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1. Etapele procesului de proiectare și rolul TDK 

Creșterea complexității circuitelor și sistemelor electronice integrate a dus la adaptarea continuă a pro-
cesului de proiectare. Procesele moderne de proiectare cer un efort uman considerabil, alături de automatiza-
rea unor etape pe baza unor reguli bine definite. Scopul principal al intregului proces este acela de a asigura 
funcționarea corespunzătoare și fiabilă a circuitului fabricat, conform parametrilor din setul de specificații. În 
proiectare este de regulă implicată o întreagă echipă, membrii căreia sunt specialiși în diferitele etape. 

Caracterul miniatural, complexitatea și frecvențele foarte înalte de funcționare au impus partiționarea 
procesului de proiectare, fiecare secțiune urmărind un anumit nivel de abstractizare a circuitului final. Diferi-
tele etape și nivelul specific de abstractizare sunt sugerate schematic în Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Etapele procesului de proiectare și nivelurile de abstractizare aferente 

Din figura de mai sus se observă că procesul de proiectare implică două căi paralele. Calea sau nivelul 
fizic se ocupă de toate aspectele realizării practice și optimizării circuitului, fără însă a ține cont de topologia 
și funcționalitatea integrată în circuitul final. A doua cale folosește diferite grade de abstractizare ale circuitu-
lui proiectat, urmărind caracterizarea funcțională, aparent fără a ține cont de optimizarea acestuia. În practică 
cele două căi se întrepătrund adesea, ambele având la bază un set de reguli care se referă atât la nivelul fizic 
cât și la descrierea funcțională sau comportamentală a circuitelor. Acest set de reguli este de regulă furnizat 
de fabricant, fiind înglobat într-un kit complet de proiectare (eng. Technology Design Kit sau TDK) 

1.1. Nivelul de abstractizare și simulare 

Complexitatea circuitelor impune diferite grade de abstractizare și verificare înainte să fie posibilă rea-
lizarea cablajului integrat și fabricarea efectivă. Gradele de abstractizare sunt ilustrate în Figura 1.2.  

Procedura de proiectare pornește de regulă cu un set de specificații care conține detalii legate de func-
ționalitatea impusă circuitului final, interfațarea cu elementele aplicației țintă, frecvențele de funcționare și 
alți parametrii specifici. Aceste specificații duc de regulă la partiționarea circuitului în elemente funcționale 
și la realizarea unei scheme bloc. 

Comportamentul blocurilor funcționale este de regulă transformat în cod cu ajutorul unui limbaj de de-
scriere hardware, cum ar fi de exemplu VHDL, Verilog sau System-C. Utilizarea simultană a mai multor u-
nelte software moderne permite și descrierea automatelor secvențiale direct cu diagrame de stări transfor-
mând apoi aceste diagrame direct în cod. Un exemplu tipic adesea utilizate este perechea Matlab-ModelSim. 

 

Figura 1.2. Nivelul de abstractizare și simulare a circuitului fizic 
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Nivelul de descriere cu ajutorul limbajelor permite o primă simulare funcțională a circuitelor pentru a 
identifica erorile conceptuale de proiectare și interfațare. Scenariile de test pot deveni în general foarte com-
plicate, permițând atât verificarea valorilor logice returnate la diverși stimuli, cât și a formelor de undă în do-
meniul timp care arată evoluția circuitului descris.  

O provocare deosebit de importanta la descrierea blocurilor funcționale este generarea unui cod sinteti-
zabil care să poată fi transformat în schemă prin procedura de sinteză logică. Prin sinteză operațiile logice 
descrise de cod sunt interpretat și transformate în schemă la nivel de porți elementare, numite adesea și celu-
le standard. În urma acestei etape se obține o schemă completă la nivel de porți logice care reprezintă cerința 
necesară pentru trecerea la proiectarea cablajului integrat. Deasemenea, corelarea informațiilor tehnologice 
oferite de structura internă cu tranzistoare a celulelor standard optimizate oferă o primă posibilitate de a actu-
aliza codul și simulările aferente cu informații de dinamică și temporizare. Aceste informații permit estima-
rea frecvențelor de funcționare și a problemelor de temporizare în circuitele secvențiale cum ar fi de exemplu 
nerespectarea timpilor de preafișare sau menținere. Un aspect important al acestui tip de simulare este acela 
că ține cont numai de întârzierile semnalelor datorate dispozitivelor, nu și de efectul interconxiunilor dintre 
acestea. 

