 2 'rising)
        t1 = cross( getData(node) Vdd-Vout/2 2 'falling)
    )

    if ( isCellInverted()
        t2 = cross( v(node) Vout/2 3 'falling)
        t2 = cross( v(node) Vdd-Vout/2 3 'rising)
    )

    if( (t1 == nil) || (t2 == nil)
        TWout = 0.0
        TWout = t2 - t1
    )
    TWout
)
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Les altes dues funcions de mesura (Func3 i Func4), mostrades a l’Arxiu 19,

són equivalent a les dues primeres però en aquest cas mesuren el pols de

sortida quan el pols d’entada és de baixada.

En el cas del model de propagació de SET no s’ha variat el valor de la tensió

d’alimentació i de la temperatura. La temperatura s’ha mantingut a 25°C, i la

tensió d’alimentació al seu valor nominal segons la tecnologia emprada.

Els paràmetres que s’han variat en aquest cas són la capacitat de càrrega de

sortida (CLoad) i l’amplitud (Vin) i durada (Twin) del pols d’entrada. Els valors

aplicats per cada un dels paràmetres són els següents:

CLoad = [8.0e-16 1.6e-15 3.2e-15 5.0e-15 7.0e-15 8.5e-15 1.0e-14 1.5e-14]

Vin = [0.5 0.55 0.58 0.6 0.62 0.65 0.7 0.75 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2]

Twin = [5p 10p 15p 20p 30p 40p 50p 75p 100p 150p 200p 250p 350p]

Com ja s’ha introduït els detalls teòrics del models de propagació de SET es

troben  a  [9][15].  Aquest  model  s’ha  aplicat  a  circuits  de  test  (ISCAS’85 i

ITC’99) amb l’objectiu de determinar els camins lògics més susceptibles de

propagar un SET fins a un element de memòria. Els detalls i resultats relatius a

aquest aplicació del model extret es troben a [4][17].
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 5. Conclusions

L’eina presentada en aquest projecte es va iniciar com un conjunt de scripts

desenvolupats per extreure de forma sistemàtica els paràmetres d’un model de

retard  d’algunes  cel·les  estàndard  i  verificar-ne  el  funcionament.  Aquests

scripts requerien modificacions manuals per cada cas, a més d’haver de crear

manualment les  netlist. Aquest conjunt de scripts va evolucionar cap a una

senzilla eina per generar netlist i scripts per casos específics. Aquesta primera

eina, amb funcions molt limitades, va demostrar el gran potencial que podria

tenir  una  eina  capaç  d’automatitzar  l’extracció  de  models  a  partir  de

simulacions elèctriques. A partir d’aquesta primera versió va sorgir el projecte

de desenvolupar una eina genèrica i modular per l’extracció de models.

A mesura que la complexitat de l’eina va créixer la seva utilitat quedava

demostrada a la vista del nombre d’aplicacions pràctiques que se l’hi ’ha donat,

utilitzant-se en varies línies de recerca, i del nombre de publicacions en les que

d’una  manera  o  altre  s’ha  fet  servir  l’eina  per  obtenir  models  a  partir  de

simulacions. Es pot destacar com a tret principal la quantitat de temps que

permet estalviar a l’hora d’obtenir un model per totes les cel·les d’una llibreria,

que  en  cas  contrari  requeriria  escriure  molts  arxius  de  netlist i  scripts de

simulació manualment.

Tot i això, l’eina encara presenta algunes limitacions i existeixen casos on no

es pot aplicar, juntament amb el fet que actualment es troba limitada en quant

al nombre de formats admesos, tant pels arxius d’entrada com pel de sortida.

Però gracies a l’estructura modular aquestes limitacions es poden resoldre de

forma senzilla en el futur.
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