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INF3400 Digital Mikroelektronikk
Obligatoriske oppgaver DEL 11

Yngvar Berg, Øystein Bjørndal, Ole Herman S. Elgesem og Stian Selbek

I. DEL 11: LATCHER OG VIPPER

Oppgave 1: Simulering av en ekte en-fase vippe

Velg VDD lik 1.2V . Bruk Cadence med 90nm prosess og
simuler skjematikk for en ekte en-fase vippe. Last vippen med
en kjede bestående av 2 minimumsinvertere (enhetsinvertere).

a) Verifiser at vippen fungerer med en klokkefrekvens på
1 GHz.

b) Hva er laveste klokkefrekvens vippen kan fungere på?
c) Hva er høyeste klokkefrekvens vippen kan fungere på?

Oppgave 2: Utlegg av en-fase vippe

Lag utlegg for den ekte en-fase vippen, DRC og LVS skal
brukes for å verifisere utlegget.

Oppgave 3 (teori)

Kort forklart hvordan vil resultatet i oppgave 1 påvirkes av
utlegget ditt fra oppgave 2? (Tenk gjerne over valgene du har
gjort samt hvordan dette kan påvirke frekvensene den nå vil
fungerer over.)

II. HJELP TIL GJENNOMFØRING

En ekte en-fase vippe er beskrevet i teorikompendium 11
(fig 42). For skjematikken kan du dimensjonere transistorene
i forhold til minimumsinverterne. Det holder her å balansere
hver kolonne i vippen for seg.

I utlegget er det lurt å benytte seg av mulighet for å slå
sammen diffusjonsområder. Cadence slår sammen diffusjons-
områdene dersom du drar transistorene slik at de relevante
områdene blir liggende over hverandre. Dersom det ikke fun-
gerer, pass på at orienteringa er rett og at de rette transistorene
er valgt.

Bruk DRC for å sjekke om lagene du har lagt på er lovlig
plassert innen reglene for produksjonsprosessen. Bruk deretter
LVS for å verifisere at samme krets er beskrevet i skjematikk
og layout.

INNLEVERING

Husk å få med relevante figurer, utregninger, resultater,
skjematikk osv. Rapporten skal leveres i PDF format via inn-
leveringssystemet devilry(http://devilry.ifi.uio.no). Frister blir
publisert på semesterside/devilry.
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