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  1.Bevezető 
 
  A mai korszerú nagysebességű digitális nyomtatott áramkörök tervezésénél, előtérbe kerülő 
problémák, felderítésére kidolgoztak sokféle módszert, amiket együttesen Signal Integrity 
(jeltisztasági), és Power Integrity simulációknak neveznek. Mielőtt egy nyomtatott áramkört 
legyártanának, ellenőrizni célszerű, ezen problémák meglétét:  
●A vezetőpányákon a terjedő jelek a vevőnél még felhasználható paraméterekkel 
rendelkeznek-e (reflexió anlízis)  
●A külömböző vezetékek között csatolás útján terjedő zaj szintje elegendően alacsony-e.  
●A pcb-n lévő tápelosztó hálózat impedanciája a rendszer működési frekvenciáin, és néhány 
felharmónikusán elegendően alacsony-e (PDS).  
●Ugyanez többrétegű nyomtatott áramkörök esetében a lemez teljes síkja mentén vizsgálható 
(impedancia-eloszlás, szép 2D, 3D ábrák).  
●Az áramkörök, főleg a nagyobb teljesítményű processzorok, DSP-k, FPGA-k nagy 
zavarokat keltenek a táphálózatban. Ezek a folytonos táp-földréteg-párokon hullámként 
haladnak, mint egy távvezetéken, a széleknél visszaverődnek, maj visszajutnak a forrás 
helyére. Ha a PCB paraméterei olyanok, akkor a hatásuk összegződik, nagyobb tüskéket 
okozva, és lehetetlenné téve az áramkör működését. Ez a rezonancia, vagy rezonáns-mód 
analízis. 
  Bemutatásra kerülnek a szimulációk előkészítési műveletei, az IBIS modellek és szabványos 
lezárás-helyettesítőképek felhasználásáva. 
  A dolgozat témája az is, hogy ezeket a szimulációs eredményeket hogyan lehet (kell), 
visszaforhatni a lemez tervének módosít(gat)ásába, hogy végül az utolsó szimuláción is 
átmenve, működőképes formában legyártható legyen az áramkör. 
  Bemutatok néhány, a kereskedelemben kapható programon elvégzett szimulációs eredményt. 
Ezek egy részét én magam készítem, más részét internetes forrásokból szerkesztem be. 
 
  A „nagysebességű digitális”–témakörön két, nagyon hasonló, de nem teljesen azonos 
területet lehet érteni:  
  ●Az egyik a távközlő hálózatok, (optikai és sima) és azok áramkörei, pl ETHERNET, 
mostanában főleg a gigabit/sec tartományban. Itt a kábelezéssel, kábel-illesztéssel, és csak 
soros adatfolyamokkal foglalkoznak   
  ●A másik, a nagysebességű processzorok, DSP-k, memóriák alkalmazási területei, főleg 
számítógép-alaplapok, memória-buszok. Itt főleg párhuzamos, de soros adatátviteli 
vonalakkal is foglalkoznak, nyomtatott áramkörökön. Ezt emlegetik úgy, mint „backplane”-
design, ahol végül is komplex modulok összekötésére vannak a nyomtatott áramkörön a 
vonalak. Pl. egy SDRAM, akár ic, akár modul formában, az már magában egy komplex 
rendszer. Én ez utóbbi, második témával folalkozok a dolgozatomban inkább. Ezt azért 
emeltem ki, mert így az írásomból hiányozni fognak, a főleg az első kategóriára jellemző 
dolgok, ha esetleg valaki éppen ezeket keresné benne. 
 
  2. Elméleti alapok 
 
  2.1 eszközök 
 
●PCB vezetőpályák: 
  A nagysebességű digitális áramkörökben, és a nagyfrekvenciás analóg áramkörök esetében 
is már a nyomtatott áramköri vezetőpályák is távezetéknek számítanak. Hogy hol van a határ, 
arra vannak közelítő képletek.  Pl analóg áramkörök esetén azt mondják, ha egy vezeték 
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hossza>λ/10, (mások szerint λ/100 a határ) akkor távvezetéknek vehetők. Digitális áramkörök 

esetén nem a hullámhossz a meghatározó, hanem a felfutási idő. Itt ha  ltc
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jelre teljesül, az első feltétel akkor az már 
távvezeték. A könyökfrekvencia az a határ, 
ahol a digitális jel spektruma „letörik”, itt kezd 
hirtelenebben csökkenni.  
Ez nagyon lényeges, mert ez az egyik oka, 

amiért egyáltalán külön kell foglalkozni a nagysebességű digitális témával. Ezen határok alatt 
minden egyszerű, a vezetékek valóban csak egyszerű vezetékként viselkednek. A jelenlegi 
digitális áramkörök esetében ezek a határ-vezetékhosszak már a nyomtatott áramköri vonalak 
hosszának tartományában vannak. Ilyenkor jelenik meg a reflexiók káros hatása, és ilyenkor 
kell gondoskodni meg-
felelő lezárásokról, és 
arról, hogy a vezeté-
keknek a hullámim-
pedanciája megfelelő és 
állandó legyen, a veze-
tékek teljes hosszában, 
és esetleg a csatlakozó 
elemekben is. A micro-
strip vezetőpányák a 
ny.h. lemezek külső 
rétegein lehetnek, a 
stripline–ok belső réte-
geken (2 táp/föld réteg 
között 2 „signal layer”, 
egymásra merőleges 
irá-nyítással), a 
coplanar waveguide-ok 
bárhol. A hullám-
impedanciák a vezető-
pályák w, és t méretei-
től, és a szigetelő rétegek h vastagságától függenek. Ezeket nem manuálisan szokták 
számolgatni, hanem a tervezőrendszernek megadjuk, hogy mekkora legyen egy adott 
vezetőpálya hullámimpedanciája, és akkor az akkorára méretezi. (constraint-driven design, 
controlled impedance-routing.) 
   