1.2. Etapele de proiectare fizică sau tehnologică 

Etapele proiectării circuitului la nivel fizic sunt ilustrate în Figura 1.3. La baza proiectării fizice a cir-
cuitelor stă un proces tehnologic de fabricație. Acest proces este caracterizat în amănunt de către fabricant, 
specificându-se straturile de materiale, numărul și tipul interconexiunilor posibile, geometriile minime, regu-
lile de cablare și alte informații necesare pentr realizarea circuitului final. Printre informațiile incluse în TDK 
se regăsesc și schemele optimizate ale unor celulelor standard. Proiectarea acestora este în mod tipic de natu-
ră analogică, analizându-se geometriile tranzistoarelor componente, capabilitatea acestora în curent, efectele 
statistice ale procesului de fabricație asupra funcționării, influența temperaturii și a fluctuațiilor tensiunii de 
alimentare, consumul de putere dinamică, puterea statică de pierderi și alți parametrii relevanți pentru funcți-
onarea corectă a circuitului fabricat. Aceste informații sunt furnizate simulatorului pentru a analiza dinamica 
schemelor sintetizate.  

 

Figura 1.3. Etapele de proiectare ale circuitelor ținând cont de caracteristicile fizice 
ale procesului de fabricație 

Celulele standard sunt în general porți elementare individuale sau ansambluri de porți care implemen-
tează funcții logice mai des utilizate. În tehnologiile mai elaborate celulele standard mai pot include și circui-
te fundamentale din proiectarea digitală cum ar fi de exemplu multiplexoarele, decodificatoarele, bistabilele 
sau registrele de deplasare. În majoritatea cazurilor fabricantul oferă și cablajul integrat optimizat al celulelor 
standard. 

Cu ajutorul celulelor standard și al schemelor sintetizate din descrierea cu limbaje hardware se reali-
zează cablajele integrate ale diferitelor blocuri funcționale. Cablajele elementare astfel obținute se interco-
nectează, adesea prin algoritmi automatizați, adăugându-se structurile de interfață cu exteriorul și elementele 
de protecție electrostatică. Astfel, rezultă cablajul final al circuitului. 

O procedură deosebit de importantă la realizarea cablajelor integrate de dimensiuni mai mari este pla-
nificarea atentă a geometriilor, a poziționării pe suprafața de siliciu și a interconexiunilor dintre blocuri (eng. 
floorplanning). Scopul acestei planificări este compactarea circuitului pentru a obține o arie ocupată cât mai 
mică, alături de eliminarea efectelor nedorite datorate interconexiunilor cum ar fi diafoniile și întârzierile ex-
cesive ale semnalelor dintre blocurile funcționale.  
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1.3. Technology Design Kit (TDK) 

TDK se definește ca și un ansamblu de date care permite inginerilor din echipele de proiectare să par-
curgă etapele procesului de proiectare de la nivel de concept până la fabricația și testarea circuitului final. 
Componentele tipice ale TDK sunt de regulă: 

 simbolurile dispozitivelor și celulelor standard utilizate în scheme 
 biblioteci cu modelele de simulare ale dispozitivelor semiconductoare extrase din prototipurile 

fabricate 
 biblioteci cu celule digitale standard și celule I/O de interfață 
 definițiile elementelor specifice procesului de fabricație cum ar fi straturile și geometriile 
 baze de date cu reguli pentru verificarea cablajelor integrate și extracția elementelor parazite 
 detalii legate de integrarea TDK în platformele software de proiectare (meniuri, icoane, opțiuni 

de utilizator, variabilele necesare sistemului de operare) 
 detalii legate de automatizarea unor etape din procesul de proiectare, cum ar fi de exemplu in-

terconectarea automată a unor celule sau blocuri 
 documentația detaliată 

Datele incluse în TDK pot fi percepute ca și un "limbaj comun" care asigură consistența și interfațarea 
elementelor rezultate în urma fiecărei etape de proiectare. Fiecare proces de fabricație și fiecare platformă 
software de proiectare necesită elaborarea unui TDK specific. 

2. Reguli și tehnici de cablare integrată 

Proiectarea cablajelor integrate reprezintă procedura de trecere de la nivel conceptual sau de model la 
structurile fizice care definesc circuitul fizic. După verificarea funcționării pe baza unor modele mai mult sau 
mai puțin detaliate care estimează comportamentul unui circuit, următorul pas implică generarea dispozitive-
lor semiconductoare și a interconexiunilor complexe dintre acestea cu ajutorul unor principii și reguli bine 
definite.  

