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Sammanfattning 
Abstract 
Detta examensarbete syftar till att skapa en modulgenerator som automatiskt genererar matchade 
motstånd. Med hjälp av sådana motstånd kan prestandan i integrerade kretsar förbättras. 
 
Modulgeneratorn som konstruerats klarar av att generera två eller flera matchade motstånd. 
Programmet skapar med hjälp av indata från konstruktören en färdig layout som kan användas 
som ett byggblock i integrerade kretsar. 
 
Examensarbetet har slutförts och programmet har använts för att generera matchade motstånd till 
två större layouter vid institutionen för Elektroniksystem. 
 
The aim of this thesis is to create a program that automatically generates matched resistors. By 
using such resistors the performance of integrated circuits can be improved. 
 
The program can generate two or more matched resistors. With a set of input parameters the user 
is able to generate a customized matched resistor. 
 
The project has been completed and the program has been used to generate matched resistors for 
two bigger layouts at the department of Electrical Engineering. 
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1 Inledning 
Vid Institutionen för Systemteknik och Elektroniksystem (ISY) vid 
Linköpings Tekniska Högskola pågår hela tiden utveckling av integrerade 
kretsar i form av till exempel filter och förstärkare. Integrerade kretsar 
konstrueras med hjälp av cad-program där layouten ritas. Att rita layouter 
för hand i dessa cad-program är en mycket tidskrävande uppgift. Risken 
att något blir fel under layoutarbetet är också stor. En automatiserad 
designväg skulle underlätta arbetet och spara tid. Detta skulle medföra 
möjlighet att undersöka fler alternativa layouter vilket ökar sannolikheten 
för en god layout. 
  
Idag finns redan möjligheten att automatiskt generera ett antal olika 
byggblock. Endast enklare byggblock kan dock genereras automatiskt 
vilket inte alltid är tillräckligt för att ge designern det stöd som denna 
önskar sig. Ytterligare automatiseringar, framförallt för generering av mer 
avancerade byggblock skulle innebära en effektivare designväg. 
 
Jag valde att, som examensarbete, skapa ett program som automatiskt 
genererar ett mer avancerat byggblock i form av ett matchat motstånd. 
Programmet efterfrågades av två doktorander vid ISY som önskade att 
effektivt kunna generera motstånd till de filter de designade. 
 
 

1.1 Problemställning 
I de layoutprogram som används idag ingår redan generatorer för att 
skapa motstånd automatiskt, men dessa klarar bara av att generera 
enskilda motstånd. De krav som dagens teknologi ställer på hög prestanda 
och precision i komponenter innebär dock att det inte är tillräckligt att 
kunna generera enskilda motstånd. Behov finns även av att automatiskt 
kunna generera flera motstånd som ligger mycket nära varandra och 
därmed har likartade avvikelser i sina resistiva värden. Detta kallas för 
matchning av motstånd. 
 
Denna rapport beskriver designen och implementeringen av ett program 
som, med hjälp av ett antal inparametrar, genererar två eller flera 
matchade motstånd. Programmet har provats i en 0.35um process med tre 
metallager att arbeta i. Själva motstånden utgörs av polykisel och två 
olika metallager. Ett tredje metallager kan användas som en skyddande 
sköld för att minimera känsligheten mot yttre störningar. 
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1.2 Metod 
Arbetet började med att sätta sig in i Cadence layouteditor Virtuoso och 
dess tillhörande scriptspråk Skill. Med hjälp av ett kompendium skrivet 
av Emil Hjalmarson [1], samt online manualen för Skill [2] lärde jag mig 
att programmera i Skill. 
 
Nästa steg var att studera hur konstruktion av motstånd på kisel går till. 
Teorin studerades i The Art of Analog Layout [3] som innehåller 
information både om motstånd och matchning av dessa. Dessutom har 
handledarna Emil Hjalmarson och Robert Hägglund bidragit med 
ytterligare information. De har även hjälpt till när det gäller praktiska 
Skill- respektive layoutfrågor. 
 
Slutligen påbörjades själva programmeringen av motståndgeneratorn, ett 
arbete som tog ca sex veckor. I ett första steg utvecklades ett program 
som kunde generera två matchade motstånd. Genom att anpassa 
användandet av de olika metallagrena utvecklades programmet i ett andra 
steg till att i princip kunna generera ett obegränsat antal matchade 
motstånd. 
 