●Lezárások 
  Lezárás egy távvezeték egyik végére tett bármi. Ennek az impedanciája, illetve a 
frekvenciafüggése az impedanciának, lényeges a rendszer működése, illetve a szimulációk 
szempontjából. Tehát nem az áramkörünket szimuláljuk, hanem a vezetőpályákat. Ehhez kell 
a szimulációs szoftvernek némi kis információ az áramkörönkről. Nem annak a belső 
működése az érdekes most, hanem csak az áramkörök csatlakozása a vezetékekhez.  A 
lezárást megadhatjuk egy impedanciával, mint a fenti ábrán, vagy Z(f) fügvénnyel, esetleg 
bizonyos szabványos lezárás-struktúrák valamelyikével, vagy IBIS-modell segítségével. A 
szabványos struktúráknak 3 csoportja van: driver, és vevő (receiver) oldali lezárások, 
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vezetékvégi lezárás. A lezárás nem azonos a felhúzó (pullup)/lehúzó (pulldown) ellenállással 
általában. 
 
  Szabványos lezárások: 
 

1. nincs lezárás     2. soros lezárás (csak driver) 

  
3. DC párhuzamos lezárás    4. Thevenin lezárás 

  
5. AC párhuzamos lezárás    6. clamp-diódás lezárás 

  
  A thevenin lezárásnál a Vt a lezárási feszültség (termination voltage), ami lehet +Vdd (pl. 
+5V, +3.3V…tápfeszültség), vagy direkt erre a cálra előállított feszültség. A thevenin lezárás 
célja még az is, hogy a vonalat a vevőnek a komparálási szintjének a környékére húzza fel. A 
párhuzamos lezárás se csak földre húzhat le, hanem Vt-re is lehet. Az ellenállások ahol csak 
egy van ott Z0 értékűek, ahol 2 (Thevenin), ott 2*Z0. Az alkatrészeinket a szimulációban ezek 
valamelyikével modellezzük, vagy ha bonyolultabbak, akkor az IBIS modelljükkel. 
 
●IBIS-modellek: 
  Ha bonyolultabb áramkört illesztünk egy távvezetékhez, akkor a szimulációban 
modellezhetjük az áramkört pontosabban is, mint ahogy azt a szabványos lezárásokkal lehet. 
Vagy írunk ilyen modell fájlt, de akkor használják inkább, ha egy ic-t illesztünk, és az ic-nek 
a gyártója rendelkezésre bocsájtotta az adott ic-hez való IBIS-modell fájlt. Ezek a fájlok az 
adott ic egyes lábainak a viselkedését írják le külömböző feszültségek, és frekvenciák esetén. 
( I(U), U(t) pontokkal közelített függvények, amiket többnyire mérési eredmények, vagy 
SPICE szimulációs redmények alapján készítenek) Tehát az ic belső működéséről semmit 
nem mond. Az nem is érdekes a nyomtatott áramkörök jeltisztasági vizsgálatainál. 
 
●Szem-diagramok: 
  A nagyobb sebességeken, amikor már 
éppen csak detektálható pl. egy buszon 
átvitt adat, akkor a szem-diagramok 
alapján lehet jól eldönteni, hogy még 
határeset-e a rendszerünk, vagy már 
teljesen működésképtelen a túlzott 
szimbólumközti áthallás miatt. 
 
Példa: DDR-memória párhuzamos 
adatbuszán (Agilent tech.)  
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  Ezen a „szem” az ábrában látható kis hatszög. Minél jobban közelíti a mért ábra ezt a 
hatszöget, (vagy még jobb ha egy négyszöget) annál jobb. Tehát minél jobban „nyitva van a 
szem” annál jobb. Ehhez a mért jelet duplán rajzolják ki, rendesen, és ellentétes előjellel is, 
egy ábrába. 
 
●Differenciális jeltovábbítás: 
  A differenciális jeltovábbítást, kis feszültség-amplitúdókkal (low voltage differential 
signaling) azért találták ki, hogy nagyobb adatátviteli sebességeket lehessen elérni ugyanolyan 
vezetékekkel. Előnyei: a visszafolyó föld/táp-áramok egymástsemlegesítik, emi hatásuk is 
kisebb. Az ilyen szabványú jelek kezelése párokban (i/o párok) történik. Van egy + és egy – 
vezeték, rajta a feszültség vagy kicsit nagyobb, vagy kicsit kisebb mint a vevő komparálási 
szintje (ami = a lezárási feszültséggel is). 
 
●Pre-layout analízisek:  
  Ekkor még csak kapcsolási rajz szinten meglévő rendszerben (áramkör, összeköttetések) a 
tényleges vezetékeket ideális távvezetékekkel modellezzük, és szimulálunk reflexiókat.  
 