Cea mai directă cale spre realizarea cablajelor integrate folosește un set de poligoane pentru a descrie 
poziția, forma și geometria unor straturi distincte, specifice procesului de fabricație. Cele mai vechi unelte 
software folosite în proiectarea asistată de calculator erau capabile numai de a gestiona setul de poligoane 
asociate cu măștile finale, corespunzătoare straturilor fizice (eng. polygon editing).  

Creșterea complexității circuitelor și dezvoltarea proceselor de fabricație au impus evoluția spre unelte 
software tot mai inteligente care să recunoască dispozitivele și interconexiunile dintre ele direct din schemă. 
Aceste programe moderne generează direct dispozitivele folosindu-se de regulile din TDK. Totodată, inter-
conexiunile dintre acestea sunt recunoscute automat și marcate, astfel încât proiectantul să decidă realizarea 
manuală sau chiar automată a traseelor pe suprafața circuitului integrat. Acest mod de proiectare se bazează 
pe echivalența electrică strictă dintre schemă și elementele de cablaj (eng. schematic driven layout sau SDL). 

Indiferent de modul de abordare, la realizarea cablajelor integrate trebuie să se țină cont atât de reguli-
le impus de limitările tehnologice ale procesului de fabricație, cât și de tehnicile avansate de cablare menite 
să imbunătățească indicatorii de performanță ai circuitelor în prezența elementelor parazite și a interferențe-
lor provocate de mediu. 

2.1. Reguli de proiectare și limitări tehnologice 

Regulile de cablare și limitările tehnologice se referă la niște principii și valori care să asigure funcțio-
narea corectă a circuitului fizic. Aceste reguli și limitări sunt impuse de fabricant, fiind incluse în TDK. Ele 
trebuie verificate în detaliu după realizarea cablajelor, nerespectarea lor putând duce la defecte de fabricație 
și la erori în funcționarea circuitului final. 

Regulile de proiectare a cablajelor pot fi exprimate în unități absolute, la majoritatea cazurilor µm sau 
nm. Cel mai mic divizor comun al acestor numere este de regulă rezoluția, reprezentând dimensiunea celui 
mai mic poligon care poate fi fabricat cu ajutorul unui proces dat. Foarte adesea rezoluția este definită de 
lungimea minimă admisă Lmin a canalului la tranzistoarele MOS. Această modalitate de a defini regulile de 
proiectare este relativ greoaie, constrângerile trebuind actualizate în detaliu la scalarea proceselor. De multe 
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ori actualizarea regulilor duce la reproiectarea întregului circuit pentru a evalua performanțele și a optimiza 
funcționarea dependent de noile geometrii. Această abordare este utilizată cu precădere în procesele de fabri-
cație destinate proiectării circuitelor analogice. 

O altă modalitate de a defini regulile de proiectare folosește o unitate fundamentala scalabilă, notată a-
desea cu λ. Toate dimensiunile sunt normalizate și exprimate ca și multipli întregi ale acestui λ. La scalarea 
proceselor de fabricație se modifică doar geometria minimă, nu și relația dintre elementele cablajului. Astfel, 
circuitele pot fi adaptate relativ ușor la noul proces de fabricație. 

Regulile de proiectare ale cablajelor integrate pot fi împărțite în câteva mari categorii, fiecare categorie 
vizând un alt aspect al fiabilității circuitului final. În mod tipic, un proces complet de fabricație va avea câte-
va sute sau mii de reguli. Acestea sunt verificate înainte de finalizarea sau validarea cablajului pentru fiecare 
celulă elementară în parte, dar și la nivelurile ierarhice superioare. 

 reguli legate de rezoluția procesului 

Aceste reguli sunt de fapt constrângeri impuse dimensiunilor geometrice ale poligoanelor și distanțelor 
dintre acestea pentru a menține forma dorită și pentru a evita un eventual scurt circuit între elementele aflate 
la același nivel. Constrângerile de rezoluție rezultă din procesul de litografie și din pașii tehnologici ai proce-
sului de fabricație, depinzând adesea și de planarizarea perfectă a suprafeței circuitului integrat. Câteva reguli 
impuse de rezoluția limitată a procesului sunt ilustrate în Figura 2.1 unde dimensiunile și distanțele sunt spe-
cificate în funcție de lungimea minimă scalabilă λ.  

