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LABORATORIUM 
z przedmiotu 

ALGORYTMY I PROJEKTOWANIE UKŁADÓW VLSI 
 

1. PRZEBIEG ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH 
• Nauka edytora topografii MAGIC na przykładzie inwertera NOT w 

technologii CMOS 
• Powiązanie topografii z symulacją elektryczna – podstawy korzystania z 

symulatora SPICE 
• Zaprojektowanie topografii oraz przeprowadzenie symulacji i badań 

wpływu topografii, temperatury oraz napięcia zasilania na wybrane 
parametry podstawowych funktorów logicznych: NAND2, NAND3, 
NAND4, NOR2, NOR3, NOR4, XOR2. Poprawne wykonanie powyższych 
zadań wystarcza na końcową ocenę dostateczną. 

• Zaprojektowanie topografii oraz przeprowadzenie podstawowej 
symulacji zadanego układu cyfrowego typu AND-OR-INVERT. Poprawne 
wykonanie tego zadania, po wykonaniu zadania poprzedniego,  zadań 
wystarcza na końcową ocenę dobrą. 

• W oparciu o zaprojektowane wcześniej topografie podstawowych 
funktorów logicznych zaprojektować układ cyfrowych wielkości 
przerzutnika J-K (lub większy). Projekt ma być wykonany hierarchiczne, 
tzn. podstawowy poziom stanowią elementy biblioteczne, natomiast 
projektowany układ ma mieć architekturę STANDARD CELLS. Elementy 
biblioteczne należy rozmieścić w dwóch lub trzech rzędach (do wyboru 
przez studenta). Trasowanie połączeń między elementami wykonać 
algorytmem lewej krawędzi. Kanały pionowe przeznaczone są wyłącznie 
do poprowadzenia szyn GND i VCC. Jeśli to konieczne zaprojektować 
element biblioteczny FEEDTHROUGH. Poprawne wykonanie tego 
zadania, po wykonaniu zadania poprzedniego,  zadań wystarcza na 
końcową ocenę bardzo dobrą. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TOPOGRAFII 

• Obowiązuje technologia TSMC 0,25um (CMOS), a zatem jej reguły 
geometryczne projektowania dot. minimalnych wymiarów, zachodzenia, 
odstępów. 

• Każdy funktor należy wykonać z par tranzystorów PMOS i 
NMOS. Oba elementy z pary posiadają wspólne wejście 
(bramka). 

• Tranzystory należy ustawiać w dwóch rzędach: w górnym umieścić 
tranzystory PMOS, w dolnym – NMOS. Kolumna polikrzemowa bramek 
obu tranzystorów z pary nie musi być dzielona. 

• Przyjąć, jako obowiązujący, stosunek W/L we wszystkich 
tranzystorach PMOS = 6/2, a w tranzystorach NMOS = 3/2 

• Wszystkie końcówki sygnałowe wejścia i wyjścia) muszą być dostępne 
na górnej i dolnej krawędzi topografii elementu (double entry). Paski 
masy GND i VCC  (na warstwie Metal2!)muszą dotykać lewego i 
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prawego boku topografii każdego elementu i to na tej samej 
współrzędnej we wszystkich elementach. 

3. Pola kontaktowe muszą być umieszczone w rastrze 8λ. 

 URUCHAMIANIE MAGICA 
 

cd\nazwa katalogu z projektem 

magic 

load <nazwa> 

 

 

Korzystanie z programu SPICE 

1. PO NARYSOWANIU TOPOGRAFII PRZEPROWADZAMY EKSTRAKCJĘ 

SCHEMATU ELEKTRYCZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM MODELI 

TRANZYSTORÓW ORAZ POJEMNOŚCI:  

:ext do cap 

:ext do coupling 

:ext 

MAGIC tworzy plik o nazwie nazwa.ext, gdzie <nazwa> - nazwa projektu 

2. NASTĘPNIE TRZEBA OTWORZYĆ NOWY TERMINAL I NAPISAĆ: 

exttospice nazwa –f spice3 

co powoduje utworzenie pliku nazwa.spice 

3. ABY OTRZYMAĆ PLIK DO SYMULACJI W SPICE NALEŻY:  

1. zmienić rozszerzenie pliku  

nazwa.spice na nazwa.cir 

2. zdefiniować węzły zasilania i masy 

***zasilanie 
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Vcc Vcc 0 DC 5V 

VGnd Gnd 0 DC 0V 

3. zdefiniować pobudzenie (dla przypadku dwóch wejść) 

