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Resumo  
O planeamento de potência assume cada vez mais um papel de destaque no fluxo 

de design de circuitos integrados. A redução das tensões de alimentação, o aumento da 
densidade de integração, o aumento das frequências de funcionamento e o uso de 
técnicas de baixo consumo são factores que expõem a grelha de potência a possíveis 
problemas de integridade. 

O funcionamento correcto da grelha de potência é usualmente verificado por 
simulação. Esta simulação necessita de conhecer os estímulos da grelha, ou seja, quais 
os dispositivos eléctricos que a ela estão ligados e que dela obtêm as tensões e correntes 
que necessitam. Transições de vários dispositivos numa dada área, em instantes 
próximos podem causar uma degradação no funcionamento da grelha de potência. 
Assim, é importante conhecer o pior caso do ponto de vista da grelha de potência, onde 
o impacto das transições dos vários dispositivos na grelha é máximo. Dadas as 
dimensões do problema e o número de dispositivos existentes é comum assumir-se 
situações tipo em que uma certa percentagem dos dispositivos comuta, ou 
inclusivamente assumir-se o suposto pior caso em que todos comutam simultâneamente. 
No entanto, assumir que todos os dispositivos transitam no mesmo instante, ou seja 
afirmar que todos os dispositivos devem ser considerados na simulação da grelha de 
potência é ser-se excessivamente pessimista, dificultando ou mesmo impossibilitando a 
simulação da grelha de potência. Por outro lado, sabe-se que os vários dispositivos 
manifestam entre si relações temporais e espaciais decorrentes da forma e da localização 
onde estão ligados. 

O objectivo deste trabalho centrou-se no desenvolvimento de um algoritmo e na 
criação de uma ferramenta que capture as relações lógicas e temporais entre os diversos 
dispositivos de um circuito, de forma a determinar qual o intervalo de tempo e em que 
região do espaço ocorre o maior número de transições e quais os dispositivos 
intervenientes. Esta ferramenta lê a informação física do circuito, após o placement nos 
formatos standard do mercado, e gera um relatório onde indica quais os estímulos a ter 
em conta na simulação da grelha de potência a realizar posteriormente. 

Verificou-se que o número de dispositivos eléctricos activos num dado intervalo 
de tempo numa região do espaço é em número muito inferior ao número total de 
dispositivos disponíveis. Espera-se assim que os estímulos gerados pela ferramenta 
possam garantir um decréscimo no tempo de simulação de grelhas de potência, bem 
como uma melhoria na qualidade do resultado produzido. 
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Automação do projecto electrónico,  projecto assistido por computador, circuitos 

integrados, grelhas de potência, integridade de sinal, analisador temporal estático



  Abstract 

  vi  

Abstract 
 Power planning is one of the steps of the design flow of integrated circuits that 
has been gaining more interest from circuit designers each day. Decreasing supply 
voltages, increasing current demands per unit area, increasing clock frequencies and the 
use of low power design techniques make the power grid more vulnerable to integrity 
issues. 
 Power grid verification is usually done by simulation. This simulation requires 
knowledge over the stimulus that should be applied to the power grid, where the 
stimulus refers to the electrical devices that use the power grid to obtain the voltages 
and currents they need to operate. The activation of a certain number of electrical 
devices in a certain region in a small timing frame, may stress the power grid, since the 
devices may need an amount of current that is more than the power grid is prepared to 
give. Therefore, it is important to determine what sort of situation has the greatest 
impact over the grid, that is, to determine the worst-case from a power grid perspective. 
Due to the fact that this operation is highly complex, and the number of electrical 
devices involved is huge, it is common to assume that only a certain number of devices 
should be considered during simulation, or even try to consider them all. However, 
assuming that all devices are active during a certain instant, that is, taking them into 
account during grid simulation is irrealistic and may prevent the grid simulation from 
running. On the other hand, it is known that there are timing and spatial relationships 
imposed by the location and the way the devices are connected between themselves. 
 The main objective of this work is the development of an algorithm and the 
creation of a software tool that captures the timing/spatial relationships between 
devices, as a way to determine in which time frame and in what region may occur a 
higher number of device activations and which devices may activate. This software tool 
reads circuit’s physical information, after placement, in an industry stardard format, and 
generates a report containing which devices should be considered for grid simulation. 
 It was proven that the highest number of active devices in a fixed time frame is 
usually several times lower than all the available devices. It is expected that the stimulus 
determined by this software tool ensure a decrease in grid simulation run-time, as well 
as a quality improvement in the output of it. 
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1 - Introdução 
As grelhas de potência dos circuitos integrados são usadas para garantir as 

tensões e correntes que os dispositivos necessitam para efectuarem a sua função lógica 
ou eléctrica, no interior de um circuito integrado. São colocadas sobre o die, num ou em 
vários níveis de metal disponíveis e podem assumir uma forma regular como a grelha 
da Figura 1.1, ou irregular, motivada pela existência de restrições de vários tipos. 

 

 
Figura 1.1 – Grelha de potência regular (extraída de [1])  

 
A criação deste tipo de estruturas é cada vez mais um processo complexo e 

relevante no contexto do projecto de circuitos integrados. De acordo com [2], um 
estudo feito sobre 206 tapeouts de tecnologia maior ou igual a 0.13 micron, mais de 
50% dos tapeouts falhariam se o sistema de distribuição de potência não fosse validado 
de antemão. Os problemas que surgem com maior frequência nas grelhas de potência 
mal projectadas são a queda de tensão na rede de Vdd (IR drop), as oscilações na rede 
de Vss (ground bounce), e os efeitos da electromigração. Os dois primeiros têm 
impacto directo e imediato sobre a funcionalidade lógica e temporal do circuito. 
Sempre que os diversos transístores solicitam corrente à grelha, a resistência da mesma 
provoca um diminuição da tensão de alimentação, ao longo do percurso que se extende 
desde os pads de Vdd até aos vários transístores presentes no circuito. As oscilações 
que ocorrem na rede de Vss têm a mesma origem mas o efeito contrário, a tensão 
presente em Vss pode aumentar excessivamente. A electromigração provoca o desgaste 
das pistas da grelha de potência e limita o tempo de vida de um circuito. A 
electromigração pode ela própria conduzir ou agravar problemas de IR drop e ground 
bounce. É apresentado em Anexo A uma introdução às questões de integridade da 
grelha de potência.  

Uma forma de atenuar a queda de tensão na grelha de potência consiste no uso 
de condensadores de desacoplamento. Estes têm a função de servir de “reservatórios de 
carga eléctrica”, diminuindo o impacto da queda de tensão na grelha. No entanto, é 
necessário saber os locais da grelha onde colocar os condensadores de desacoplamento, 
já que não estando nos locais apropriados não evitam eficazmente a queda de tensão e 
apenas consumem silício, conforme exibido na Figura 1.2. 
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Figura 1.2 – Efeito da localização do condensador de desacoplamento (extraída de [3]) 
 
A redução das tensões de alimentação dos circuitos integrados, o aumento da 

densidade de integração (maior número de transístores por m2) com o correspondente 
aumento de correntes de fuga, o aumento das frequências de funcionamento e o uso de 
técnicas de baixo consumo, são factores que têm contribuído directamente para a 
degradação do funcionamento das grelhas de potência, de acordo com [3] e [4]. 

Consequentemente, a análise às grelhas de potência é cada vez mais necessária, 
se bem que também complexa. Na Figura 1.3 encontra-se o resultado final de uma 
análise feita à grelha de potência de um circuito (extraída de [5]). Nesta análise a grelha 
é alimentada a 3.3V e o valor minímo aceitável para a tensão em qualquer parte da 
grelha é de 3V. Abaixo deste valor a grelha não é validada. Regiões a vermelho 
apresentam possíveis quedas de tensão abaixo do valor mínimo aceitável. Regiões de 
outras cores apresentam tensões acima do valor mínimo, de acordo com a informação 
presente na parte direita da Figura 1.3. 

 

 
Figura 1.3 – Resultado da análise de uma grelha de potência (extraída de [5]) 

 
Para obter estes dados é necessário simular a grelha para prever o seu 

comportamento. Esta análise requer um conhecimento das situações que lhe são mais 
desfavoráveis; é necessário conhecer o pior caso do ponto de vista do impacto na grelha 
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de potência. No entanto, o pior caso em termos da grelha de potência, pode não ser um 
caso realista do ponto de vista do circuito.  

Simular exaustivamente a grelha de potência, i.e., aplicar todas as combinações 
de estímulos possíveis nas entradas do circuito para obter o pior caso não é solução, 
devido ao número de combinações ser elevadíssimo e a simulação ter de considerar as 
múltiplas interações entre os vários dispositivos. 

Assumir que todos os transístores do circuito transitam no mesmo instante, o 
que é geralmente demasiado pessimista, sobrevaloriza o problema. Qualquer solução 
que seja seguida para a resolução do problema sobrevalorizado, será sempre uma má 
solução, usualmente dispendiosa. 

O objectivo é obter um ou mais conjuntos de estímulos com maior impacto na 
grelha de potência, sem recorrer à simulação exaustiva e sem sobrevalorizar o 
problema. Ou seja, pretende-se encontrar os piores estímulos do ponto de vista da 
grelha, que sejam realistas do ponto de vista do circuito. Para o conseguir, pode seguir-
se uma abordagem baseada no tratamento da informação lógica e física dos circuitos. 
Isto significa analisar a forma como as portas lógicas se ligam entre si e como se ligam 
à grelha de potência. 

Através da lógica inerente a cada circuito e da caracterização de cada um dos 
elementos do circuito, é possível extrair correlações temporais existentes entre as várias 
portas lógicas do circuito. Este é o princípio dos analisadores temporais estáticos (do 
anglo-saxónico static timing analyzer - STA). Por outro lado, após a fase de place e 
route do fluxo de projecto, é possível conhecer a posição exacta de cada porta lógica no 
die, e conhecer ainda a forma como estas se encontram ligadas à grelha de potência. 

Usando este conhecimento é possível prever quais as regiões na grelha de 
potência e em que em instantes poderão ocorrer problemas de integridade de sinal. Por 
sua vez, tendo obtido as regiões, os instantes, e as portas lógicas responsáveis pela 
degradação do funcionamento da grelha de potência, é possível perceber quais os piores 
estímulos realistas do ponto de vista da grelha. 

Para a validação da metodologia descrita, um dos passos fundamentais, é a 
criação de uma ferramenta que a implemente. Tal pode ser feito, modificando o 
funcionamento de um analisador temporal estático, através da introdução da informação 
espacial das portas lógicas e da grelha. 

Por outro lado, é necessário conhecer as ferramentas que geram a informação 
lógica e física dos circuitos, nomeadamente as ferramentas de place e route, para obter 
a localização das várias portas lógicas e a sua ligação com a grelha de potência. Neste 
trabalho são analisadas duas ferramentas académicas e uma outra comercial muito 
usada na indústria da microelectrónica. No âmbito das ferramentas de place e route 
académicas enquadram-se o UMpack44-050804 (Capo), e o Feng shui 5.1. Como 
ferramenta comercial foi usada o First Encounter da Cadence Design Systems, sendo 
que esta última também foi usada para criar a grelha de potência. 

Para analisador temporal estático foi usado o software académico OpenAccess 
Gear Timer (OAG Timer). O acesso ao código fonte foi o factor de escolha preferencial, 
já que não existe qualquer ferramenta académica que implemente a metodologia 
descrita ou semelhante, e como tal, a existência de alterações de fundo no programa 
tornam-se previsíveis. 

Refira-se ainda que no contexto académico não se conhece qualquer ferramenta 
de análise de grelhas de potência. As ferramentas usadas para este efeito, são 
desenvolvidas por empresas de electronic design automation (EDA), pelo que o acesso 
livre à descrição do seu funcionamento é, se não impossível, muito dificultado. 
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2 - Análise da integridade de grelhas de potência 
Actualmente, o projecto de sistemas electrónicos inclui uma elevada 

percentagem de sistemas com funções lógicas. A concepção deste tipo de sistemas parte 
normalmente da descrição do seu funcionamento numa linguagem de alto nível. Esta 
descrição é sintetizada, i.e., traduzida para uma netlist (constituída por elementos que 
poderão ser transístores, portas lógicas ou outros elementos  de uma biblioteca), de 
acordo com o fluxograma da Figura 2.1. 

 

  
Figura 2.1 – Fluxo de execução típico para a análise de grelhas de potência 

 
Obtida a netlist, a fase seguinte é distribuir e ligar os elementos que a constituem 

pelo espaço disponível (place e route) no die. No final desta fase, é possível efectuar 
uma verificação temporal estática de forma a detectar eventuais violações temporais, 
caso em que uma nova fase de place e route (ou mesmo uma nova síntese) se exige. 
Tendo cumprido os requisitos temporais, a fase seguinte é projectar o sistema de 
alimentação (normalmente uma grelha) dos elementos da netlist, com o conhecimento 
de uma estimativa das correntes que o percorrem (conhecimento necessário para definir 
algumas características do sistema de alimentação).  

Com a grelha sintetizada e colocada sobre o circuito, pode usar-se uma 
ferramenta que extraia os parâmetros RC da mesma (RLC se se considerar o efeito 
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indutivo do package). Esta informação é passada a um analisador de grelhas, que em 
paralelo recebe um conjunto de estímulos, devolvendo o resultado da validação ou não 
da grelha. 

A metodologia apresentada é comum na análise de grelhas de potência, mas 
apresenta uma contrariedade, a definição de estímulos. Esta definição é geralmente 
feita, recorrendo a métodos probabilísticos ou então recorrendo ao conhecimento de um 
designer experiente. No caso probabilístico é usada uma ferramenta que observa a 
lógica do circuito, determinando a probabilidade de cada elemento transitar, 
conseguindo então obter um conjunto de estímulos. Em ambas as situações, a geração 
dos estímulos a aplicar na análise à grelha de potência é feita de uma forma ad-hoc e 
não utilizando toda a informação disponível resultante dos passos já concluídos da 
Figura 2.1. É descrita uma nova metodologia no fluxograma da Figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2 - Fluxo de execução modificado para a análise de grelhas de potência 

 
A informação espacial proveniente da descrição da grelha bem como a resultante 

do placement, acrescida da informação temporal inerente à lógica presente na netlist do 
circuito, pode ser dada a uma ferramenta de análise espacial e temporal estática que a 
processe, no sentido de encontrar um conjunto de estímulos mais realistas que os 
criados pela metodologia da Figura 2.1.  

Em ambas as metodologias, a simulação da grelha poderá ser feita através de 
ferramentas genéricas de análise de circuitos como o Spice ou o Spectre, embora tal seja 
ineficiente e por vezes impossível dado o número de parâmetros presentes numa grelha 
de potência. Normalmente para esta análise são usadas ferramentas específicas  que 
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tiram partido do tipo de estrutura regular e linear que a grelha de potência apresenta. 
Após a simulação da grelha é possível saber se existe ou não necessidade de rever o 
planeamento da mesma e prever onde será necessário ou desejável colocar 
condensadores de desacoplamento. 

Neste trabalho são focados todos os passos da Figura 2.1 que se encontram no 
interior do rectângulo verde, tendo como objectivo a geração automática de estímulos 
para a simulação de grelhas de potência. Como se afirmou, a qualidade dos estímulos é 
fundamental, não só porque os mesmos afectarão directamente a validação da grelha 
projectada mas também porque a simulação da grelha de potência é um passo 
computacionalmente exigente para circuitos com as dimensões dos actuais. 

Para determinar os piores estímulos realistas, devem conhecer-se as regiões da 
grelha que poderão ser mais susceptíveis à ocorrência de problemas. Assumindo que 
tanto a grelha como o floorplan do die são relativamente regulares, as regiões da grelha 
a focar, serão aquelas onde se encontrem ligadas o maior número de portas lógicas que 
transitem num curto intervalo de tempo. As várias transições neste intervalo de tempo 
exigem da grelha uma corrente eléctrica (na afirmação anterior assumiu-se que a forma 
de onda da corrente para cada porta lógica é idêntica), corrente essa que pode ser 
superior à que a grelha de potência consegue fornecer nesse intervalo. Este intervalo de 
tempo denominado de janela temporal, deverá ter um tamanho que resulte 
essencialmente do compromisso entre a precisão e o tempo de processamento da 
ferramenta. Através da informação espacial do placement conhece-se a posição de cada 
porta no die bem como a localização do seu pino de alimentação. Por outro lado, após a 
fase de planeamento e geração da grelha de potência, consegue-se relacionar a posição 
dos elementos constituintes desta (as várias pistas de Vdd), com os pinos de alimentação 
das portas, pelo que se conhece a zona de contacto entre uma porta e a grelha. 

Criando um modelo discreto para a grelha, ou seja, assumindo que esta é 
constituída por determinados pontos espaciais (que surgem naturalmente da estrutura 
que a grelha apresenta), é possível contabilizar a influência das transições das portas 
lógicas nestes pontos. Simplificando, conhece-se através de um método semelhante à 
análise temporal estática, para uma dada janela temporal, quais as portas que terão 
possibilidades de transitar. Cada uma destas portas influenciará a grelha discretizada em 
pontos específicos, nomeadamente nos pontos da grelha mais próximos dos pinos de 
Vdd das portas em questão. Finalizada a contabilização nos pontos da grelha 
discretizada da influência das possíveis transições, pode efectuar-se um varrimento 
espacial da mesma, de forma a detectar regiões em cujo impacto seja maior. Este 
varrimento é feito por uma janela espacial cujo tamanho é orientado pela relação 
precisão/tempo de processamento. Sendo encontrados os responsáveis pela degradação 
do funcionamento da grelha, tornam-se conhecidos os estímulos a aplicar à grelha de 
potência que pode então ser validada por simulação. Note-se que os estímulos aqui 
referenciados não devem ser confundidos com vectores de teste a aplicar a um circuito, 
os estímulos da grelha de potência dizem respeito às células que em certos instantes 
exigem daquela determinadas correntes. 
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3 - Ferramentas usadas no Projecto 
3.1 - Ferramentas de placement 

Conforme referido na secção 2, nos projectos de circuitos integrados é usual 
começar-se por definir a funcionalidade ou comportamento do projecto através de uma 
linguagem de alto nível como o VHDL ou o Verilog. A transformação da descrição de um 
circuito de uma linguagem de alto nível para uma netlist (constituída por portas lógicas ou 
outros elementos  de uma biblioteca), é designada de síntese lógica. 

Geralmente, após a síntese lógica do circuito, segue-se a fase de place e route. Em 
Anexo B as operações de placement e routing são descritas com mais detalhe. 

No contexto de placement foram estudadas três ferramentas, duas académicas e 
uma comercial de uso frequente na indústria. 

As ferramentas académicas analisadas foram: 
• Capo placer (incluído em Umpack-44-050804), proveniente de Giga-Scale 

Research Center (GSRC) 
• Feng shui 5.1, proveniente de Binghamton Laboratory for Algorithms, 

Circuits, and Computer Aided Design (BLAC CAD) 
Ambas se encontram disponíveis para download nas referências [6] e [7] 

respectivamente. 
A ferramenta Capo é apresentada na secção 3.1.1, e a ferramenta Feng shui na 

secção 3.1.2. A ferramenta comercial analisada para place e route e também usada para a 
geração da grelha foi o First Encounter, da Cadence Design Systems, e é apresentada na 
secção 3.3. Em Anexo C é apresentada uma descrição do tipo de informação presente nos 
diversos formatos de ficheiro que estas ferramentas lêem e geram. 

 

3.1.1 - Capo - UMpack-44-050804 

Segundo a referência [6], o Capo é uma ferramenta orientada para produzir 
placements para standard cells cuja operação de routing seja mais fácil de realizar 
(routability-driven). A operação de placement global usa o método de recursive-bissection 
[8]. O software Capo aceita como entradas um par de ficheiros no formato LEF/DEF 
(standard na indústria) e um formato mais simples para trabalho académico (o formato 
GSRC-Bookshelf).   