Efter ett antal testkörningar och förbättringar kunde programmet tas i 
bruk av Elektroniksystem (ES). Motstånd som automatiskt genererats av 
detta program har hittills använts som komponenter i två tillverkade 
integrerade kretsar. 
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2 Programverktyg 
När man konstruerar kretsar är det viktigt att ha ett bra verktyg för 
implementering och simulering. Cadence är ett programpaket som 
innehåller en rad program för IC-konstruktion, exempelvis layouteditor, 
schemaeditor och simulator. I det här projektet har endast paketets 
layouteditor Virtuoso och dess scriptspråk Skill använts. 
 
 

2.1 Layouteditorn Virtuoso 
Virtuoso är en grafisk layouteditor för att på ett enkelt sätt kunna 
konstruera kretsar. I Virtuoso kan transistorer, kontakter och ledningar 
placeras ut, speglas, roteras och flyttas med hjälp av musen. Virtuoso är 
efter en tids användning mycket enkelt och praktiskt att arbeta med. Det 
finns snabbkommandon för de vanligaste funktionerna och programmet 
har en inbyggd regelkontroll (engelska Design Rule Check, DRC). Denna 
kontrollerar att kretsen inte innehåller fel som gör att den inte går att 
tillverka. Det kan till exempel röra sig om två metallager som placerats 
för nära varandra, eller en kontakt som ligger för nära en kant på en 
ledare. Om programmet hittar något fel i designen skriver det ut ett 
felmeddelande. 
 
 

2.2 Scriptspråket Skill 
Med Skill finns det stora möjligheter att automatiskt generera layouter. 
Istället för att rita layouter för hand kan man skriva ett program i Skill 
som genererar färdiga layouter eller byggblock som senare kan 
sammanfogas till en komplett krets. Sammanfogningen kan ske manuellt 
eller med hjälp av ett annat Skillprogram. 
 
Att skriva Skillkod tar förhållandevis lång tid, men när koden är klar kan 
den generera en layout mycket snabbt i jämförelse med den tid det skulle 
ta att skapa den för hand. Skill är ett språk som är ganska likt 
programmeringsspråket LISP. Koden skrivs i en texteditor, till exempel 
Emacs, för att sedan laddas in i Cadence och exekveras. Om koden 
innehåller fel skrivs ett felmeddelande ut. 
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3 Motstånd i integrerade kretsar 
Motstånd är en vanligt förekommande komponent i analoga integrerade 
kretsar. Ett motstånd kan till exempel användas som strömbegränsare 
eller spänningsdelare i förstärkarkopplingar och filter. 
 
Motstånd i integrerade kretsar är i verkligheten mycket små. Figur 1 visar 
ett enkelt motstånd med två kontakter. Motståndet visas kraftigt 
uppförstorat, i verkligheten är dess totala längd ca 4 mikrometer (0,004 
mm.). 
 

 
Figur 1: Ett enkelt motstånd med kontakter sett ovanifrån. 

 
Ett motstånds effektiva längd (L) utgörs inte av hela ledarens längd utan 
bara av längden mellan kontakterna. Förklaringen till detta följer i avsnitt 
3.1.3. Ledaren har även en bredd (B). Utifrån L och B kan resistansen i 
motståndet beräknas. 
 
Motståndets resistans mäts i rutor. När en ledare är lika lång som bred 
bildas en ruta, om längden fördubblas bildas två rutor och så vidare. 
Resistansen anges sedan i resistans per ruta (engelska sheet resistance). 
Olika material har olika värden på resistans per ruta. 
 
Värdet på ett motstånd räknas fram genom att multiplicera antal rutor 
med resistans per ruta. Ett motstånd som är 10 rutor långt och har en 
resistans 15 Ohm per ruta får alltså i teorin en resistans på 150 Ohm. 
 
 

3.1 Resistansvariationer 
I praktiken avviker den faktiska resistansen i ett integrerat motstånd från 
det teoretiska värdet med upp till +/- 30%. Ett integrerat motstånd är 
alltså inte idealt, utan det teoretiska värdet ger endast en uppskattning av 
resistansen. Detta gör det mycket svårt att designa kretsar där hög 
noggrannhet ställs på det resistiva värdet. 
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Avvikelserna i motstånden beror främst på att det finns faktorer både vid 
och efter tillverkning som varierar och att dessa variationer starkt 
påverkar den slutgiltiga resistansen. 
 