PULSE(<V1> <V2> <TD> <TR> <TF> <PW> <PER>) 

gdzie 

V1 – napięcie początkowe (np. LOW = 0),  

V2 – napięcie grzbietu impulsu (np. HIGH = 5V) 

TD – opóźnienie (np. 2 ns) 

TR – czas narastania (np. 1ns) 

TF – czas opadania  (np. 1ns) 

PW – szerokość impulsu, czyli czas trwania impulsu 

PER – okres powtarzania (np. 10ns) 

Przykład 

VinA A 0 PULSE(0 5V 5n 1n 1n 10n 20n) 

VinB B 0 PULSE(0 5V 0 1n 1n 10n 20n) 

[...] – dalsze pobudzenia na kolejnych wejściach 

*** Komentarz: VinA – Linia musi rozpocząć się od litery V. Jest to napięcie w 

węźle A czyli na wejściu oznaczonym jako A i występuje pomiędzy węzłem A 

oraz 0V, czyli masą. 

Pierwsze „0” oznacza, że napięcie odpowiadające zeru logicznemu wynosi 0 V, 

a jedynce logicznej  5V. 

5V - oznacza, że napięcie odpowiadające jedynce logicznej wynosi 5V 

5n – oznacza, ze opóźnienie pojawienia się impulsu na wejściu A od chwili, w 

której rozpoczęto obserwację, wynosi 5 nanosekund. 
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Pierwsze 1n – oznacza, że czas narastania impulsu wynosi 1 nanosekundę 

Drugie 1n – oznacza, że czas narastania impulsu wynosi 1 nanosekundę 

Pierwsze 10n – oznacza, że czas utrzymywania się wysokiego stanu (grzbiet 

impulsu) wynosi 10 nanosekund 

20 n - oznacza, że czas utrzymywania się wysokiego stanu (grzbiet impulsu) 

wynosi 20 nanosekund 

 

4. dołączyć modele tranzystorów pfet i nfet z biblioteki modeli (możę być 

nieaktualne) 

***biblioteka 

.lib c:/apps/cad/lib/magic/mosis2um/model.lib 

***albo 

.include c:/apps/cad/lib/magic/mosis2um/model.lib 

***albo 

skopiować oba modele tj. pfet i nfet z biblioteki mosisa w tym miejscu  

4. WYBRAĆ RODZAJ ANALIZY. Będziemy korzystali wyłącznie z analizy 

stanów przejściowych (transient) 

.tran 1n 100n 

***format  analizy stanu nieustalonego 

TRAN TKROK TSTOP <TSTART <TMAX>> <UIC> 

gdzie  TKROK – wartość kroku obliczeń (wydruku) 

TSTOP – wartość czasu końcowego obliczeń (wydruku) 

TSTART – czas początkowy analizy ( jeśli nie jest podany, to TSTART = 

0) 

Przykład 
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.tran 1n 100n 

5. Ustalić dokładność obliczeń (można pominąć) 

.options reltol =1e-5 

6. WYWOŁAĆ PROGRAM GRAFICZNY PREZENTACJI WYNIKÓW OBLICZEŃ: 

.probe 

7. ZAKOŃCZYĆ 

.end 
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PODSUMOWANIE 
*zasilanie 

Vdd Vdd 0 DC 5V 

Vgnd gnd 0 DC 0V 

Vin A 0 PULSE(0 5V 5N 1N 1N 10N 20N) 

.lib c:/apps/cad/lib/magic/tsmc025/model.lib 

*.include c:/apps/cad/lib/magic/tsmc025/model.lib 

**skopiować plik zawierający parametry modelu pfeta i nfeta. 

.tran 1n 100n 

.options reltol = 1e-5 

.probe 

.end 
 

 

in
A

out
 Y

p

n

VDD

GND
 INWERTER CMOS 
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wejscie A wyjście Y

zasilanie VDD
(metal1)

masa GND (metal1)

wyspa typu n
(nwell)

trazystor “p”

tranzystor ‘n’

polikrzem (poly)

kontakt do wyspy (nsc)

kontakt do podłoża
(psc)

kontakt polikrzemu
do metalu 1 (pc)