Conforme anteriormente referido, o software Capo é uma ferramenta de placement, 
não estando habilitada a fazer a síntese lógica de circuitos. Aceita dois tipos de flows, o 
primeiro usa um par de ficheiros LEF/DEF, o segundo usa o formato GSRC (constituído 
por um conjunto de ficheiros com extensão .nets/.nodes/.wts). O formato GSRC surgiu por 
sua vez, tendo por base um conjunto de ficheiros de extensão .net/.are/.netD.  

Cada um dos flows possíveis é apresentado de seguida. 
 
Flow GSRC-Bookshelf  
Adicionalmente aos ficheiros .nets/.nodes/.wts, para usar o software de placement 

Capo, dever-se-á ainda criar ainda um outro ficheiro (desnecessário se já existir) do tipo 
.scl (standard cell layout) 
 A criação deste ficheiro pode ser feita automaticamente a partir do binário 
LayoutGen-Lnx32. O utilizador pode especificar dois parâmetros com influência no 
ficheiro .scl gerado: o aspect ratio e o whitespace. O aspect ratio é definido como o 
quociente entre a altura do die (altura da row multiplicado pelo número de rows, 
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assumindo que todas as rows têm altura constante) pela largura de cada row. O whitespace 
define a quantidade de área (em percentagem) que deverá sobrar no die após o placement 
de todas as células. Note-se que quanto maior for o valor de whitespace, mais fácil será a 
operação de routing do circuito, mas por outro lado, maior poderá ser o desperdício de 
silício. 

Deve ser acrescentado ainda que o Capo ao gerar o placement das células poderá 
ter necessidade de as reorientar (e.g. para aproximar pinos que formam a mesma net). A 
orientação usada é descrita nos ficheiros por um ou dois caracteres respeitando a Figura 
3.1.1.1, onde N representa a célula na posição original. 

  

   
Figura 3.1.1.1 – Orientações possíveis para as células 

 
 Após este passo intermédio, o Capo é executado com o argumento –plotNodes para 
se poder visualizar graficamente a posição das células. 

O ficheiro de extensão .pl resultante do placement contém toda a informação do 
placement efectuado, conforme ilustrado no seguinte código-exemplo: 
 
/*Ficheiro out.pl*/ 
 
 p1           0        2304 : FS  
 p2           7        2304 : FS  
 p3          15        2304 : FS  
 p4          22        2304 : FS  
……….. 
 a0        2004        1632 : FN  
 a1        1347         928 :  N  
 a2        1649        1152 :  N  
 a3        2080        1856 :  N  
 a4        2173         288 : FN  
 a5         281        1696 :  N  
......... 
 

O formato é o seguinte: 
cell x y : orient 

onde cell é o nome da célula, x e y representam as coordenadas do ponto inferior esquerdo 
da célula e orient a orientação da célula (de acordo com a Figura 3.1.1.1). 

O placement das cells e pads para o circuito ibm01 de [9] pode ser visualizado na 
Figura 3.1.1.2 

 

 

N 
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Figura 3.1.1.2 – Placement das células e pads (AR 1 e WS 10) para o circuito ibm01 de [9] 

 
Flow LEF/DEF 
No caso de se usar o par de ficheiros LEF/DEF, o uso do Capo é semelhante, mas 

torna-se desnecessário o uso do binário LayoutGen-Lnx32.exe já que a caracterização do 
die já está feita no ficheiro .LEF. 

Pode usar-se o parâmetro “-plotCongMapGP congmap” durante a invocação do 
Capo para criar um ficheiro “congmap.plt” com a representação 3D da estimativa da 
congestão nas ligações. Essa representação pode ser vista na Figura 3.1.1.3. 

Na Figura 3.1.1.3, observam-se algumas regiões com elevada congestão de ligações. 
Esta congestão pode levar à impossibilidade de completar a fase seguinte de routing. 

Com este tipo de mapas é possível poupar tempo no design cycle já que um design 
que à partida pareça fortemente congestionado não deve seguir para a próxima fase, até o 
problema ficar resolvido. 

 

 
Figura 3.1.1.3 – Mapa de congestão gerado por Capo para o circuito ibm01 de [9] 

3.1.2 - Feng shui 5.1 

Da referência [7], o Feng shui 5.1 usa para o placement global o mesmo método 
que o Capo (recursive bissection), aceitando igualmente um par de ficheiros LEF/DEF ou 
o formato GSRC – Bookshelf. 

Após utilização do software Feng shui 5.1, conclui-se que este é em tudo semelhante 
ao Capo. Possui dois tipos de flow, o GSRC e o LEF/DEF. Como saída, gera um ficheiro 
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do tipo .pl (GSRC/Bookshelf) com o placement. Permite ainda, calcular uma estimativa do 
comprimento médio das ligações entre células como métrica para avaliar o placement. 
Adicionalmente possui um router integrado. O funcionamento com o Feng shui é 
facilitado já que possui uma interface gráfica. Na Figura 3.1.2.1 pode ver-se o resultado 
final de parte de um placement para o circuito ibm01 de [9]. 

 

 
 Figura 3.1.2.1 – Placement das células para o circuito ibm01 de [9] 

3.2 - Verificação temporal 

O atraso que existe na propagação ao longo de um dado caminho de um sinal 
lógico pode levar a um comportamento incorrecto do circuito. A simulação lógica, é um 
procedimento bastante preciso (não obstante a precisão depender sempre do número de 
vectores que estão disponíveis nas entradas do simulador lógico), analisando o circuito do 
ponto de vista da funcionalidade lógica e do ponto de vista temporal. No entanto requer 
vectores de teste nas suas entradas e apresenta geralmente um tempo elevado de 
processamento. Simular logicamente o circuito para todas as combinações dos vectores de 
entrada possíveis seria o ideal, mas é computacionalmente impossível para circuitos LSI e 
VLSI. Uma forma de contornar esta complexidade e ainda conseguir obter uma boa 
precisão na análise do comportamento temporal, consiste em realizar análise temporal 
estática (STA). 

As vantagens e desvantagens entre ambos os métodos estão sumarizadas na Tabela 
3.2.1. 
 

Tabela 3.2.1– Diferenças entre verificação temporal estática e dinâmica 
Verificação temporal dinâmica Verificação temporal estática 

Boa precisão Média precisão 
Lenta Rápida 

Capacidade limitada Grande capacidade 
Usa informação lógica Ignora informação lógica 

Requer vectores de teste Não requer vectores de teste 
Permite verificar o correcto funcionamento 

para os vectores usados 
Permite determinar uma estimativa do 

atraso máximo 
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Para se exemplificar como o tipo de análise temporal é feita, considere-se o 
caminho entre a entrada U do flip-flop 1 e a entrada W do flip-flop 2, representado na 
Figura 3.2.1. 
 

 
Figura 3.2.1 – Diagrama de blocos para análise temporal (extraída de [10]) 

 
Segundo a referência [10] para confirmar o funcionamento temporal de um 

circuito, é necessário analisar o atraso total medido entre a entrada de um elemento de 
memória síncrono e a entrada do elemento de memória síncrono seguinte (na realidade, o 
funcionamento temporal correcto pode ter mais restrições). 

Considere-se os parâmetros ζS (tempo de setup), ζH (tempo de hold), ζC (clock 
skew) e ζP (tempo de propagação na parte combinatória do circuito) 

Na Figura 3.2.1.1 para evitar problemas temporais, devem ser respeitadas duas 
condições, a de caminho curto e de caminho longo. A condição de caminho curto  afirma 
que o atraso máximo medido do ponto U a W tem de ser superior ao ζH do FF2 somado 
com o valor do clock skew máximo (note-se que C1 e C2 são o mesmo clock mas C2 
apresenta skew relativamente a C1): 

 
ζQm1 + ζPm > ζH2 + ζC           (3.2.1) 
 

onde o índice Q se refere-se ao atraso do FF1, m ao valor mínimo, e o símbolo ζPm ao 
atraso de propagação mínimo na parte combinatória do circuito. 

Por outro lado, o sinal proveniente de U tem de chegar a W no espaço de tempo de 
um período de relógio ζT (a menos que se pretenda gastar deliberadamente mais do que um 
período de relógio para o processamento na parte combinatória). Assim a condição de 
caminho longo afirma que o atraso total de U para W mais o tempo de setup de FF2 tem 
de ser menor que um período de relógio menos o clock skew ou seja: 

 
ζQM1 + ζPM + ζS < ζT - ζC    (3.2.2) 
 

onde o índice M diz respeito ao valor máximo. 
Em flip-flops, os parâmetros de ζS, ζH, ζQm e ζQM, são normalmente bem 

conhecidos. O parâmetro ζC também pode ser estimado (o posicionamento dos vários FF’s 
dentro do die influencia o clock skew). Assim, os diversos analisadores temporais diferem 
na forma como calculam o ζP ,  

O parâmetro ζP é composto por atrasos nas portas lógicas (é necessário diferenciar 
o caso em que a porta produz um sinal rise ou um fall já que os atrasos podem ser 
substancialmente diferentes), e atrasos nas ligações entre portas (interconnect wires). 
Esses atrasos podem ser dados ao analisador ou serem calculados (estimados) por este 
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através de diversas formas. Em Anexo D são apresentados dois métodos possíveis para o 
cálculo de  ζP (usando STA). 

 O tipo de informações que os analisadores precisam para calcular os atrasos de 
propagação na parte combinatória de um circuito, são entre outros:  

- netlist e restrições temporais do circuito 
- a capacidade/resistência de carga para cada porta 
- os tempos de subida e descida para cada porta 
- a capacidade de drive para cada porta 
- características do clock/s 
 Normalmente, na saída dos analisadores temporais é possível observar a seguinte 

informação: 
- o atraso máximo de um circuito combinatório 

 - eventuais violações temporais (tempos de setup e hold não respeitados) 
 - violações de slew/slope 
 - violações temporais relacionadas com a presença de ruído 

3.2.1 -   Breve introdução sobre a análise temporal estática 

No cálculo de ζP, usando análise temporal estática, não interessa o valor lógico das 
portas lógicas a montante do ponto onde o analisador temporal se encontra, mas apenas o 
tipo de transição (transição de subida ou de descida). Para cada ponto (pino do circuito) o 
analisador vai propagando uma estimativa do atraso máximo detectado para cada uma das 
transições possíveis. Ao atingir uma saída do circuito ou a entrada de um elemento 
sequencial, a análise desse caminho termina, sendo então conhecidos todos os atrasos 
máximos possíveis para cada um dos pinos pertencentes a esse caminho. Ao reter o valor 
do atraso máximo para cada um dos pinos, garante-se através do pior caso do ponto de 
vista temporal, que se o valor atingido na saída respeitar as restrições temporais existentes, 
então o circuito funcionará correctamente do ponto de vista temporal. Existe algum 
pessimismo na análise pois assume-se que os sinais transitam pelos caminhos de maior 
atraso; é este pessimismo que fornece a garantia de se estar a gerar um majorante do 
atraso. Por outro lado, ao desprezar-se a lógica das portas analisadas, a verificação feita é 
muito mais rápida (ainda que possa ser pessimista). Na secção 3.2.2 é apresentada uma 
ferramenta de análise temporal estática bem como um exemplo deste tipo de análise. 

3.2.2 - Ferramenta de análise temporal estática (oaGear 0.95)  

O oaGear 0.95 (de OpenAccess Gear 0.95) é um pacote de ferramentas académicas 
entre as quais se inclui um analisador temporal estático (oaGear Timer) escrito em C++. 
Internamente, o oaGear Timer vai buscar toda a informação de um circuito a uma base de 
dados de nome OpenAccess (OA), que é apresentada em Anexo E. O acesso a esta base de 
dados pelo Timer, é feito através de uma application programming interface (API) escrita 
também ela em C++.    

Actualmente, o pacote oaGear contém: 
- Analisador temporal estático (STA) 
- Interface gráfica com visualizador de circuitos 
- Circuitos benchmark 
- Ferramenta de placement de standard cells (Capo) 
- Ferramentas de conversão e mapeamento 
A interface gráfica é o OAG Bazaar; trata-se de uma ferramenta que permite 

visualizar o die, após a operação de placement (ao nível da célula) [11]. Possui também o 
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placer Capo, e respectivo wrapper para OA, e ainda uma série de ferramentas de 
conversão (verilog para OA com informação funcional), mapeamento (de um circuito 
verilog para uma dada biblioteca .lib), entre outros. Para o projecto Tagrid, apenas são 
relevantes o OAG Timer e o Capo já apresentado na secção 3.1.1. 

 O OAG Timer faz análise temporal estática (sem vectores nas entradas do 
circuito) baseado no método do caminho crítico. O binário usado é o analyzeTiming, que 
necessita de vários ficheiros para correr, nomeadamente: 

- biblioteca com o design escrita na base da dados do OA 
- nome do módulo hierarquicamente superior (top cell view) 
- biblioteca .lib do circuito (para cada célula contém capacidade dos pinos, 

potência consumida, os modelos de atraso das portas lógicas, entre outros) 
- o tipo de relatório que deve gerar (temporalmente completo, o pior caminho ou 

outros) 
 -  um ficheiro .sdc (contendo as restrições temporais em vários pontos do circuito, a 

frequência do clock, etc). 
As notações usadas no OAG Timer são as seguintes: 
- pino do circuito (entrada ou saída de uma gate, que não seja primária do circuito) é 

designada de instTerm (instance terminal). 
- um pad do circuito é designado por term (terminal) 
- uma célula do circuito é um block ou inst (instance) 
- PI e PO significam respectivamente primary input e primary output 
- Um conjunto de pontos electricamente equivalentes é designado por net 
O fluxo de funcionamento do OAG Timer (nomeadamente a parte relevante para o 

projecto Tagrid - o forward traversal do circuito) é descrito no fluxograma da Figura 
3.2.2.1 (em Anexo F encontra-se um fluxograma mais detalhado). 

 

 
Figura 3.2.2.1 – Fluxo de execução do oaGear Timer 
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Para facilitar a compreensão do fluxograma apresentado na Figura 3.2.2.1 é 
apresentado um exemplo de um circuito analisado pelo oaGear Timer. 

 

 
Figura 3.2.2.2 – Exemplo de um circuito analisado pelo oag Timer 

 
De acordo com a Figura 3.2.2.1 que descreve o fluxograma do funcionamento do 

oag Timer, a análise dos pinos do circuito da Figura 3.2.2.2 inicia-se no único pino de 
clock existente em 1. Durante a primeira fase recursiva de 1 a 7 é calculada a carga 
capacitiva de cada net (o fluxo da recursividade encontra-se ordenado numericamente por 
ordem crescente). Como 7 é PI o Timer inicia o forward traversal do circuito (as 
operações de forward traversal estão ordenadas alfabéticamente, iniciando-se em a). De b 
para c, o Timer usa a informação capacitiva da net à qual o pino I0/Y está ligado e do pino 
I0/A para calcular o atraso para a saída da porta I0. Em d, o Timer verifica que há entradas 
da porta lógica que ainda não foram analisadas pelo que entra numa nova fase de 
recursividade parando na PI G1. A restante análise é idêntica até ao pino j, onde o Timer 
pára já que se trata de uma entrada de um elemento sequencial. O Timer verifica que não 
existem mais pinos de clock por analisar, e de acordo com a Figura 3.2.2.1, escolhe um 
pino PO ainda não analisado e entra numa fase de recursividade, parando num pino de 
saída de um registo em k (poderia ser PI ou outro pino que eventualmente já tivesse sido 
analisado). Procede de igual forma até todos os pinos terem sido analisados. Como se 
exemplifica o início da análise é feito nos pinos de clock e nos pinos PO. Tal 
procedimento garante que todos os caminhos do circuito são analisados. Por outro lado, 
note-se que sempre que se atinge a entrada de dados de um elemento sequencial, a 
propagação do atraso máximo não é feita, já que a entrada de dados não garante por si só a 
propagação de informação para a saída nos instantes em que atinge a entrada, quem o faz é 
a entrada de clock do dispositivo.  

Após a obtenção dos atrasos máximos para cada pino do circuito, o Timer lê do 
ficheiro .sdc as restrições temporais existentes (em geral nos pinos de saída), efectuando 
então um backward traversal do circuito (anota, para cada pino, o tempo requerido para a 
chegada de um sinal). Após esta operação, o slack nos pinos, ou seja, o tempo de folga 
existente entre o pior tempo de chegada do sinal e o tempo requerido para a mesma 
chegada, torna-se conhecido, e são reportadas eventuais violações temporais (slack 
negativo). Por ser irrelevante para o projecto, esta fase não é representada na Figura 
3.2.2.2. 
 

3.3 - Geração da grelha de potência 

Para a geração da grelha de potência foi usado o First Encounter da Cadence Design 
Systems. 
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O software SOC Encounter (distribuição SOC52) permite efectuar, na mesma 
plataforma um grande número de passos do fluxo de design de circuitos integrados 
digitais. Começando por aceitar uma descrição RTL (register transfer level/language) do 
circuito, o Encounter permite exportar uma descrição GDSII com o circuito 
completamente caracterizado. 

Esta ferramenta permite, entre outras operações, efectuar a síntese lógica e 
placement de circuitos. Pelo facto de absorver o funcionamento do Capo e do Feng shui e 
de ainda possuir um número acrescido de funcionalidades, foi a ferramenta escolhida para 
gerar toda a informação necessária para o analisador temporal e espacial estático da Figura 
2.2. 

O First Encounter aceita diversos tipos de flows, entre os quais se destacam o flow 
LEF/DEF e o flow OpenAccess. 

 
Flow LEF/DEF  
Este tipo de flow é semelhante ao flow LEF/DEF usado pelo Capo, necessitando 

adicionalmente de um ficheiro .lib descritor de uma biblioteca com informação adicional à 
presente no ficheiro .lef. O ficheiro .lib está escrito no formato Liberty, desenvolvido pela 
empresa de EDA Synopsys (standard do mercado). Contém informação específica para 
cada tipo de porta da biblioteca nomeadamente a capacidade de cada pino de entrada, o 
slewrate da porta para cada tipo de transição, o consumo de potência para forçar um 
transição na saída, entre outros. Alguma desta informação, apesar de específica para cada 
porta, depende da localização da mesma na netlist do circuito (por exemplo o slewrate de 
uma porta vai depender do número e tipo de portas que esta tem a jusante de si mesma e a 
que portas está ligada), por isso mesmo encontra-se descrita no .lib como uma lookup 
table (LUT) em que uma das variáveis de entrada é a capacidade de carga (load) do pino 
de saída. 

Em Anexo C é apresentada uma descrição da informação contida no par de ficheiros 
LEF/DEF. 

 
Flow OA  
Este tipo de flow é mais simples, já que evita a necessidade de importar vários 

ficheiros, cada um com formato diferente, para descrever o mesmo design. Neste flow 
apenas é necessário importar a base de dados OA que descreva o design que se pretende 
analisar uma vez que esta deve ter associada toda a informação necessária à ferramenta. 

Neste trabalho, a plataforma Encounter foi usada sobre circuitos que acompanham a 
distribuição OpenAccess 0.95.  
  

3.3.1 - Planeamento primário da grelha de potência 

Conforme mencionado na secção 3.1.1, o Encounter permite realizar o fluxo de 
design desde a descrição RTL do circuito até ao GDSII (tapeout). Um dos passos 
necessários após a leitura do circuito e da caracterização das células do mesmo, é 
configurar o floorplan. Algumas das opções que podem ser configuradas são o rácio H/W 
(o equivalente ao parâmetro aspect ratio no Capo) do die, o core utilization (equivalente 
ao parâmetro whiteSpace) que permite especificar que valor de área deve sobrar após todas 
as células terem sido colocadas no die, o core to io boundary, parâmetro que permite 
reservar área para, por exemplo, a colocação dos anéis (rings) de Vdd e Vss, entre outros. 