●Post-layout analízisek: 
  A huzalozás megtervezése után már a kész huzalozásnak a tervezőrendszer által számított 
távvezeték paraméterei helyettesítődnek be a rendszer szimulálásakor. Ekkor már a végleges 
áramkör működése modellezhető. Lehet reflexió analízist, áthallás analízist, emi analízist 
végezni. A tápelosztó hálózat is modellezhető pre és post-layout szimulációval. 
 
 
  2.2  Signal Integrity (jeltisztasági) problémák 
 
 
  2.2.1 Áramvisszafolyási utak 
  Amikor áram folyik egy jelvezetéken, akkor egy ugyanakkora áram folyik az egyik ic 
tápvezetékén, és a másik ic földvezetékén is. Ha ez utóbbi földáram útja vávol esik a 
jelvezetéktől, akkor áramhurok alakul ki, ami induktív csatolás útján egyrészt zajt kelt más 
áramkörökben, másrészt veszi az azok által kibocsájtott induktív zajt.  
  Ha nincs külön földréteg, vagy legalább földre kötött copperpour, akkor a föld az csak veze-
ték. Ekkor ügyelni kell arra, hogy a nagyobb áramú áramkörök földárama ne folyjék keresztül 
olyan vezetékszakaszon, amin egy kisebb áramú, de érzékenyebb áramkör földárama folyik.  
  Ha van külön földréteg, 
vagy legalább földre 
kötött copper-pour, akkor 
a földáramok ezek 
sikjában elvileg tetsző-
leges úton haladhatnak a 
tápcsatlakozó földpont-
jához. Kis frekvenciákon 
ez az út többnyire a 
legkisebb ellenállású út, 
vagyis a legrövidebb út. 
Nagyobb frekvenciákon 
viszont ez az út a 
legkisebb induktivitású 
út, vagyis a földáram igyekszik a hozzá tartozó jelvezetékhez olyan szorosan haladni, amilyen 
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szorosan csak lehet. Ezt biztosítanunk kell a számára ha jót akarunk magunknak. Tehát legyen 
szabad út földfelületen minden jelvezeték alatt, ne legyen hurok. Ez az egyik oka a többrétegű 
áramkörök alkalmazásának. 
 
  2.2.2 Reflexiók 
  A reflexiók hatásai a digitális jelekre: bizonyos esetekben lassítják a jelek felsutását, máskor 
lecsengő rezgést okoznak (ringing). Persze ideális az az eset, amikor mind a forrás (driver), 
mind a terhelés (receiver, vevő) illesztve van a vezetékre. Ezt a gyakorlatban nem mindig 
engedhetjük meg magunknak, csak ha nagyon muszály.  
 

 

   Ha Rb=Z0<Rt 
 

  Ha Rb >Z0< Rt 
 

  Ha Rb <Z0< Rt 
 

  Digitális technikában többnyire ez az eset fordul elő: Rb<Z0<Rt. Ekkor mindig van rezgés. 
Ez a legrosszabb reflexiók szempontjából. A túllövést, és a lecsengési időt kell ésszerű 
határok alatt tartani. .  Tipikus pl. 10 Ω-os driver, 20…200 Ω-os vezeték, 10 kΩ-os vevő 
(TTL, CMOS…). De nagyobb sebességeken a teljesen illesztett 50 Ω a divat (ECL, TTL…), 
illetve pl. DDR memóriák esetén részlegesen illesztett: 10-22 Ω-os lezárások, 50 Ω-os 
vezetékekkel. A második eset is előfordul, ekkor a minél gyorsabb felfutási idő elérése a cél. 
Kifejlesztettek olyan áramköröket, ami erre immunis, az első bejövő feszültséghullámra 
reagál. Ez az „incident wave switching” és a GTLP áramkörök 
 
  2.2.3 Áthallás 
  Amikor egy vezetéken éppen 
fel vagy lefut a jelszint, akkor a 
közeli vezetékekben egy dupla 
feszültségtüske (+ és – ampli-
túdóval) keletkezik. Minél 
meredekebb, annál nagyobb a 
keletkező zavarfeszültség. Ez 
az áthallás lényegében minden 
és minden között létrejön, pl 
vezetékek, ic-lábak, táprétegek és jelvezetékek, csatlakozók között. Legjellemzőbb azomban, 
a párhuzamos memóriabuszok esetén, ahol sok hosszú vezeték halad szorosan egymás mellett. 
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A híradástechnikában külömbséget tesznek közelvégi és távolvégi áthallás között, de ott főleg 
árnyékolt kábelek vannak, a digitális nyomtatott áramkörök esetén viszont mindenütt ki 
vannak téve egymás hatásának a jelek. Ez az effektus meggátolhatja a jelek helyes 
detektálását, hibás működéshez vezethet. Az analóg referenciafeszültségeket, és lassú 
vezérlőjeleket is védeni kell ellene, aluláteresztő szűréssel, kisebb hidegítő kondenzátorokkal. 
 
