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Sammanfattning
Abstract

Detta examensarbete syftar till att implementera en modulgenerator som automatiskt genererar ett

matchat differentialpar. Detta för att enkelt kunna generera detta vanlig förekommande byggblock

utan att behöva rita om allt från grunden.

Modulgeneratorn som konstruerats klarar att skapa upp till 2x2 transistor block matchad layout

med eller utan sköld. Programmet skapar med hjälp av indata från konstruktören en skräddarsydd

layout som kan användas som byggblock i integrerade kretsar.

Examensarbetet är slutfört och har genomgått omfattande testning

The aim of this thesis is to implement a module generator that automatically generates a matched

differential pair. That is, to easily create new pairs without having to draw everything from scratch.

The module generator is able to create matched layouts with up to 2x2 transistor blocks with or

without a guard-ring. The program uses a number of input parameters from the user to customize

the layout. Hence, the generated blocks can be used in a large range of analog integrated circuits
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1  INLEDNING

1.1 Bakgrund

Integrerade kretsar förknippas ofta med digitala system, men det finns
ett stort behov av analoga integrerade system. Analog-till-Digital, Digital-t
Analog, digitalisering av fysiska signaler, anti-viknings oc
rekonstruktionsfilter är exempel på sådana kretsar. Datorsystem som be
ett gränssnitt mot den verkliga världen innehåller t.ex. analoga kret
Visserligen utgör dessa analoga komponenter en liten del av den to
kretsytan men de kan vara en begränsade faktor prestandamässigt samt
betydande konstruktions-arbete.

När man konstruerar integrerade högprestandakretsar vill man minimer
tilllverkningsfel som uppstår. Detta för att kretsen ska få egenskaper så
de teoretiskt uträknade som möjligt. I analoga kretsar är det oftast inte
absoluta felet i prestanda som är det största problemet, utan de rel
variationerna i  prestanda mellan transistorerna.

Ett annat problem är parasitkapacitanser som uppkommer vid ledni
dragning mellan kretselement som degraderar prestandan. Dessa föreko
i alla integrerade kretsar men är speciellt märkbara i analoga.

För att motverka dessa problem är det fördelaktigt att layoutmässigt sk
transistorer vars prestanda påverkas likartat. Detta kallas att ma
komponenter.

1.2 Uppgift

Uppgiften består av att skapa en modulgenerator som skapar ett ma
differentialsteg. Ett differentialsteg är en krets som förstärker skillnad
mellan sina två ingångar. Den består av två transistorer där VIN definieras som
skillnaden mellan V+ och V- (Figur 1.1). När VIN är 0 (dvs V+ = V-) ska VUT

vara 0. Det är därför viktigt att transistorerna M1 och M2 uppför sig likart
Differentialsteg är mycket vanliga i t.ex. försärkarsteg (Figur 1.2).



2 Generator för Matchade Transistorer
Figur 1.1: Symbol för differentialsteg.

M1 M2
VIN-VIN+

V1 V2

VCOMMON

VDD

Vb1

Vb2

Vb3

VSS

VOUT

V- V+

Figur 1.2: Differentialsteg i en operationsförstärkare



Kapitel 1 – Inledning 3

från
retsar
arje
tiskt
att

.

de av
nna
båda
sätts
s av
ftast
vilken
En modulgenerator är ett verktyg som automatiskt skapar en krets uti
angivna parametrar. Dessa används oftast när man skapar en typ av k
som används ofta, t.ex en vanlig PMOS-transistor. Istället för att rita om v
enskild detalj varje gång, skapar man en modulgenerator som automa
genererar layouten. Generatorn kan ha ett antal in-argument för
möjliggöra mer eller mindre detaljerad kontroll av blocket som genereras

Programspråket som används ärSKILL, ett scriptspråk iCadence. Språket
liknar L som används iMentor Graphics LED. SKILL är byggd på LISP, men
har en vanlig C-programmeringsstruktur.