O planeamento da grelha de potência é dito primário já que nesta fase, e para 
circuitos com milhares de gates, o projectista pode não saber os locais no die onde existe 
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maior actividade de portas, e consequentemente maior probabilidade de existência de 
problemas com a integridade do sinal de alimentação. Assim a primeira grelha de potência 
projectada poderá ter de ser alterada, numa das fases seguintes do projecto.  

A título de exemplo demonstra-se a criação de uma grelha de potência para o 
circuito s27. Em geral, no projecto da grelha é conveniente ter uma ideia da corrente 
média que a atravessa (esta pode ser obtida através de ferramentas que estimam a potência 
consumida olhando para cada elemento de um circuito), para definir algumas 
características da grelha (largura miníma das pistas, etc).  

Na Figura 3.3.1.1 pode ver-se o floorplan do circuito s27, com os anéis de 
alimentação a envolver o die. O anel exterior está polarizado a Vdd e o interior a Gnd 
(note-se que as pistas acima e abaixo do die estão a verde pois atravessam a camada de 
metal 3 (horizontais), e a laterais a vermelho pois encontram-se em metal 2 (verticais). 

 

 
Figura 3.3.1.1 – Criação dos anéis de distribuição de Vdd e Gnd 

 
Após a criação dos anéis, são colocadas as tiras verticais (stripes) unindo a parte 

superior e inferior dos anéis, o que ajuda a prevenir os problemas de queda de tensão (IR 
drop), distribuindo corrente por todo o circuito de forma mais uniforme. A estrutura 
resultante é então uma grelha de potência, conforme se visualiza na Figura 3.3.1.2. 
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Figura 3.3.1.2 – Criação da grelha de potência para o circuito s27 

 
As stripes criadas ficaram em Metal 2 (e por isso verticais, espaçadas de 15µm entre 

si, sendo este e outros parâmetros variáveis). Finalmente é feito o routing da grelha através 
do comando sroute (special route) com os valores de default o que criará em Metal 1 
pistas horizontais de distribuição de tensão e massa (designadas por standard cell wires), 
cujas localizações coicidem com os pinos de alimentação das standard cells, e ainda vias 
que ligam as pistas, as tiras e os anéis, conforme é visivel na Figura 3.3.1.3. 
 

 
Figura 3.3.1.3 – Grelha de potência completamente sintetizada 
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Note-se que duas pistas consecutivas ligam a tensões diferentes; se a pista n liga a 
Vdd a pista n+1 e n-1 ligará a Vss. Tal situação provoca que certas células, aquando o 
placement (poder-se-á optar por realizar o planeamento primário da grelha de potência 
antes das operações de place e route) tenham de ser sofrer um flip de forma a que os seus 
terminais de alimentação estejam coerentes com as pistas existentes no die. 

Conforme referido anteriormente o First Encounter também faz placement e routing 
das células. O algoritmo de placement usado pelo Encounter pode ser orientado por 
questões temporais (significa que o algoritmo poderá tentar minimizar o comprimento das 
ligações entre células de forma a respeitar as restrições temporais, conhecido por timing-
driven placement), poderá ser orientado no sentido de evitar a congestão (i.e. existência de 
muitas ligações entre e dentro das camadas de metal numa região muito próxima) e possui 
ainda outras opções. 

3.3.2 - Operações de Placement e Routing das células do circuito 

Usando o comando Place -> Standard cells and Blocks é realizado o placement das 
células (com a opção "Run timing driven placement" activada). O resultado do placement 
é apresentado na Figura 3.3.2.1.  
 

 
Figura 3.3.2.1 – Placement das células do circuito 

 
 Na Figura 3.3.2.2 observa-se uma célula específica (I_16) inversora. Pode ver-se 

alguma informação sobre a célula na parte inferior direita da consola, nomeadamente a sua 
posição no die (coordenadas do ponto inferior esquerdo com valores (31.68, 13.12)). Esta 
posição é independente da orientação da célula, a referência é sempre o ponto inferior 
esquerdo.  
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Figura 3.3.2.2 – Observação da célula inversora e a sua definição geométrica 

  
Note-se que todas as células inseridas nesta “linha” com valor de ordenada de 

13.12 estão viradas para cima, já que todos os pinos de Vdd estão no topo das células (esta 
informação está presente no ficheiro .lef) coincidindo com a tensão eléctrica existente na 
pista superior.  

Através da interface do Encounter acede-se ao software Nanoroute, para ser feito o 
routing das células do circuito, encontrando-se o resultado na Figura 3.3.2.3. 
 

 
Figura 3.3.2.3 – Operações de placement e routing concluídas 
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 Após o routing do circuito, é possível invocar a criação de relatórios sobre as 
várias fases do fluxo de design para verificar se tudo correu como previsto. É ainda 
possível criar um ficheiro de texto de extensão .def (design exchange format) que contém 
toda a informação gerada até agora pelo Encounter (incluindo informação sobre a grelha 
de potência criada), ou guardar toda a informação usada e gerada pelo Encounter para uma 
base de dados do tipo OpenAccess para uso posterior. 
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4 - Geração de estímulos 
4.1 - Objectivo – Criação da ferramenta PGinpGen 

Com o objectivo de implementar a metodologia descrita na secção 2, a geração 
automática de estímulos para análise de grelhas de potência, é criada uma nova 
ferramenta que contabiliza a informação espacial e temporal estática de um circuito, 
PGinpGen (acrónimo para Power Grid input Generator). Esta nova ferramenta é 
baseada no analisador temporal estático oaGear Timer. Para correr, PGinpGen necessita 
de um design na base de dados OpenAccess, um ficheiro do tipo .sdc e um ficheiro do 
tipo .lib. O design em OA deve conter toda a informação de placement e routing bem 
como uma grelha de alimentação definida para o circuito. Sem esta informação a 
ferramenta não pode funcionar. O ficheiro .sdc tem de conter a indicação das nets que 
estão associadas à distribuição de clock pelo circuito (caso existam), e o ficheiro .lib 
deve poder fornecer o valor dos modelos de atraso para cada célula do circuito. 

A ferramenta PGinpGen compreende duas fases. Numa primeira fase realiza uma 
análise semelhante à análise temporal estática para determinar em que 
instantes/intervalos cada célula pode transitar. Numa segunda fase, processa a 
informação da primeira fase levando em consideração a informação espacial para cada 
uma das células do circuito, com o objectivo de conhecer o impacto destas na grelha de 
potência. Note-se que as duas fases não são independentes uma da outra. Em 4.2 é 
apresentado mais detalhamente o funcionamento da primeira fase (contabilização 
temporal). Em 4.3 encontra-se descrito o funcionamento da segunda fase 
(contabilização espacial). 
 

4.2 - Contabilização da informação temporal 

O funcionamento do OAG Timer foi descrito na secção 3.2.2. Embora a função de 
STA do OAG Timer não tenha a funcionalidade pretendida neste trabalho, pode ser 
substituída, e uma parte significativa do código aproveitada. Na STA, apenas o último 
sinal que atinge uma das entradas é relevante pois o analisador considera os atrasos 
máximos. O PGinpGen pretende conhecer os instantes (com maior ou menor precisão) 
em que cada porta pode comutar. Tal significa que cada pino tem de guardar informação 
sobre mais do que um instante. 
 Ainda assim existem vantagens em reaproveitar esta ferramenta académica. 
Efectuando alterações no código fonte do oaGear Timer permite reutilizar código para 
implementar um parser para ficheiros do tipo .lib, do tipo .sdc, e a possibilidade de 
acesso a toda esta informação (acrescida da informação do design - netlist e layout). 
Mais, a operação de forward traversal usada pelo oaGear Timer também pode ser 
aproveitada. 

4.2.1 - Algoritmos e estruturas de dados 

Na análise temporal estática, o que é feito é considerar o pior tempo (o maior dos 
tempos de chegada de um sinal a uma porta), de forma a garantir, através do pior caso, 
que as restrições temporais de um circuito são cumpridas, ou seja, o que é 
implicitamente dito é que a porta a transitar, fá-lo, no pior dos casos, no instante obtido 
na análise. No entanto, nada impede que esta transite antes deste instante. Assim sendo, 
o que se considera um pior caso em termos de análise temporal estática, poderá não sê-
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lo no caso de se pretender saber em que intervalo de tempo (janela temporal) existe um 
maior número de portas com possibilidade de transitar. Tornam-se então necessárias 
alterações na estrutura de dados a usar no OAG Timer. 

Em cada pino do circuito guardam-se todos os instantes de tempo de possível 
chegada de sinal a esse pino, em vez de ser guardado apenas o valor máximo 
(procedimento normal em STA), obtidos a partir da observação da lógica do circuito. Os 
vários instantes são guardados segundo uma lista simplesmente ligada em que cada 
elemento dessa lista representa uma activação. No entanto, para circuitos LSI e VLSI 
onde existem muitos pinos, criar um elemento para cada instante é computacionalmente 
inaceitável. Assim, para instantes do mesmo pino que estejam “muito próximos” no 
tempo é criado um intervalo, cujo limite mínimo e máximo correspondem precisamente 
aos instantes referidos. Os limites do novo intervalo podem estar também eles próximos 
de um outro instante ou intervalo de activação do mesmo pino, o que provocará nova 
expansão do intervalo. A expressão “muito próximos” usada está implicitamente ligada 
com um parâmetro interno do PGinpGen que controla a resolução para intervalos, ou 
seja, determina se deverá ocorrer a criação ou expansão de um intervalo. Na Figura 
4.2.1.1 é apresentado um circuito onde para cada pino existe um ou mais intervalos de 
possível activação. Considere-se uma resolução para intervalos muito baixa (de forma a 
não haver expansão de intervalos), que nas entradas primárias estão presentes os 
intervalos representados, que os atrasos nas interligações são desprezáveis, e que os 
atrasos internos a cada célula estão representados por baixo da mesma no formato rd/fd, 
onde rd é o atraso para uma transição de subida e fd o atraso para uma transição de 
descida. 

 

Figura 4.2.1.1 – Listas de intervalos de possíveis activações para cada pino 
 
A análise começa no pino de entrada da célula inversora. Para uma transição de 

subida neste pino verifica-se uma transição de descida no pino de saída. O intervalo 
presente no pino de saída para a transição de descida é constituído pela soma dos limites 
do intervalo de transição de subida do pino de entrada adicionado do valor 2, o atraso 
interno da porta para o tipo de transição referido na saída. De forma idêntica, o intervalo 
de transição de subida no pino de saída da porta inversora tem os limites definidos pelo 
intervalo de transição de descida do pino de entrada adicionado do valor 3. Concluída a 
propagação dos intervalos de possível activação através de todos os pinos do circuito, 
conhece-se entre que instantes de tempo é que cada célula pode ser activada (o inversor 
da Figura 4.2.1.1 pode sofrer uma transição de subida de 4 a 5 unidades de tempo 
depois da PI à qual está ligado variar). 
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Como é visível na Figura 4.2.1.1, cada pino de cada porta lógica (ou célula) 
contém duas listas de intervalos de possíveis activações, uma para as transições de 
subida e outra para as de descida. O tipo de elementos desta lista é representada pela 
estrutura de dados seguinte: 

 
typedef struct ActivationInterval 
{ 
 TimeType maxLimit, minLimit; 
 struct ActivationInterval *nextInterval,*nextBeg,  
  *nextEnd; 
} ACTIVATIONINTERVAL; 
 
Os valores maxLimit e minLimit definem o intervalo que contém os instantes de 

possível activação. Se estes forem iguais, então o intervalo degenerou num instante 
único. 

O apontador *nextInterval é usado para ligar os elementos constituíntes das listas 
de intervalos de activação (os elementos encontram-se ordenados pelos vários instantes 
de chegada mínimos). Os apontadores *nextBeg e *nextEnd servem um propósito 
diferente, que será explicado mais à frente no relatório. 

A estrutura ACTIVATIONINTERVAL encontra-se definida na classe 
oagTimerTPoint. Para cada pino e pad do circuito é criado um objecto deste tipo. No 
entanto, dentro dos objectos desta classe importa distinguir os objectos que dizem 
respeito a pads de sinal, a pads de clock, a pinos de sinal e de clock, pois a propagação 
de intervalos faz-se de formas diferentes entre eles (situação já considerada dentro desta 
classe). 

Refira-se ainda que a decisão da ferramenta PGinpGen de juntar dois instantes de 
possível activação num intervalo, de juntar um instante a um intervalo (se o instante não 
estiver contido no intervalo, este é expandido), ou de juntar dois intervalos, depende da 
resolução que se pretenda. Obviamente que quanto menor a resolução de intervalos 
mais longo será o tempo de processamento (haverá necessidade de criar um maior 
número de elementos para representar cada um dos instantes de activação), e maior a 
quantidade de memória utilizada para executar a ferramenta PGinpGen.  

No fim do forward traversal, torna-se ainda necessário executar mais dois passos.  
O primeiro passo corresponde à criação de quatro listas. Uma contém os 

intervalos de transição ascendente de todos os pinos do circuito ordenados pelos 
instantes mínimos de cada intervalo (riseBegActivationList). A segunda lista encontra-
se ordenada pelos instantes máximos de cada intervalo com transição ascendente 
(riseEndActivationList). A terceira das quatro listas, contém os intervalos de transição 
descendente de todos os pinos ordenados pelos instantes mínimos 
(fallBegActivationList). Finalmente, a quarta contém os mesmos intervalos que a 
terceira mas ordenados pelos instantes máximos (fallEndActivationList). A criação 
destas quatro listas facilitará a análise temporal feita, que se apresentará de seguida. 
Neste relatório estas quatro listas são denominadas pelos nomes próprios ou pela 
designação de listas gerais, de forma a não serem confundidas com as listas de 
intervalos individuais dos pinos do circuito. De referir, que existindo já para cada pino 
os diversos intervalos, não se aceitaria que durante a criação das listas, aqueles fossem 
destruídos e para as quatro listas fossem criados novos, pelo que a solução foi incluir na 
estrutura de cada intervalo dois apontadores extra (ActivationInterval *nextBeg, 
*nextEnd) que durante a criação das quatro listas são usados para ligar e ordenar 
intervalos diferentes do mesmo e de pinos diferentes. Por outro lado, a inserção de 
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intervalos em cada uma das listas é feita percorrendo, para cada pino toda a sua lista 
particular de intervalos; como na lista particular de intervalos de um dado pino, os 
intervalos já se encontram ordenados, a inserção nas quatro listas gerais toma esse facto 
em consideração para garantir uma maior eficiência do programa. A construção das 
listas para o circuito da Figura 4.2.1.1, encontra-se representada na Figura 4.2.1.2 
(apenas as duas listas de rise representadas) 

 

 
Figura 4.2.1.2 – Representação da ordenação das listas gerais (rise) de intervalos 

 
O segundo passo, após o forward traversal, é o processamento temporal dessas 

listas, para se saber em que intervalo de tempo (janela temporal) existe um maior 
número de células com possibilidade de activação. Na prática, tal pode ser feito 
percorrendo a lista de inícios de activação de transição de subida 
(riseBegActivationList) e a lista de fins de activação de transição de subida 
(riseEndActivationList) lado a lado, fazendo deslocar a janela temporal ao longo do  
tempo. Para se ilustrar o que se afirma observe-se a Figura 4.2.1.3. 

 

 
 Figura 4.2.1.3 – Aplicação da janela temporal sobre as duas listas de rise 
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Na Figura 4.2.1.3 exemplifica-se o deslocamento da janela temporal (assumiu-se 
que esta tem tamanho 1) ao longo do tempo. O maior ou menor deslocamento da janela 
temporal está associado a um parâmetro interno constante do PGinpGen, usado para 
discretizar o tempo real contínuo num tempo de simulação discreto, o incremento 
temporal (note-se que o valor deste parâmetro tem de ser menor ou igual ao tamanho da 
janela temporal, no caso da Figura 4.2.1.3 é menor, o que resulta na intersecção entre 
janelas de índices diferentes). Verifica-se que na janela temporal de indíce 1, podem 
existir duas células activas. Na janela de indíce 2, podem existir igualmente duas (uma 
dessas células vai deixar de poder estar activa nas janelas seguintes), na de indíce 3 
novamente duas (a primeira célula tem um intervalo que começou na primeira janela 
temporal e dura até à sexta janela, e a segunda célula surge na terceira janela com um 
novo instante de possível activação). 

Em termos da implementação no PGinpGen, a aplicação da janela temporal 
deslizante sobre as quatro listas é feita pela função applyTimingWindow, descrita pelo 
fluxograma da Figura 4.2.1.4 (apenas é representado o processamento que diz respeito 
às listas de transição de subida). 

 

Existem intervalos 
de activacao nalguma 

das 4 listas?

O instante do intervalo de 
activação de subida está contido 

na janela temporal actual?

contabiliza este intervalo como correspondendendo a uma 
activação com transição de subida

O instante do intervalo de 
activação de subida está contido na 

janela temporal actual? 

não

Intervalo=proximo intervalo da lista de inícios de activação de 
subida

Avança janela temporal

Início

Obtém intervalo da lista de inícios de activação de subida

Obtém intervalo da lista de fins de activação de subida

não sim

descontabiliza este intervalo como correspondendendo a uma 
activação com transição de subida

Intervalo=proximo intervalo da lista de fins de transição de 
subida

sim

Fim da análise

simnão

Reporta o número de 
possíveis activações de 

subida nesta janela 
temporal

Figura 4.2.1.4 – Fluxo de execução da função applyTimingWindow 
 
Na função applyTimingWindow, o programa começa por analisar todos os 

instantes mínimos dos intervalos com transição de rise (riseBegActivationList), cujos 
valores sejam inferiores ao tempo actual de simulação acrescido da largura da janela 
temporal. Dessa forma são conhecidas quantas activações de transição ascendente são 
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possíveis. De seguida, todos os instantes máximos dos intervalos com transição de rise 
(da lista riseEndActivationList) são descontabilizados se já tiverem ocorrido dentro do 
tempo actual de simulação, ou seja as portas que já não têm possibilidade de transitar na 
janela temporal actual deixam de ser contabilizadas.  

Note-se que o processamento relativamente ás transições de descida 
(fallBegActivationList e fallEndActivationList) é idêntico e encontra-se na mesma 
função applyTimingWindow. 

Processadas as quatro listas, tornam-se conhecidas quantas e quais as células que 
têm possibilidade de comutar nas “várias janelas temporais”. 

Na secção 3.2.2 foi referido que para além do forward traversal, o oaGear Timer 
incluiu ainda uma funcionalidade de backward traversal (usado para anotar os tempos 
requeridos de chegada de sinal aos pinos). Tal funcionalidade é removida do programa, 
pois no contexto do Tagrid não faz sentido. 

4.2.2 - Dados estatísticos contabilizando informação temporal 

Para a contabilização da informação temporal correu-se a ferramenta PGinpGen 
numa máquina com as seguintes características: 

CPU - Intel Pentium 4 3.0Ghz, tamanho da cache 1024KB 
Memória total – 1 GB RAM 
Sistema Operativo - Linux Fedora Core 3 
São usados quatro circuitos incluídos na distribuição do OpenAccess-0.95 para 

testar a ferramenta PGinpGen, em que cada um possui as características indicadas na 
Tabela 4.2.2.1. 

O número de tiras e distância entre tiras (stripes) dizem respeito à grelha de 
alimentação criada para o circuito em questão. O valor da distância entre tiras é 
idêntico para todos os circuitos (o que provoca a variação do número de tiras, já que os 
die apresentam dimensões diferentes). 
 