 

Figura 2.1. Constrângeri de rezoluție exprimate în funcție de unitatea fundamentală λ 

Regulile prezentate în figura de mai sus pot fi interpretate ca în următorul tabel: 
 

Constrângere Valoare 
lățimea minimă a traseelor de M1 și M2 4λ 
lățimea minimă a contactelor 4λ 
lățimea minimă a metalizării contactelor 6λ 
distanța minimă dintre metale de același tip 3λ 
distanța minimă dintre contacte 6λ 
distanța minimă dintre două regiuni n-well aflate la același potențial 6λ 
distanța minimă dintre două regiuni n-well aflate la potențiale diferite 9λ 
lățimea minimă a regiunilor active 6λ 

Tabelul 2.1. Exemple pentru constângeri de rezoluție 

O problemă specială adesea detectată de algoritmul de verificare DRC (eng. Design Rule Check) este 
cea a unghiurilor “acute”. Erorile de acest tip sunt produse de imperfecțiunile de aliniere și continuitate ale 
unor poligoane, cum ar fi de exemplu traseele metalice. Datorită rezoluției limitate ale procesul litografic, de 
multe ori nu se pot discerne micile colțuri care sunt prezente în cablaj. Astfel, nu se poate spune cu certitudi-
ne dacă aceste colțuri sunt dorite de proiectant sau apar în urma unei erori. Programul de verificare va returna 
o eroare și va impune eliminarea completă a colțurilor sau creșterea dimensiunilor la valori mai mari decât 
cele critice impuse de rezoluția limitată. 
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 reguli legate de alinierea și suprapunerea straturilor 

Aceste constrângeri sunt similare cu cele impuse de rezoluția procesului de fabricație, dar se referă la 
gradul de acoperire a unor poligoane cu forme realizate cu alte straturi și la alinierea acestora. Câteva exem-
ple tipice sunt prezentate în Figura 2.2. Acestea impun ca stratul de polisiliciu să acopere complet o zonă de 
difuzie activă sau, chiar mai mult, între marginile celor două straturi trebuie păstrată o distanță minimă de 2λ. 
Deasemenea, regiunea n-well trebuie să înprejmuiască complet regiunea de difuzie activă cu o margine mini-
mă de 4λ. 

 

Figura 2.2. Exemple pentru reguli de suprapunere și aliniere 

 reguli de tip antenă 

În timpul procesului de fabricație apare adesea situația în care grila unui tranzistor este conectată la un 
poligon de metal, fie direct la stratul M1, fie indirect prin unul sau mai multe contacte care fac legătura grilei 
spre straturile de metal superioare. În mod tipic, la corodarea cu plasmă a diferitelor straturi conexiunile de 
metal acționează ca niște antene, atrăgând sarcină statică, uneori suficientă pentru a străpunge oxidul subțire 
al porții. Sarcina acumulată depinde de aria totală de metal conectată la grilă pe durata coroziunii. Regulile 
de tip antenă specifică aria maximă de metal care poate fi conectată la grilă fără a străpunge tranzistorul. O 
situație în care nu s-au respectat regulile de tip antenă este ilustrat în Figura 2.3.a. În mod normal aria totală  
a metalului raportată la aria W·L a grilei variază între 100:1 și 5000:1, în funcție de grosimea tox a stratului de 
oxid și de tensiunea de străpungere. 

 

Figura 2.3. Nerespectarea regulilor de tip antenă și două soluții posibile 

O soluție posibilă a problemei este arătată în Figura 2.3.b. În acest scenariu traseul M1 este întrerupt, 
conexiunea făcându-se prin contacte și straturile superioare M2-M3. Ținând cont că în procesul de fabricație 
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straturile M2 și M3 sunt depuse secvențial, pe timpul corodării grila tranzistorului va fi conectată doar la M1, 
reducându-se astfel aria antenei sub limita critică. Totuși, acest artificu reprezintă doar o soluție intermediară, 
deoarece M1 împreună cu straturile superioare de metal pot forma o nouă antenă care să depășească aria criti-
că în pașii avansați ai procesului. Programul de verificare a cablajului detectează nerespectarea ariei critice la 
toate straturile de metal și de regulă emite un avertisment sau eroare. 

