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Descriptor BOE 
 
Diseño de dispositivos ASIC. Herramientas CAD: captura, simulación analógica i digital. Test de circuitos 
integrados. Subsistemas típicos en circuitos integrados analógicos. 
 
 
Objectiu de l’assignatura 
 
L’ojectiu de l’assignatura és, per una banda, donar una visió general del disseny microelectrònic, introduint 
tant els aspectes de metodologia de disseny com les consideracions tecnològiques que són clau en el fluxe de 
disseny d’un circuit integrat. Per altra banda, en l’assignatura es tractarà amb detall els conceptes específics 
més bàsics tant del disseny microelectrònic digital com de l’analògic. 
 
 
Temari 
 
UNITAT 1. Introducció al disseny microelectrònic (2+0 hores) 
1.1 Evolució de la microelectrònica 
1.2 Conceptes bàsics de disseny microelectrònic 
1.3 Tipus de circuit integrat 

 
UNITAT 2. Fonaments del transistor MOS en disseny microelectrònic (2+2 hores) 
2.1 Estructura física del MOSFET 
2.2 Models estàtics i dinámics del MOSFET 
2.3 Paràmetres de disseny CMOS 
2.4 Escalat tecnològic CMOS 
 
UNITAT 3. Elements tecnològics del disseny microelectrònic (6+2 hores) 
3.1 Fonaments tecnològics. Procès CMOS 
3.2 Efectes de la integració en el comportament dels dispositius 
3.3 Pertorbacions de la tecnologia 
3.4 Disseny d’elements passius: resistors, condensadors i inductors 
3.5 Interconnexionat 
3.6 Encapsulat 
3.7 Buffers i cel·les d’entrada / sortida 
 
UNITAT 4. Metodologia en el disseny microelectrònic. Eines CAD (4+0 hores) 
4.1 Introducció. El disseny microelectrònic com a pont entre l’especificació i la implementació del CI 
4.2 Etapes en el disseny d’un CI i eines CAD utilitzades 
4.3 Estils o alternatives de disseny 
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Disseny µelectrònic 



 
UNITAT 5. Disseny microelectrònic digital (8+6 hores) 
5.1 Disseny full custom de portes CMOS 
5.2 Disseny Standard Cell de circuits seqüencials 
5.3 Figures de mèrit de les famílies lògiques CMOS 
5.4 Famílies lògiques CMOS 

 
UNITAT 6: Disseny microelectrònic analògic (6+4 hores) 
6.1 Introducció 
6.2 Blocs analògicos bàsics 
 
UNITAT 7: Test de circuitos integrados (2+1 hores) 
7.1 Concepte i necessitat del test de circuits integrats 
7.2 Test del procès de fabricació: defectes de fabricació 
7.3 El test CMOS 
7.4 Disseny per a la testabilitat 
7.5 Test durant la vida activa del circuit integrat: envelliment 
 
 
 
 
 
Pràctiques de laboratori 
 
PRÀCTICA 1: Introducció al CAD de disseny. (2 sessions) 
S’introdueix l’entorn CAD de disseny microelectrònic WinVLSI. Es descriuen tots els passos del procès de 
disseny d’un inversor CMOS: captura d’esquemàtics, ERC, simulació pre-layout, síntesi física, DRC, 
extracció d’elements paràsits, LVS, simulació post-layout. 
 
 
PRÀCTICA 2: Disseny full custom d’una porta CMOS (2 sessions) 
En la segona pràctica es duu a terme el disseny d’una porta NAND CMOS de dues entrades a partir d’un 
conjunt d’especificacions parametrizat per cada grup de pràctiques i utilizant una tecnologia comuna per a 
tots. 
 
PRÀCTICA 3: Disseny standard cell d’un circuit seqüencial (2 sessions) 
En la darrera pràctica es duu a terme el disseny d’un comptador binari mòdul 5 amb entrada 
d’habilitació/deshabilitació de comptatge, implementat amb portes NAND i biestables. Pel disseny d’aquest 
circuit seqüencial s’utilitzen cel·les estàndar de la biblioteca de la tecnologia utilitzada i la cel·la NAND 
dissenyada en la pràctica anterior. El disseny no inclourà la generació del senyal de rellotge, que es suposarà 
que serà introduit externament. 
 
 
 
 
 
 
Mètode d’avaluació 
 
Examen escrit (75%) / pràctiques (25%) / treball opcional (modulador nota) 
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