TOPOGRAFIA INVERTERA  
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Laboratorium z Algorytmów i Projektowania Układów VLSI 
 
Zadanie 1:  Projekty podstawowych bramek w logice statycznej CMOS – NOT, 

NAND2, NAND 3, NAND4, NOR2, NOR3, NOR4, XOR2 
 

 
A. Projekty topografii (zamieścić topografie zaprojektowanych bramek, 

także NAND3 I NOR3) 
 
 
INV 

 
 
 
 
 
 
 

NAND2 
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NAND3 

 
 
 
NOR2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAND4 

 
 
 
NOR3 
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NOR4 

 
 
XOR2 
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B. Parametry dla zaprojektowanych topografii funktorów logicznych. 
 
 
1. Charakterystyka przejściowa 

Charakterystyka przejściowa jest to zbiór punktów pomiarowych lub wyników 
symulacji odpowiedzi układu cyfrowego na pobudzenie sygnałem podawanym na wejścia 
układu podczas zmiany stanu logicznego (1�0 lub 0�1).  

 
Poszczególne punkty tej charakterystyki są wyznaczane w sposób statyczny. Do 

sprawozdania należy dołączyć wszystkie pliki *.cir. Zawierają one parametry wymagane 
do symulacji.  
 
Zestawienie parametrów dla poszczególnych układów: 
 
  Not Nand2 Nand4 Nor2 Nor4 Xor2 

VIH 0-1,93V 0-1,94V 0-2,01V 0-1,93V 0-1,92V 0-1,87V Margines napięć 
wej. [V] VIL 1,93-3,3V 1,94-3.3V 2,01-3,3V 1,93-3,3V 1,92-5V 1,87-3,3V 

 
 Parametry winne być wyznaczone jako zakresy pomiędzy maksymalną, a 
minimalną wartością napięcia wejściowego dla stanu niskiego (VIL) i odpowiednio dla 
stanu wejściowego wysokiego (VIH). W przypadku, gdy uzyska się kilka różnych wartości, 
w zależności od stanów na poszczególnych wejściach, wartości parametrów podane w 
zestawieniu winny być uśrednione.  
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2. Charakterystyka czasowa – czas narastania i opadania odpowiedzi 
 
 Charakterystykę tę wyznacza się na podstawie pobudzenia układów sygnałem 
zmiennym, tzn. w tym wypadku pobudzamy odpowiednimi skokami napięcia, aby 
uzyskać odpowiednie zmiany sygnału wyjściowego dla określonego (nominalnego) 
obciążenia, które należy przyjąć jako CLoad = 10pF. 

 
Na podstawie otrzymanych wykresów zależności Uwy = f(Uwe) określić parametry 
sygnału wyjściowego, tzn. czas narastania oraz czas opadania, wyznaczane jako różnica 
czasu, w którym sygnał osiągnął 90% wartości maksymalnej, a chwilą, w której osiągnął 
10% wartości maksymalnej (dla czasu narastania) i analogicznie dla czasu opadania.  
 
 Wartości czasów opadania i narastania dla poszczególnych bramek: 

  Not Nand2 Nand4 Nor2 Nor4 Xor2 
(in2<-

0) 

Xor2 
(in2<-1) 

tr 283 223 226 430 715 218 219 Czasy narastania i 
opadania [ns] tf 259 421 768 259 259 258 260 

 
Dla bramki XOR2 należy podać dwa przypadki, ponieważ wyznaczane parametry 

zależą od stanu podanego na drugie wejście układu. 
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3. Szybkość działania – opóźnienie odpowiedzi na sygnał pobudzający 
 
 Symulacje te wykonuje się dla pobudzenia układu odpowiednimi sygnałami 
prostokątnymi. Parametr, który nazywa się szybkością działania wyznacza się na 
podstawie różnicy chwil czasu, w którym sygnał wyjściowy osiąga połowę wartości 
maksymalnej, na wejściu i na wyjściu.  

 
Na podstawie tego parametru można wyznaczyć maksymalną częstotliwość pracy 
poszczególnych układów. 
 