O soluție alternativă, mai robustă, este ilustrată în Figura 2.3.c. O regiune de difuzie activă, de exem-
plu o diodă, este conectată la stratul antenă pentru a introduce o cale de scurgere a sarcinii statice spre masă, 
protejând astfel grila tranzistorului. Dioda de protecție se va bloca la tensiunile normale din schemă și nu va 
influența funcționarea circuitului final. Această metodă de drenare a sarcinii statice este analoagă cu cea folo-
sită la protecția electrostatică a circuitelor integrate (protecție ESD). 

 reguli de densitate a straturilor 

Procesele moderne de fabricație impun de regulă respectarea densităților minime și maxime ale unor 
straturi pe o suprafață dată a circuitului integrat. Principalul motiv pentru aceste constrângeri este nevoia de 
șlefuire și planarizare uniformă, astfel încât rata de corodare mecanică sau chimică să fie consistentă și con-
trolabilă pe întreaga suprafață a circuitului integrat. De exemplu, un strat de metal poate avea o densitate mi-
nimă de 30% și o densitate maximă de 70% pe o suprafață de 1mm2. 

La circuitele digitale aceste densități se obțin prin realizarea normală a interconexiunilor dintre celule 
și blocuri funcționale. La circuitele analogice cablajele sunt de regulă rarefiate, astfel încât apar multe spații 
care reduc gradul de acoperirea suprafeței. Aceste spații sunt umplute manual sau prin algoritmi automatizați 
la finalizarea cablajului pentru a satisface regulile de densitate. 

2.2. Tehnici avansate de cablare 

Simpla alegere a geometriei tranzistoarelor în funcție de punctele statice de funcționare impuse și rea-
lizarea legăturilor electrice dintre dispozitive pot duce la un circuit fizic funcțional, dar parametrii nu vor fi 
în mod necesar optimizați. Optimizarea cablajelor are ca scop reducerea unor efecte parazite și creșterea fia-
bilității circuitelor prin artificii de proiectare. Printre aceste artificii adesea utilizate în practică pot fi amintite 
următoarele: 

 partajarea regiunilor de difuzie sursă și drenă la tranzistoarele conectate în serie sau în paralel; 
 digitizarea tranzistoarelor late și simetrizarea așezării acestora pentru o împerechere cât mai 

bună; 
 planificarea așezării blocurilor pentru a crește densitatea de integrare și pentru a reduce lungi-

mea traseelor metalice; 
 utilizarea unor tehnici ajutătoare pentru a reduce complexitatea interconexiunilor, lungimea tra-

seelor și numărul de straturi metalice utilizate. 

2.2.1. Partajarea zonelor de difuzie drenă și sursă 

Partajarea regiunilor active de difuzie n+ sau p+ se aplică la structuri de tranzistoare conectate în serie 
sau în paralel. Aceste conexiuni sunt ilustrate în Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Conexiuni serie și paralel de tranzistoare fără partajarea regiunilor de 
difuzie 
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Conexiunile serie și paralel sunt tipice circuitelor digitale CMOS unde operațiile logice elementare de 
tipul ȘI-SAU sunt codificate în topologia rețelelor de tranzistoare. Aceste conexiuni apar adesea și la circui-
tele analogice, de exemplu la sursele de curent cascodă sau la etajele diferențiale de intrare a unor amplifica-
toare operaționale. La circuitele digitale conexiunile comune tranzistoarelor reprezintă noduri de ieșire sau 
noduri intermediare, fiecare având o rezistență echivalentă și o capacitate parazită. Dinamica circuitelor de-
pinde în mare măsură de încărcarea și descărcarea capacităților parazite, optimizarea frecvențelor de funcțio-
nare și a timpilor de comutație necesitând minimizarea acestora. 

Teoria tranzistoarelor MOS arată că valorile capacităților parazite asociate depind, pe lângă constante-
le de proces și de material, de ariile drenei și sursei. Astfel, minimizarea capacităților parazite înseamnă re-
ducerea ariilor zonelor de difuzie activă. Din Figura 2.4 se observă că aria totală asociată nodurilor comune 
este de două ori mai mare decât aria unei singure regiuni drenă sau sursă datorită conexiunii metalice. Aria 
totală poate fi redusă dacă una dintre regiunile active ar fi utilizate în comun de cele două tranzistoare, iar re-
giunea redundantă ar fi complet eliminată. Principiul de partajare este ilustrat în Figura 2.5.  