  2.2.4 Tápelosztó hálózat (Power integrity)
  A tápvonalakon az egyes digitális ic-k áramlökéseket 
keltenek, amik a tápelosztó hálózat (párhuzamos) 
impedanciáján zavarfeszültséget ejtenek. Ezek az 
áramok főleg a rendszer működési frekvenciáin, és 
néhány felharmónikusán, azon kívül kisebb 
frekvenciákon (pipeline jellegű működések, belső 
számlálók, lassabb órajelű belső áramkörök miatt) 
jelentkeznek. Ezért terjed az a nézet, hogy a tápelpsztó 
hálózatokat frekvenciatartományban kell méretezni (a 
Cadence is ezt hírdeti).  
   Ezt a zavarfeszültséget adott szint alatt kell tartani, 
hogy az áramkörök egymást, és a saját maguk 
működését ne zavarhassák. Az ic adatlapokon 
többnyire +-5% tűrést engednek meg. Az ebből adódó 
hiba: Uzavar(f)=Ztáp.h.(f)*Iic(f). A zavaráramot 
megsaccoljuk, (dI~IDD0) majd Z(f) –et úgy alakítgatjuk, 
hogy az eredményül kapott U(f) mninden pontban a 
frekvenciatengelyen a Uzavar(f) a Vdd*(+-5%) on belül 
maradjon. Az alakítgatás úgy történik, hogy egy SPICE 
AC analízissel vizsgáljuk az ic táplábaihoz helyezendő 
táphidegítő kondenzátor-bankot. Ez a kondenzátorbank 
egyszerűen több különféle kondenzátor párhuzamos 
kapcsolásával jön létre. Ehhez persze a 

kondenzátorokat a nagyfrek-
venciás helyettesítőképükkel kell 
az áramkörben szimulálni, amiben 
így a soros induktivitásuk, és a 
soros ellenállásuk is szerepel. Ezt 
a kondenzátorgyártók adatlap-
jairól lehet megtudni. Egy adott 
értékű (és típusú) kondenzátor 
egy adott frekvenciasávban hatá-
sos, mint hidegítőkondenzátor. 
Ezért kell többfélével lefedni a 
spektrumot.  

  A tápelosztó hálózatnak egy adott ic felé van egy soros impedanciája is, ami jó hidegítések 
esetén csak konstans feszültségesést eredményez. A PDS (power distribution system) 
méretezésnél a hálózat párhuzamos impedanciájával foglalkozunk! Fontos megjegyezni, hogy 
ez az itt említett zavaráram, és feszültség nem azonos a táptüskének nevezett jelenséggel! 
Annak a megszüntetése az ic tokozás helyes megválasztásán múlik, nem a 
hidegítőkondenzátorokon. 
 

 7



 
 
  2.2.5 Tápréteg impedancia-eloszlása 
  A többréegű nyomtatott áramköröknél a tápelosztó 
hálózat 2 dimenziós, és a sík minden pontjában 
vizsgálható. A fenti részben leírt szimulációt el lehet 
végezni a sík minden pontjára, így minden pontban 
meghatározható egy impedancia, amit az adott 
pontban lévő ic lát a táphálózatból. Persze egyszerre 
csak egy adott frekvencián, különben már 4D ábrát 
kapnánk. Így kapunk szép 3D ábrákat, vagy színezett 
2D ábrákat. Ezek alapján úgy lehet módosítgatni a 
lehelyezett kondenzátorok számát, és értékeit, hogy 
pl. a sík minden pontjában egy adott határsík alatt 
maradjon az impedancia. Pontonként más is lehet ez a 
határ, mivel az egyes áramkörök más mértékű 
zavaráramot keltenek. Azért meg lehet adni egy 
globális maximumot is az impedanciára. Ennek a 
betartására a lemezen el kell helyezgetni a nagyobb 
impedancia csúcsok helyeire egy-egy kondenzátort. 
Nagyobb frekvenciákon (f>150MHz) már a 
kereámiakondenzátorok sem hatásosak, itt már csak a 
táp és a földréteg közötti kapacitás képes hidegítőként 
működni. Ha az sem elég, akkor csökkenteni kell a 
szigetelőréteg vastagságát köztük. 
  A jobb oldali ábrán látszik, hogy ha vékonyabb a 
szigetelőréteg, az maximális impedancia is lejjebb 
megy (10mΩ-ról 8mΩ-ra, és a minimális impedanciát 
a kondenzátor ESR-je határozza me, ami a 2. ábrán nagyobb)  
  Egyes programoknak ha megadjuk, hol milyen zajforrás van a pcb-n, akkor szimulálni tudja 
a zajszint-eloszlást a táp/föld rétegeken: 

 
Ezen az ábrán látható, hogy az ic-k felfelé, a hidegítőkondenzátorok lefelé húzzák a zajszintet. 
 
  2.2.6 Tápréteg-rezonanciák 
  Az áramkörök, nagy zavarokat keltenek a táphálózatban. Ezek a folytonos táp-földréteg-
párokon hullámként haladnak, mint egy távvezetéken, a széleknél visszaverődnek, majd 
visszajutnak a forrás helyére. Ha a PCB paraméterei olyanok, akkor a hatásuk összegződik, 
nagyobb tüskéket okozva, és lehetetlenné téve az áramkör működését. Ez a rezonancia, vagy 
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rezonáns-mód analízis. Ezt lehet időtartományban is analizálni, illetve maximális zaj-
amplitúdót kirajzoltatni. 
  Nézzünk meg egy ilyen zavarterjedést időtartományban: 

1.     2.     3.     