 Uwe Not Nand2 Nand4 Nor2 Nor4 Xor2 
(in2<-

0) 

Xor2 
(in2<-1) 

1->0 307 271 451 179 179 305 292 Szybkość działania 
[ns] 0->1 134 134 124 217 411 101 416 

Wartość średnia 
czasów [ns] 

 220,5 202,5 287,5 198 295 203 354 

Max. częstotliwość 
pracy [MHz] 

fMAX 8 6 4,2 5,9 4,3 4,6 4,1 

 Dla bramki XOR2 należy podać dwa przypadki, ponieważ wyznaczane parametry 
zależą od stanu podanego na drugie wejście układu. 
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4. Moc dynamiczna 
 
 Moc dynamiczną można wyznaczyć na podstawie przebiegu wartości prądu 
pobieranego z zasilania w czasie jednego pełnego okresu zmian. Wartość ta zależy od 
stanu wejść poszczególnych układów. Dla wszystkich bramek, z wyjątkiem XOR2, należy 
podać jedną wartość mocy. 

 
 Moc dynamiczną wyznacza na podstawie poniższej zależności na energię (całka 
przebiegu prądu od czasu dla określonego napięcia zasilania): 

∫ ⋅⋅=
T

dtVddtiE
0

)(  

Uwaga: Jeśli obliczenia wykonuje się za pomocą arkusza kalkulacyjnego na podstawie 
eksportu charakterystyki przebiegu prądu i całkę wyznacza się była metodą trapezów, to 
wynik trzeba odpowiednio przeliczyć, aby otrzymać moc (pomnożyć przez częstotliwość 
pracy układu). Aby uzyskać moc związaną z pojedynczą zmianą sygnału wynik podzielić 
przez 2. 

 
 

  Not Nand2 Nand4 Nor2 Nor4 Xor2 
(in2<-

0) 

Xor2 
(in2<-1) 

Moc dynamiczna 
[µW] 

Pdyn 130 120 80 102 74 285 96 

 
 
Można także określić moc na podstawie zależności: 

 Pdynamiczna = a * f * Cl * Vdd2 
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5. Moc statyczna 
 
 Parametr ten wyznacza się dla stanu ustalonego, czyli w momencie gdy nie 
następują żadne przełączenia w układzie. Wartość tej mocy można wyznaczyć dla punktu 
pracy układu jako iloczyn prądu pobieranego z zasilania przez wartość napięcia zasilania : 

 
Pstatyczna = Izasilania * Vdd 

 
 Pstat Not Nand2 Nand4 Nor2 Nor4 Xor2  

Moc statyczna 
[pW] 

Min 10,89 21,8 43,65 26,86 57,75 21,78 

 
6. Zależność szybkości działania od temperatury 
 
 Dla poszczególnych bramek wykonać symulacje szybkości działania układów dla 
różnych wartości temperatury otoczenia (w zakresie od 250C do 750C ze skokiem 150C). 
Każdy układ winien być obciążony pojemnością o wartości 1pF.  
 

 
NOT 

 
Temperatura 

[0C] 

Zmiana 
stanu 

t 
 [ns] 

tśrednie 
[ns] 

Częstotliwość 
[MHz] 

  1->0 18,77 16,58 65,8 

25 0->1 14,39   

  1->0 19,82 17,36 64,1 

40 0->1 14,91   

  1->0 20,7 18,07 63,4 

55 0->1 15,44   

  1->0 21,55 18,67 61 

60 0->1 15,79   

  1->0 22,11 19,22 60,3 

75 0->1 16,32   

 



 16

 
XOR2 (in2<-0) 

 
Temperatura 

[0C] 

Zmiana 
stanu 

t [ns] tśrednie 
[ns] 

Częstotliwość 
[MHz] 

  1->0 16,6 14,75 71 

25 0->1 12,9   

  1->0 17,1 15,2 67,5 

40 0->1 13,3   

  1->0 19,3 13,65 63 

55 0->1 14   

  1->0 19,4 16,7 62,5 

60 0->1 14   

  1->0 20 17,45 60 

75 0->1 14,9   

 
XOR2 (in2<-1) 

 
Temperatura 

[0C] 

Zmiana 
stanu 

t [ns] tśrednie 
[ns] 

Częstotliwość 
[MHz] 

  1->0 27 17,5 60 

25 1->0 8   

  1->0 27,5 17,85 57 

40 0->1 8,4   

  1->0 28,2 18,65 55 

55 0->1 9,1   

  1->0 28,8 19,4 53,5 

60 0->1 10   

  1->0 29,5 20,05 52,5 

75 0->1 10,6   
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7. Zależność szybkości działania od pojemności obciążenia 
 Wyznaczyć zależność szybkości działania bramek od pojemności obciążenia w 
zakresie 1 do 10pF co 1pF w temperaturze 250C. 