Målet är att skapa ett program som genererar ett differentialsteg beståen
ett block med av två matchade transistorer (Figur 1.3). Man ska ku
bestämma bredden och längden på transistorerna (antaget är att
transistorerna har samma längd och bredd). Cellen byggs i block som
ihop till en komplett struktur. Transistorernas inbördes placering bestäm
ett mönster som användaren matar in. Även om standardmönster o
används ska användaren kunna mata in egna värden och bestämma
ordning transistorerna placeras i.

Figur 1.3: Exempel på matchat differentialpar..

V1

VCommon

VIN+

VIN-

V2
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Ledningarnars bredd och mellanrum mellan dessa ska vara inställning
och standardvärdet skall vara minsta storlek för vald teknologireg
Möjlighet att kunna slå på en sköld (guardring) runt kretsen för att isolera
från “yttre” störningar ska finnas. Generatorn ska kunna generera b
PMOS- och NMOS-kretsar.
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2.1 MOS-transistorn

För att skapa en transistor på en integrerad krets lägger man
polykiselremsa ovanför ett isolerande oxidskikt och dopar substratet på b
sidor om. De dopade substraten agerar Drain och Source medans polyk
agerar Gate. När spänningen över gaten är högre än 0 (VG >> 0, VGS > VT)
attraheras negativa laddningar från substratet och ett elektriskt fält bild
oxidskicktet. I det elektriska fältet bildas då en ledande kanal mellan Sou
och Drain (Figur 2.1). Detta gäller NMOS, för PMOS är det tvärtom. För
skapa både NMOS och PMOS på samma krets använder man en Well til
transistortyp som inte kan placeras direkt på substratet (oftast n-well
substrat) [3].

2.2 Uppkomst av transistorvariationer

Vid tillverkning får inte transistorer den teoretiska längden och bredden s
är framräknad. Att ett visst processfel uppstår är något man måste räkna
Beroende på kretsstruktur kan man ofta förbise att transistorer varierar n
från sina absoluta prestanda om alla varierar lika mycket. För att minsk
relativa variationerna mellan transistorerna kan man införa så ka
matchning.

Olikheterna beror på mikroskopiska variationer eller oregelbundhet i lag
de är byggda på. Polysilikonet har ojämna sidor, skapade av grynkornig
ämnet och imperfekt fotomask vid etsning. Geometrin på komponenter
krympa eller expandera under tillverking, påverkad av fotolitografi

Figur 2.1: MOS-transistor i genomskärning.
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etsningen, diffusionen och implementeringen. Intilliggande kretsar kan sk
temperaturökningar som påverkar omatchade transistorer olika.

Alla variationer påverkar det totala felet olika mycket men man kan ind
dessa i två kategorier.Periferioregelbundhetersom uppkommer längs
kanterna på enheten ochAreaoregelbundhetersom uppkommer över själva
ytan på enheten. Fel som uppkommer av areaoregelbundheter skalar
arean på enheten ,t.ex kiselskivan kretsen skapas på kan variera i tjo
medans periferioregelbundheter skalar med omkretsen på enheten
Sambandet mellan dessa oregelbundheter tas inte upp här.

2.3 Parasitkapacitanser

Parasitkapacitanser får allt större inverkan på kretsar som blir allt mindre
mindre. Vill man minska parasitkapacitanserna kan man manipulera storle
och utseendet på transistorerna enligt Figur 2.2. Detta gör man för att mi
parasitkapacitanserna vid source- eller drain-diffusionernas öppna ka
Man kan vika transistorn för att lägga en enskild source- eller drain-diffus
mellan två gate-områden (1). Man kan sammanföra diffusioner som
elektriskt sammankopplade (2). Denna metod har även fördelen att den s
yta. Man kan sammanföra transistorer via minimering av avstånd i mån
mellanrumsregler istället för att explicit dra ledningar (3).
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2.4 Matching

Vill man skapa transistorer med så lika egenskaper som möjligt kan m
matcha dessa. Detta innebär att, så långt som möjligt, skapa strukturer
eliminerar processvariatoner. För att uppnå detta finns ett antal riktlinje
följa [2]. För att skapa en mer kvadratisk form på transistorn viker man d
till små deltransistorer som kallas fingrar (vilket visades i Figur 2.2 - 1). H
man flera transistorer kan man alternera deras fingrar för att öka effekte
matchning.