4.     5.    6.   
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  Az előző képsor 1 darab impulzus hatását mutatta. Rezonancia akkor alakulhat ki, ha 
periódikusan jönnek az impulzusok. Periódikus gerjesztéskor, ma a csúcsértékeket vizsgáljuk, 
hamar előtűnnek az ábrából a rezonáns helyek, és ott a zaj-amplitúdók adott frekvenciájú 
gerjesztésre. Ez ellen 3 dolgot tehetünk: Hidegítő kondenzátorok elhelyezése, osztott tápréteg 
(növeli a rezonanciafrekven-ciákat), alkatrészek újraelrendezése. Még egy lehetőség, ha 
frekvenciatartományban vizsgálódunk: melyik pontban mekkora a rezonanciafrekvencia. Pl. 
ahol f=100MHz, oda ne tegyünk 100MHz-en futó áramkört. 
 
  2.2.7 Stub-ok hatásai 
  Stub: vezetékleágazás. Ez lehet 
akár egy buszleágazás, egy üres 
csatlakozó, vagy egy túllógó via (pl 
2 közeli réteg között vezeti át a jelet 
a via, de túllóg a külső rétegekig). 
Ezeknek a kilógó (táv)veze-
tékvégeknek a végéről visszaverődik 
a jel, és csillapítja az eredeti jelet 
(insertion loss, S21). Ezért ha lehet 
ne használjunk mindig átmenő viát.  
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  Az ábrán egy 12 rétegű áramkörben megvalósított kétféle via-megoldás látható. 
 
  2.2.8 Jitter 
  Digitális rendszerekben szinkronizációs problámákat okozhat a jitter, vagy fázis-zaj. Ez 
egyszerűen azt jelenti, hogy a jelek fel/lefutó élei nem ott lesznek a vevőben, ahol kellene 
lenniük, hanem hol korábban, hol később. Ez a fázis zaj 2 komponensből áll: az egyik Gauss-
eloszlású (a jelre ráülő amplitúdó-zajból ered), a másik a szimbólumközti áthallásból adódik, 
és mindig az átvinni kívánt adatsorozattól függ.  

 
  2.2.9 Skew 
  Szinkron digitális rendszerekben fontos lenne, hogy minden egységhez egyszerre érjen oda 
az órajel, de ez az eltérő vezetékhosszak miatt nem lehetséges (futási 
idő eltérés), így az egyik egység előbb érzékeli, és reagál az órajelre, 
mint mondjuk egy másik egység. Ezt szokták vezetőpálya-hossz 
kiegyenlítéssel kezelni. Amelyik vezeték a leghosszabb, az marad, de 
a rövidebbeket a tervezőprogramok megtoldják annyival, hogy 
egyenlők legyenek. Ezt úgy oldják meg, hogy beiktatnak egy kis 
meander  alakú vezetékdarabot. Kis cikk-cakkok láthatók az ilyen áramkörökön.  
  Pin skew: ha a megérkező órajel felfutási ideje nem egyenlő a lefutási idővel. Ekkor a 
kitöltési tényező . Egyes processzorok ezt nem szeretik (pl megadják, hogy +-5% 
lehet). 

%50≠

 
  2.2.10 EMI 
  Az egyes vezetékek rádió adó és vevő antennaként is működnek, ha a hosszuk legalább 

olyan rövid, hogy a jelünkre: 
4
r

pd
tt ≈  igaz. ekkor lesz a vezeték negyedhullámú 

adó/vevőantenna. 
 
  3. Szimulációs módszerek:
 
  3.1 Reflexió-analízis 
  A reflexió-analíziskor a szimulátorok a nyomtatott áramköri vezetékeket szimulálják, nem az 
áramkörök tényleges működését. Így közölni kell a szimulátorral, hogy milyen lezárást 
akarunk betenni pluszban, illetve meg kell adnunk az ic-k IBIS-modelljeit. Esetleg néhány 
szabvány IBIS-modell közül választhatunk. Ezután a szimulátor egy többnyire négyszögjel 
gerjesztést ad a vezeték egyik végére (driver), és a többi végen számítja a jelalakokat. (idő 
vagy frekvenciatartományban) Ez a négyszögjelátvitel, ami majdnem ugyanaz, mint egy 
digitális adatsor átvitele, azzal a külömbséggel, hogy nem veszi figyelembe a szimbólumközti 
áthallás hatásait. Vagyis hogy pl. ha 1110 adasor jött, akkor másképp alakulnak az utolsó 
bitidőben a feszültségszintek, mintha pl 1010 sorozat jött volna. Mindig ic-lábtól ic-lábig (i/o 
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buffer-től/ig) szimulálunk, és mindig vezetékeket. A két dolog nem mindig egyértelmű pl. egy 
ic-kimenet és egy ic-bemenet között van két vezeték szakasz (net) és köztük egy ellenállás. 
Az ellenállás is részt vesz a szimulációban, de a két vezeték közül egyszerre csak az egyiken 
vizsgáljuk a jelalakokat (minden végpontban). 
 