Att mäta resistansen på motståndet vore egentligen den bästa metoden för 
att få fram ett tillförlitligt värde. Detta går givetvis inte att göra före det 
att motståndet är tillverkat. Det finns visserligen metoder som möjliggör 
ändring av resistansen efter tillverkning men dessa tas inte upp i denna 
rapport. Istället ligger fokuseringen på att försöka minska de negativa 
effekterna av variationerna. För att lyckas med detta måste en förståelse 
för de faktorer som orsakar variationerna utvecklas. 
 
 

3.1.1 Material 
Motstånd kan skapas i olika material. En del material är bättre lämpade 
för att skapa höga värden och andra för att skapa låga värden. Ett 
metallager har till exempel mycket lägre resistans än ett polylager. Om ett 
motstånd med hög resistans skulle skapas med ett metallager kommer 
motståndet att ta upp en mycket stor area på chippet. Polylagret lämpar 
sig då bättre eftersom dess resistans per ruta är högre och följaktligen 
kräver mindre area. 
 
Precision och temperaturberoende hos olika material varierar också 
kraftigt. Val av material har därför stor betydelse för prestandan. I detta 
projekt var det lämpligt att skapa resistorerna i polylager då de motstånd 
som skulle skapas hade medfört stor area åtgång om metallagret hade 
använts. 
 
 

3.1.2 Processvariationer 
Motståndets resistans beror på materialets resistans per ruta och 
motståndets dimension. Resistansen per ruta i varje material varierar på 
grund av variationerna i lagertjockleken och dopningskoncentrationen. 
Dimensionerna varierar på grund av onoggrannheten i fotolitografin samt 
att etsningen inte är jämn överallt. I moderna processer varierar resistans 
per ruta med upp till +/- 25%. 
 
Vid tillverkning av chip blir alla kanter av till exempel ledare och 
kontakter lite ojämna. Detta medför att motståndet inte får den exakta 
längd och bredd som var menad. Ojämnheterna blir inte större när ett 
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fysiskt större motstånd tillverkas. Detta medför att ju större motstånd som 
tillverkas desto mindre påverkar ojämnheterna det resistiva värdet. 
 
 

3.1.3 Ström 
När strömmen ska röra sig från ett lager till ett annat måste den passera en 
kontakt. Ström tar alltid den kortaste vägen och detta medför att det blir 
högre strömtäthet vid kontaktens insida än vid kontaktens mitt, se figur 2. 
Eftersom strömmen tar denna väg utgörs polykiselledarens effektiva 
längd (L) inte av hela ledarens längd utan endast av området mellan 
kontakternas insidor. Detta måste beaktas då resistansen beräknas. 
 

 
Figur 2: Strömmens väg vid kontakten visas av pilen. Två lager sett från sidan. 

 
Ström ger också upphov till värme, vilket påverkar resistansen. Detta 
förklaras närmare i avsnitt 3.1.4 
 
 

3.1.4 Temperaturberoende 
Alla motstånd är temperaturberoende, hur mycket och på vilket sätt anges 
av en temperaturkoefficient. Temperaturkoefficienten varierar beroende 
på vilket material som används och anges oftast i miljondelar/°K 
(engelska parts per million, ppm/°K). Vissa material har en positiv 
temperaturkoefficient medan andra har en negativ koefficient. Beroende 
på vilket material som används ökar respektive minskar alltså resistansen 
med ökad temperatur. Temperaturkoefficienten för några material finns 
angivna i tabell 1, observera att i tabell 1 är temperaturkoefficienten 
angiven i ppm/°C. 
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Material TCR ppm/°C
Aluminium +3800 
Koppar +4000 
Guld +3700 
160Ω/# Base diffusion +1500 
7Ω/# Emitter diffusion +600 
2kΩ/# HSR implant (P-type) +3000 
500Ω/# Polykisel (4kÅ N-typ) -1000 
25Ω/# Polykisel (4kÅ N-typ) +1000 
10kΩ/# N-well +6000 
Tabell 1: Temperaturkoefficient (TCR) vid 25°C. 

 
På grund av temperaturberoendet är det viktigt att tänka på att kretsar som 
drar mycket ström, och därmed genererar värme, placeras så långt bort 
som möjligt från känsliga komponenter såsom motstånd. 
 
Ett motstånd som passeras av en ström värms upp. Mängden värme är 
beroende på effektutvecklingen (P), som är lika med spänningen över 
motståndet (U) multiplicerat med strömmen som flyter genom motståndet 
(I). 
 

IUP *=     (1) 

 
En värmekälla som producerar mer än 50mW påverkar resistanserna hos 
närliggande motstånd märkbart. Ett avstånd på minst ca 200 till 300um 
mellan motstånden och värmekällan rekommenderas därför. 
 