2.4.1 Samma struktur

Matchade enheter bör implementeras på samma vis. Att t.ex matcha en
poly kondensator med en metal-poly kondensator ger inte förutsäg
förhållanden.

Figur 2.2: (1) Transistorn har vikts så en diffusion har gateområden på sidan
(2) Diffusionerna har sammanförts.
(3) Ny placering har eliminerat behovet av ledningen mellan.
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2.4.2 Samma temperatur

Eftersom temperatur påverkar kretsarnas prestanda bör de ha samma
temperatur. Strukturer som högfartsminnen och processorkretsar a
mycket värme, vilket måste beaktas när man skapar en matchad layout (
2.3). Det är därför fördelaktigt att lägga enheterna lika långt ifr
värmekällorna för att minska mismatchfelet eftersom de då påverkas lika
av temperaturförändringarna.

2.4.3 Samma form och storlek

Matchade enheter bör ha samma form och storlek. Matchade transistore
även ha samma antal fingrar. Olika strukturer medför en större risk
ytvariationer ökar mismatchfelet (Figur 2.4).

2.4.4 Samma omgivning

Olika omgivning skapar ett processfel vilket ytterliggande kanter till enhe
kan vara känsliga för. Detta motverkas genom att lägga in ett extra lag
kanterna som simulerar en likartat omgivning för ytterliggande strukturer
kallade dummys (Figur 2.5). På detta vis blir inte de yttersta transistore
påverkade av att det är “tomt” på sidan om.

VÄRMEKÄLLAM1 M2

Figur 2.3: Dåligt placerade transistorer. M2 påverkas mer av värmekällan än
och får andra egenskaper.
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Figur 2.4: Använd alltid samma storleksförhållande på matchade
transistorer

Referens Bra matchning Dålig matchning

Figur 2.5: Differentialsteg med båda transistorerna vikta två
gånger. Jordade dummytransistorer ytterst (markerade).
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2.4.5 Common-centroid geometri

Ett bra sätt att bl.a. minska effekten av gradienter när kretsen tillverkas
emballeras är att skapa den i en layoutform kallad common-centroid. D
innebär att de matchade transistorerna placeras så båda har sa
tyngdpunkt. Ett exempel på hur detta kan se ut visas i Figur 2.6 och 2.7
detta vis får transistor M1 samma tyngdpunkt som M2 (d.v.s. båda lig
“lika nära centrum”).

Vid skapandet av common-centroid finns fyra riktlinjer [5].

• Tyngdpunkterna av de matchade transistorerna bör sammanfalla så
som möjligt.

• Symmetri av blocken i X- och Y-led. Detta gäller inte de individuella el
menten (fingrarna).

• Utspridning av de olika fingrarna. Dessa ska ligga utspridda på ett en
ligt vis d.v.s spridningen på fingrarna från varje transistor ska vara lik
tad.

• Kompakt konstruktion, så nära kvadratisk som möjligt för bästa resul
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Figur 2.6: Differentialpar genererad i common-centroid. De vita ledningarna
representerar M1 och de svarta M2.

12 2 2 2

2 2 2 2

1 1 1

1 1 1 1

A B
B A

Figur 2.7: A representerar 1221-blocken från Figur 2.6 ochB representerar
2112-blocken. Gemensam tyngdpunkt i centrum (common-centro
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3.1 Parametrar

För att anpassa differentialsteget för olika tillämpningar finns ett an
inställningsmöjligheter för blocket. Alla längder anges i mikrometer. A
parameter-exempel är även standardvärden. Nätet som kallas Common ä
ledning som binder ihop M1 och M2 (VCommon). VIA, METAL1, METAL2,
CONT, DIFF och PLUS är lagren i layouten som generas. Notera att la
PLUS innebär NPLUS för NMOS eller PPLUS för PMOS.

