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1. Exemple de proiectare ale unor cablaje digitale elementare 

Scopul acestei secțiuni este descrierea câtorva exemple de cablaje integrate corespunzătoare unor cir-
cuite digitale elementare. Exemplele prezentate sunt inversorul CMOS, poarta ȘI-NU cu 2 intrări, poarta 
SAU cu 2 intrări și poarta de transmisie. Cablajele integrate corespunzătoare circuitelor mai complexe pot fi 
construite prin extinderea structurilor prezentate aici. Toate celulele prezentate au fost construite cu aceeași 
înălțime pentru a putea fi utilizate la proiectarea ierarhică a unor blocuri digitale mai complexe. La proiectare 
s-au aplicat principiile și regulile impuse de planificarea așezării celulelor standard pe liniile de alimentare. 

Tehnologia utilizată la realizarea cablajelor este un proces digital CMOS de tipul twin-well și geome-
tria minimă de 90nm. Traseele pot fi realizate cu 9 straturi de metal, din care la celulele standard s-a folosit 
un singur strat M1. Platforma software de proiectare folosită la realizarea exemplelor este ICStation al com-
paniei Mentor Graphics. Verificarea constrângerilor tehnologice (DRC) și a corespondenței dintre schemă și 
cablaj (LVS) s-a facut cu pachetul Calibre. 

1.1. Inversorul CMOS 

Faza inițială a proiectării cablajelor poate fi simplificată construind diagrama de interconexiuni speci-
fică inversorului CMOS ca în Figura 1.1. Traseele de alimentare și conexiunile terminalelor drenă-sursă ale 
tranzistoarelor sunt realizate cu sratul M1. Spre deosebire de unele procese CMOS, regulile de proiectare in-
terzic în mod explicit conectarea grilelor de tranzistor cu ajutorul stratului de polisiliciu. Astfel, grilele vor 
avea contacte spre M1, iar interconectarea lor se face cu metal. Straturile superioare de metal au fost rezerva-
te pentru interconectarea blocurilor, acestea nefiind utilizate la realizarea conexiunilor locale. 

 

Figura 1.1. Diagrama de interconectare a inversorului CMOS 

Pasul 1 – plasarea dispozitivelor pe suprafața de lucru 

Primul pas în realizarea cablajului integrat este construiea schemei circuitului. Schema va fi prevăzută 
cu porturi care reprezintă punctele de conexiune ale circuitului spre nivelul ierarhic superior. După desenarea 
schemei se apelează programul ICStation și pe baza schemei se plasează pe suprafața de lucru cele două tran-
zistoare din structura inversorului. Dispozitivele nu trebuie construite din poligoane, straturile fiind date de 
generatorul de dispozitive pe baza informațiilor din TDK. Figura 1.2 ilustrează tranzistorul NMOS și cel 
PMOS așezate pe suprafața de lucru. Se observă regiunile n-well și p-well corespunzătoare celor două tipuri 
de dispozitive, straturile de polisiliciu ale grilelor și regiunile active drenă-sursă. Geometriile tranzistoarelor 
sunt determinate automat pe baza parametrilor specificați în schemă.  

Programul vine în ajutorul proiectantului marcând legăturile electrice neimplementate dintre straturile 
corespunzătoare cu ajutorul unor linii. Pe măsură ce conexiunile sunt realizate prin metalizare, liniile dispar, 
traseele fiind marcate ca și complete. 
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Figura 1.2. Tranzistoarele NMOS și PMOS din structura inversorului 

Pasul 2 – realizarea traseelor de alimentare și alinierea tranzistoarelor 

În pasul al doilea se definește înălțimea celulei standard prin desenarea traseelor de alimentare VDD și 
GND cu ajutorul stratului M1. Aceste trasee trebuie să fie suficent de late pentru a limita densitatea de curent 
tranzitoriu la comutația circuitului, chiar dacă un număr relativ mare de celule standard sunt plasate între ace-
leași două linii de alimentare. În exemplul de față s-a ales o lățime de 0,4µm pentru ambele trasee. 