De flesta motstånd har en hög temperaturkoefficient vilket medför att 
även en liten ändring i temperaturen ger en markant förändring av 
resistansen. Motstånd tillverkade i polykisel är speciellt känsliga då detta 
lager ligger ovanpå ett tjockt oxidlager som isolerar polylagret och gör 
det svårt för värmen att ledas bort. 
 
 

3.2 Att motverka resistansvariationer 
I föregående avsnitt togs faktorer som kan påverka resistansen hos 
motstånd upp. Då faktorerna är kända kan de i viss mån minimeras 
genom en effektiv design. Nedan beskrivs i detalj ett antal olika metoder 
som används för att motverka resistansvariationer. 
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3.2.1 Matchning 
För att integrerade kretsar ska få hög prestanda och precision krävs att 
resistansen i kretsens olika motstånd avviker från det önskade 
resistansvärdet på samma sätt. Detta kan åstadkommas genom att 
motstånden placeras nära varandra för att komponenterna skall utsättas 
för samma processvariationer, störningar och värme med mera. Genom 
denna metod skapas vad som kallas matchade motstånd, det vill säga 
motstånd med likartad avvikelse i sina resistiva värden. 
 
De resistiva värdena hos motstånden kan fortfarande avvika med upp till 
+/- 30% från det önskade värdet. Genom att lägga dem nära varandra och 
göra dem så lika varandra som möjligt påverkas de dock av samma 
felkällor och därmed blir skillnaden i avvikelsen hos de olika motstånden 
ca +/- 1%. I gynnsamma fall kan skillnaden bli så låg som +/- 0.1%. Detta 
utnyttjas av kretskonstruktörer genom att bygga kretsens funktionalitet på 
förhållandet mellan komponentvärdena istället för deras absoluta värden. 
 
Ett matchat motstånd skapas inte bara genom att motstånden placeras 
nära varandra, utan hänsyn måste även tas till ett flertal andra faktorer: 
 

• Samma material bör användas till alla motstånd. Om olika material 
används kommer processvariationer och temperaturkoefficienter att 
skilja sig åt mellan materialen, vilket ger avvikelser i det resistiva 
värdet. 

• Alla motstånd bör ha samma bredd. Om detta inte är möjligt kan en 
lösning vara att dela upp ett motstånd i flera smalare segment och 
parallellkoppla dessa. Motstånden bör dock inte vara för smala, 
eftersom de ojämnheter på kanterna som uppkommer vid 
tillverkningen då får för stort genomslag. 

• Alla motstånd bör ha samma geometri. Motstånd med avvikande 
dimensioner och form utsätts för olika effekter under tillverkning 
och användning. Motstånden får heller inte göras för korta då 
påverkan av kontaktresistans i så fall blir stor. 

• Motstånden bör orienteras likadant, horisontellt eller vertikalt. 
Polykisellagret är inte lika tjock överallt och orienteras motstånden 
åt samma håll kommer tjockleken att påverka motstånden på 
samma sätt. 

• Motstånden bör placeras nära varandra då onoggrannheten ökar när 
längden mellan motstånden ökar, bland annat beroende på att 
polylagret varierar i tjocklek. 

• Motstånden bör placeras så långt ifrån värmekällor och starka 
signalkällor som möjligt. 
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3.2.2 Gemensam mittpunkt 
Ett sätt att öka sannolikheten för att motstånd ska påverkas av så lika 
omständigheter som möjligt, och därmed få en god matchning, är att 
skapa en så kallad gemensam mittpunkt (engelska common centroid). 
Detta innebär i princip att motstånden placeras på ett sätt som gör att 
deras respektive mittpunkter sammanfaller i en enda punkt. 
 
Om motstånden R1 och R2 placeras bredvid varandra har R1 sin mittpunkt 
mitt i R1 och R2 sin mittpunkt mitt i R2. En gemensam mittpunkt kan i 
detta fall inte uppnås. Varje motstånd kan däremot delas upp i flera 
segment för att sedan serie- eller parallellkopplas för att ge önskad 
resistans. Att ha flera segment att arbeta med ökar valmöjligheterna kring 
segmentens placering, vilket innebär att det lättare går att skapa en 
gemensam mittpunkt. En sådan skapas när segmenten placeras så att de 
speglar varandra från mitten, den gemensamma mittpunkten, och utåt. 
 