block_shape
Transistorernas positioner i layouten, exempelvis “(((1 2 2 1)(2 1 1 2))((2
2)(1 2 2 1)))”. Denna lista skapar en 2x2 blocks diffsteg (se Figur 2.6, där
är färgad vit och M2 svart). Det går att ha storlekar större än 2x2 men ko
är konstruerad för storleken 2x2 och mindre. Formen måste ha samma
block per rad i alla kolumner (man kan t.ex. inte ha 2 block i första raden

Figur 3.1: Edit Instance Properties på den genererade pcellen för att nå
inställningarna.
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1 i andra). Siffrorna representerar transistorernas positioner.
Tre paranteser måste alltid användas, även om man bara har ett block
man exempelvis ha bara ett block där två M1 ligger ytterst med två
emellan skriver man (((1 2 2 1))). Delblocken är inte begränsade til
deltransistorer, utan exempelvis (((1 2 2 1 1 2 2 1))) går lika bra.

mos_type
Vilken transistortyp som ska användas. Sätt den till “pmos” för att skapa
PMOS, all annan text i det fältet skapar en NMOS.

length
Längd på transistorerna, ex. “0.7” (Figur 3.3 - A).

width
Bredd på deltransistorerna, ex “15.0” (Figur 3.2 - B). Notera att detta inte
den totala längden utan bredden på varje deltransistor i blocken. To
bredden är antalet deltransistorer multiplicerat med deltransistorbredden

metal1_width
Bredd på Metal1-ledningarna, ex. “0.6” (Figur 3.3 - C). Dessa anvä
mellan transistorerna och VIA till METAL2.

metal2_width
Bredd på Metal2-ledningarna, ex. “1” (Figur 3.2 - D). Dessa används s
ledningar för Gate, V1, V2 och Common.

shield_to_block_diff
Sätt till “1” för att skapa ett lager PLUS och DIFF mellan sköld oc
transistorerna (Figur 3.3 - E), annars “0”

shield
Sätt till “1” för att skapa jordsköld runt transistorblocken (Figur 3.3 - F
annars “0”. Skölden består av PLUS, DIFF, METAL1 och CONT-kontakte

shield_width
Bredden på PLUS-lagret i skölden, ex. “1.6” (Figur 3.4 - G). PLUS-lagret
sköldens referensstorlek och utomstående längder dras utifrån den.
andra lager i skölden använder den som utgångspunkt.
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Hur mycket smalare METAL1 i skölden är jämfört med PLUS, ex. “0.2
(Figur 3.4 - H). Kan inte vara större än halva sköldbredden. Negativt vä
gör den bredare än PLUS-lagret.

shield_diff_enclosure
Hur mycket smalare DIFF i skölden är jämfört med PLUS, ex. “0.3” (Fig
3.4 - I). Kan inte vara större än halva sköldbredden. Negativt värde gör
bredare än PLUS-lagret.

gate_contact_offset
Skjuter VIA1-kontakterna på gateledningarna i sidled, ex. “0” (Figur 3.2 -
Positivt värde placerar dom närmare varandra, negativt värde sepa
kontakterna.

equal_gate_lengths
När den är satt till “1” (Figur 3.2 - K) används lika långa gateledar
oberoende av vart kontakterna skall placeras. Sätt till “0” för att skapa den
kontakterna börjar.

gate_block_space
Mellanrum mellan transistorerna (PLUSlagret) och Gate-METAL
ledningarna, ex. “2.0” (Figur 3.2 - L).

io_block_space
Mellanrum mellan transistorerna och Common-METAL2-ledningarna,
“2.0” (Figur 3.2 - M).

shield_to_io_length
Mellanrum mellan de vertikala Common-METAL2-ledningarna och skölde
ex. “0.0” (Figur 3.2 - N). Dessa existerar inte om det bara finns en rad m
transistorblock. Skapas ingen sköld gäller avståndet från där skölden s
placerats om den funnits.

shield_to_gate_length
Mellanrum mellan V2- eller Gate-METAL2-ledningarna och sköld, ex. “1.
(Figur 3.2 - O). Notera att det även gäller V2-ledningen (den är ytterst av
V2, och Common d.v.s. närmast skölden)
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text_space
Mellanrum mellan textfälten och METAL2-lagret, ex “2” (se Figur 3.2 - P)

K

PN

B

D

J

L

M

O

Figur 3.2: Del ur modulgenererat differentialsteg.