Tabela 4.2.2.1 – Caracterização dos circuitos usados para simular a ferramenta PGinpGen  
Nome do circuito s27 s35932 s38417 s38584 

Número de células  
combinatórias / sequenciais 

20/3 23004/1728 19236/1636 25724/1426 

Dimensões do die X/Y [μm] 70/37 1361/1351 1377/1352 1410/1367 

número de tiras (stripes) 4 92 92 94 

distância entre tiras [μm] 15 15 15 15 

 
Nas Tabelas 4.2.2.2 e 4.2.2.3 são exibidas algumas estatísticas resultantes da 

execução do PGinpGen sobre os quatro circuitos em teste. O parâmetro Resolução para 
intervalos da Tabela 4.2.2.2 influencia a criação ou expansão de intervalos em cada 
pino (a influência deste parâmetro foi referida na secção 4.2.1). Este parâmetro foi 
colocado com um valor muito pequeno (10-15 s), o que leva a que em cada célula sejam 
guardados praticamente instantes de activação individuais (intervalos com os limites 
superior e inferior iguais). O parâmetro Incremento temporal é responsável por fazer 
deslizar a janela temporal ao longo do tempo (tem de ser menor ou igual ao Tamanho 
da janela temporal para não haver perda de informação). Número médio de intervalos 
criados / por pino relaciona-se inversamente com o parâmetro Resolução para 
intervalos (quanto menor for Resolução para intervalos, maior deverá ser o valor de 
Número médio de intervalos criados / por pino e vice-versa). O Tamanho médio do 
intervalo depende da Resolução para intervalos. 
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Tabela 4.2.2.2 - Execução de PGinpGen com baixa resolução 
Nome do circuito s27 s35932 s38417 s38584 

Resolução para intervalos [fs] 1 1 1 1 

Tamanho da janela temporal [ηs] 0.1 0.1 0.1 0.1 
 

Incremento temporal [ηs] 0.01 0.01 0.01 0.01 

Número médio 
de intervalos criados / por pino 

46/57 = 
0,807 

85577/63396
= 1,3498 

62338/52697
= 1,1830 

74566/68911= 
1,082 

Tamanho médio do intervalo [ps] 4.386 74.264 132.169 104.784 

Tempo de processamento [s] 0.15 1052.45 704.88  953.72 

 
 Da observação da Tabela 4.2.2.2 pode concluir-se que quanto maior o circuito 
(em termos de portas lógicas) maior o número médio de intervalos criados por pino 
(para a mesma resolução). O crescimento no número médio de intervalos por pino do 
circuito s27 para os restantes circuitos, entende-se como sendo resultado de um aumento 
no número de níveis do circuito (se a resolução de intervalos for muito pequena, e os n 
intervalos presentes numa das entradas de uma célula não se intersectarem com nenhuns 
outros, então na saída dessa célula estarão presentes n intervalos mais os restantes 
intervalos de cada uma das entradas, situação que de nível para nível tende a aumentar 
significativamente o número de intervalos criados). Ao serem criados mais intervalos, 
maior será a quantidade de memória consumida (maior o tempo necessário para reservar 
essa memória), e maior o tempo de processamento desses intervalos.  
 Na Tabela 4.2.2.3, aumentou-se o parâmetro Resolução para intervalos para um 
valor elevado (107 vezes superior). 
 

Tabela 4.2.2.3 – Execução de PGinpGen com grande resolução  
Nome do circuito s27 s35932 s38417 s38584 

Resolução para intervalos [ηs] 10 10 10 10 

Tamanho da janela temporal [ηs] 0.1 0.1 0.1 0.1 
 

Incremento temporal [ηs] 0.01 0.01 0.01 0.01 

Número médio 
de intervalos criados / por pino 

28/57 
=0.4912 

35208/63396 
=0.555366 

28553/52697 
=0.541833 

38857/68911 
=.5638722 

Tamanho médio do intervalo [ps] 71.802 357.819 503.761 381.813 

Tempo de processamento [s] 0.15 784.01 547.00 736.21 

 
 Da observação da Tabela 4.2.2.3 pode concluir-se que se a resolução de 
intervalos for muito elevada, o número médio de intervalos criado por pino desce 
drásticamente. Esta situação corresponde à poupança máxima em termos de memória, 
mas significa uma perda de precisão na informação temporal. Esta perda de precisão 
pode ser confirmada pelo aumento do parâmetro Tamanho médio do intervalo, que por 
sua vez fornece uma estimativa da indefinição em termos de quais os instantes de tempo 
onde uma dada célula pode tansitar. Por outro lado, o tempo de processamento vem 
reduzido aproximadamente a ¾ para os circuitos maiores com o valor de resolução para 
intervalos elevado. 
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4.3 - Contabilização da informação espacial 

4.3.1 - Algoritmos e estruturas de dados 

Obtido o conhecimento sobre as relações temporais existentes entre as várias 
células, torna-se necessário a extracção da informação espacial das células do circuito 
de forma a atingir os objectivos deste trabalho. Conjugando a informação temporal dos 
intervalos de possível activação das células com a informação espacial da localização 
das mesmas relativamente à grelha de potência é possível detectar quais as regiões 
desta, passíveis de sofrer de problemas de integridade. 

Ao usar-se o First Encounter sobre os circuitos que acompanham a distribuição 
do oaGear 0.95, para a criação de uma grelha de potência e geração do placement e 
routing, e tendo-se exportado essa informação em OpenAccess, é possível garantir o 
acesso da ferramenta PGinpGen a essa informação já que esta também tem capacidade 
para ler a base de dados OA. Na ferramenta PGinpGen pode-se usar a API do OA para 
extrair informação física de um design, facto que foi aproveitado para concatenar a 
informação temporal já presente, com a espacial a contabilizar. 

Para atingir o objectivo principal do projecto, a obtenção de resultados sobre a 
análise das grelhas de potências, houve a necessidade de criar uma nova classe no 
oagTimer, a classe oagTimerGrid (relembra-se que o oaGear Timer se encontra escrito 
em C++). Um objecto desta classe, representará uma grelha de potência semelhante à 
realizada pelo First Encounter para cada circuito, mas com um modelo discreto, ou seja 
com um número finitos de pontos a representá-la. A escolha da localização dos pontos 
não é arbitrária, estando relacionada com a própria estrutura da grelha real (a grelha 
discreta é designada de grelha virtual neste relatório). Um exemplo de uma grelha real e 
a sua correspondente grelha virtual encontra-se na Figura 4.3.1.1. 

 

 
 Figura 4.3.1.1- Representação de uma grelha real e correspondente grelha virtual 

 
A traço grosso encontram-se representados os rings, as linhas a traço fino 

verticais são as stripes e as horizontais as standard cell wires, descritas na secção 3.3.1. 
Representam a grelha real de Vdd (omitiu-se a grelha de Gnd). A grelha virtual é 
composta pelos caractéres ‘X’,  que resultam da intersecção das várias estruturas da 
grelha real. 
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A nível de estruturas de dados, a grelha de potência de Vdd virtual criada é 
descrita como um tabela de duas dimensões, em que cada elemento da tabela é do tipo 
SPoint (spatial point): 

 
typedef struct SPoint 
{ 
 double xCoordDiePosition; 
 double yCoordDiePosition; 
  double contribution; 
} SPOINT; 
 
Os elementos xCoordDiePosition e yCoordDiePosition contêm as coordenadas 

do ponto da grelha virtual a que se referem. O elemento contribution será apresentado 
mais adiante neste relatório. 

Os pontos da grelha virtual são influenciados pelas transições que ocorrem nas 
várias células, nomeadamente os pontos mais próximos de uma célula que transite. As 
células encontram-se ligadas a standard cell wires (que distribuem a tensão de Vdd ao 
longo da linha). É feita uma simplificação, assumindo-se que o ponto central da região 
de contacto da célula com a standard cell wire é o ponto de alimentação da célula. 
Convenciona-se que os dois pontos da grelha virtual adjacentes ao ponto de alimentação 
da célula são os únicos que sofrem a influência da transição dessa célula. Para se 
exemplificar o que é escrito atente-se na Figura 4.3.1.2.  

 

 
 Figura 4.3.1.2 – Impacto da activação de duas células na grelha virtual 
 
Na Figura 4.3.1.2 são apresentadas as células 1 e 2 alimentadas nos pontos 

circulares (vermelhos) respectivos. Estas duas células activas na mesma janela temporal 
causam impacto nos pontos da grelha virtual que lhe são adjacentes (pontos descritos 
por um ‘X’ envolvidos por uma circunferência). Note que ambas as células causam 
impacto sobre um ponto comum da grelha virtual. 

De forma a medir o impacto total da transição de uma célula na grelha de 
potência, convenciona-se que a soma dos impactos (ou contribuições) num dado 
instante que essa célula pode ter sobre os dois pontos da grelha virtual que lhe são 
adjacentes é de 1. Se o ponto de alimentação da célula estiver mais próximo de um dos 
dois pontos virtuais, o impacto nesse ponto será superior, ou seja, a contribuição é 
proporcional à distância do pino de alimentação da célula aos dois pontos da grelha 
virtual. Se o ponto de alimentação for central aos dois pontos virtuais então a 
contribuição para cada um deles será de 0,5. Para reter as contribuições das várias 
células na grelha virtual ao longo do tempo é utilizado o elemento contribution na 
estrutura SPoint. 
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Para facilitar a compreensão do fluxo de execução do programa agora com a 
informação espacial integrada, atente-se no fluxograma da Figura 4.3.1.3. 

 

 
Figura 4.3.1.3 – Função applyTimingWindow com a informação temporal e espacial 

 
Sempre que um instante de activação de uma janela temporal é contabilizado, a 

contribuição deste na grelha de potência é levada em consideração, incrementando a 
contribuição nos dois pontos adjacentes à célula que possui este intervalo. De forma 
idêntica, sempre que uma célula que se encontra a “contribuir” para o impacto em dois 
pontos, perde temporalmente a possibilidade de o fazer, a contribuição nos dois pontos 
adjacentes ao pino de alimentação desta é decrementada. Para que a contabilização e 
descontabilização de contribuições seja eficiente, há necessidade de acrescentar alguma 
informação espacial a cada intervalo. Cada intervalo passa a conter as coordenadas do 
ponto de alimentação da célula a que diz respeito. A alternativa seria procurar esta 
informação sempre que se processa cada intervalo, mas como nas quatros listas gerais a 
processar, intervalos consecutivos são, por norma, de células diferentes tal não era 
eficiente. Assim a estrutura ActivationInterval actualizada tem dois novos membros, 
bBoxXCoordToVdd e bBoxYCoordToVdd que definem o ponto de ligação da 
alimentação da célula à grelha de potência (a uma das standard cell wires). 

 
typedef struct ActivationInterval { 
TimeType maxLimit, minLimit; 
double bBoxXCoordToVdd; 
double bBoxYCoordToVdd; 
struct ActivationInterval *nextInterval, *nextBeg, 

*nextEnd; 
} ACTIVATIONINTERVAL; 
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No final de cada janela temporal, todos os pontos da grelha são analisados 
relativamente ao impacto sofrido. Para detectar regiões da grelha (em vez de pontos 
discretos) com maior impacto, define-se uma janela espacial que se desloca sobre o die, 
somando as contribuições dos vários pontos da grelha virtual contidos nesta janela, 
conforme se exibe na Figura 4.3.1.4 (o maior ou menor deslocamento em abcissa ou 
ordenada são controlados pelos parâmetros constantes de incremento espacial 
respectivos).  

 

 
 Figura 4.3.1.4 – Deslocamento da janela espacial ao longo do die 
 
Conforme é perceptível na Figura 4.3.1.4, a área contida no interior dos anéis da 

grelha de potência é varrida por uma janela espacial, horizontalmente e verticalmente. 
Para cada janela espacial, são analisados os pontos da grelha que lhe são interiores 
(note-se que há pontos que pertencem a mais do que uma janela espacial). Esta análise 
consiste na soma das contribuições dos pontos da janela espacial e na comparação com 
a pior janela até então encontrada. No final da análise, há informação de qual a pior 
janela espacial e em que janela temporal ocorre, pelo que poderá ser usada para detectar 
no circuito possíveis problemas na grelha, permitindo agora conhecer em que intervalo 
de tempo e em que região do espaço podem ocorrer problemas com a integridade da 
grelha de potência. Também se conhecem quais as células que têm maior possibilidade 
de degradar o funcionamento da grelha de potência.  

4.3.2 - Dados estatísticos contabilizando informação temporal e espacial 

Para se contabilizar a informação temporal e espacial correu-se a ferramenta 
PGinpGen na mesma máquina indicada na secção 4.2.2.  

Na Tabela 4.3.2.1 é apresentada uma cópia da Tabela 4.2.2.1 por conveniência 
de análise de resultados desta secção. 
 

Tabela 4.3.2.1 – Caracterização dos circuitos usados para simular a ferramenta PGinpGen 
Nome do circuito s27 s35932 s38417 s38584 

Número de portas lógicas 
combinatórias / sequenciais 

20/3 23004/1728 19236/1636 25724/1426 

Dimensões do die X/Y [µm] 70/37 1361/1351 1377/1352 1410/1367 
número de tiras (stripes) 4 91 92 94 
distância entre tiras [µm] 15 15 15 15 
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 Na Tabela 4.3.2.2 são apresentados os dados estatísticos extraídos da execução 
do PGinpGen com parâmetros nominais sobre os quatro circuitos em teste. A Resolução 
para intervalos não foi definida (n.d.), o PGinpGen calcula internamente qual o valor a 
usar (ver secção 5 deste relatório). 
 

Tabela 4.3.2.2 – Execução de PGinpGen com janela espacial nominal 
Nome do circuito s27 s35932 s38417 s38584 

Resolução para intervalos (ηs) n.d. n.d. n.d. n.d. 
Tamanho da janela temporal [ηs] 0.1 0.1 0.1 0.1 

Incremento temporal 0.01 0.01 0.01 0.01 
Tamanho da janela espacial X/Y (µm2) 15/15.84 15/15.84 15/15.84 15/15.84 

Incremento espacial X/Y 7.5/7.92 7.5/7.92 7.5/7.92 7.5/7.92 
Tempo de processamento [s] 0.17 1126.6 886.85 1150.9 

 
É compreensível o aumento do tempo de processamento quando o PGinpGen 

processa não apenas a informação temporal mas também a espacial dos circuitos. Na 
Tabela 4.3.2.3 apresentam-se os resultados da execução da ferramenta, quando o 
tamanho da janela espacial é aumentada para o dobro.  

 
Tabela 4.3.2.3 – Execução de PGinpGen com janela espacial grande 

Nome do circuito s27 s35932 s38417 s38584 
Resolução para intervalos (ηs) n.d. n.d. n.d. n.d. 

Tamanho da janela temporal [ηs] 0.1 0.1 0.1 0.1 
Incremento temporal 0.01 0.01 0.01 0.01 

Tamanho da janela espacial X/Y (µm2) 30/31.68 30/31.68 30/31.68 30/31.68 
Incremento espacial X/Y 7.5/7.92 7.5/7.92 7.5/7.92 7.5/7.92 

Tempo de processamento[s] 0.16 1026.5 706.7 949.6 
 

Comparando os tempos de processamento entre as Tabelas 4.3.2.2 e 4.3.2.3,  
verifica-se que há uma redução do mesmo, ainda que pouco significativa. Refira-se no 
entanto que as alterações nas dimensões da janela espacial influenciam os resultados 
obtidos, podendo ser detectada uma pior janela temporal/espacial diferente para 
diferentes tamanhos da janela espacial. 
 Na Tabela 4.3.2.4 reduziu-se por um factor de 10 o valor do incremento espacial, 
relativamente aos dados na Tabela 4.3.2.2, de forma a perceber qual o impacto deste no 
tempo de processamento. 

 
Tabela 4.3.2.4 – Execução de PGinpGen com incremento espacial pequeno 

Nome do circuito s27 s35932 s38417 s38584 
Resolução para intervalos (ηs) n.d. n.d. n.d. n.d. 

Tamanho da janela temporal [ηs] 0.1 0.1 0.1 0.1 
Incremento temporal 0.01 0.01 0.01 0.01 

Tamanho da janela espacial (µm2) 15/15.84 15/15.84 15/15.84 15/15.84 
Incremento espacial X/Y 0.75/0.792 0.75/0.792 0.75/0.792 0.75/0.792 

Tempo de processamento [s] 0.19 1166.7 960.65 1231 
 

 Da Tabela 4.3.2.4 concluiu-se que o incremento espacial X/Y tem um impacto 
pouco significativo no tempo de processamento. Quanto menor o valor deste parâmetro 
maior o tempo de processamento. Por outro lado, o seu valor deverá ser sempre inferior 
ao tamanho da janela espacial. Este parâmetro, tal como os anteriores poderá ter 
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influência na janela temporal/espacial obtida, pelo que a escolha do seu valor deverá ser 
adaptada ao die e à respectiva grelha em questão. 
 Finalmente, refira-se que a execução da ferramenta para a situação da Tabela 
4.3.2.2 (valores nominais) e da Tabela 4.3.2.4 (incremento espacial reduzido) permitiu 
obter a mesma janela temporal e espacial para cada um dos circuitos. Com a janela 
espacial com as dimensões aumentadas, de acordo com a Tabela 4.3.2.3, foi possível 
detectar outra região da grelha, noutro intervalo de tempo, onde é possível a ocorrência 
de problemas. No caso do circuito s27 e s38417 as novas janelas espaciais contêm as 
anteriores. Nos circuitos s35932 e s38584 as novas janelas espaciais são próximas das 
anteriores. Esta informação é apresentada na Tabela 4.3.2.5 (note-se que a pior janela 
espacial detectada está implícita nos pontos da grelha virtual afectados; assume-se que a 
grelha virtual é representada por um array de duas dimensões). 
 

Tabela 4.3.2.5 – Pior janela temporal/espacial para cada circuito 
Situação Nome do circuito s27 s35932 s38417 s38584 

Janela temporal [s] 0.18 a 0.28 0.37 a 0.47 0.78 a 0.88 0.46 a 0.56 
Pontos da grelha virtual afectados 

[,] a [,] 
[2,1] a [2,2] [78,74] a 

[78,75] 
[35,64] a 
[35,65] 

[32,23] a 
[32,24] 

Com valores 
nominais 

(Tabela 4.3.2.2) 
valor da contribuição 6.44 17.43 15.46 17.18 
Janela temporal [s] 0 a 0.1 0.54 a 0.64 0.78 a 0.88 0.41 a 0.51 

Pontos da grelha virtual afectados 
[,] a [,] 

[0,0] a [2,2] [76,76] a 
[77,78] 

[35,63] a 
[36,65] 

[34,38] a 
[35,40] 

Com janela espacial 
grande 

(Tabela 4.3.2.3) 
valor da contribuição 13.46 47 39.68 39.85 
Janela temporal [s] 0.18 a 0.28 0.37 a 0.47 0.78 a 0.88 0.46 a 0.56 

Pontos da grelha virtual afectados 
[,] a [,] 

[2,1] a [2,2] [78,74] a 
[78,75] 

[35,64] a 
[35,65] 

[32,23] a 
[32,24] 

Com incremento 
espacial pequeno 
(Tabela 4.3.2.4) 

valor da contribuição 6.44 17.43 15.46 17.18 
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5 - Resultados obtidos 
No sentido de validar o trabalho realizado e obter resultados experimentais, a 

ferramenta PGinpGen é executada sobre os circuitos da distribuição oaGear 0.95. Na 
secção 5.1 é apresentado detalhamente o resultado da execução da ferramenta  sobre o 
circuito s27. Na secção 5.2 é apresentado o resultado da aplicação da PGinpGen sobre 
os restantes circuitos. 

Note-se que a ferramenta PGinpGen aceita como argumentos de análise 
temporal/espacial os parâmetros da Tabela 5.1, acrescida dos argumentos de design 
referenciados na secção 4.1. 