Skulle motstånden R1 och R2 delas upp i minst flera segment kan dessa 
placeras så att en gemensam mittpunkt uppnås. Exempelvis om R1 är 
dubbelt så stor som R2 kan R1 delas i två och placeras enligt (R1 R2 R1) så 
att den gemensamma mittpunkten infaller mitt i R2. På samma sätt kan en 
gemensam mittpunkt skapas med fler än tre segment. Om R1 och R2 delas 
i två delar vardera och placeras ut (R1 R1 R2 R2) skapas inte någon 
gemensam mittpunkt, men om istället segmenten placeras ut (R1 R2 R2 
R1) fås en gemensam mittpunkt som ligger mitt emellan R2:s båda 
segment. 
 

 
Figur 3: Exempel på mittpunkter 

 
Figur 3 visar mittpunkten för några olika layouter. Figur 3A har 
gemensam mittpunkt mitt i mellan de två segmenten R2. I figur 3B har de 
båda motstånden separata mittpunkter och någon gemensam mittpunkt 
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finns alltså inte. I Figur 3C har motstånden gemensam mittpunkt mitt i 
motståndet R2. 
 
 

3.2.3 Dummies 
Matchade motstånd bör alltså vara så lika som möjligt överallt. När flera 
segment av till exempel polykisel ligger bredvid varandra, så som i ett 
matchat motstånd, upplever inte de segment som ligger på kanterna 
samma etsningsvariationer som de andra segmenten. De segment som 
ligger ytterst har inte ett liknande segment på varje sida om sig, vilket är 
fallet med de andra segmenten. Ett dummymotstånd på varje kant kan 
införas för att motverka denna skillnad. Bredden på polykisel har liten 
inverkan på etsningen och därmed kan dummymotstånden göras smalare 
än de riktiga segmenten. 
 
Dummymotstånden kan utgöras av oanslutna strängar av polykisel som 
placeras på vardera sida om motståndet. Nackdelen med att ha oanslutna 
dummymotstånd är att dessa ligger ovanpå ett oxidlager, som är en 
elektrisk isolator. Detta innebär att det kan byggas upp laddningar i 
dummymotstånden, till exempel under tillverkningsprocessen, vilket 
påverkar intilliggande segment. Genom att dummymotstånden ansluts till 
jord eller annan lågimpedanskälla leds laddningen bort. 
 
Ett dummymotstånd kan även läggas runt hela det matchade motståndet. 
Att ha ett obrutet sådant är dock inte att rekommendera. När man 
tillverkar ett chip styrs etsningen med hjälp av starka magnetfält som kan 
skapa en ström genom det slutna dummymotståndet, vilket sedan 
påverkar etsningen. Måste ett dummymotstånd tillverkas runt hela det 
matchade motståndet ska ett avbrott finnas någonstans för att inte dessa 
strömmar ska uppkomma. 
 
 

3.2.4 Kontakter 
För att ansluta två ledare i olika lager till varandra används kontakter. En 
kontakt har en bestämd storlek beroende på den teknologi som använts. 
När en ledare är bredare än kontakten finns det möjlighet att få plats med 
flera kontakter på samma ledare. I och med detta minskar resistansen på 
grund av att de resistiva kontakterna parallellkopplas. Högre ström kan 
dessutom tillåtas då flera kontakter används. 
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Antalet kontakter som får plats på en ledare kan beräknas enligt följande: 
 

mSpacingmWidth
mSpacingmEnclosurewidthAntal

+
+−

=
*2     (2) 

 
Width är bredden på den ledare som kontakterna ska anslutas till, 
mEnclosure är minsta avstånd mellan kontakten och ledarens kant, 
mSpacing är minsta tillåtna avstånd mellan kontakter och mWidth är 
storleken på den rektangulära kontakten. 
 
I alla figurer i denna rapport, liksom i cadprogrammet illustreras 
kontakterna av svarta rektanglar på ledarna. I den teknologi som 
användes för detta projekt är kontakterna olika stora beroende på vilka 
lager de ansluter. Kontakterna mellan polylagret och metallager 1 är 
mindre än kontakterna mellan metallager 1 och metallager 2. 
 