A CEF

Figur 3.3: Del ur modulgenererat differentialsteg.
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3.2 Implementering

Modulgeneratorn är skrivet helt i SKILLkod. För att skapa instansen f
grunden måste man först skapa ett bibliotek (File->New->Library) som
heter pcell och binda önskad teknologifil till den (Attach to an existing
techfile). Därefter skriver man loadli “/sökväg/filnamn.il” i konsollen. En
standard-layout skapas i biblioteket pcell som man sedan kan sätta in
instans i en layout. Vid skrivande stund kan man finna koden på “/home/tde/
freoh273/cadence/skill/diff_pair_pcell.il”.

G

H

I

Figur 3.4: Del ur modulgenererat differentialsteg.
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4 SLUTSATS OCH FÖRSLAG
TILL FÖRBÄTTRINGAR

4.1 Slutsats

Att skapa SKILLkod för att enkelt kunna generera strukturer är ett bra sät
spara tid om man återanvänder likartade strukturer i hög utsträckning.
bör dock väga upp för- och nackdelarna. Modulgeneratorer används oftas
strukturer som används ofta (likt differentialstegen).Alltför komplexa el
stora strukturer innehåller däremot ett alltför stort antal frihetsgrader för
en modulgenerator skall vara användbart.

Cadence är inte helt bugfritt. Ibland fås fel som kan försvinna vid en oms
eller programmet helt sonika avslutas när man laddar in SKILLkoden.
visst tålamod och vana krävs för att SKILL-programmeringen inte ska
överdrivet mycket tid.

Att SKILL-språket är ett kraftfullt supplement till VIRTUOSO och Cadence
sig är det ingen tvekan om. Är man van med språket och miljön runt är de
oumbärligt och mångsidigt verktyg.

4.2 Förbättringar

Denna SKILLkod skapar inget användarvänligt användargränssnitt m
knappar och valmenyer utan allt skrivs in som textvariabler. T.ex. vore
lämpligt med radioknappar istället för att behöva skriva 0 eller 1 för på/
eller rullgardinslistor med val, när man t.ex väljer om kretsen ska vara
PMOS- eller NMOS-typ.

Som det är nu måste en cadence-katalog som heter pcell vara skapad
man genererar en ny pcell och den måste ha en giltig teknologfil bunden
sig. Detta borde skapas automatiskt i koden så man kan skapa en ny layo
en annan dator genom att enbart ladda .il-filen.
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Lagernamnen är hårdkodade så om något lager har bytt namn (t.
TECH_CSI heter vialagret “VIA” och i TECH_C35B4 “VIA1”) så fungera
inte koden utan avslutas med ett felmeddelande. teknologifilen måste dä
vara densamma som koden skapats för.

Hårdkodning förekommer i t.ex hur den namnger transistorerna f
PRIMLIB/PMOS4. Om strukturen där namnen på anslutningarna (Dra
Gate, Source) ligger ändras tar den fel eftersom den går blint efter
fördefinierad ordning på vart de ska ligga. Bäst vore om allt gick ef
variabler från teknologifilen, om det är möjligt. Notera att teknologifilen in
alltid innehåller all sökt information.

Ifall man vill ha en regelbunden struktur kan man sätta Gate-ledningarna
att vara lika långa (viaequal_gate_lengths=1), men inte common/M1/M2-
ledningarna. Detta borde införas på samma sätt som existerar för G
ledningarna.

Bättre felmeddelande eller kodad skyddsåtgärd för felaktig inmatning
matris för transistorpositioner.

SpecialkommandotleCreateContactanvändes för skapandet av kontakter. E
annat sätt vore att kontakterna skapas av rod-kommandon (d.v.s komma
som börjar med rod) som rena polygoner i en subprocess. le-komman
skapar färdiga detaljer medans rod-kommandon polygoner ur valt lager v
ökar valbarheten.
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