Tranzistoarele se aliniază folosind liniarul de măsurare al programului între straturile de polisiliciu ale 
grilelor. La aliniere se alege aceeași orientare, verticală sau orizontală, pentru a minimiza rezistivitatea cana-
lului de conducție în funcție de axele cristalografice ale semiconductorului. Distanța dintre grilele aliniate s-a 
ales la 2µm pentru a avea o distanță de 1,6µm între regiunile n-well și p-well ale tranzistoarelor. Traseele de 
alimentare și tranzistoarele aliniate sunt ilustrate în Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Traseele de alimentare definesc înălțimea celulei 

Pasul 3 – conectarea terminalelor sursă la liniile de alimentare 

În al treilea pas terminalele sursă ale celor două tranzistoare, Sn și Sp se conectează la liniile de alimen-
tare VDD și GND conform schemei circuitului. Așa cum rezultă din diagrama de interconexiuni din Figura 
1.1, aceste trasee sunt realizate cu ajutorul metalizării M1. Conexiunile finalizate sunt arătate în Figura 1.4.a. 
Lățimea de 0,17µm a poligoanelor de M1 este dată de metalizarea contactelor drenă și sursă impuse de gene-
ratorul de dispozitive pe baza regulilor tehnologice. 
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Figura 1.4. Contactele terminalelor sursă la alimentări și conexiunea comună a celor 
două grile 

Pasul 4 – conectarea grilelor 

În pasul al patrulea se realizează ansamblul de poligoane care interconectează cele două grile ale tran-
zistoarelor. Pentru aceasta se poziționează un contact vertical (via) între straturile de polisilic și M1. Un via 
este un contact prevăzut, pe lângă componenta verticală, cu dreptunghiuri aparținând ambelor straturi pe care 
le interconectează, astfel încât permite continuarea traseelor cu oricare dintre aceste straturi. În cazul de față, 
se folosește un via de tipul POM1 care face contact între polisiliciu și M1. Deoarece are în componență un 
strat M1, regulile de proiectare impun păstrarea unei distanțe minime de 0,3µm față de oricare alt strat de M1. 
Pentru a măsura și a păstra aceste distanțe se folosește liniarul de măsurare și ghidaj al programului, după 
cum este arătat în Figura 1.4.b. Plasarea contactelor POM1 pentru fiecare din cele două grile este urmată de 
realizarea efectivă a conexiunii cu ajutorul unui traseu M1, al cărui lățime este adaptată pentru a acoperi su-
prafața contactelor. Grilele conectate sunt ilustrate în Figura 1.4.c. 

Pasul 5 – conectarea drenelor 

Schema circuitului impune conectarea drenelor celor două tranzistoare. Terminalele de drenă fiind 
deja prevăzute cu contacte de tipul M1, traseul de legătură se realizează relativ simplu. Trebuie ținut cont însă 
de distanța minimă de 0,3µm față de straturile de M1 adiacente. Astfel, conexiunea nu poate fi realizată direct 
pe direcție verticală, ci se va impune o rută la distanța minimă față de traseul care conectează grilele tranzis-
torelor. Modul de conectare și traseul M1 finalizate sunt ilustrate în Figura 1.5. 

Pasul 6 – adăugarea porturilor de intrare, ieșire și alimentare 

Porturile sunt interfețele celulei spre nivelul ierarhic superior atunci când aceasta este refolosită ca și 
bloc funcțional. Fiecare port de pe schema circuitului, inclusiv porturile corespunzătoare nodurilor globale 
cum sunt alimentările VDD și GND, trebuie să aibă un corespondent în cablaj. Porturile din cablaj pot fi perce-
pute ca niște etichete, iar tipul lor trebuie să fie același ca și tipul stratului fizic pe care sunt plasate. În cabla-
jul inversorului toate cele patru porturi sunt de tipul M1. La plasarea pe suprafața de lucru programul va co-
necta porturile la traseele de M1 corespunzătoare pentru a indica locul acestora (Figura 1.6). 

Pasul 7 – plasarea contactelor de substrat pentru tranzistoare 

Până în acest punct cablajul inversorului este complet, lipsind doar contactele terminalelor de substrat. 
Conform schemei, terminalul de substrat al tranzistorului NMOS se conectează la linia de alimentare GND, 
iar substratul tranzistoarelor PMOS la alimentarea VDD. 
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Figura 1.5. Conexiunea drenelor și terminalul de ieșire al inversorului 

 

Figura 1.6. Porturile corspunzătoare terminalelor de intrare, de ieșire și de alimentare 

Contactele de substrat nu sunt de regulă implementate direct, ci sub forma unor dispozitive speciale cu 
toate straturile necesare pentru a extinde regiunile de well ale tranzistoarelor și pentru a conecta aceste stra-
turi la M1.Cele două contacte, numite aici psub și n-well, sunt ilustrate în Figura 1.7. Poziționarea lor viitoare 
pe cablaj este indicată cu dreptunghiuri cu linie roșie întreruptă. O atenție deosebită se acordă contactului n-
well pentru a realiza alinierea corectă cu tranzistorul PMOS și pentru a evita așa numitele “unghiuri acute” 
rezultate din erorile de aliniere. 