 
Tabela 5.1 – Argumentos aceites pela ferramenta PGinpGen 

Argumentos Parâmetro 
-intres aaa aaa = resolução para intervalos [ηs] 
-tws bbb bbb = tamanho da janela temporal [ηs] 
-tinc ccc ccc = incremento temporal [ηs] 

-swsx ddd ddd = largura da janela espacial [μm] 
-swsy eee eee = altura da janela espacial [μm] 
-sincx fff fff = incremento em largura da janela espacial [μm] 

-sincy ggg ggg = incremento em altura da janela espacial [μm] 
-v h h = indica o nível de verbosidade (0,1 ou 2) 

 
Nenhum dos argumentos presentes na Tabela 5.1 é obrigatório. No caso de –intres 

não ser especificado, a ferramenta usa o valor do atraso de cada porta lógica como 
resolução para intervalos. Relembra-se que este valor influencia a criação/expansão de 
intervalos de activação em cada pino. Como valor de default para o tamanho da janela 
temporal, PGinpGen usa o valor do  maior atraso de todas as células multiplicado por 2. 
O incremento temporal, se não for especificado representará 0.5 do tamanho da janela 
temporal. A largura da janela temporal default está relacionada com a distância entre 
duas tiras (stripes) regulares da grelha de potência e a altura da janela espacial com a 
distância entre duas standard cell wires consecutivas. O incremento espacial em altura e 
largura são por default 0,5 da altura e largura da janela espacial respectivamente. O 
modo verboso, parâmetro que pode assumir os valores 0, 1 ou 2, representa a 
quantidade de informação que deve ser reportada durante a análise. Para um modo 
verboso igual a 0, o PGinpGen apenas fornece ao utilizador informação sobre a grelha 
virtual criada e sobre qual a janela temporal/espacial onde se prevê a existência de 
maior impacto (bem como quais as células responsáveis por esse impacto). Com o 
modo verboso igual a 1 é ainda possível saber quais as células que poderão estar activas 
ou tornar-se inactivas em cada “janela temporal”, bem como o valor da contribuição 
encontrada ao longo do deslizamento da janela espacial sobre a grelha. Se o modo 
verboso tomar o valor 2 é reportado o valor da contribuição não apenas dos pontos no 
interior da janela espacial, mas de todos os pontos da grelha, para cada uma das “janelas 
temporais”. 
 Para correr o PGinpGen deve respeitar-se a seguinte sintaxe: 

pginpgen –lib designOA –cell topcell –view layout –liberty fileLib –sdc fileSdc –
intres value1 –tws value2 –tinc value3 –swsx value4 –swsy value5 –sincx value6 –sincy 
value7 –v value8 

O designOA é o nome da biblioteca em OpenAccess onde se encontra o design 
(com placement e routing feitos bem como com uma grelha de potência definida). O 
argumento topcell é o nome do módulo da hierarquia superior (normalmente é 
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semelhante ao nome do circuito). O argumento layout indica ao PGinpGen o tipo de 
vista contido na base de dados que vai ser usada, devendo encontrar-se no tipo layout. O 
fileLib indica ao PGinpGen qual o nome do ficheiro que contém a informação sobre os 
modelos de atraso das células do circuito (o ficheiro.lib). O fileSdc é o nome do ficheiro 
do tipo .sdc que contém a descrição de quais as nets de clock do circuito. Todos os 
argumentos restantes são opcionais e definem a forma como a análise temporal/espacial 
decorre, tal como anteriormente referido.  
   

5.1 - Exemplo detalhado da execução da ferramenta PGinpGen 

O circuito s27 é usado para demonstrar a execução da ferramenta PGinpGen. Na 
 Figura 5.1.1 é apresentada a descrição lógica do circuito s27. 

 

 
Figura 5.1.1 – Descrição lógica do circuito s27 

 
 Na Figura 5.1.2 encontra-se representado o placement do circuito da Figura 
5.1.1. A grelha de potência encontra-se sobre o circuito. A discretização da mesma 
corresponde aos pontos (brancos) circulares. Estes resultam das intersecções entre as 
vias das tiras (stripes) com linhas horizontais (standard cell wires) e com as vias dos 
anéis da grelha (zonas periféricas do die). Como se observa a grelha é formada por 18 
pontos.  

Internamente ao PGinpGen, a grelha é representada por um array de 2 
dimensões, com o nome de grid. O ponto de referência, grid[0][0], diz respeito ao ponto 
circular do canto inferior esquerdo da Figura 5.1.2 com coordenadas (3300, 10560). 
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Figura 5.1.2 – Placement do circuito s27 alimentado pela grelha de potência 

 
 Na Figura 5.1.2 são ainda representadas as ligações de cada célula à tensão de 
alimentação (Vdd) com pontos de formato quadrangular. 

Neste exemplo, PGinpGen foi executada com os seguintes parâmetros de análise 
temporal/espacial como argumentos:  

- Tamanho da janela temporal [ηs] = 0.1 
- Incremento temporal [ηs] = 0.01 
- Modo verboso = 2 

 O PGinpGen começa por realizar um forward traversal  do circuito, calculando 
para cada pino do mesmo, os instantes/intervalos de possível activação através da 
observação da lógica e dos atrasos inerentes a cada uma das células. Como não foi 
especificada uma resolução para os intervalos, o PGinpGen calcula para cada célula o 
valor da resolução a usar baseando-se no atraso de cada uma. Tendo concluído o 
forward traversal, constrói então as quatro listas gerais com os inícios e fins de possível 
activação para cada uma das duas transições. Para as duas listas gerais que dizem 
respeito à transição de rise apresenta-se parte da informação retirada do ficheiro gerado 
pelo PGinpGen (em Anexo G pode ser lida mais informação deste ficheiro). 
 
riseBegActivationList:         
... 
***   0.172129 belongs to the pin I__11/A of the cell I__11    
***   0.174844 belongs to the pin I__8/B of the cell I__8    
... 
 
riseEndActivationList:         
... 
***   0.172129 belongs to the pin I__11/A of the cell I__11    
***   0.190112 belongs to the pin I__8/B of the cell I__8 
... 
 
 O elemento da lista riseBegActivationList com a informação 0.172129 
belongs to the pin I__11/A indica que no instante 0.172129 chega ao pino de 
entrada I__11/A (pertence à célula I11) um sinal com transição de subida e como tal a 
porta I11 (da Figura 5.1.1 e 5.1.2) poderá ter condições para transitar (como é inversora, 
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se transitar fá-lo-á contrariando o tipo de transição que verifica na sua entrada). Para os 
restantes elementos da lista a informação é idêntica. Por outro lado, o elemento da lista 
riseEndActivationList com a informação  0.190112 belongs to the pin 
I__8/B of the cell I__8 informa que a partir do instante 0.190112 (exclusivé) não 
existe possibilidade de na célula I8 ocorrer um transição ascendente. Tal verificar-se-á 
até voltar a aparecer um novo instante/intervalo de possível activação na  
riseBegActivationList. Note-se que o pino I__11/A possui um intervalo em que os 
limites do mesmo são iguais (limite inferior em riseBegActivationList, e limite 
superior em riseEndActivationList), ou seja, na prática é um instante de tempo. 

Para tamanho da janela temporal foi especificado o valor de 0.1ns e para o 
incremento temporal o valor de 0.01ns. A janela temporal vai deslizar ao longo do 
tempo, até não existirem mais instantes/intervalos de possível activação por considerar 
nas quatro listas. Sempre que a janela temporal desliza no tempo, o índice que a 
identifica é incrementado de uma unidade. Para o índice zero (janela temporal de 0s a 
0.1s), os pinos com possível início e fim de activação são exibidos de seguida (note-se 
que  RISE_ACTIV corresponde a um segmento de intervalos da RiseBegActivationList, 
e RISE_DEACTIV a um segmento de intervalos da RiseEndActivationList). 

 
---------------------TIME = 0; TIMINGWINDOWINDEX = 0  ---------------- 
RISE_ACTIV      [timeInstant (PinName) (cellName)]  
0.000000 (I__15/A) of (I__15)  **  0.000000 (I__18/A) of (I__18)  ** 
0.000000 (I__10/A) of (I__10)  **  0.000000 (I__14/A) of (I__14)  **   
0.016654 (I__17/A) of (I__17)  ** 0.016654 (I__20/A) of (I__20)  ** 
0.016654 (I__12/A) of (I__12)  ** 0.024467 (I__4/A) of (I__4)  ** 
0.024467 (I__23/A) of (I__23)  ** 0.049658 (I__24/A) of (I__24)  ** 
0.072211 (I__16/A) of (I__16)  ** 0.072211 (I__13/A) of (I__13)  ** 
0.082602 (I__11/A) of (I__11)  ** 0.087084 (I__8/A) of (I__8)  **   
0.095672 (I__17/B) of (I__17)  ** 0.095672 (I__21/A) of (I__21)  ***    
********************************************************************** 
RISE_DEACTIV      [timeInstant (PinName) (cellName)] 
********************************************************************** 
 

O código anterior diz respeito à primeira janela temporal existente no circuito, 
ou seja, ao intervalo de tempo de [0;0.1] [s], por isso mesmo a lista de fins de possível 
activação de transição de subida (riseEndActivationList) está vazia. Para cada uma das 
células listadas na riseBegActivationList, o PGinpGen contabiliza o impacto de uma 
possível transição destas sobre a grelha de potência. O impacto de cada uma destas 
células mantém-se até aparecerem na riseEndActivationList de uma janela temporal que 
se inicie num instante mais avançado do tempo. No fim da janela temporal que se inicia 
no instante 0 e termina em 0.1s, o impacto das células com possibilidade de actividade 
(com transição de subida) é dado pela contribuição: 
 
PRINTING GRID CONTRIBUTIONS      [x,y] (contribution)----------------- 
[0,0] (0.527929)    ***    [0,1] (1.055858)    ***    [0,2] (0.482970)    
***     
[1,0] (0.932738)    ***    [1,1] (3.226808)    ***    [1,2] (1.373697)    
***     
[2,0] (1.428000)    ***    [2,1] (3.450667)    ***    [2,2] (0.988000)    
***     
[3,0] (0.504000)    ***    [3,1] (0.266667)    ***    [3,2] (0.155333)    
***     
[4,0] (1.327708)    ***    [4,1] (0.000000)    ***    [4,2] (0.000000)    
***     
[5,0] (0.279626)    ***    [5,1] (0.000000)    ***    [5,2] (0.000000)         
---------------------------------------------------------------------- 
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A título de exemplo confirma-se o tipo de cálculo realizado pelo PGinpGen para 
o ponto [1][0] da grelha de potência. Este ponto (de coordenadas (32660,10560)),  
vísivel na Figura 5.1.2, caso sofra impacto será sempre imposto pelas transições nas 
células I15 e I4. Na lista anterior, verifica-se que estas duas células têm possibilidade de 
transitar na janela temporal que se inicia no instante 0. Assim para este ponto há que 
somar a contribuição de cada uma destas células. A célula I15 tem o seu pino de 
alimentação de Vdd nas coordenadas (17160, 10560). Assim contribuirá para o impacto 
nos pontos [0][0] e [1][0] da grelha. A contribuição para o ponto [1][0] é dada por 

32660 17160(1 ) 0.47207
32660 3300

−
− =

−
, onde os valores 32660 e 3300 correspondem às 

localizações no die (valor das abcissas) das duas tiras entre as quais a célula I15 está 
envolvida. Quanto à célula I4, caso esteja activa contribui para os pontos [1][0] e [2][0] 
da grelha de potência. A localização do seu pino de Vdd é (48840, 10560). A sua 

contribuição para o ponto [1][0] é de 48840 32660(1 ) 0.46066
62660 32660

−
− =

−
, onde os valores 

62660 e 32660 correspondem às localizações no die (valor das abcissas) das duas tiras 
que envolvem a célula I4. Assim somadas as duas contribuições, obtém-se 0.93273 
como contribuição total para este ponto da grelha na janela temporal que se inicia no 
instante 0 e termina no instante 0,1ns, valor coincidente com o apresentado no 
parâmetro contribution do ponto [1][0] da grelha do código anterior. 

Terminada a análise das listas de possíveis activações dentro de uma janela 
temporal actual, é importante conhecerem-se as regiões da grelha que podem sofrer 
maior impacto. Com esse objectivo aplica-se uma janela espacial que em cada iteração 
analisará os pontos da grelha que nela estiverem contidos, reportando o valor da soma 
das contribuições de todos eles (de acordo com a secção 4.3.1). As dimensões desta 
janela não foram especificadas pelo utilizador pelo que o PGinpGen usa uma largura e 
altura da janela espacial coincidente com o valor entre duas standard cell wires e duas 
stripes regulares respectivamente. Dessa análise obtém-se a seguinte informação: 

 
Initiating spatial analysis for this timing window... SW defined by 
(lowerleftXcoord,lowerleftYcoord) (upperrightXcoord,upperrightYcoord) 
contains grid points {[x1,y1]..[xn,yn]} 
SW (3300;10560) ; (33300;42240) {[0;0], ... [1;1] reported a total 
contribution of 5.74333 
SW (18300;10560) ; (48300;42240) {[1;0], ... [1;1] reported a total 
contribution of 4.15955 
SW (33300;10560) ; (63300;42240) {[2;0], ... [2;1] reported a total 
contribution of 4.87867 
SW (48300;10560) ; (78300;42240) {[2;0], ... [2;1] reported a total 
contribution of 4.87867 
SW (63300;10560) ; (93300;42240) {[3;0], ... [3;1] reported a total 
contribution of 0.770667 
SW (78300;10560) ; (108300;42240) {[3;0], ... [3;1] reported a total 
contribution of 0.770667 
SW (93300;10560) ; (123300;42240) {[4;0], ... [4;1] reported a total 
contribution of 1.32771 
...  
SW (3300;42240) ; (33300;73920) {[0;1], ... [1;2] reported a total 
contribution of 6.13933 
SW (18300;42240) ; (48300;73920) {[1;1], ... [1;2] reported a total 
contribution of 4.6005 
...  

A janela espacial desloca-se primeiramente no sentido do aumento da abcissa, 
até atingir a borda lateral direita do die (usando o valor do incremento espacial em 
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abcissa para o fazer), de acordo com a Figura 4.3.1.4. Esta janela espacial percorre todo 
o die, procurando por regiões da grelha onde o contribuição total, que resulta da soma 
de todas as contribuições dos pontos da grelha virtual contidos dentro da janela espacial, 
seja maior. Sempre que se analisa uma nova janela espacial, verifica-se se esta é a pior 
até então encontrada. Em caso afirmativo, guarda-se o índice da janela temporal, da 
janela espacial e o impacto total na grelha nessa janela temporal/espacial. 

Analisadas todas as janelas espaciais de uma dada janela temporal, o PGinpGen 
avança para a janela temporal seguinte, repetindo o processo. 
 No fim da análise é conhecida a região da grelha (janela espacial) onde poderão 
existir problemas de integridade, e o intervalo de tempo em que estes poderão ocorrer 
(janela temporal). De acordo com o PGinpGen, para o circuito s27 a pior janela 
temporal e espacial são as indicadas: 
 
************ TIMING/SPATIAL ANALYSIS CONCLUDED ************  
Worst Timing Window Index = 18, the grids points affected span from 
[2,1] to [2,2], with a total contribution of = 6.436 
Printing pin names and corresponding cell names that contribute to the 
worst timing window... (pinName) (cellName) 
(I__8/B)  (I__8) 
(I__8/A)  (I__8) 
(I__16/A) (I__16) 
(I__12/B) (I__12) 
(I__21/B) (I__21) 
(I__0/A)  (I__0) 
(I__24/B) (I__24) 
(I__17/B) (I__17) 
(I__21/A) (I__21) 
(I__7/B)  (I__7) 
(I__13/A) (I__13) 
(I__22/A) (I__22) 
(I__8/B)  (I__8) 
(I__8/A)  (I__8) 
Number of possible active cells in the worst timing/spatial window = 
14 
 

O valor de 6.436 (o maior valor encontrado) advoga a existência de potenciais 
problemas na região da grelha analisada pela janela espacial respectiva, ou seja nos 
pontos [2][1] e [2][2]. O índice da pior janela temporal fornece o intervalo da mesma, 
i.e., [18*0.01;18*0.01 0.1] [0.18;0.28][ ]s+ =  (onde os valores 0.01 e 0.1 representam o 
incremento temporal e tamanho da janela temporal respectivamente). São também 
indicadas quais as células responsáveis pela possível degradação do funcionamento da 
grelha de potência. Analisando o posicionamento das 14 células relatadas, verifica-se 
que a maior parte se encontram próximas umas das outras, ou seja contribuem para os 
mesmos pontos da grelha virtual, como seria de esperar. 

A região possivelmente afectada com as transições das células é representada na 
Figura 5.1.3 encontrando-se envolvida por um rectângulo (a vermelho). 
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Figura 5.1.3 – Região da grelha de potência do circuito s27 afectada 

 
 Todas as células que podem estar activas na pior janela temporal encontram-se 
representadas na Figura 5.1.4 a cheio (verde e vermelho). As células a vermelho da 
Figura 5.1.4, encontram-se no interior da região crítica da Figura 5.1.3. As células a 
verde também contribuem para o impacto na grelha de potência nesta janela temporal, 
mas estão fora da pior janela espacial. Como é notório na Figura 5.1.4 e 5.1.3, as células 
I13, I21, I22, I8, I16 e I17 encontram-se temporalmente e espacialmente próximas entre 
si. Temporalmente, já que como se observa na Figura 5.1.4 estas células encontram-se 
ligadas directamente entre si (como tal os atrasos entre ambas deverão ser pequenos). 
Espacialmente, já que se encontram todas na mesma região definida pela janela espacial 
(como se observa na Figura 5.1.3). 
 
 

 
Figura 5.1.4 – Células responsáveis pela degradação do funcionamento da grelha 
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5.2 - Análise das grelhas dos circuitos Benchmark usando a ferramenta 
PGinpGen 

Para cada um dos 4 circuitos apresentados anteriormente, são divulgados os 
resultados da execução do PGinpGen. Num primeiro conjunto de simulações são 
definidos os seguintes parâmetros para a análise temporal/espacial: 

 
- Tamanho da janela temporal [ηs] = 0.1 
- Incremento temporal = 0.01 
- Tamanho da janela espacial [µm x µm] = 15x15.84 
- Incremento espacial (x,y) [µm] = (7.5;7.92) 

 
Como se depreende, neste caso utilizam-se janelas espaciais de tamanho fixo 

independentemente da dimensão do próprio circuito. 
A Tabela 5.2.1 é idêntica à Tabela 4.3.2.1, tendo sido copiada por conveniência. 

Nesta encontra-se a caracterização dos quatro circuitos usados para teste e informação 
relativa à grelha de potência de cada um dos circuitos. 

 
Tabela 5.2.1 – Caracterização dos circuitos usados para simular a ferramenta PGinpGen 

Nome do circuito s27 s35932 s38417 s38584 
Número de portas lógicas 

combinatórias / sequenciais 
20/3 23004/1728 19236/1636 25724/1426 

Dimensões do die X/Y [µm] 70/37 1361/1351 1377/1352 1410/1367 

número de tiras (stripes) 4 91 92 94 

distância entre tiras [µm] 15 15 15 15 

 
Nas Tabelas 5.2.2 a 5.2.5 são apresentados os resultados da aplicação da 

ferramenta PGinpGen sobre o circuito s27, s35932, s38417 e s38584 respectivamente. 
 

