Учебна програма за курса “Автоматизирано проектиране на транзистори с
наноразмери”
Резюме

Проблеми, свързани с проектирането и разследване на субмикронни MOS транзистори и
интегрални схеми се разглеждат в този курс. В момента има готови китове за проектиране по
технологии на 65 nm, които са на разположение чрез EUROPRACTICE. Основно внимание се
обръща на теоретичното и практическо използване на най-съвременните професионални
системи за автоматизирано проектиране, като CADENCE, SYNOPSYS и др. Дизайнерите,
които използват тези системи могат да създадат субмикронни елементи от съответните клетки
на стандартните библиотеки. Специфични параметри, свързани с ефектите при наноразмерни
елементи са разгледани за вградените модели на елементите в система.
Съдържание

Въведение
Проктирането в ерата “Повече от Мур”
Ефектът "цифровото става аналогово" (под-прагово напрежение, утечка на гейтовия ток - чисто
цифрови схеми да се симулират с разглеждане на аналоговите ефекти), напреженията намаляват
и правят аналог и RF дизайн по-сложен и т.н.

1. Средства за автоматизирано проектиране на аналогови и смесени схеми (CADENCE)
1.1. Принципна схема.
Първи стъпки, Разбиране за свързването и задаването на имена, Създаване на схеми, Създаване
на схеми на повече “листа”, създаване на символи, автоматично създаване на Cellviews,
редактиране на обекти, редактиране свойства, преминаване през йерархията на проектиране и
създаване на конфигурацията на проектиране, проверка на дизайни, изчертаване на дизайни.

1.2. Симулации
1.2.1. Spice
Въведение, променливи и масиви, изрази и функции, команди, анализ на схема, файлове с
компоненти, за управление и модели, модели на устройства, позсхеми, примери, анализи,
отчитане по възли

1.2.2. Spectre
Първи стъпки със Spectre, съвместимост със SPICE, нетлисти на Spectre, спецификация на
параметри и характеристики на моделирането, анализи, отчети за контрол, изходни опции,
пусканене на симулация, техники за икономия на време, управление на файлове,
идентифициране на проблеми и отстраняване на проблеми, примерни схеми, динамичен товар.

1.2.3. Verilog XL
За интегрирането на Verilog-XL средата, настройване на симулацията на средата, работа с
стимули, пускане и контролиране на интерактивна симулация, преглед на симулационните
резултати интерактивно, отстраняване на грешки във вашия проект, сравняване на
симулационни резултати, Netlisting

1.3. Топология
1.3.1. Envisia Silicon Ensemble
Въведение, основни положения, времеви дизайн поток, системни променливи, съобщения за
грешки

1.3.2. IC Chip Assembly
Обзор на монтирането на чипове, пПодготовка, транслиране и проверка на данни, създаване
правила за трасировка, анализ и подготовка на дизайна за трасировка, пример за синтаксиса на
дизайн файлове, въпроси и отговори, решаване на проблеми, конвенции за именуване на
преходни отвори

2. Средства за автоматизирано проектиране на цифрови схеми (SYNOPSYS)
2.1. Методология
Въведение, процесът на проектиране, детайлно проектиране, проектиране на FPGA и ASIC.

2.2. Synopsys
CoCentric, физически синтез, средства за синтез, библиотечен компилатор, средства за
симулации, задаване на времена за статичен анализ и верификация

2.3. VHDL и Verilog
3. Проектиране на субмикронни транзистори (подпрагово напрежение, утечка на гейта и т.н.)
4. Системно проектиране, бъдещите тенденции (“мулти-физическа” симулация,
разпространение на грешката, мулти-технология, мулти-размерно: устройство (nm) на платка
(dm), аналогово и цифрово дизайнпроектиране за дълбоко субмикронни технологии).