  3.2 Áthallás-analízis 
  Hasonló az előzőhöz az inicializálása (lezárások, IBIS fájlok), csak meg kell adni egy 
agresszor, és egy áldozat –vezetéket. Az agresszorra a driver oldalon ráadja a vizsgáló-
négyszögjelet, az áldozat vezetéken a vevő oldalon pedig számítja a csatolás útján bekerült 
zavarfeszültséget. A redszerek működésének felső határa az (a jel-felfutási idő), ahol az 
áthallott zaj, mértéke nagyobb az i/o szabványban (TTL, ECL…) rözített határértéknél, mert 
ekkor veszélybe kerül a jelszintek biztonságos detektálása. Ezenkívül az áthallás jittert is 
okoz, ami szintén csökkenti a rendszer teljesítőképességét. Ennek a jitternek a hatását szem-
diagramon célszerű megfigyelni, és az egyes rendszertípusok specifikációival összevetni.  
 
  3.3 Spice analízis 
  Többnyire pre-layout analízisekre alkalmazható módszer. (Pspice, Hspice) 
 
  3.4 PI analízis 
  Kondenzátorbank méretezéshez spice alapú szimuláció (egyszerű AC analízis) a megfelelő, 
de többrétegű áramkörökben kondenzátorok elhelyezésének a vizsgálatára már post-layout 
szimulációkra van szükség. Ezeket lehet időtartományban megjelenítve vizsgálni, vagy 
csúcsértékeket detektáltatva a szimulációs szoftverrel.  
 
  3.5 Időzítési analízis 
  A vezetékek terjedési késleltetéseiből (vezetékhosszal arányos), és a reflexiókból eredő 
(eltérő) felfutási idő-lassulások, rezgés (ringing) esetén lassú lecsengés együttesen azt 
eredményezik, hogy a vevő később detektálja a jelet, mint ahogy azt az adó (driver) kiadta. 
Ezen késleltetések együttesen befolyásolják egy digitális rendszer működését, és felső 
működési határfrekvenciáját. Ezért van szükség ilyen időzítési (timing) analízisekre. Ezen 
jelenségek hatásai: skew (terjedési idő eltérés), lassú válaszidő (jel oda+jel vissza).  
  Szinkron órajelű rendszereknél azt kell vizsgálnunk, hogy adott időn belül legyen az 
egységek válaszideje, és hogy a jelterjedési késleltetések közel azonosak (eltérés, skew egy 
adott határon belül) legyenek a vezetékágakban. A sebesség felső korlátja a terjedési idő a 
legtávolabbi eszközig. A hosszkiegyenlítés miatt, amit ilyenkor alkalmazni sziktak, a 
közelebbi eszközökig is uganekkora lesz a késleltetés. Az adási/vételi jeleket szemdiagramon 
vizsgálva, ha már nem elég nyitott a szem, akkor elértük a rendszer teljesítőképességének 
(throughput) a felső határát. Más módszer, ha a szimulátor megvizsgálja az összes terjedési 
időt a rendszerben, és táblázatos formában (timing spreadsheet) közli. Ebből látható, hogy 
mekkora lett a maximális késleltetési idő, amiből a max működési frekvencia számolható. 
  Forrásszinkron rendszerek esetén már másra kell ügyelni. Pl. DDR-SDRAM memóriabuszok 
esetén. Itt minden adó-vevő pár között külön van órajelvezeték, kiegyenlített hosszakkal. A 
terjedési idő akár nagyobb is lehet, mint az órajel periódusideje. Itt a reflexiók hatásai, és az 
órajel-adatjel terjedési időkülömbsége (clock to data skew) korlátozzák a teljesítőképességet. 
A vételi oldalon a jelnek a szemdiagramja legyen elég nyitott. 
  Aszinkron rendszerek: itt a clock-data-skew sem korlátoz, viszont a reflexiók még igen. 
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4. Szimulációs szoftverek:
 
  4.1 Az Altium Protel 2004 
  Az Altium cég nyomtatottáramkör-tervezőrendszere a Protel2004 alkalmas spice 
szimulációra, pre/post layout reflexió-analízisre, és áthallás-analízisre. 
 

 
   
  Az egész analízis a Sinal integrity-menüponttal indul. 
Ekkor analizálja toleranciákra az összes vezetéket (reflexiók). Kijelzi, hogy melyik ment át. 
  Reflexió analízisnél (az ábrán is ez van) hozzáadjuk a vizsgálni kívánt neteket a jobb oldali 
listához, a Signal Integrity ablakban. Megadhatunk lezárásokat, amikkel kiprobáljuk az 
áramkörünket. De először lezárások nélkül analizáljunk. Ha így nem megfelelő az 
áramkörünk, még kipróbálhatjuk külömböző lezárások alkalmazása milyen eredményt ad. Ha 
így megtaláltuk a megfelelő lezárásokat, akkor azokat be is építhetjük a tervünkbe. Majd a 
reflections gombra kattintva a bal felső ábrák rajzolódnak ki. A listában láthatók az egyes net-
ek, és az, hogy melyik ment át a vizsgálaton. Ehhez meg lehet adni határadatokat, pl max 
túllendülés, max felfutási idő. Az áramkörszerkesztőben meg kell adni az egyes 
alkatrészekhez az IBIS modelleket az analízis előtt. A kijelzett diagramokat a következő 
képpen kell értelmezni: egy ábra= melyik ic-láb, melyik net-en. Ezeken belül a kölömböző 
vonalak: ugyanazon pont feszültség-időfüggvénye, de külömböző lezárások esetén.  
  Áthallás analízisnél megjeleníti oda-vissza, a vizsgáló jeleket, és az abból áthallott 
zavarjeleket. Ehhez legalább két netet kell hozzáadni a vizsgálandók listájához, és megadni 
egy agresszort közülük. 
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  Amíg a kapcsolásból nincs behuzalozott nyomtatott áramkör, addíg a vezetékeknek 
impedancia/hossz –paramétereket fixet ad a program. Amint behuzaloztuk, onnatól az 
analízisbe a valódi fizikai értékek kerülnek. 
  A program támogatja a „constraint-driven design”-nek nevezett módszert, ahol megadhatunk 
előre toleranciákat (Z0, max túllendülés, vezetékkésleltetés beállítása adott értékre…), amin 
belül kell tartani az áramkört, majd az autorouter ezt is figyelembe veszi huzalozáskor. Ezt a 
Design Rules ablakban lehet megtenni. 
 