 

Figura 2.5. Conexiuni serie și paralel de tranzistoare cu partajarea regiunilor de 
difuzie 

La conexiunea serie regiunea partajată DA-SB poate avea contacte spre exterior sau poate fi un nod izo-
lat care să nu necesite contacte spre exterior, în funcție de topologia circuitului. La conexiunea paralelă regi-
unea DA-DB este de regulă prevăzută cu contacte, acest nod fiind aproape invariabil accesibil prin tipicul to-
pologiei. 

2.2.2. Digitizarea tranzistoarelor late 

La proiectarea circuitelor moderne apar adesea structuri și topologii complicate, cu specificații dificile 
în ceea ce privește dinamica și frecvențele de funcționare.  

La circuitele analogice frecvențele mari se traduc în curenți de valori relativ ridicate care străbat tran-
zistoarele. Pentru a regla puncte statice de funcționare rezonabile, curenții impun realizarea unor tranzistoare 
late, cu parametrul W în gama zecilor de µm.  

La circuitele digitale aceeași problemă a frecvențelor de funcționare și a vitezei mari de comutație con-
duce la scalarea rezistențelor serie ale tranzistoarelor în regimul de conducție liniară. Această scalare impune 
algoritmi de dimensionare a geometriei care țin cont de tipul tranzistoarelor (NMOS sau PMOS) și de numă-
rul de dispozitive conectate în serie sau în paralel. Un exemplu în acest sens este prezentat în Figura 2.6.a. 
Circuitul implementează funcția logică f=abc+d, iar la alegerea geometriilor s-a ținut cont de rezistența echi-
valentă a fiecărei ramuri, raportată la rezistențele echivalente ale tranzistoarelor din inversorul CMOS. Din 
schemă se observă că toate geometriile tranzistoarelor NMOS sunt multiple ale aceleiași unități W/L, iar cele 
ale tranzistoarelor PMOS sunt multiple de 2W/L. Astfel, schema poate fi redesenată ca în Figura 2.6.b, utili-
zând numai tranzistoare cu dimensiuni unitate. 

Din punctul de vedere al cablajului integrat corespunzător celor două circuite, se admite că tranzistoa-
rele late pot fi implementate dintr-un număr întreg de unități paralele. Digitizarea tranzistoarelor late urmă-
rește acest tip de implementare fizică impreună cu partajarea regiunilor de difuzie la conexiunile în serie și în 
paralel rezultate. Un exemplu de tranzistor echivalent, construit din trei unități conectate în paralel, este ilus-
trat în Figura 2.7. 

Digitizarea tranzistoarelor late aduce o serie de beneficii printre care se pot aminti compactarea cabla-
jului, reducerea rezistențelor echivalente serie și creșterea frecvențelor de comutație prin micșorarea capaci-
tăților parazite ale nodurilor de circuit. 
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Figura 2.6. Exemplu de dimensionare a unui circuit logic CMOS cu ajutorul unor 
tranzistoare unitate 

 

Figura 2.7. Digitizarea unui tranzistor lat cu partajarea regiunilor de difuzie 

Un caz special de utilizare a tranzistoarelor unitate la realizarea unor geometrii late este interdigitiza-
rea unor dispozitive care trebuie împerecheate cât mai perfect, în ciuda gradienților de variație a parametrilor 
de proces și a temperaturii pe suprafața circuitului integrat. În aceste cazuri unitățile individuale ale celor 
două tranzistoare se întrețes, realizându-se o structură cu simetrie diagonală, ilustrată în Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Gruparea și interdigitizarea tranzistoarelor simetrice de același tip  
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2.2.3. Diagrame de interconexiuni (eng. stick diagrams) 

Diagramele de interconexiuni reprezintă o unealtă ajutătoare la realizarea cablajelor integrate, atât di-
gitale cât și analogice. Rolul acestora este important la planificarea așezării dispozitivelor pe suprafața circui-
tului integrat și la evaluarea inerconexiunilor necesare pentru a implementa o schemă la nivel fizic. 