 
NOT 

Pojemność 
obciążenia [pF] 

Zmiana 
stanu 

t [ns] tśrednie 
[ns] 

Częstotliwość 
[MHz] 

  1->0 13 15,75 63 

1 0->1 18,5   

  1->0 23 28,25 37 

2 0->1 33,5   

  1->0 48 40 25 

3 0->1 32   

  1->0 64 52,5 20 

4 0->1 41   

  1->0 79 65,5 17 

5 0->1 52   

  1->0 93 78 14 

6 0->1 63   

  1->0 110 90,5 11 

7 0->1 71   

  1->0 122 102,5 11 

8 0->1 83   

  1->0 140 115,5 10 

9 0->1 91   

  1->0 152 127 9 

10 0->1 102   
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XOR2 (in2<-0) 
 
 

Pojemność 
obciążenia [pF] 

Zmiana 
stanu 

t [ns] tśrednie 
[ns] 

Częstotliwość 
[MHz] 

  1->0 16 14,5 71 

1 0->1 13   

  1->0 32 27,5 36 

2 0->1 23   

  1->0 45 37 27 

3 0->1 33   

  1->0 61 51,5 21 

4 0->1 42   

  1->0 76 63,5 17 

5 0->1 51   

  1->0 90 76,5 15 

6 0->1 63   

  1->0 107 90,5 12 

7 0->1 74   

  1->0 120 100 10 

8 0->1 80   

  1->0 137 116 10 

9 0->1 95   

  1->0 149 124,5 9 

10 0->1 100   

 



 19

 
XOR2 (in2<-1) 
 

Pojemność 
obciążenia [pF] 

Zmiana 
stanu 

t [ns] tśrednie 
[ns] 

Częstotliwość 
[MHz] 

  1->0 7 31 35 

1 0->1 55   

  1->0 12 37,5 28 

2 0->1 63   

  1->0 12 52,5 21 

3 0->1 93   

  1->0 17 63,5 18 

4 0->1 110   

  1->0 27 77 14 

5 0->1 127   

  1->0 30 87 11 

6 0->1 144   

  1->0 34 94 11 

7 0->1 154   

  1->0 38 106 10 

8 0->1 175   

  1->0 39 114 10 

9 0->1 192   
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8. Kopia ekranu z symulacjami poszczególnych bramek (na przykładzie XOR2) 
 
Ch-ka przejściowa  

 
 
Ch-ka czasowa  

 
 
Szybkość działania 

 
 
Szybkość działania w funkcji temp 
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Szybkość działania w funkcji obciążenia 
 
 
 
9. Wnioski końcowe 
 
       „1” logiczna na wejściu IN_2 bramki XOR daje dużo gorsze rezultaty, niż „0”. 
Wynika to z zastosowania prostego schematu XOR-a składającego się z małej liczby 
tranzystorów, który ma dużo gorsze parametry, niż bardziej złożone układy tego typu. 
Zrealizowanie XOR-a było największa trudnością, jednak pomimo wad, udało się to dość 
dobrze, o czym świadczą chociażby charakterystyki przejściowe.  
       Dla NAND-a można zauważyć, że zwiększanie liczby wejść powoduje wzrost czasu 
opadania i zmniejszanie się czasu narastania. Dla NOR-ów mamy odwrotną sytuację. W 
bramce NAND tranzystory PMOS są połączone równolegle, a tranzystory NMOS 
szeregowo (w bramce NOR na odwrót). W związku z tym rezystancja przy przechodzeniu 
ze stanu H na L będzie wynikała z połączenia szeregowego, a przy przechodzeniu ze 
stanu L na H z połączenia równoległego (w bramce NOR na odwrót).  
       Zauważyć można również wzrost rezystancji ścieżek, z czego wynika spadek mocy 
dynamicznej dla większej ilości wejść(zarówno dla NAND-a, jak i dla NOR-a). 
       Moc statyczna wzrasta wraz z ilością bramek dla obu typów. 
       Dla zmiennych warunków temperaturowych zauważamy spadek szybkości działania. 
Podobnie dzieje się przy spadku pojemności obciążenia. 
 

BRAMKI STATYCZNE CMOS 
 

                   
NOT       NAND 

 

 
NOR 



 22

 