 

3.2.5 Sköld 
Det bör inte finnas några ledare som är dragna direkt ovanpå ett matchat 
motstånd då dessa ledare påverkar till exempel polylagrets tjocklek och 
bredd, vilket i sin tur försämrar matchningen. Om en kompakt design ska 
kunna erhållas kan det dock vara absolut nödvändigt att dra ledningar 
ovanpå andra kretsar. För att minimera störningarna av ledare dragna 
ovanpå ett matchat motstånd kan en sköld, utgjort av ett metallager, 
läggas mellan motståndet och de ovanliggande ledarna. Tekniken kallas 
elektrostatisk skärmning (Faraday shielding) och innebär att motståndet 
isoleras från de störande ledarna. Skölden ger också ett skydd mot externa 
störningar, till exempel α-partiklar. Skölden måste vara ansluten till jord 
för att kunna fungera. 
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4 Modulgeneratorn 
Den skapade modulgeneratorn kan med hjälp av yttre data generera två 
eller fler matchade motstånd. Motstånden tillverkas i polykisel och 
anslutningar i två metallager,  metallager 1 (MET1) och metallager 2 
(MET2). Ett tredje metallager har avsatts för en skärmande sköld, se 
avsnitt 4.6. 
 
I ett första steg av projektet utvecklades ett program där modulgeneratorn 
använde metallager 1 och 2 som både vertikala och horisontella ledare i 
förbindningarna. Nackdelen med detta är att det bara går att generera max 
två motstånd som är matchade eftersom förbindningarna annars kommer 
att korsa varandra då bara två metallager används. Skulle till exempel en 
ledares förbindning göras helt i metallager 1 skulle nästa ledares 
förbindning behöva göras i metallager 2. När sedan en tredje ledares 
förbindning ska göras måste det till ett ytterligare (otillåtet) lager för att 
denna förbindning inte ska korsa någon av de två tidigare 
förbindningarna, då metallager 1 och metallager 2 redan är upptagna. Ett 
exempel på den här enklare typen av design med två motstånd ges i figur 
4. 
 

 
Figur 4: Två matchade motstånd med metallager 1 och metallager 2 som både 
vertikala och horisontella förbindningar. 
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I den enklare designen skulle det visserligen vara möjligt att dra 
förbindningarna över polyledarna och därmed möjliggöra genereringen 
av fler än två motstånd. Detta bör dock undvikas då matchnignen 
försämras, se 3.2.5. 
 
För att på ett bättre sätt kunna generera fler än två matchade motstånd 
utvecklades motståndgeneratorn i ett andra steg till att dedikera 
metallager 1 för vertikala förbindningar och metallager 2 för horisontella 
förbindningar. Detta medför att en ledare i ett metallager aldrig behöver 
korsa en annan ledare i samma metallager, varför mer än två matchade 
motstånd kan genereras. Kontakter används för att förbinda lagrena med 
varandra. Nedan i figur 5 visas ett motstånd som motsvarar motståndet i 
figur 4 men med den nya designen. 
 

 
Figur 5: Två matchade motstånd med dedikerade metallager för vertikala 
respektive horisontella förbindningar. 

 
 

4.1 Informationshämtning 
När modulgeneratorn körs hämtas först information från teknologifilen 
för den process som ska användas. I det här projektet har en 0.35µm 
process använts. Det är dock möjligt att använda programmet tillsammans 
med en annan process utan några större förändringar. I teknologifilen 
finns information om processens begränsningar (designregler). 
Exempelvis regleras storlekar på kontakter, minsta bredd på ledare, hur 
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nära ett visst lager får ligga ett annat, samt hur nära en kontakt får ligga 
en annan kontakt. 
 
I nästa steg läser programmet in data från en fil som innehåller 
information om hur det matchade motståndet ska se ut. Måtten kan 
beräknas och skrivas in i filen manuellt. Möjlighet finns också att låta ett 
annat program, till exempel Matlab, beräkna värdena och automatiskt 
generera filen. Om den inlästa filen innehåller något mått som strider mot 
designreglerna kommer programmet att skriva ut ett felmeddelande. 
 
Filen ser ut på följande vis: 
 
1.9  ;Polywidth 
0.9  ;Vwirewidth Met1 
0.9  ;Hwirewidth Met2 
15  ;Length 
0.6  ;Polyspacing 
0.9  ;Dummywidth 
1  ;Sheild [on (1) or off (0)] 
1 2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 1 2 1  ;Order of the resistors 
 
Alla mått som förekommer anges i mikrometer. 
 
Polywidth talar om hur breda polyledarna ska vara. 
 

Vwirewidth anger bredden på de vertikala förbindningarna i metallager 1. 
 

Hwirewidth anger bredden på de horisontella förbindningarna i 
metallager 2. 
 

Length anger hur långa polyledarna ska vara. 
 

Polyspacing anger hur stort avståndet ska vara mellan polyledarna. 
 