Principiul utilizat la elaborarea diagramelor de interconexiuni se bazează pe faptul că orice circuit inte-
grat poate fi privit ca și o suprapunere a unor straturi tridimensionale distincte. Diagrama de interconexiuni a 
unui circuit oferă o vedere în plan asupra diferitelor straturi și a legăturilor dintre acestea, fără însă a conside-
ra geometriile reale ale elementelor de cablaj. Codul culorilor, utilizat pentru a identifica în mod unic diferi-
tele straturi, permite urmărirea căilor de semnal prin straturile conductive ale circuitului integrat fizic. Pentru 
a simplifica interpretarea diagramelor, numărul de straturi folosite și diferitele culori asociate acestora se re-
duc în general la strictul necesar care să descrie complet conexiunile electrice. În afară de straturile conducti-
ve diagramele de interconexiuni mai pot conține marcaje specifice trecerii de la un strat la cel adiacent cu 
ajutorul unor contacte verticale numite via. Două exemple pentru diagramele de interconexiuni asociate unor 
porți logice elementare sunt prezentate în Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Diagramele de interconexiune corespunzătoare inversorului CMOS și 
porții ȘI-NU cu două intrări 

În figura de mai sus culoare roșie marchează regiunile de difuzie drenă și sursă ale tranzistoarelor. În 
acest caz particular, circuitele fiind simple, nu este necesar să se facă distincție între regiunile de tipul n+ și 
cele de tipul p+. Este suficient să se stabilească poziționarea sistematică a celor două tipuri de dispozitive în 
cadrul cablajului integrat. Culoarea verde marchează straturile de polisiliciu, utilizate la realizarea terminale-
lor de grilă a tranzistoarelor. Astfel, fiecare linie roșie orizontală, intersectată de o linie verde verticală repre-
zintă un tranzistor NMOS sau unul PMOS, în funcție de așezarea acestora. 

Culoarea albastră codifică conexiunile realizate cu ajutorul primului strat de metal depus deasupra for-
melor de polisliciu. Cu ajutorul acestui strat sunt implementate traseele corespunzătoare liniilor de alimenta-
re și conexiunile terminalelor sursă ale tranzistoarelor, conform schemelor electrice ale circuitelor. Porturile 
de intrare și de ieșire, reprezentând conexiunea celulelor elementare spre un nivel ierarhic superior sunt dea-
semenea trasate cu ajutorul stratului M1. Figura 2.10 prezintă alte două exemple de porți elementare descrise 
cu ajutorul diagramei de interconexiuni. Poarta de transmisie folosește inversorul la nivelul ierarhic superior. 

 

Figura 2.10. Diagramele de interconexiune corespunzătoare porții SAU-NU cu două 
intrări și porții de transmisie 
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Ca o regulă generală la elaborarea diagramei de interconexiuni, celulele elementare sau standard folo-
sesc doar un minim necesar de straturi pentru realizarea interconexiunilor locale dintre dispozitive, metaliză-
rile superioare fiind rezervate conexiunilor mai complexe dintre celule și blocuri funcționale. Liniile de di-
verse culori se pot intersecta deoarece traseele corespunzătoare sunt dispuse la adâncimi diferite în structura 
tridimensională a circuitului fizic. 

2.2.4. Planificarea așezării blocurilor (eng. floorplanning) 

Planificarea așezării blocurilor funcționale sau chiar a grupurilor de dispozitive în anumite regiuni ale 
cablajului este de regulă cea mai critică etapă de proiectare a circuitelor la nivel fizic. În condițiile în care in-
terconexiunile dintre blocuri și efectele parazite datorate substratului semiconductor câștigă o importanță tot 
mai accentuată în limitarea performanțelor, chiar dacă celulele elementare sunt optimizate individual, un plan 
de așezare defectuos poate provoca neîndeplinirea specificațiilor de proiectare. 

La realizarea planului de așezare trebuie să se țină cont de estimarea consistentă a ariei ocupate și de 
posibila compactare a circuitelor pentru a obține o densitate de integrare cât mai mare. Astfel, pe lângă crite-
riul funcționalității, se pune și problema partiționării optime a unui circuit complex din punctul de vedere al 
lungimii traseelor și al ariei de integrare. În mod tipic, criteriile de scurtare a traseelor și de funcționalitate, 
impun așezarea blocurilor care interacționează direct în regiuni adiacente, lăsând între ele așa numite canale 
de interconectare. Acest tip de așezare este sugerat în Figura 2.11.a, unde dreptunghiurile numerotate repre-
zintă blocuri funcționale distincte. Găsirea modului de partiționare, a așezării optime și a factorului de formă 
pentru toate blocurile unui circuit VLSI poate deveni o problemă complicată de optimizare, rezolvată adesea 
cu metode matematice avansate. 