Tabela 5.2.2 – Resultados da execução de PGinpGen sobre o circuito s27 
Informação temporal 
(pior janela temporal) 

Informação espacial 
(pior janela temporal/espacial) 

Modelo 
da  

grelha 
pior índice 
temporal 

(intervalo de 
tempo[ηs]) 

número  
de portas 
activas 
(total) 

pior janela 
espacial 

(µm) 

pior 
janela 
(grelha 
virtual) 

 número de 
portas activas 

na região 
(% do total) 

número  
de 

pontos 

18 de 35 
(0.18 a 0.28) 

14  
(23) 

(62660,42240) 
até 

(62660,73920) 

[2,1]  
até 

[2,2] 

 10 portas 
(43%) 

 

6*3 
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Tabela 5.2.3 – Resultados da execução de PGinpGen sobre o circuito s35932 
Informação temporal 
(pior janela temporal) 

Informação espacial 
(pior janela temporal/espacial) 

Modelo 
da  

grelha 
pior índice 
temporal 

(intervalo de 
tempo[ηs]) 

número 
de portas 
activas 
(total) 

pior janela 
espacial 

(µm) 

pior 
janela 
(grelha 
virtual) 

número de 
portas 

activas na 
região 

(% do total) 

número  
de pontos 

37 de 120 
(0.37 a 0.47 ) 

14633 
(24732) 

(2322660,2354880) 
até 

(2322660,2386560) 

[78,74] 
até 

[78,75] 

33 portas 
 (0.13%) 

93*86 

 
Tabela 5.2.4 – Resultados da execução de PGinpGen sobre o circuito s38417 

Informação temporal 
(pior janela temporal) 

Informação espacial 
(pior janela temporal/espacial) 

Modelo 
da  

grelha 
pior índice 
temporal 

(intervalo de 
tempo[ηs]) 

número 
de 

 portas 
activas 
(total) 

pior janela 
espacial 

(µm) 

pior 
janela 
(grelha 
virtual) 

número de 
portas 

activas na 
região 

(% do total) 

número  
de 

pontos 

78 de 290 
(0.78 a 0.88) 

10874 
(20872) 

(1032660,2038080) 
até 

(1032660,2069760) 

[35,64] 
até 

[35,65] 

28 portas 
(0.13%) 

 

94*86 

 
Tabela 5.2.5 – Resultados da execução de PGinpGen sobre o circuito s38584 

Informação temporal 
(pior janela temporal) 

Informação espacial 
(pior janela temporal/espacial) 

Modelo 
da  

grelha 
pior índice 
temporal 

(intervalo de 
tempo[ηs]) 

número 
de 

 portas 
activas 
(total) 

pior janela 
espacial 

(µm) 

pior 
janela 
(grelha 
virtual) 

número de 
portas 

activas na 
região 

(% do total) 

número  
de 

pontos 

46 de 300 
(0.46 a 0.56) 

14740 
(27150) 

(942660,739200) 
até 

(942660,770880) 

[32,23] 
até 

[32,24] 

16 portas 
(0.05%) 

96*86 

 
Para as Tabelas 5.2.2 a 5.2.5 verifica-se que o número de portas com 

possibilidade de transitar na janela temporal definida é muito menor que o número total 
de portas presentes no circuito. Esta diferença evidencia que a hipótese de considerar 
que todas as portas transitam na mesma janela temporal (ou num curto intervalo de 
tempo) é uma hipótese claramente pessimista, e sobrevaloriza o problema; no caso das 
tabelas anteriores sobrevaloriza por um factor de dois aproximadamente. Na realidade 
este factor deverá ser ainda maior, já que nem todas as portas com possibilidade 
temporal de transitar poderão fazê-lo em termos de lógica (uma porta lógica AND cuja 
saída esteja a zero pode receber uma transição positiva numa das suas entradas mas o 
valor da saída permanecerá inalterado até todas as suas entradas receberem o mesmo 
tipo de transição).  

Para as simulações indicadas, a janela espacial definida (15x15.84 [µm x µm]) 
adapta-se ao circuito s27, analisando sensivelmente dois pontos da sua grelha de 
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potência virtual (num total de dezoito pontos) de cada vez. No entanto para os circuitos 
de maiores dimensões, ter uma janela espacial que abarque apenas dois pontos da grelha 
de potência virtual (de cerca de dez mil pontos) é demasiado limitativo. Assim, 
analisam-se de seguida os três circuitos de maiores dimensões com janelas espaciais 
dependentes da dimensão do próprio circuito. Como o circuito s27 na análise anterior é 
percorrido por aproximadamente quarenta janelas espaciais, escolhem-se os valores para 
as dimensões das janelas espaciais para cada um dos circuitos s35932, s38417 e s38584 
de forma a que estes também sejam analisados por aproximadamente quarenta janelas 
espaciais. 

Para o circuito s35932 vem: 
- Tamanho da janela espacial [µm x µm] = 420x459 
- Incremento espacial (x,y) [µm] = (210;229) 
 
Para o circuito s38417 vem: 
- Tamanho da janela espacial [µm x µm] = 420x444 
- Incremento espacial (x,y) [µm] = (210;222) 
 

Finalmente, para o circuito s35932 vem: 
- Tamanho da janela espacial [µm x µm] = 435x459 
- Incremento espacial (x,y) [µm] = (218;230) 
 

Os resultados são apresentados nas Tabelas 5.2.6, 5.2.7 e 5.2.8 para cada um dos 
circuitos. 

 
Tabela 5.2.6 – Resultados da execução de PGinpGen sobre o circuito s35932 

Informação temporal 
(pior janela temporal) 

Informação espacial 
(pior janela temporal/espacial) 

Modelo 
da  

grelha 
pior índice 
temporal 

(intervalo de 
tempo[ηs]) 

número 
de portas 
activas 
(total) 

pior janela 
espacial 

(µm) 

pior 
janela 
(grelha 
virtual) 

número de 
portas 

activas na 
região 

(% do total) 

número  
de 

pontos 

21 de 120 
(0.37 a 0.47 ) 

20558 
(24732) 

(2322660,2354880) 
até 

(2322660,2386560) 

[43,29] 
até 

[70,58] 

4656 portas 
 (19%) 

93*86 

 
Tabela 5.2.7 – Resultados da execução de PGinpGen sobre o circuito s38417 

Informação temporal 
(pior janela temporal) 

Informação espacial 
(pior janela temporal/espacial) 

Modelo 
da  

grelha 
pior índice 
temporal 

(intervalo de 
tempo[ηs]) 

número 
de 

 portas 
activas 
(total) 

pior janela 
espacial 

(µm) 

pior 
janela 
(grelha 
virtual) 

número de 
portas 

activas na 
região 

(% do total) 

número  
de 

pontos 

87 de 290 
(0.78 a 0.88) 

11129 
(20872) 

(1032660,2038080) 
até 

(1032660,2069760) 

[29,56] 
até 

[56,84] 

4226 portas 
(22%) 

 

94*86 
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Tabela 5.2.8 – Resultados da execução de PGinpGen sobre o circuito s38584 
Informação temporal 
(pior janela temporal) 

Informação espacial 
(pior janela temporal/espacial) 

Modelo 
da  

grelha 
pior índice 
temporal 

(intervalo de 
tempo[ηs]) 

número 
de 

 portas 
activas 
(total) 

pior janela 
espacial 

(µm) 

pior 
janela 
(grelha 
virtual) 

número de 
portas 

activas na 
região 

(% do total) 

número  
de 

pontos 

29 de 300 
(0.46 a 0.56) 

15717 
(27150) 

(942660,739200) 
até 

(942660,770880) 

[59,15] 
até 

[87,43] 

3986 portas 
(15%) 

96*86 

 
Ao ser aumentado significativamente o tamanho da janela espacial verificou-se que 

existem outros intervalos de tempo/espaço onde existe maior possibilidade de 
degradação do funcionamento da grelha de potência. Note-se que cada uma das janelas 
espaciais usadas para os circuitos (s35932, s38417 e s38584) cobre cerca de 1/9 da área 
de cada die (recorde-se que há sobreposição entre as várias janelas espaciais). Para o 
circuito s35932 (Tabela 5.2.6) verifica-se que este pode ter 20558 portas activas na pior 
janela temporal, mas no interior da janela espacial deste intervalo de tempo apenas se 
encontram 4656 dessas portas (ou seja 19% do total das portas presentes no circuito). 
Nas Tabelas 5.2.7 e 5.2.8 os resultados são semelhantes e os valores das portas com 
possibilidade de activação na pior janela temporal/espacial rondam os 20%. Assim, um 
pior caso mais realista decorre da activação de cerca de 20% dos dispositivos nestes 
circuitos. Claramente, simular a grelha de potência assumindo que todos os dispositivos 
se encontram activos significa um desperdício de recursos não apenas na fase de 
simulação, mas numa fase posterior de correcção de “falsos” problemas diagnosticados 
por uma sobrevalorização dos estímulos da grelha. 

O correcto dimensionamento da grelha para um funcionamento mais realista 
permite assim poupar recursos, nomeadamente em termos de área, permitindo uma 
maior densidade de integração. 
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6 - Conclusões e Trabalho Futuro 
6.1 - Conclusões 

A validação de uma grelha de potência de um circuito integrado está dependente 
do resultado da simulação da mesma. A simulação da grelha de potência é uma 
operação complexa e demorada, que precisa de conhecer quais os dispositivos eléctricos 
que sobre ela têm impacto, ou seja, necessita de um conjunto de estímulos. O impacto 
que esses dispositivos causam sobre a grelha de potência está directamente relacionado 
com as transições que ocorrem naqueles e com não-idealidades presentes na grelha. A 
qualidade dos estímulos assume por esse motivo uma parte fundamental no 
planeamento e análise de potência dos circuitos integrados. 

Este trabalho teve como objectivo a geração automática de estímulos realistas 
para a simulação de grelhas de potência de circuitos integrados. As metodologias usadas 
actualmente para o efeito tendem a desprezar parte da informação disponível nos 
circuitos. Tais metodologias assumem normalmente um ponto de vista pessimista na 
geração dos estímulos, sobrevalorizando o problema do planeamento da grelha de 
potência, o que acarreta naturalmente custos acrescidos.  

Foi possível desenvolver um método para a geração mais realista de estímulos. 
O método realiza uma análise semelhante à análise temporal estática para conhecer os 
instantes ou intervalos relativos em que cada célula pode transitar. Por outro lado, faz 
uso do conhecimento espacial das posições das células no die e da forma como estas se 
encontram ligadas à rede de alimentação. Com a utilização da informação espacial e 
temporal, o método permite obter qual a região do espaço e em que intervalo de tempo 
existe maior possibilidade de ocorrência de problemas com a integridade da grelha de 
potência. 

Para implementação do método descrito, foi criada a ferramenta PGinpGen, 
escrita em C++. Esta ferramenta lê os formatos standard do mercado referentes à 
informação temporal (.lib e .sdc) e espacial (base de dados OpenAccess), e gera um 
relatório contendo informação relativa à análise que realizou. Houve ainda necessidade 
de conhecer todas as ferramentas a montante da análise de grelhas de potência no design 
flow, de forma a poder construir/adaptar os circuitos Benchmark de teste à ferramenta 
criada, nomeadamente ferramentas de análise temporal e de place e route. 

Através da ferramenta PGinpGen, foi possível obter a região da grelha e o 
intervalo de tempo, para cada um dos circuitos em teste, onde é maior a probabilidade 
de ocorrência de problemas na grelha de potência. Para este intervalo de tempo são 
também conhecidos os dispositivos responsáveis pela possível degradação da grelha. 
Esta informação pode ser dada directamente a uma ferramenta de simulação de grelhas 
de potência de forma a verificar o funcionamento correcto de uma dada grelha, para o 
pior caso realista a que esta está sujeita. 

Conclui-se que o número de dispositivos com possibilidade de degradar a grelha 
de potência num dado intervalo de tempo é muito inferior ao número total dos 
dispositivos presentes no circuito, facto que permite afirmar que o pressuposto de que é 
necessário simular a grelha de potência considerando o funcionamento de todos os 
dispositivos não só não é correcto como também se traduz num desperdício de recursos. 
Assim espera-se que através do uso da ferramenta PGinpGen se consiga melhorar a 
qualidade da análise produzida, introduzindo ainda uma redução no tempo de 
processamento da simulação da grelha de potência. 
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6.2 - Trabalho Futuro 

Num horizonte temporal curto, há a necessidade de dar a conhecer à ferramenta 
PGinpGen a característica de potência de cada porta, nomeadamente a assinatura de 
corrente de cada dispositivo do circuito. Tal possibilitará que a ferramenta distinga entre 
situações onde estão presentes dispositivos de baixa potência e/ou dispositivos de 
elevada potência a degradar o funcionamento da grelha de potência, situações 
claramente distintas.  

Para as tecnologias actuais (65nm) os atrasos nas interligações entre os vários 
dispositivos começam a tornar-se dominantes sobre os atrasos internos destes. Assim 
torna-se necessário modelar os atrasos nas interligações, partindo da extracção RC ou 
RLC, e de integrar essa informação com a ferramenta PGinpGen, para poder estimar 
mais realisticamente o comportamento temporal do circuito e consequentemente o 
comportamento da grelha de potência. 

Como forma de facilitar a observação de resultados, a evolução do impacto das 
possíveis transições das portas na grelha ao longo do tempo deverá ser exibida numa 
ferramenta de visualização 3D. Tal significa adaptar a informação gerada pelo 
PGinpGen a uma dessas ferramentas. 

Posteriormente, através da aquisição, instalação ou desenvolvimento de 
ferramentas de simulação de grelhas de potências poderá ser possível a comparação de 
resultados obtidos e concluir quanto à relevância do método estudado. 
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Anexo A - Integridade de grelhas de potência 
O efeito de IR drop e o ground bounce são variações de tensão causadas pelo 

fluxo de corrente através de um rede resistiva de alimentação [12]. 
A queda de tensão IR (voltage drop) é a redução da tensão de alimentação que 

ocorre nas redes de Vdd dos circuitos integrados. Entre outros, o aumento da corrente 
por unidade de área do die (forçado pela maior capacidade de integração de dispositivos 
num circuito) e a incapacidade de uma fonte de alimentação fornecer essa mesma 
corrente num dado intervalo de tempo pode, em certas situações, originar variações de 
tensão em pontos localizados da grelha. Estas quedas de tensão afectam em primeiro 
plano a temporização do circuito, causando atrasos e podendo levar a um 
comportamento temporalmente/logicamente incorrecto. Segundo [2], uma queda de 
tensão de 5% abaixo do valor nominal poderá causar um atraso no circuito de 15%. 

O ground bounce é o aumento de tensão que se verifica nas redes de Gnd dos 
circuitos integrados. A corrente que é injectada nas redes resistivas de Gnd provoca um 
aumento de tensão em regiões localizadas desta rede ao longo do circuito. Associado ao 
problema da queda de tensão, o ground bounce provoca uma diminuição nas margens 
de funcionamento dos diversos dispositivos. Tal como a queda de tensão, também pode 
ser responsável por problemas temporais e lógicos que afectem um circuito. Atente-se 
na Figura A.1 (extraída de [12]). 

 

 
Figura A.1 – Modelo de circuito com grelha de potência (extraída de [12]) 

 
 
 A grelha de potência de Vdd da Figura A.1 é constituída pelo pad de Vdd e pelas 
interligações onde estão presentes os elementos R11, R12, R13 e R14 (simbolizam a 
resistividade presente nas pistas de Vdd da grelha, resistividade essa que normalmente 
apresenta valores muito baixos). Por sua vez a grelha de potência de Vss (ou Gnd) é 
representada pelo pad de Vss e elementos R21, R22, R23 e R24. Os elementos G1 a G4 
representam células ligadas a Vdd e a Vss. Devido à presença dos elementos resistivos, 
a tensão no topo da célula G4 não é Vdd, nem a tensão na região inferior é Vss. Tal 
facto pode provocar um mau funcionamento desta célula e eventualmente do restante 
circuito. Note-se que este tipo de problemas não ocorre isoladamente, já que o facto da 
célula G4 estar activa (e existir uma corrente I4) pode provocar uma queda de tensão em 
G2 de I4*(R11+R12).  
 Alguns dos efeitos que estes dois problemas podem causar são apresentados de 
seguida. 

- Chips não funcionais – Se a queda de tensão ou as oscilações na rede de Vss 
forem demasiado elevadas, as portas lógicas não funcionam correctamente. Uma forma 
de diagnosticar este problema consiste em aumentar a tensão de alimentação e verificar 
se o chip passa a funcionar correctamente. 
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- Falhas funcionais intermitentes – Em certas situações, com determinados 
estímulos podem surgir os problemas de voltage drop  e ground bounce. É necessário 
conhecer quais os estímulos ou situações desfavoráveis para se conseguir resolver ou 
atenuar o problema. 

- Falhas temporais intermitentes – O efeito é idêntico ao das falhas funcionais 
mas pode ser mais facilmente identificado através da redução da frequência de clock do 
circuito. 

Em geral, os problemas da queda de tensão e do ground bounce podem ser 
resolvidos através da introdução de condensadores de desacoplamento nas regiões 
passíveis de sofrer com estes efeitos. No entanto, a introdução de condensadores em 
regiões não problemáticas, para além de consumir silício contribui ainda para o aumento 
global da corrente estática consumida (leakage current), não tendo qualquer efeito na 
minimização dos problemas de integridade da grelha de potência.  Outras soluções 
podem ser adoptadas para garantir o bom funcionamento da grelha de potência, 
nomeadamente o uso de tensões múltiplas no circuito. Para regiões do circuito onde 
existam módulos críticos para o funcionamento do mesmo, a tensão de alimentação 
pode ser mais elevada de forma a minimizar o impacto que uma queda de tensão teria 
sobre os dispositivos desta região. Esta solução provoca no entanto um aumento do 
consumo de potência e da complexidade do próprio projecto do circuito. 
 O terceiro efeito mencionado na Introdução é a electromigração. Consiste no 
desaparecimento de atómos de metal de certas regiões da grelha, desaparecimento esse 
provocado pela existência de uma corrente elevada nessas regiões. Esta migração de 
atómos pode provocar um circuito aberto como é visível na Figura A.2 (extraída de 
[12]), ou mesmo um curto circuito se os átomos deslocados estabelecerem uma ligação 
metálica com uma pista adjacente.  
 

 
 

Figura A.2 – Efeito da electromigração numa pista ao longo do tempo (extraída de [12]) 
 

 Note-se que este tipo de problema pode não ser detectado numa fase inicial e 
pode ele próprio gerar problemas de voltage drop e ground bounce (ao diminuir ou 
destruir as pistas de Vdd e Gnd). 
 As causas mais comuns que provocam falhas nas grelhas de potência 
actualmente podem ser agrupadas em três grupos: 

- processo de fabrico 
- ferramentas de design 
- tipo de design realizado 

 Para uma análise pormenorizada destes três grupos sugere-se a consulta de [12]. 
 Em [13] podem ser encontrados modelos para calcular o valor do voltage drop, 
tendo em consideração a resistência e capacidade presente nas ligações de alimentação e 
o efeito indutivo do package.  
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Anexo B - Operações de placement e routing 
- A operação de placement 

A operação de placement é um passo importante no design flow e consiste em 
colocar blocos funcionais (neste ponto considerados como caixas-negras), em 
determinadas posições, de forma a cumprir/optimizar certas especificações. Um mau 
placement pode consumir grandes áreas no silício, pode provocar uma degradação no 
funcionamento do circuito, ou pode mesmo tornar impossível a operação de routing  a 
realizar posteriormente [14]. 

Genericamente, as ferramentas de placement aceitam um conjunto de blocos, o 
número de terminais para cada um desses blocos, e ainda a informação de como esses 
blocos estão ligados entre si (a netlist do circuito). 

Relativamente ao conteúdo desses blocos, estes podem representar printed 
circuit boards (PCB), circuitos integrados (CI) ou componentes do CI. Assim, o tipo de 
placement pode ser: 

• Placement ao nível do sistema 
• Placement ao nível do PCB 
• Placement ao nível do CI 
No placement ao nível do sistema, o objectivo é colocar os blocos (representam 

PCB’s) o mais próximo possível, de forma a minimizar a área ocupada. Por outro lado, 
o calor gerado por cada PCB deverá ser suficientemente dissipado de forma a garantir 
que o sistema se comporta correctamente. Assim verifica-se uma relação de 
compromisso entre a área ocupada e a  capacidade de libertar calor. 