Dummywidth anger bredden på dummymotstånden. 
 

Sheild anger om huruvida skölden ska genereras eller inte. 
 

Order of the resistors är en lista som anger hur många motstånd som ska 
genereras, och i vilken ordning de ska placeras. I  den inlästa filen ovan 
skulle segmenten placeras ut (R1 R2 R1 R3 R2 R1 R3 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R1) 
 
 

4.2 Polyledare 
I enlighet med den information som hämtats skapar programmet 
polyledarna. Dessa utgör den största delen av själva resistansen i 
motståndet och resistansen beror därför mycket på polyledarnas 
utformning. 
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Avståndet mellan polyledarna kan varieras, detta för att lättare kunna 
göra layouten kvadratisk. En kvadratisk layout kan vara en fördel när den 
ska passas ihop med andra byggblock. Även ur matchnings synpunkt är 
en kvadratiskt layout att föredra då det medför liten spridning av blockets 
olika delar. 
 
Programmet placerar ut polyledarna enligt sista raden i informationsfilen 
ovan. Programmet klarar inte själv av att räkna ut en gemensam mittpunkt 
utan detta är upp till användaren att själva ta fram. Detta kan göras för 
hand eller med hjälp av till exempel Matlab eller något annat 
beräkningsprogram. 
 
 

4.3 Förbindningar 
När programmet skapar förbindningarna mellan polyledarna kan, förutom 
två olika metallager för att skapa vertikala respektive horisontella 
förbindningar, vid behov även flera nivåer användas. Detta för att de 
horisontella ledarna i metallager 2 inte ska överlappa varandra. Om en 
nivå avsätts för varje motstånd kommer det att skapas lika många nivåer 
som antalet motstånd, se figur 6.  
 

 
Figur 6: Motstånd förbundna utan optimering av area 
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Att fyra motstånd genereras behöver dock inte betyda att förbindningarna 
kräver fyra nivåer. Antalet nivåer bör istället hållas till ett minimum för 
att minimera byggblockets area. I programmet har en funktion som håller 
reda på vilka nivåer som är upptagna under ett speciellt intervall därför 
implementerats. I figur 7 skulle detta till exempel innebära att om 
segment 1 förbinds med segment 3 kommer nivå 1 att vara upptagen från 
segment 1 till och med segment 3. Nivå 1 kan då inte användas under 
detta intervall och nivå 2 måste istället användas. Nivå 1 kan däremot 
återigen användas om en förbindning skall göras efter segment 3. Figur 7 
visar hur programmet kan optimera nivåanvändningen och låta både R3:s 
och R4:s förbindningar använda nivå 1, vilket minskar byggblockets area. 
 

 
Figur 7: Motstånd förbundna  med optimering av area 

 
I programmet finns möjlighet att ställa in bredden på förbindningarna för 
att kunna minimera byggblockets area. MET1:s och MET2:s bredd kan 
ställas in individuellt. En ändring av bredden på MET1 ger inte någon 
minskning av byggblockets area då polyledarna måste bibehålla sin 
bredd. Om bredden på MET2 minskas kommer däremot höjden på 
kretsen att minska och således också arean. 
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4.4 Kontakter 
Antalet kontakter som skapas på samma ledare bestäms av ledarens 
bredd. Programmet använder formel 2 i avsnitt 3.2.4 för att beräkna hur 
många kontakter som får plats på en viss ledarbredd. Om de horisontella 
förbindningarna görs smalare kommer färre kontakter att få plats på 
höjden än på bredden. 
 
Vissa ändar på polyledarna är avsedda för anslutningar till andra 
byggblock. Varje motstånd har två anslutningar. De ändar som är avsedda 
för detta förses med kontakter och metallager 1 för lättare anslutning till 
andra kretsar. Anslutningarna ges namn som deklarerats via inparametrar, 
se appendix A för ytterligare information om inmatning av dessa. 
 
 

4.5 Dummies 
Programmet ger möjlighet till att skapa jordade dummy-motstånd om så 
önskas. Dummymotstånden består av polykisel och placeras till höger och 
vänster om kretsen. Ändarna förses med kontakter och metallager 1, 
metallager 2 och metallager 3 för enkel anslutning till skölden som även 
den ska jordas vid användning. 
 