 

Figura 2.11. Partiționarea unui circuit complex (a) și structura sugestivă a circuitelor 
cu domenii de tact sincrone (b) 

O altă problemă deosebit de importantă la planificarea așezării blocurilor este izolarea unor regiuni și 
circuite sincrone care să folosească același semnal de tact. Din acest punct de vedere circuitele complexe pot 
fi privite de regulă ca un ansamblu de unități care funcționează oarecum independent, toate circuitele dintr-
un domeniu dat de tact funcționând sincron. Aceste unități pot comunica între ele sincron sau asincron, dar 
necesită reeșantionarea sau resincronizarea locală a semnalelor de date. Principiul de așezare în domenii de 
tact sincrone este ilustrat în Figura 2.11.b. 

În condițiile de mai sus, pentru distribuirea corectă a semnalelor de tact la toate blocurile funcționale, 
o atenție deosebită trebuie acordată planificării căilor de semnal lungi pe suprafața circuitului integrat. De 
regulă semnalul de tact principal este distribuit sub formă de arbore, fiind regenerat acolo unde este necesar 
cu ajutorul unor circuite digitale speciale. Caile lungi care transmit semnale de date pot fi scurtate prin așeza-
rea judicioasă a circuitelor, dar și prin utilizarea unor structuri de tipul pipeline care resincronizează datele 
relativ des cu semnalul de tact local. 

Pe lângă optimizarea ariei de integrare, reducerea lungimii traseelor și distribuirea semnalelor de tact 
planul de așezare trebuie să considere distribuirea tensiunilor de alimentare. Traseele corespunzătoare celor 
două tensiuni de alimentare trebuie împărțite pe suprafața întregului circuit integrat, astfel încât toate circui-
tele să poată fi alimentate corect. La circuitele digitale traseele de alimentare sunt dispuse pe o grilă, liniile 
grilei fiind conectate prin două inele. Această structură a liniilor de alimentare este ilustrată în Figura 2.12.a. 
Lățimea traseelor va țină cont și de statistica de comutație a circuitelor, astfel încât densitatea de curent prin 
secțiunile de metalizare să nu depășească o valoare limită, chiar dacă un număr mare de circuite consumă cu-
rent tranzitoriu simultan. 
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Figura 2.12. Grila de distribuție a alimentării (a), așezarea celulelor pe grila de 
alimentare (b) și circuitele rețelei de distribuție a semnalului de tact (c) 

Celulele digitale standard sunt de regulă proiectate pentru a avea aceeași geometrie pe verticală, astfel 
încât să poată fi poziționate în fâșii continue între liniile grilei de alimentare (Figura 2.12.b). Creșterea numă-
rului de tranzistoare prin sporirea complexității sau prin digitizarea dispozitivelor late va fi unidirecțională, 
modificând numai lățimea celulelor. Acest tip de cablaj regulat permite așezarea sistematică a circuitelor ele-
mentare și planificarea traseelor de interconectare cu metale dispuse alternativ pe orizontală și pe verticală. 
De exemplu, dacă rutele locale în celule se realizează cu polisiliciu și stratul M1, atunci primul nivel de trasee 
orizontale va folosi M2, fiind urmat de trasee verticale de tip M3. Această alternare a direcției la metalele adi-
acente se continuă după necesitate până la epuizarea tuturor straturilor de metal permise de proces. 

Circuitele speciale de amplificare și regenerare a semnalului de tact respectă aceleași principii, fiind 
dispuse în același fel pe liniile grilei de alimentare (Figura 2.12.c) 

Pe plan local, în interiorul celulelor elementare spațiile neutilizate cele mai extinse sunt impuse de dis-
tanțele minime dintre regiunile well ale tranzistoarelor. Pentru compactarea cât mai eficientă tranzistoarele de 
același tip pot fi așezate în aceleași regiuni de well, rezultând astfel “fâșii” de tranzistoare NMOS și PMOS 

 

Bibliografie 

1. Jan M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, Borivoje Nikolici – Digital Integrated Circuits, Second 
Edition, Prentice Hall, 2003; 

2. J.F. Wakerly, Digital Design: Principles and Practices Package, 4th Edition, Prentice Hall, 2005; 
3. N.H.E. Weste and D. M. Harris, CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, 4th Edition, 

Addison-Wesley, 2010; 
4. R.J. Baker, CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation, 3rd Edition, Wiley-IEEE Press, 2010; 
5. A. Hastings, The Art of Analog Layout, Prentice Hall, 2005 
6. documentare pe web – International Technology Roadmap for Semiconductors - http://www.itrs.net/ 

 