Já no placement ao nível do PCB, os blocos (representam circuitos integrados e 
outro tipo de componentes), são colocados numa área fixa. A tecnologia dos PCB’s 
permite a existência de blocos em ambos os lados, e também permite a existência de 
várias camadas para routing. Desta forma as operações de placement e  routing são 
facilitadas. Os objectivos pelos quais se guia este tipo de placement são a minimização 
do número de camadas de routing e o cumprimento das especificações de performance 
do sistema. Este último poderá obrigar a que determinados blocos sejam colocados 
próximos uns dos outros (blocos críticos) de forma a minimizar o comprimento  das 
suas ligações (critical nets). Por vezes o calor dissipado por cada bloco também poderá 
influenciar o placement desse bloco. 
  Quanto ao placement ao nível do circuito integrado, também existe uma 
restrição grande do número de camadas para interligações (devido ao preço por camada 
extra), do comprimento das ligações, etc... Tal facto, força a que a operação de 
placement seja feita com maior qualidade. O resultado da operação de routing (sucesso 
ou insucesso) só é conhecido numa fase posterior do design flow pelo que determinados 
projectos podem ser atrasados se se verificar que a operação de routing não foi bem 
sucedida, retornando-se à fase de placement. Existem formas de minimização da 
probabilidade de um dado placement não ser “routeável” (ou não cumprir outro tipo de 
especificações, como por exemplo temporais); um método muito usado é descrito numa 
secção posterior deste Anexo, “A operação de routing”. Quanto aos blocos, no 
placement ao nível do CI, podem representar portas lógicas ou outros elementos. 

Note-se que um placement é considerado legal no caso de nenhuma das células 
se sobrepor a qualquer outra, e se estiverem contidas dentro dos locais permitidos para 
placement. 
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É ainda comum definir-se duas fases distintas de placement, o global e o 
detalhado. Em geral, a operação completa de placement começa por realizar um 
placement inicial, procurando depois melhorá-lo iterativamente (placement detalhado). 

- Placement no contexto de die fixo vs. die variável 

Segundo [15], o design de ASIC’s modernos é feito num contexto de die fixo, i.e., 
a área de layout, as pistas para routing, e as linhas de alimentação são fixas antes da 
operação de placement começar. Assim sendo, placers que funcionem no contexto de 
die variável têm normalmente objectivos diferentes dos de die fixo. Placers para die 
variável procuram minimizar a área do die, área essa que é conhecida à partida num 
contexto de die fixo.  

Com a introdução de die fixo, aparecem novos conceitos como a placement 
density, o whitespace, e a average density (ou row utilization). Segundo [15], placement 
density de uma região é o quociente entre a área total de todas as células (ou blocos) 
colocadas nessa região e a área disponível para placement de células nessa mesma 
região. O whitespace relaciona-se com a placement density através da fórmula 
whitespace = 100% - density%. A average density é definida como o quociente entre a 
área total de todas as células colocadas e área total disponível para placement (não pode 
ser alterada pelo placer). O valor de average density coincide com o valor de placement 
density se todas as células estiverem uniformemente distribuídas pelo die, ou se o valor 
de placement density for calculado usando a área total do die como região de análise. 

 

- A operação de routing 

A operação de routing corresponde ao processo de gerar as ligações necessárias 
ao funcionamento correcto de todos os componentes, respeitando sempre as regras de 
design da tecnologia em uso. 

Em [16], encontram-se descritos os vários tipos de routers, e respectivos 
algoritmos.   

Segundo [17], o design flow segue uma metodologia com a ordem placement 
global, routing global, re-optimização lógica,  placement detalhado, novamente routing 
global e finalmente o routing detalhado. 

O routing global apresenta três grandes vantagens: 
- Reduz a complexidade da tarefa de routing (simplifica a operação de routing 

detalhado, por si só muito demorada e complexa) em cerca de duas ordens de grandeza 
[17], já que o routing global reduz a resolução do modelo de routing. 

- Fornece estimativas dos atrasos parasitas nas ligações ás ferramentas de 
optimização lógica, ficando estas últimas com o conhecimento  de quais as ligações  que 
necessitam de ser alteradas. 

- Obtém estimativas de quais as zonas mais congestionadas, i.e. onde existe um 
número de ligações a fazer superior à capacidade que é fornecida pelas várias camadas 
de metal para routing. Pode ainda tentar minimizar a congestão de ligações numa dada 
zona, distribuindo essas ligações por várias zonas do circuito em várias camadas, 
auxiliando e antecipando o resultado da operação posterior de routing detalhado. 

De notar que os routers que realizam routing global previamente ao routing 
detalhado, usam uma grelha para simplificar a representação do espaço de procura,    
sendo por isso mesmo chamados de gridded routers, e são um caso particular dos 
gridless routers. Segundo [16], os gridded routers, apresentam em geral melhores 
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resultados na operação de routing quando comparados com os gridless routers, em 
termos de tempo de processamento, qualidade da solução encontrada, ou ambos. 

Segundo a referência [17], pode-se definir a área de routing (Figura B.1) através 
de um grafo, mais concretamente um grafo regular em grelha conforme se apresenta na 
Figura B.2. 

 
 
 
 

 
Figura B.1 – Representação de três camadas de metal para routing (extraída de [17]) 

 
 
 

 
Figura B.2 – Representação de um grafo em grelha (extraída de [17]) 

 
Cada vértice do grafo da Figura B.2 representa uma pequena área rectangular da 

figura B.1. Essa área é chamada de gcell (global cell). 
De notar ainda que a camadas de metal adjacentes são atribuídas direcções de 

routing preferenciais, o que no caso da figura B.2, e começando de baixo para cima, 
vem Horizontal-Vertical-Horizontal...(HVH...). Note-se que a direcção de Vertical não 
deve ser confundida com a direcção das vias, uma forma mais correcta seria usar a 
designação de Vertical para as vias e Horizontal e longitudinal para as ligações nos três 
planos da Figura B.2; no entanto na bibliografia da especialidade usa-se a nomenclatura 
Horizontal/Vertical. No caso de se usar o software Nanoroute da Cadence Design 
Systems a informação sobre as gcells e sobre a orientação preferencial das camadas de 
routing tem de ser fornecida no ficheiro em formato .lef. 

Uma gcell representa um número fixo de pistas de metal (routing tracks) 
disponiveis. As dimensões da gcell são parametrizáveis num ficheiro do formato .def. 
As dimensões da gcell são críticas, gcell’s maiores reduzem o consumo de memória e o 
tempo de processamento [16], mas diminuem a exactidão da operação de routing global, 
podendo levar a conclusões erradas sobre o que se passará na operação de routing 
detalhado. 

Foi feito um esforço em [17], para uniformizar as métricas a usar para avaliar os 
diversos routers existentes (relativamente à operação de routing global). Algumas 
dessas métricas são: 
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- o comprimento total das ligações (embora todos os routers calculem os 
caminhos mais curtos para as suas ligações – usando um algoritmo do tipo Dijkstra ou 
variante deste – há routers que por tomarem melhores decisões que outros conseguem 
ter um valor para o comprimento das ligações menor). 

- o tempo de processamento (a operação de routing é complexa e o tempo de 
processamento de cada router pode ser um factor a ter em conta). 

- a qualidade das ligações, em que neste parâmetro há diversas situações a 
analisar, nomeadamente o número de vias usado (vias têm características piores que as 
restantes ligações; maior resistência, um yield menor, entre outros), o número de 
stacked vias (vias que ligam duas camadas de metal não adjacentes) pois este tipo de 
vias bloqueiam eventuais ligações entre camadas intermédias deteriorando a capacidade 
de routing (para além de apresentarem as restantes características das vias) e a 
quantidade de desvios nas ligações (detouring) ou seja o desvio máximo sofrido numa 
ligação relativamente ao caminho mais curto existente para essa ligação, entre outros.  

Como referido anteriormente, o routing global tenta minimizar a congestão 
verificada em certas zonas do circuito. Regressando ao modelo do grafo apresentado, 
define-se uma aresta congestionada, sempre que o número de ligações que tentam 
passar por essa aresta é maior que a capacidade de ligação que essa aresta é capaz de 
fornecer. A essa situação dá-se o nome de overflow ou over-congestion. Os  routers no 
mercado fornecem normalmente um mapa colorido representando a congestão nas 
várias zonas do circuito (após a operação de routing global). Tal é o caso do software 
Nanoroute da Cadence Design Systems. 
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Anexo C – Tipo de informação de cada formato 
 

Formato .nets 
 Ficheiros deste tipo contêm as várias nets existentes, fornecendo a 

informação como são ligadas as células entre si e com os pads; contêm a netlist do 
circuito. Cada net é descrita como um conjunto de pinos electricamente equivalentes. 
Para cada pino, é ainda indicada a localização do mesmo relativamente à célula à qual 
pertence. 

 
 
Formato .nodes 

 Ficheiros deste tipo contêm todos os tipos de células e pads existentes. As 
células vêm seguidas de dois algarismos que representam a sua largura e altura. No 
contexto de standard cells é usual manter-se um destes parâmetros constante e igual 
para todas as células. Para cada pad existe a indicação se é do tipo input, output ou 
ambos. 

 
 
Formato .wts 

 Nos ficheiros deste tipo encontra-se descrita a área ocupada no die por cada uma 
das células de uma biblioteca. 
 
 

Formato .scl 
Os ficheiros de extensão .scl contêm os aspectos gerais da descrição física de um 

die, nomeadamente o número de rows existentes, bem como o número de locais 
passíveis de serem usados para colocar as standard cells, também conhecidos por sites. 
 
 

Formato .pl 
Os ficheiros .pl possuem a informação do placement, nomeadamente têm o 

ponto de origem (ponto inferior esquerdo) para cada célula, e a orientação que esta 
assume no die. 
 
 

Formato .lef 
 Neste tipo de ficheiros encontra-se grande parte da informação necessária para 
caracterizar propriedades físicas do die e da tecnologia, não apenas a definição das rows 
e sites (como era o caso de ficheiros do tipo .scl), mas também por exemplo o número 
de camadas a usar, a função de cada uma, propriedades físicas como a resistência e a 
capacidade de cada camada, o tipo de vias possíveis, entre outros. Para cada célula 
usada no circuito, possui a definição geométrica da mesma, com a posição dos pinos de 
sinal e de alimentação relativamente à origem da célula.  
 

Formato .def 
Em ficheiros com esta extensão encontra-se informação relativa ao design, 

nomeadamente a netlist do circuito. Este tipo de ficheiros pode ainda conter informação 
relativa ao routing das células. 

Formato .lib 
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 Em ficheiros deste tipo encontra-se a seguinte informação para cada célula de 
uma biblioteca: 

- capacidade dos pinos de entrada e saída e ainda a capacidade máxima 
permitida num pino de saída de uma célula 

- área e função lógica da célula 
- direcção dos pinos da célula (input, output, inout) 
- LUT’s para cálculo do slew e do atraso da porta 

 É apresentado de seguida parte do ficheiro .lib da biblioteca GSCLib 180ηm  
(exemplifica-se a descrição de uma porta lógica AND). 
 
/* --------------- * 
 * Design : AND2X1 * 
 * --------------- */ 
cell (AND2X1) { 
area : 31.3632; 
 cell_leakage_power : 0.0915416; 
 pin(A)  { 
 direction : input; 
 capacitance : 0.00626946; 
 rise_capacitance : 0.0062621; 
 fall_capacitance : 0.00626946; 
 } 
... 
pin(Y)  { 
 direction : output; 
 capacitance : 0; 
 rise_capacitance : 0; 
 fall_capacitance : 0; 
 max_capacitance : 0.569052; 
 function : "(A B)"; 
 timing() { 
 related_pin : "A"; 
 timing_sense : positive_unate; 
 cell_rise(delay_template_7x7) { 
 index_1 ("0.005, 0.01, 0.015, 0.02, 0.03, 0.04, 0.1"); 
 index_2 ("0.024, 0.072, 0.288, 0.672, 1.104, 1.584, 2.16"); 
 values ( \ 
 "0.054757, 0.064776, 0.096994, 0.133643, 0.162341, 0.189987, 
0.217378", \ 
 ... 
 "0.192826, 0.202614, 0.233568, 0.275099, 0.310063, 0.343218, 
0.37517"); 
 } 
.... 
internal_power() { 
 related_pin : "A"; 
 rise_power(energy_template_7x7) { 
 index_1 ("0.005, 0.01, 0.015, 0.02, 0.03, 0.04, 0.1"); 
 index_2 ("0.024, 0.072, 0.288, 0.672, 1.104, 1.584, 2.16"); 
 values ( \ 
 "0.064723, 0.081383, 0.191711, 0.401631, 0.641709, 0.901547, 
1.21136", \ 
 ... 
 "0.061786, 0.075265, 0.172501, 0.367133, 0.592585, 0.840176, 
1.13942"); 
 } 
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Anexo D – Métodos para verificação temporal 
Existem duas classes de analisadores temporais estáticos, os path-enumeration e 

os block-oriented (também chamado de critical-path). 

Analisadores temporais estáticos baseados no método de path-enumeration 

Os STA baseados em path-enumeration começam a sua análise em elementos 
especiais, que podem ser do tipo pins de I/O ou em stored state variables (por exemplo 
flip-flop’s), e terminam quando, ao percorrer o circuito, encontrarem novamente 
elementos desse tipo. 

Na Figura D.1 apresenta-se um circuito constituído por 6 portas lógicas. 
 
 

Figura D.1 – Circuito para análise temporal (extraída de [20]) 
 
Para calcular o tempo de propagação necessário para um sinal que parte de E 

atingir L, começa-se pelo ponto E. Assume-se que E sofre um variação positiva 
(chamada de rise a partir deste ponto, fall para a transição descendente). Contabiliza-se 
o tempo que a porta G consume a colocar um fall (a porta é inversora) na entrada de J, o 
tempo que a porta J leva um rise na entrada da porta de I, e restantes tempos das portas I 
e K a colocarem um rise em L. De seguida parte-se do ponto D e o procedimento 
repete-se até L. Para todos os caminhos o procedimento é o mesmo. Note-se que o STA 
não possui informação sobre a função lógica das portas (apenas lhe interessa se as 
portas invertem ou não a transição do sinal). O STA assume sempre que o caminho que 
está a percorrer está sensibilizado (i.e. que uma qualquer alteração no sinal ao longo do 
caminho é sentida na saída de todas as portas desse caminho), desta forma podemos 
ignorar as funções lógicas dos vários elementos ao longo do percurso. 

Note-se que o método de path-enumeration apresenta um problema, o número 
de caminhos aumenta exponencialmente com o aumento da complexidade do circuito; 
há ainda a questão da reconvergência que sempre que se verifica pode aumentar 
significativamente o número total de caminhos. 
 

Analisadores temporais estáticos baseados no método do caminho crítico 

Os analisadores temporais baseados no método do caminho crítico (ou block 
oriented) evitam o problema de ter de enumerar todos os caminhos, avaliando apenas o 
caminho mais crítico numa dada net [10]. O analisador começa num determinado bloco 
(um pin de I/O ou numa saída de um flip-flop) e espera que todos os sinais de entrada 
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cheguem (analisa previamente todas as entradas desse bloco). Quando o último sinal de 
entrada chegar, o analisador propaga o sinal mais atrasado para a frente. Como em cada 
bloco só se passa uma vez, o tempo de processamento é proporcional ao tamanho do 
circuito. Muitos analisadores temporais usam este método (caso do oaGear Timer). 

Através da Figura D.1, considere-se que todas as portas lógicas têm atrasos de 
rise e fall iguais e de valor igual a 5 unidades, que há variação nas entradas no instante 0 
e o valor correcto deverá atingir a saída até ao instante 18. As portas G e F podem ser 
processadas no instante 0 e no instante 5 já possuem os valores correctos nas suas 
saídas. O sinal chega a J no instante 5 e sai no instante 10. Continuando até L verifica-se 
que este obtém o seu valor no instante 20 no pior caso(escolhem-se sempre os piores 
atrasos para cada célula). Assim a meta temporal não foi cumprida. O parâmetro slack 
(slack = earliest required time at V – latest arrival time at V), é para o nó L de -2. 

É então feito o backtracking para determinar os valores do slack das entradas do 
circuito verificando-se para A, B e C o valor de +8, para a entrada D o valor de +3 e 
para a entrada E o valor de -2. Um valor negativo para o slack nas entradas significa que 
não é possível cumprir as metas temporais para o circuito em teste.  

O objectivo da verificação temporal estática em ambos os métodos é encontrar 
os caminhos mais longos temporalmente. Após ser obtido o conhecimento sobre tais 
caminhos, diversas acções podem ser tomadas para tornar o circuito mais rápido, como 
a alteração das dimensões físicas de transístores (aumentando o parâmetro W dos 
transístores), o re-design do circuito, entre outras. De referir que ambos os tipos de 
análise devem contabilizar os atrasos de cada porta bem como os atrasos nas 
interligações, tal como se representa na Figura D.2 (extraída de [18]) 

 

 
 Figura D.2 – Análise temporal estática baseada no caminho crítico (extraída de 18] 
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Anexo E – Introdução ao OpenAccess 2.2 
Nos últimos anos tem-se verificado que o rácio entre a eficiência dos designs 

realizados e a capacidade presente nos circuitos integrados tem diminuído, conforme é 
visivel na Figura E.1 (extraída de [12]). 

 
Figura E.1 – Redução da eficiência dos designs (extraída de [19]) 

 
A explicação para este facto parece estar na má qualidade dos designs 

produzidos[8], que tende a piorar sempre que se verifica um escalamento nas dimensões 
dos transístores (transistor size scaling). Esta má qualidade por sua vez, tem diversas 
fontes ([12]): 

 - aumento exponencial da informação (para cada nova tecnologia surgem novos 
efeitos a ser considerados, alguns dos quais até então desconhecidos ou conscientemente 
desprezados). 

 - inadequação dos modelos de representação para os novos circuitos integrados 
 Até recentemente, todo o processo de design desde o front-end ao back-end 

utilizava as várias ferramentas de CAD segundo uma abordagem sequencial, em que 
cada uma passava à próxima um ou mais ficheiros de texto (exemplos disso são os 
diversos formatos de ficheiro apresentados anteriormente). Tal facto não era apenas 
ineficiente do ponto de vista computacional (no back-end os ficheiros de texto 
assumiam já dimensões consideráveis), como também do ponto de vista da 
interoperabilidade entre ferramentas de empresas diferentes de EDA (usadas no mesmo 
design flow) que se baseavam em conversores, para garantir a adaptação dos modelos de 
representação distintos.  

 A iniciativa OpenAccess, liderada pela Silicon Integration Iniciative, surge 
então, tendo como objectivo, colmatar esta deficiência no mercado de EDA, garantindo 
um modelo uniforme ao longo de todo o processo de design, e tornando obsoleto o uso 
de ficheiros texto (em inúmeros formatos) ao longo do flow. Mais, fornecendo aos 
utilizadores do OpenAccess, uma interface de programação de aplicações (API), 
permite que estes adaptem o seu software a esta base de dados, disponibilizando uma 
série de funções, para aceder ou alterar informação num design. 

 A API foi desenvolvida em C++, onde cada elemento do circuito (uma ligação, 
uma via, uma célula, ou a mesma célula vista noutra hierarquia) é representado por um 
objecto com características inerentes à sua função. 
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 De notar que um número significativo de ferramentas de EDA no mercado (em 
especial da empresa Cadence Design Systems) estão a adaptar-se a esta base de dados. 
Surgiu também, por parte de outra empresa de EDA líder de mercado, a Synopsys, uma 
base de dados própria (Milkyway) pelo que a competição entre as várias iniciativas 
deste género manter-se-á. 
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Anexo F – Fluxograma de Funcionamento do oaGear 
Timer 

Na Figura F.1 é apresentado o fluxograma detalhado descrevendo o 
funcionamento do oaGear Timer. 

Figura F.1 – Fluxograma detalhado do funcionamento do oaGear Timer
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Anexo G – Ficheiro gerado pelo PGinpGen – s27 
 De seguida apresenta-se parte do conteúdo do ficheiro gerado pelo PGinpGen 
(tws=0.1, tinc=0.01, v=2). 
 