 

4.6 Sköld 
I det här projektet skulle inte några ledare routas ovanför det matchade 
motståndet, och därför används metallager 3 för skölden. I och med att 
metallager 3 dedikerats för skölden kan denna täcka hela det matchade 
motståndet, även alla förbindningar om så önskas. Skölden är alltså mera 
tänkt att skydda mot störningar som kommer utifrån än störningar som 
kommer från ledare dragna ovanpå det matchade motståndet. Det finns 
möjlighet att i programmet avstå från att generera en sköld. 
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5 Resultat och förbättringar 
Syftet med detta projekt var att konstruera en modulgenerator för 
motstånd som klarar av att generera två eller flera matchade motstånd. En 
sådan modulgenerator har implementerats i scriptspråket Skill och 
används idag vid Elektroniksystem. 
 
Att automatiskt kunna generera matchade motstånd innebär ett bra stöd 
när layouten för integrerade kretsar ska skapas. Konstruktören behöver 
inte spendera dyrbar tid på att rita olika layouter för att kunna jämföra 
och välja den bästa. Istället kan modulgeneratorn snabbt ta fram och visa 
de olika möjliga layouterna för vissa inparametervärden. Konstruktören 
behöver bara välja en passande layout och fokus kan därmed läggas på 
kretsens helhet. 
 
Med dagens höga krav på teknologi gäller det att vara effektiv och satsa 
de resurser som finns rätt. Att för hand konstruera ett stort antal 
integrerade motstånd är både kostsamt och tidskrävande. Dessutom är 
risken att misstag begås stor. Ett automatiserat förfarande garanterar att 
inga fel introduceras under layout processen samt att en konstruktion som 
är möjlig att tillverka genereras. Den modulgenerator som skapats under 
detta projekt ökar möjligheterna att snabbt uppnå en optimerad 
konstruktion av de motstånd som ska utgöra en del av en integrerad krets. 
 
Naturligtvis går teknik alltid att förbättra ytterligare och den 
modulgenerator som skapats är inte fullkomlig. Exempel på möjliga 
förbättringar följer nedan. 
 

1. Möjlighet att skapa en sköld i metallager 1 om det någon gång blir 
aktuellt att dra ledare ovanpå motstånden. Detta är också lämpligt 
om metallager 3 av någon anledning inte kan användas till skölden. 

 

2. Möjlighet att variera varje polyledares bredd. Att ha olika bredd på 
polyledarna minskar matchningen men i gengäld ges flera 
möjligheter att skapa en gemensam mittpunkt. Detta genom att 
flera olika förhållanden mellan motstånd kan implementeras. Har 
alla segment samma längd och bredd innebär det att endast jämna 
förhållanden kan skapas. För att möjliggöra andra förhållanden 
måste längden eller bredden på varje segment varieras. Genom att 
både längd och bredd på segmenten kan varieras kan byggblockets 
symmetri ändras vilket underlättar när detta ska läggas ihop med 
andra byggblock i en större layout. 
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3. Skapande av en symbol för att lättare hantera det matchade 
motståndet i kretsscheman. I kretsscheman återges alla 
komponenter med en standardsymbol. Det vore bra om det 
matchade motståndet kunde ha en liknande symbol som vanliga 
enkla motstånd. Denna symbol skulle ha in- och utgångar 
motsvarande antalet motstånd som matchats. 
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7 Appendix A: 
Programkoden för modulgeneratorn finns att tillgå hos Institutionen för 
systemteknik vid Linköpings Tekniska Högskola. 
 
För att köra programmet krävs två filer, programfilen multimatched.il och 
informationsfilen multi.inf. 
 
I filen multimatched.il krävs det ändringar på tre rader: 
 

• pathtomatlabfile = "/home/cadence/skill/multi.inf" 
• output_lib = "pk1" 
• output_cell = "Matched" 

 
Rad ett talar om vilken informationsfil som ska användas. 
Rad två talar om vilket bibliotek i Cadence som ska användas för att 
spara designen. Biblioteket måste existera innan programmet körs. 
Rad tre talar om vad cellen ska heta. 
 
Efter att programmet laddats i Cadence anropas det med: 
 

• multimain(list(”NET1” ”NET2” ”NET3”)) 
 
Där NET1, NET2 och så vidare är namn som ska användas för 
anslutningarna i avsnitt 4.4. Antalet namn måste stämma överens med 
antalet motstånd som ska genereras. 
 
Programmet hämtar vid körning information från filen multi.inf och 
skapar utifrån informationen i denna fil de matchade motstånden. 
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida 
ersättare – under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning 
att inga extraordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda 
ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det 
oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. 
Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva 
detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver 
upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och 
tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som 
upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av 
dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras 
eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är 
kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller 
egenart. 
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