Pasul 8 – verificarea regulilor și constrângerilor de proiectare (eng. Design Rule Check sau DRC) 

Verificarea regulilor și constrângerilor de proiectare se face automatizat cu programul Calibre. La baza 
verificărilor stă o bibliotecă de reguli, inclusă în TDK. La găsirea unei erori programul marchează locația a-
cesteia pe cablaj, întorcând mesaje care sugerează marimile nerespectate și implicit modul de rezolvare a ero-
rii. Un exemplu de eroare este ilustrat în Figura 1.8, mesajul de eroare corespunzător fiind 

PP.EN.1 { @ {NP OR PP} enclosure of PO (except DPO) >= 0.20  
  ENC ILP1 IMP < PP_EN_1 ABUT <90 SINGULAR 
  ((ILP1i NOT SRAM_EXCLUDE) NOT LOGO) NOT IMP } 
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Figura 1.7. Contactele terminalelor de substrat 

 

Figura 1.8. Exemplu de eroare DRC și corectarea acesteia 

Mesajul de eroare, împreună cu locația marcată pe cablaj din Figura 1.8, sugerează că straturile de po-
lisiliciu (PO) ale terminalelor de grilă trebuie împrejmuite cu o margine de cel puțin 0,2µm de straturile în-
gropate n+ și p+ (NP și PP), utilizate în acest proces pentru decuplarea tranzistoarelor bipolare parazite și pre-
venirea fenomenului de agățare (eng. latch-up). 

Această eroare poate fi corectată ușor prin adăugarea unor dreptunghiuri NP și PP având geometria co-
respunzătoare pentru acoperirea cu marginea de 0,2µm specificată ca în Figura 1.8. O nouă rulare a algorit-
mului de verificare arată că eroarea a fost rezolvată cu succes. 

Un alt tip de eroare se referă la densitatea straturilor de metal. De exemplu, mesajul de mai jos arată că 
stratul de metal M2 trebuie să acopere o arie de 100 µm x 100µm în proporție mai mare decât 15%. Deoarece 
la proiectarea cablajului nu s-a folosit metalizarea M2, această eroare va persista și poate fi ignorată la aceas-
tă fază a proiectării. Erorile de densitate sunt în mod tipic corectate la finalizarea întregului circuit prin pro-
cedura de umplere. 

M2.DN.1_M2.DN.3L { @ M2 area coverage must be > 15% range over 
100umx100um step 50um DENSITY M2_NOT_EXC CHIP_NOT_M2_EXC < 0.15 WINDOW 
100 STEP 50 BACKUP PRINT M2.DN.1L.density [ 
AREA(M2_NOT_EXC)/AREA(CHIP_NOT_M2_EXC) ]} 
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Pasul 9 – verificarea corespondenței dintre cablaj și schema circuitului (eng. Layout Versus Schematic 
sau LVS) 

Înainte de rularea algoritmului de verificare, fiecare port de pe cablajul integrat trebuie asociat cu un 
nume de nod din schema sursă. Asocierea se realizează plasând etichete text pe porțiunile de metalizare co-
respunzătoare. Etichetele plasate pe metalizarea M1 vor avea tipul MET1TEXT, un strat fals care are rolul de 
marcaj și nu este realizat fizic în procesul de fabricație. Dacă toate conexiunile sunt implementate corect și 
etichetele sunt plasate în mod corespunzător, atunci schema extrasă de algoritmul LVS va avea aceeași struc-
tură ca și schema originală a circuitului. Acest pas finalizeză proiectarea celulei standard, cablajul final fiind 
prezentat în Figura 1.9.  

 

Figura 1.9. Cablajul final al inversorului CMOS 

1.2. Poarta ȘI-NU cu două intrări 

Proiectarea cablajului integrat al porții ȘI-NU cu două intrări pornește de la diagrama de interconexi-
uni. Această diagramă se desenează în mod similar ca și în cazul inversorului CMOS, dar se va ține cont de 
faptul că în structura circuitului apare o conexiune serie și o conexiune în paralel a două tranzistoare de ace-
lași tip. Aceste tranzistoare pot fi realizate cu regiunile active partajate pentru a reduce capacitățile parazite și 
rezistențele serie asociate. Diagrama rezultată este ilustrată în Figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Diagrama de interconexiuni a porții ȘI-NU cu două inrări 
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Traseele locale se implementează folosind numai stratul de metalizare M1, straturile superioare de me-
tal fiind rezervate pentru conexiunile dintre celule la nivelurile ierarhice superioare.  