 
 
 
  4.2 A Cadence Allegro PCB-SI (Specctraquest) 
 
  A Cadence a szoftvercsomagjait eléggé eldarabolta. Az egyes funkciókat külön programok, 
modulok valósítják meg. 
 
●Sigxplorer: 
  Főleg a pre-layout szimulációk 
eszköze. A huzalozástervezés előtt 
meghatározhatók a rendszer-működési 
peremfeltételek, pl clock skew hatásai, 
időzítési architektúrák tesztelhetők vele. 
A pcb tervben csak az itt lefixált 
feltételeket kell majd betartani.  
  Része a Sigwave hullámforma 
megjelenítő ablak, S-paraméter előállító 
(vezetékekre: insertion loss, return loss. 
Ezeket frekvencia-tartományban a 
Sigwave jeleníti meg), Spice alapú 
szimulátor, via model generátor -a stub-
hatások felderítésére és kézbentartására. 
  Megszerkeszthetjük a rendszerünk 
modelljét benne, és szimulálhatjuk is (Spice, Sigwave), vagy az allegro szerkesztőjéből is 
előállíthatunk a Sigxplorer számára (.top) topológia-fájlokat (tools>topology extract, majd 
view), és azon keresztül szimulálhatjuk. (a lenti ábrán is ilyen van) Ekkor félig pre-félig post-
layout a szimulációnk, mert a hullámimpedanciáinkat a megadott kényszerek alapján 
(Constraint managerben megadott értékek) helyettesíti be, vagy kiszámítja a 
vezetékszélességek, és rétegvastagságok alapján, míg a vezetékhosszakat a huzalozástervezés 
után lemért hosszakkal veszi be a modelljébe. A teljes post-l. szimuláció az lenne, ha mindent 
a behuzalozott áramkör alapján szimulálna. Ekkor már térszámításokról lenne szó, ami 
bonyolultabb ügy. 
  Ezzel a módszerrel meghatározhatjuk a max késleltetéseket, felfutási időket a rendszerben, 
és azok együttes hatásait, (clock skew) amik a rendszer maximális sebességét határozzák meg. 
Főleg nagy bonyolultságú rendszerekben ilyen analízis elengedhetetlen. Pl. szinkron 
rendszerekben a max késleltetés jóval kisebb kell legyen, mint az órajel periódusideje 
(SDRAM), forrásszinkron rendszerekben (pl. DDR memóriák buszai) csak a skew értékére 
kell hogy igaz legyen, és ott a vezetékhosszakkal játszadozva minimalizálhatók az ilyen 
hatások. Pl. egyenlővé tesszük az egyes clk vezetékeket, meander alakú késleltető vonalak 
beiktatásával (ezeket a tervezőrendszer teheti bele automatikusan).  
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Tools>topology extract 

 Az i/o típusra bal click, ekkor 
megjelenik a StimulusEditor. 
Beállítjuk a stimulust, majd 
ok, simulate 

 
Allegro 
 
 
 
 
          Sigxplorer 
 
 
 
 
           Sigwave 
 
  A Sigwave nem csak megjeleníti a szimulációs eredményeket, de a kapott jelalakokon 
összetett jelfeldolgozási, jel-analízis feladatokat is el lehet végezni. Pl. ablakolás, FFT 
számítás… 
 
● Tervezési-szabály szerkesztő (Constraint manager):  

  Meg lehet adni huzalozási 
paramétereket: hullámimpedan-cia, 
max késleltetések, max túllendülés, és 
egyéb jeltisz-tasággal kapcsolatos 
perem-feltételeket, toleranciákat. A 
differenciális jelpárok kezelését is itt 
adhatjuk meg a programnak. Az egyéb 
tervezési szabályokat nem itt állíthuk 
be. 

 
●Model integrity: 
  IBIS m ellek szerkesz-tésére alkalmas 
modul. A fájlokat szövegesen lehet 
szerkeszteni, de grafikusan is meg lehet 
jeleníteni.   

od
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●Floorplanner: 
Grafikus PCB szerkesztő, az egyes huzalozási stratégiák kipróbálására. 
 
●EMControl, Signoise: 
Az allegro pcb editorból menüként 
elérhető az emc analízis. (Ugyanitt 
érhető el az áthallás-analízis is. A 
Signoise része mindkettő.)  EMI 
problémák, zavarforrások lokalizálására, 
EMC-tervezési szabályok megadására.  