 ** PGinpGen - Power Grid input generator        ** 
 
***     author: Pedro Morgado @ Inesc-ID (Lisbon, Portugal)     *** 
 
Verbosity level = 2 
 
DistanceBetweenRegularStdCellWires =31680;   
DistanceBetweenRegularStripes =30000 
 
Printing rise interval lists for each pin in the design...  
Pin: I__0/A, X Coordinate of VddPoint is 112200   ***   
[0.211960,0.216730]   ***   [0.302171,0.317439]   ***   
[0.404591,0.439520] 
Pin: I__0/Y, X Coordinate of VddPoint is 112200   ***   
[0.216972,0.227691]   ***   [0.314505,0.325715]   ***   
[0.426997,0.437054] 
Pin: I__1/D, X Coordinate of VddPoint is 89760   ***   
[0.105561,0.105561]   ***   [0.275426,0.286146]   ***   
[0.372959,0.384170]   ***   [0.485452,0.495509] 
Pin: I__1/Q, X Coordinate of VddPoint is 89760   ***   
[0.112086,0.112086] 
Pin: I__1/CK, X Coordinate of VddPoint is 89760   ***   
[0.084228,0.084228]   ***   [0.093918,0.093918]   ***   
[0.229053,0.649797] 
... 
Pin: I__24/Y, X Coordinate of VddPoint is 128040   ***   
[0.105561,0.105561]   ***   [0.275426,0.286146]   ***   
[0.372959,0.384170]   ***   [0.485452,0.495509] 
Pin: I__24/B, X Coordinate of VddPoint is 128040   ***   
[0.216972,0.227691]   ***   [0.314505,0.325715]   ***   
[0.426997,0.437054] 
 
riseBegActivationList:        ***   0 belongs to the pin I__15/A of 
the cell I__15   ***   0 belongs to the pin I__18/A of the cell I__18   
***   0 belongs to the pin I__10/A of the cell I__10   ***   0 belongs 
to the pin I__14/A of the cell I__14   ***   0.0166543 belongs to the 
pin I__17/A of the cell I__17   ***   0.0166543 belongs to the pin 
I__20/A of the cell I__20   ***   0.0166543 belongs to the pin I__12/A 
of the cell I__12   ***   0.0244668 belongs to the pin I__4/A of the 
cell I__4   ***   0.0244668 belongs to the pin I__23/A of the cell 
I__23   ***   0.0496576 belongs to the pin I__24/A of the cell I__24   
***   0.0722113 belongs to the pin I__16/A of the cell I__16   ***   
0.0722113 belongs to the pin I__13/A of the cell I__13   ***   
0.0826016 belongs to the pin I__11/A of the cell I__11   ***   
0.0870836 belongs to the pin I__8/A of the cell I__8   ***   0.0956718 
belongs to the pin I__17/B of the cell I__17   ***   0.0956718 belongs 
to the pin I__21/A of the cell I__21   ***   0.105719 belongs to the 
pin I__12/B of the cell I__12   ***   0.105719 belongs to the pin 
I__21/B of the cell I__21   ***   0.112028 belongs to the pin I__4/B 
of the cell I__4   ***   0.112086 belongs to the pin I__19/A of the 
cell I__19   ***   0.112086 belongs to the pin I__5/A of the cell I__5   
***   0.143411 belongs to the pin I__7/B of the cell I__7   ***   
0.15053 belongs to the pin I__20/B of the cell I__20   ***   0.150609 
belongs to the pin I__7/A of the cell I__7   ***   0.154578 belongs to 
the pin I__22/A of the cell I__22   ***   0.165789 belongs to the pin 
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I__13/A of the cell I__13   ***   0.172129 belongs to the pin I__11/A 
of the cell I__11   ***   0.174844 belongs to the pin I__8/B of the 
cell I__8   *** 
... 
riseEndActivationList:        ***   0 belongs to the pin I__15/A of 
the cell I__15   ***   0 belongs to the pin I__18/A of the cell I__18   
***   0 belongs to the pin I__10/A of the cell I__10   ***   0 belongs 
to the pin I__14/A of the cell I__14   ***   0.0166543 belongs to the 
pin I__17/A of the cell I__17   ***   0.0166543 belongs to the pin 
I__20/A of the cell I__20   ***   0.0166543 belongs to the pin I__12/A 
of the cell I__12   ***   0.0244668 belongs to the pin I__4/A of the 
cell I__4   ***   0.0244668 belongs to the pin I__23/A of the cell 
I__23   ***   0.0496576 belongs to the pin I__24/A of the cell I__24   
***   0.0722113 belongs to the pin I__16/A of the cell I__16   ***   
0.0722113 belongs to the pin I__13/A of the cell I__13   ***   
0.0826016 belongs to the pin I__11/A of the cell I__11   ***   
0.0870836 belongs to the pin I__8/A of the cell I__8   ***   0.0956718 
belongs to the pin I__17/B of the cell I__17   ***   0.0956718 belongs 
to the pin I__21/A of the cell I__21   ***   0.105719 belongs to the 
pin I__12/B of the cell I__12   ***   0.105719 belongs to the pin 
I__21/B of the cell I__21   ***   0.112028 belongs to the pin I__4/B 
of the cell I__4   ***   0.112086 belongs to the pin I__19/A of the 
cell I__19   ***   0.112086 belongs to the pin I__5/A of the cell I__5   
***   0.143411 belongs to the pin I__7/B of the cell I__7   ***   
0.15053 belongs to the pin I__20/B of the cell I__20   ***   0.150609 
belongs to the pin I__7/A of the cell I__7   ***   0.165789 belongs to 
the pin I__13/A of the cell I__13   *** 0.165789 belongs to the pin 
I__22/A of the cell I__22   ***   0.172129 belongs to the pin I__11/A 
of the cell I__11   ***   0.190112 belongs to the pin I__8/B of the 
cell I__8   ***  
... 
 
TIMINGWINDOWSIZE = 0.1; TIMEINCREMENT = 0.01; SPATIALWINDOWSIZEX = 
30000; SPATIALWINDOWSIZEY = 31680; SPATIALINCREMENTX = 15000; 
SPATIALINCREMENTY = 15840 
 
PRINTING GRID POINTS LOCATION ON DIE (micrometers)     [x,y] 
(xPosition,yPosition) 
[0,0] (     3300,    10560) ***  [0,1] (      3300,     42240)             
[0,2] ( 3300,    73920) *** [1,0] (     32660,  10560)           
[1,1] (    32660,  42240) ***  [1,2] (     32660,     73920)           
[2,0] (    62660,    10560) ***  [2,1] (     62660,   42240)          
[2,2] (    62660,    73920) ***  [3,0] (     92660,  10560)          
[3,1] (    92660,    42240) ***  [3,2] (     92660,   73920)          
[4,0] (   122660,    10560) ***  [4,1] (    122660,   42240)          
[4,2] (   122660,    73920) ***  [5,0] (    141900,     10560)          
[5,1] (   141900,    42240) ***  [5,2] (    141900,     73920)           
 
-------------------------TIME = 0; TIMINGWINDOWINDEX = 0  ------------ 
RISE_ACTIV      [timeInstant (PinName) 
(cellName)]*********************************** 
0.000000 (I__15/A) of (I__15)  ***   0.000000 (I__18/A) of (I__18)  
***   0.000000 (I__10/A) of (I__10)  ***   0.000000 (I__14/A) of 
(I__14)  ***   0.016654 (I__17/A) of (I__17)  ***   0.016654 (I__20/A) 
of (I__20)  ***   0.016654 (I__12/A) of (I__12)  ***   0.024467 
(I__4/A) of (I__4)  ***   0.024467 (I__23/A) of (I__23)  ***   
0.049658 (I__24/A) of (I__24)  ***   0.072211 (I__16/A) of (I__16)  
***   0.072211 (I__13/A) of (I__13)  ***   0.082602 (I__11/A) of 
(I__11)  ***   0.087084 (I__8/A) of (I__8)  ***   0.095672 (I__17/B) 
of (I__17)  ***   0.095672 (I__21/A) of (I__21)  ***    
********************************************************************** 
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RISE_DEACTIV      [timeInstant (PinName) (cellName)]****************** 
********************************************************************** 
 
PRINTING GRID CONTRIBUTIONS      [x,y] (contribution)----------------- 
[0,0] (0.527929)    ***    [0,1] (1.055858)    ***    [0,2] (0.482970)     
[1,0] (0.932738)    ***    [1,1] (3.226808)    ***    [1,2] (1.373697)        
[2,0] (1.428000)    ***    [2,1] (3.450667)    ***    [2,2] (0.988000)        
[3,0] (0.504000)    ***    [3,1] (0.266667)    ***    [3,2] (0.155333)         
[4,0] (1.327708)    ***    [4,1] (0.000000)    ***    [4,2] (0.000000)         
[5,0] (0.279626)    ***    [5,1] (0.000000)    ***    [5,2] (0.000000)         
---------------------------------------------------------------------- 
 
Initiating spatial analysis for this timing window... SW defined by 
(lowerleftXcoord,lowerleftYcoord) (upperrightXcoord,upperrightYcoord) 
contains grid points {[x1,y1]..[xn,yn]} 
SW (3300;10560) ; (33300;42240) {[0;0], ... [1;1] reported a total 
contribution of 5.74333 
SW (18300;10560) ; (48300;42240) {[1;0], ... [1;1] reported a total 
contribution of 4.15955 
SW (33300;10560) ; (63300;42240) {[2;0], ... [2;1] reported a total 
contribution of 4.87867 
SW (48300;10560) ; (78300;42240) {[2;0], ... [2;1] reported a total 
contribution of 4.87867 
SW (63300;10560) ; (93300;42240) {[3;0], ... [3;1] reported a total 
contribution of 0.770667 
SW (78300;10560) ; (108300;42240) {[3;0], ... [3;1] reported a total 
contribution of 0.770667 
SW (93300;10560) ; (123300;42240) {[4;0], ... [4;1] reported a total 
contribution of 1.32771 
SW (108300;10560) ; (138300;42240) {[4;0], ... [4;1] reported a total 
contribution of 1.32771 
... 
End of spatial analysis for this timing Window 
---------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------TIME = 0.01; TIMINGWINDOWINDEX = 1  --------- 
... 
End of spatial analysis for this timing Window 
---------------------------------------------------------------------- 
 
... 
 
-------------------------TIME = 0.18; TIMINGWINDOWINDEX = 18  -------- 
RISE_ACTIV      [timeInstant (PinName) 
(cellName)]*********************************** 
0.271518 (I__13/A) of (I__13)  ***   0.271518 (I__22/A) of (I__22)  
***   0.279639 (I__8/B) of (I__8)  ***   0.279714 (I__8/A) of (I__8)   
********************************************************************** 
RISE_DEACTIV      [timeInstant (PinName) 
(cellName)]********************************* 
0.172129 (I__11/A) of (I__11)   ***    
********************************************************************** 
PRINTING GRID CONTRIBUTIONS      [x,y] (contribution)-----------------
---------- 
[0,0] (0.000000)    ***    [0,1] (0.572888)    ***    [0,2] (0.000000)    
***     
[1,0] (0.000000)    ***    [1,1] (1.897112)    ***    [1,2] (1.361333)    
***     
[2,0] (0.000000)    ***    [2,1] (2.418667)    ***    [2,2] (4.017333)    
***     
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[3,0] (0.000000)    ***    [3,1] (0.460000)    ***    [3,2] (0.621333)    
***  
[4,0] (0.720374)    ***    [4,1] (1.303100)    ***    [4,2] (0.000000)    
***     
[5,0] (0.279626)    ***    [5,1] (0.348233)    ***    [5,2] (0.000000)    
***     
---------------------------------------------------------------------- 
 
Initiating spatial analysis for this timing window... SW defined by 
(lowerleftXcoord,lowerleftYcoord) (upperrightXcoord,upperrightYcoord) 
contains grid points {[x1,y1]..[xn,yn]} 
SW (3300;10560) ; (33300;42240) {[0;0], ... [1;1] reported a total 
contribution of 2.47 
SW (18300;10560) ; (48300;42240) {[1;0], ... [1;1] reported a total 
contribution of 1.89711 
SW (33300;10560) ; (63300;42240) {[2;0], ... [2;1] reported a total 
contribution of 2.41867 
SW (48300;10560) ; (78300;42240) {[2;0], ... [2;1] reported a total 
contribution of 2.41867 
SW (63300;10560) ; (93300;42240) {[3;0], ... [3;1] reported a total 
contribution of 0.46 
SW (78300;10560) ; (108300;42240) {[3;0], ... [3;1] reported a total 
contribution of 0.46 
SW (93300;10560) ; (123300;42240) {[4;0], ... [4;1] reported a total 
contribution of 2.02347 
SW (108300;10560) ; (138300;42240) {[4;0], ... [4;1] reported a total 
contribution of 2.02347 
SW (123300;10560) ; (153300;42240) {[5;0], ... [5;1] reported a total 
contribution of 0.627859 
SW (138300;10560) ; (168300;42240) {[5;0], ... [5;1] reported a total 
contribution of 0.627859 
SW (3300;26400) ; (33300;58080) {[0;1], ... [1;1] reported a total 
contribution of 2.47 
SW (18300;26400) ; (48300;58080) {[1;1], ... [1;1] reported a total 
contribution of 1.89711 
SW (33300;26400) ; (63300;58080) {[2;1], ... [2;1] reported a total 
contribution of 2.41867 
SW (48300;26400) ; (78300;58080) {[2;1], ... [2;1] reported a total 
contribution of 2.41867 
SW (63300;26400) ; (93300;58080) {[3;1], ... [3;1] reported a total 
contribution of 0.46 
SW (78300;26400) ; (108300;58080) {[3;1], ... [3;1] reported a total 
contribution of 0.46 
SW (93300;26400) ; (123300;58080) {[4;1], ... [4;1] reported a total 
contribution of 1.3031 
SW (108300;26400) ; (138300;58080) {[4;1], ... [4;1] reported a total 
contribution of 1.3031 
SW (123300;26400) ; (153300;58080) {[5;1], ... [5;1] reported a total 
contribution of 0.348233 
SW (138300;26400) ; (168300;58080) {[5;1], ... [5;1] reported a total 
contribution of 0.348233 
SW (3300;42240) ; (33300;73920) {[0;1], ... [1;2] reported a total 
contribution of 3.83133 
SW (18300;42240) ; (48300;73920) {[1;1], ... [1;2] reported a total 
contribution of 3.25845 
SW (33300;42240) ; (63300;73920) {[2;1], ... [2;2] reported a total 
contribution of 6.436 
SW (48300;42240) ; (78300;73920) {[2;1], ... [2;2] reported a total 
contribution of 6.436 
SW (63300;42240) ; (93300;73920) {[3;1], ... [3;2] reported a total 
contribution of 1.08133 



  Anexo G –Ficheiro gerado pelo PGinpGen - circuito s27 

  71  

SW (78300;42240) ; (108300;73920) {[3;1], ... [3;2] reported a total 
contribution of 1.08133 
SW (93300;42240) ; (123300;73920) {[4;1], ... [4;2] reported a total 
contribution of 1.3031 
SW (108300;42240) ; (138300;73920) {[4;1], ... [4;2] reported a total 
contribution of 1.3031 
SW (123300;42240) ; (153300;73920) {[5;1], ... [5;2] reported a total 
contribution of 0.348233 
SW (138300;42240) ; (168300;73920) {[5;1], ... [5;2] reported a total 
contribution of 0.348233 
SW (3300;58080) ; (33300;89760) {[0;2], ... [1;2] reported a total 
contribution of 1.36133 
SW (18300;58080) ; (48300;89760) {[1;2], ... [1;2] reported a total 
contribution of 1.36133 
SW (33300;58080) ; (63300;89760) {[2;2], ... [2;2] reported a total 
contribution of 4.01733 
SW (48300;58080) ; (78300;89760) {[2;2], ... [2;2] reported a total 
contribution of 4.01733 
SW (63300;58080) ; (93300;89760) {[3;2], ... [3;2] reported a total 
contribution of 0.621333 
SW (78300;58080) ; (108300;89760) {[3;2], ... [3;2] reported a total 
contribution of 0.621333 
SW (93300;58080) ; (123300;89760) {[4;2], ... [4;2] reported a total 
contribution of 0 
SW (108300;58080) ; (138300;89760) {[4;2], ... [4;2] reported a total 
contribution of 0 
SW (123300;58080) ; (153300;89760) {[5;2], ... [5;2] reported a total 
contribution of 0 
SW (138300;58080) ; (168300;89760) {[5;2], ... [5;2] reported a total 
contribution of 0 
End of spatial analysis for this timing Window 
---------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------TIME = 0.19; TIMINGWINDOWINDEX = 19  -------- 
... 
End of spatial analysis for this timing Window 
---------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------TIME = 0.33; TIMINGWINDOWINDEX = 33  -------- 
RISE_ACTIV      [timeInstant (PinName) (cellName)]******************** 
0.426997 (I__24/B) of (I__24)  ***    
********************************************************************** 
RISE_DEACTIV      [timeInstant (PinName) (cellName)]****************** 
0.325715 (I__24/B) of (I__24)   ***    
********************************************************************** 
PRINTING GRID CONTRIBUTIONS      [x,y] (contribution)----------------- 
[0,0] (0.000000)    ***    [0,1] (0.000000)    ***    [0,2] (0.000000)    
***     
[1,0] (0.000000)    ***    [1,1] (0.000000)    ***    [1,2] (0.000000)    
***     
[2,0] (0.000000)    ***    [2,1] (0.000000)    ***    [2,2] (0.000000)    
***     
[3,0] (0.000000)    ***    [3,1] (0.348667)    ***    [3,2] (0.000000)    
***     
[4,0] (0.720374)    ***    [4,1] (1.303100)    ***    [4,2] (0.000000)    
***     
[5,0] (0.279626)    ***    [5,1] (0.348233)    ***    [5,2] (0.000000)    
***     
---------------------------------------------------------------------- 
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Initiating spatial analysis for this timing window... SW defined by 
(lowerleftXcoord,lowerleftYcoord) (upperrightXcoord,upperrightYcoord) 
contains grid points {[x1,y1]..[xn,yn]} 
SW (3300;10560) ; (33300;42240) {[0;0], ... [1;1] reported a total 
contribution of 0 
SW (18300;10560) ; (48300;42240) {[1;0], ... [1;1] reported a total 
contribution of 0 
SW (33300;10560) ; (63300;42240) {[2;0], ... [2;1] reported a total 
contribution of 0 
SW (48300;10560) ; (78300;42240) {[2;0], ... [2;1] reported a total 
contribution of 0 
... 
End of spatial analysis for this timing Window 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
************ TIMING/SPATIAL ANALYSIS CONCLUDED ************  
Worst Timing Window Index = 18, the grids points affected span from 
[2,1] to [2,2], with a total contribution of = 6.436 
Printing pin names and corresponding cell names that contribute to the 
worst timing window... (pinName) (cellName) 
(I__8/B)  (I__8) 
(I__8/A)  (I__8) 
(I__16/A)  (I__16) 
(I__12/B)  (I__12) 
(I__21/B)  (I__21) 
(I__0/A)  (I__0) 
(I__24/B)  (I__24) 
(I__17/B)  (I__17) 
(I__21/A)  (I__21) 
(I__7/B)  (I__7) 
(I__13/A)  (I__13) 
(I__22/A)  (I__22) 
(I__8/B)  (I__8) 
(I__8/A)  (I__8) 
Number of possible active cells in the worst timing/spatial window = 
14 
 
Printing pin names and corresponding cell names possibly activated 
within the timing window [0,0.1] ... (pinName) (cellName) 
(I__15/A)  (I__15) 
(I__18/A)  (I__18) 
(I__10/A)  (I__10) 
(I__14/A)  (I__14) 
(I__17/A)  (I__17) 
... 
(I__13/A)  (I__13) 
(I__11/A)  (I__11) 
(I__8/A)  (I__8) 
(I__17/B)  (I__17) 
(I__21/A)  (I__21) 
 
Printing pin names and corresponding cell names possibly activated 
within the timing window [0.01,0.11] ... (pinName) (cellName) 
(I__17/A)  (I__17) 
(I__20/A)  (I__20) 
... 
Number of instances = 23; Number of pins = 57 
 
PGinpGen run-time = 0.18 
 