Pasul 1 – plasarea tranzistoarelor pe suprafața de lucru 

Generatorul de dispozitive din platforma software de proiectare poate fi instruit să descopere regiunile 
active care pot fi partajate și să plaseze direct tranzistoarele compuse pe suprafața de lucru. Cele două tran-
zistoare compuse generate în acest fel sunt prezentate în Figura 1.11.  

 

Figura 1.11. Tranzistoarele NMOS și PMOS din structura porții ȘI-NU cu regiunile 
active partajate  

Nodurile cu difuzii partajate vor fi cel de ieșire și cel intermediar dintre tranzistoarele NMOS în serie. 
Acesta din urmă nu trebuie să fie accesibil pentru conectare, astfel încât generatorul omite contactul și meta-
lizarea. 

Pasul 2 – alinierea tranzistoarelor și implementarea traseelor de alimentare 

Tranzistoarele se aliniază după grile, păstrând aceeași orientare verticală la toate dispozitivele. Distan-
ța finală dintre ele este definită de liniile de alimentare. Acestea vor fi trasate ca fâșii de metalizare M1, late 
de 0,4µm astfel încât înălțimea celulei stabilită la inversorul CMOS să se păstreze. Tranzistoarele aliniate 
sunt prezentate în Figura 1.12.a, iar traseele de alimentare desenate în Figura 1.12.b. 

 

Figura 1.12. Alinierea tranzistoarelor și traseele de alimentare în cablajul porții ȘI-NU  
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Pasul 3 – conectarea terminalelor sursă la liniile de alimentare 

Corespunzător schemei circuitului, sursele tranzistoarelor PMOS sunt conectate la linia VDD, iar sursa 
unuia dintre tranzistoarele NMOS la linia GND. Aceste conexiuni se realizează simplu cu trasee de M1, late 
de 0,17µm ca în Figura 1.13.a. 

 

Figura 1.13. Conectarea terminalelor sursă la liniile de alimentare și a grilelor 

Pasul 4 – conectarea grilelor 

În pasul al patrulea se conectează între ele grilele perechilor de tranzistoare NMOS-PMOS, corespun-
zătoare celor două intrări A și B ale porții. Modul de conectare trebuie să țină cont de metalizarea contactelor 
de trecere POM1 și de distanța minimă impusă de 0,3µm față de orice altă metalizare de tipul M1. Mai mult, 
diagrama de interconexiuni din Figura 1.10 arată că între traseele care conectează grilele se va plasa o metali-
zare corespunzătoare nodului de ieșire. Din acest motiv contactele verticale POM1 se plasează excentric de o 
parte și de alta a axului vertical al cablajului (Figura 1.13.b). Traseele complete de interconectare a grilelor 
sunt ilustrate în Figura 1.13.c.  

Pasul 5 – metalizarea nodului de ieșire al porții 

În Figura 1.13.c este sugerată cu linie roșie întreruptă forma traseului corespunzător nodului de ieșire. 
Conexiunea se realizează simplu, trasând o cale de metal de 0,17µm lățime care va păstra față de metalizările 
grilelor o distanță de 0,3µm. Traseul finalizat este prezentat în Figura 1.14.a. 

 

Figura 1.14. Metalizarea nodului de ieșire și porturile corespunzătoare terminalelor 
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Pasul 6 – plasarea porturilor corespunzătoare terminalelor 

În pasul al șaselea se plasează pe rând porturile care definesc contactele porții spre nivelul ierarhic su-
perior. Porturile vor fi de tipul M1 modul lor de conectare fiind marcat în Figura 1.14.b. 

Pasul 7 – conectarea substratului și regiunii n-well 

La acest pas se plasează pe suprafața de lucru dispozitivele psub și n-well care implementează contac-
tele de substrat ale tranzistoarelor. Contactul psub se va poziționa simplu peste traseul GND cum este arătat 
în Figura 1.15.a. Contactul de substrat al tranzistoarelor PMOS va fi aliniat pentru a extinde regiunea n-well 
comună fără a introduce “unghiuri acute”. Contactele de substrat finalizate sunt ilustrate în Figura 1.15.b. 

 

Figura 1.15. Conectarea terminalelor de substrat pentru grupurile de tranzistoare 
NMOS și PMOS 

Pasul 8 – evitarea erorii PP.EN.1 și finalizarea cablajului 

În mod similar ca și la inversorul CMOS, poligoanele de polisiliciu trebuie împrejmuite cu straturile n+ 
(NP) și p+ (PP) având scopul de a preveni fenomenului de agățare tipic tehnologiilor CMOS. Distanța mini-
mă dintre marginile celor două straturi trebuie să fie 0,2µm. Straturile NP și PP adăugate, alături de cablajul 
final al porții sunt ilustrate în Figura 1.16. 