Emwave

  Táphálózatban zavarok időbeli 
terjedését lehet gejeleníteni az EMWave 
(Signoise-ban) ablakkal. Ez táp-
földréteg-párokat analizál.   
 
●Pcb-PI option: 
  Táprendszerekben fellépő zajok szimulálására, PDS-impedanciák meghatározására. Meg 
lehet vele határozni a szükséges hidegítő-kondenzátorok értékét, számát, és helyét. 
  Szimulációk: single node (1 db ic és egy táphálózat-impedancia), multinode (többrétegű 
esetben tápréteg több pontján végez szimulációt). Ehhez tartalmaz kondenzátor-könyvtárakat. 
 
●DesignLink: 
  Az Allegro lehetővé teszi, hogy en csak egy nyomtatott áramkört szimuláljunk egyszerre, 
hanem több egymáshoz kötött áramkört. (Multiboard design)  Pl. számítógép 
alaplap+memóriamodulok+egyéb kártyák+tápegység+a köztük lévő vezetékek -együtt 
szimulálása. 
 
 A külömböző verziók képességei: 
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  4.3 Az Ansoft Siwave 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A képen egy osztott tápréteg (split powerplane) szimulációja látható. Tápréteg-zajszint, és 
áthallás jelvezetékekre idő és frekvenciatartományban. 
 
  Saját pcb szerkesztője is van, de van import is, más tervezőrendszerekben tervezett teljes 
áramkörökhöz (bár ehhez külön meg kell venni az AnsoftLinks nevő konvertáló programot). 
Akárcsak a Sigrity Speed2000 programja. Képes tápréteg-impedanciaeloszlást, áthallásokat, 
rezonáns módokat, szigetelőanyagok frekvenciafüggését szimulálni. Megtalálható benne egy 
nagy kondenzátor-könyvtár is, amely tartalmazza több mint 1200 típusú kondenzátor 
frekvenciafüggő tulajdonságait. Ideális kiegészítés egy nagyobb tervezőrendszerhez, pl. 
Protel, Orcad. Sajnos még demo verziót sem lehet belőle letölteni. 
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  4.4 A Sigrity Speed 2000 
  Ez a program post-layout szimulációs kiegészítéseket kínál a nagyobb, de ilyen téren 
hiányosabb tervezőrendszerekhez. Utódja a Speed97 programnak. 
  Két lehetőség van a szimulációra: egyik, hogy a Generator nevű programjával 
megszerkeszjük a nyomtatott áramkört, a másik hogy kész tervet importálunk más 
programokból, pl Cadence Allegroból. 

 
 
  4.5 A MentorGraphics Hyperlynx és QuietExpert 
  Hyperlynx: Az előző kettőhöz hasonló alkalmazásra tervezték, viszont csak reflexiót és 
áthallást szimulál (legalábbis a demo verzió, ami nekem volt). 

 
 
A QuietExpert: EMC analizátor   
A szokásos EMC feladatokhoz. 
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5. Összefoglalás:
 
  A legteljesebb szimulációs szoftverek általában nem a legjobb tervezőrendszerekben vannak. 
Egyenlőre. Így meg kell mindenkinek találnia a megfelelő párosítást, tervezőrendszer+SI/PI 
szimulátor. Talán csak a Cadence Allegro-Specctraquest a kivétel, persze az is csak akkor, ha 
minden licenszet megveszünk hozzá.  
  A nagysebességű digitális tervezésben elengedhetetlen ezen programok használata, mert 
enélkül a tervezés szinte szerencsejáték. A jobb tervezőprogramokban szabályként lehet 
megadni pl hullámimpedanciákat, egyebeket… de a kész terv szimulációját is érdemes 
elvégezni. Sokkal kivitelezhetőbb módszer, mint egy prototípuson méregetni, főleg hogy 
azzal nem is férünk hozzá a belső rétegekhez, illetve a nagyobb sebességeken a mérés sem 
lenne egyszerű, vagy túl drága lenne, ha egyáltalán el lehet végezni minden mérést. 
 
 
6. Felhasznált anyagok:
 
●Újságcikkek: Tolerance calculations in power distribution networks – Istvan Novak Ph.d., Characterisation of 
via structures in multilayer printed circuit boards – Taras Kushata, Reviewing the basics of microstrip lines – 
Leo G. Maloratsky, Optimum Placement of Decoupling Capacitors on Packages and Printed Circuit Boards 
Under the Guidance of Electromagnetic Field Simulation - Yuzhe Chen, Zhaoqing Chen and Jiayuan Fang. 
●Alkalmazási leírások: Fairchild semiconductors (Backplane designers guide), Agilent Technologies inc. 
(Designing and validating high speed memory buses - Gregg Buzard, Measuring jitter in digital systems ) , 
Xilinx (Virtex-4 PCB designer’s guide), Infineon (EMC design guideline for microcontroller board layout). 
●Szoftcer leírások: Ansoft (Siwave adatlap), Cadence (Allegro pcb SI210, 230, 630, 610, PI-option adatlapok). 
●Trial és demo szoftverek: Altium,  Sigrity, MentorGraphics, Ansoft. 
●Egyetemi licenszelésű szoftverek: Cadence 
●Könyvek: High speed digital design – Howard Johnson Ph.d. 
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