 

Figura 1.16. Eliminarea erorilor de tip PP.EN.1 și cablajul final al porții ȘI-NU cu 
două intrări 
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1.3. Poarta de transmisie CMOS 

Poarta de transmisie CMOS refolosește în structura sa inversorul descris în secțiunile precedente. Pe 
lângă inversor mai conține un tranzistor NMOS și unul PMOS ale căror geometrie este identică cu dispoziti-
vele corespunzătoare din inversor. Diagrama de interconexiuni a circuitului este dată în Figura 1.17. Princi-
pala dificultate la realizarea traseelor strict cu M1 este conectarea grilelor tranzistoarelor de trecere la nodul 
de comandă C și la ieșirea inversorului. Soluția aleasă, care evită intersectarea traseelor M1, este rutarea co-
nexiunilor de grilă cu ajutorul stratului de polisiliciu și extinderea regiunilor NP-PP pentru a asigura acoperi-
rea impusă de regulile tehnologice. 

 

Figura 1.17. Diagrama de interconexiuni a porții de transmisie 

Pasul 1 – plasarea inversorului și tranzistoarelor de trecere pe suprafața de lucru 

Pe baza schemei circuitului generatorul de dispozitive va plasa pe suprafața de lucru cele două tranzis-
toare de trecere cu geometria aleasă și inversorul perceput aici ca și bloc funcțional (Figura 1.18).  

 

Figura 1.18. Tranzistoarele de trecere și inversorul CMOS apelat ca și bloc ierarhic în 
cablajul porții de transmisie 

Pasul 2 – alinierea tranzistoarelor și trasarea liniilor de alimentare 

Tranzistoarele de trecere se aliniază ca la inversorul CMOS, păstrând orientarea lor verticală. Alinierea 
se face și pe orizontală cu tranzistoarele de același tip din structura inversorului. Liniile de alimentare se de-
senează ca o fâșie de M1 în prelungirea alimentărilor de la inversor. Alimentările preiau și păstrează dimen-
siunea pe verticală a inversorului. Alinierea tranzistoarelor și liniile de alimentare sunt prezentate în Figura 
1.19.a. 



Exemple de proiectare ale unor cablaje digitale elementare 

11 
 

 

Figura 1.19. Alinierea tranzistoarelor de trecere, conectarea traseelor de intrare și de 
ieșire ale porții de transmisie și comanda grilelor 

Pasul 3 – metalizarea nodurilor X și Y ale porții de transmisie 

Conexiunile corespunzătoare terminalelor de intrare X și de ieșire Y se realizează cu ajutorul unor tra-
see directe între sursele respectiv drenele tranzistoarelor de trecere (Figura 1.19.b). Lățimea acestor trasee va 
fi de 0,17µm, conform geometriei contactelor spre regiunile active. 

Pasul 4 – conectarea grilelor la terminalul de comandă C și la ieșirea inversorului 

Pentru realizarea acestor conexiuni stratul de polisiliciu al grilei se va prelungi pentru a ocoli traseele 
verticale de M1 corespunzătoare nodurilor X și Y. Conectarea polisiliciului la metalizările inversorului se face 
cu ajutorul unor contacte verticale de tipul POM1, plasate pe cablaj ținând cont de distanțele minime față de 
toate poligoanele M1 adiacente. Cablajul cu grilele conectate este ilustrat în Figura 1.19.c.  

Pasul 5 – definire porturilor de intrare, de ieșire și de alimentare 

În mod similar ca la inversorul CMOS și la poarta ȘI-NU fiecare terminal care conectează celula spre 
nivelul ierarhic superior va avea un port asociat. Toate porturile din cablaj vor fi de tipul M1 și vor fi pozițio-
nate pe metalizările corespunzătoare (Figura 1.20.a). 

 

Figura 1.20. Porturile corespunzătoare terminalelor și conectarea substratului la liniile 
de alimentare 
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Pasul 6 – conectarea terminalelor de substrat și extinderea regiunilor NP-PP 

Terminalele de substrat ale tranzistoarelor de trecere vor fi conectate la liniile de alimentare VDD și 
GND în mod similar ca și la celelalte exemple de circuite prezentate. Straturile îngropate NP și PP se extind 
astfel încât regula de acoperire a polisiliciului să fie respectată. Cablajul final al porții de transmisie CMOS 
este ilustrat în Figura 1.21. 

 

Figura 1.21. Cablajul finalizat al porții de transmisie 
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