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Samenvatting

De laatste stap in het ontwerptraject van een IC is de floorplan assemblage . Hierbij
dient voor elk kanaal in het floorplan een specificatie te worden gemaakt die wordt
aangeboden aan een kanaalbedrader . Deze genereert een exacte layout voor elk kanaal,
waarna de assembler de layouts van alle cellen en kanalen samenvoegt tot één grote
layout van het gehele ontwerp.

Door te kiezen voor floorplans met een slicing structuur kan altijd gemakkelijk een
volgorde worden bepaald waarin de kanalen moeten worden bedraad . Deze floorplans
kunnen worden weergegeven door een boom, die bottom-up doorlopen wordt . Nadat
alle kanalen in een rij of kolom zijn bedraad, wordt er van alle cellen en kanalen in die rij
of kolom een compositie gemaakt. Deze kan op het hoger gelegen nivo in de boom dan
gewoon als cel worden behandeld .

Poorten op hoekpunten van een module zijn toegestaan . Deze worden bedraad in het
hiërarchisch hoger gelegen kanaal . Verder dient er rekening mee te worden gehouden
dat de kanaalbedrader vaak meer ruimte nodig zal hebben dan de globale bedrader had
gedacht . Hierdoor zullen delen van het floorplan uitdijen waardoor er gaten ontstaan .
Poorten die aan een dergelijk gat liggen worden verbonden door een draad recht door
dit gat naar het aangrenzende kanaal te leggen. In de randkanalen zullen de netten
waarvoor dat wenselijk is van een verbinding met de buitenwereld worden voorzien .

De voedingsbedrading wordt niet door de globale bedrader behandelt en moet dus door
de assembler over het floorplan worden verdeeld . Vanwege een beperking van de
kanaalbedrader wordt de voedingsbedrading in horizontale kanalen naar rechts en in
verticale kanalen naar boven geleid . Bovendien dient de breedte van deze netten
aangepast te worden aan de lokaal verwachte stroomsterkte . De breedte kan bepaald
worden aan de hand van de breedte van alle voedingspoorten aan een kanaal .

Het ontworpen algoritme is geïmplementeerd in een computerprogramma . Het algoritme
kent twee stappen die kwadratisch zijn . Door het kiezen van de juiste datastructuren is
er voor één van deze stappen voor gezorgd dat alleen het slechtste geval kwadratisch
is . Voor grotere floorplans zal dit slechtste geval slechts zelden voor komen .
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1 . Inleiding

Een belangrijke stap in het ontwerptraject van een chip (IC) is het ontwerpen van de
IC layout . Nadat er een netwerk ontworpen is dat de beoogde functionaliteit
realiseert en bepaald is welke modules daarvoor nodig zijn wordt in deze stap
bepaald hoe het IC er uiteindelijk uit komt te zien . Uiteraard moet de functionaliteit
behouden blijven, maar daarnaast dient er voor gezorgd te worden dat de layout (en
daarmee het uiteindelijke IC) zo klein mogelijk wordt, zodat uiteindelijk een zo laag
mogelijke stukprijs kan worden gerealiseerd .

We doorlopen even in vogelvlucht het ontwerptraject van de layout, zoals dat is
weergegeven in figuur 1 .
Gegeven is een netwerk, dat wil zeggen : een lijst met benodigde modules en een
lijst met de daartussen liggende netten, die weergeeft hoe de modules onderling
verbonden moeten worden . Overigens is van die modules aan het begin van dit
ontwerptraject slechts de functionaliteit bekend . Voor wat betreft grootte en vorm
weten we slechts schattingen, de zogenaamde boundary functies .

Bij de floorplan generatie wordt nu aan de hand van deze boundary functies de
ligging van de modules ten opzichte van elkaar gekozen, zodanig dat het totale
oppervlak zo klein mogelijk wordt . Bovendien wordt getracht modules met veel
gemeenschappelijke netten dicht bij elkaar te leggen om de totale draadlengte zo
kort mogelijk te houden .

Nu hebben we een schatting van de minimale grootte van het floorplan . Voor wat
betreft de exacte ligging van de modules hebben we nu nog slechts relatieve
plaatsingsinformatie (links -rechts en onder - boven relaties) . Bij de volgende stap,
de floorplan optimalisatie, worden nu afmetingen en een oriëntatie aan de modules
toegekend (weer aan de hand van de boundary functies), zodanig dat het floorplan
mooi wordt opgevuld en er zo weinig mogelijk loze ruimte overblijft .

Nu hebben we wel de meest wenselijke afmetingen bepaald voor de modules, maar
we weten bijvoorbeeld nog niets over de ligging van de pinnen . Bovendien is er bij
het bepalen van die gewenste afmetingen geen rekening gehouden met de ruimte
waar de bedrading doorheen moet gaan lopen, ofwel de afmetingen van de kanalen .
Bij de globale bedrading wordt nu bepaald welke netten we het beste door welke
kanalen kunnen laten lopen, zodanig dat de hoogte van de kanalen zo klein mogelijk
blijft . Immers, hoe kleiner de kanalen, hoe minder de modules uit elkaar geschoven
worden en hoe kleiner het uiteindelijke floorplan zal zijn . Hierbij wordt ook bepaald
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wat voor elke module de gunstigste afmeting is, rekening houdend met de boundary
functies, en wat de gunstigste positie van de poorten is . Dit lijkt sterk op een nieuwe
floorplan optimalisatie, waarbij nu echter ook rekening wordt gehouden met een
schatting van de afmeting van de kanalen . In sommige ontwerpomgevingen zullen
floorplan optimalisatie en globale bedrading dan ook worden geïntegreerd tot één stap
in het ontwerptraject .

De volgende stap is nu in hoge mate bepalend voor de uiteindelijke grootte van het
floorplan . We hebben het namelijk al wel gehad over afmetingen van modules en
poortposities, maar het betrof hier slechts wensen . De vraag is nu of deze wensen ook
in de praktijk gerealiseerd kunnen worden. Daarom sturen we deze wensen nu naar een
modulegenerator, die een exacte layout van de modules maakt, waarbij onze wensen zo
goed mogelijk benaderd worden .
Het is echter zeer wel mogelijk dat we voor sommige modules een layout terug krijgen
waarvan de afmetingen of sommige poortposities sterk afwijken van onze wensen . De
eerder gemaakte globale bedrading kan dus wel eens niet meer optimaal zijn, rede om
deze stap opnieuw uit te voeren . Waar bij de eerder uitgevoerde globale bedrading ook
werd gezocht naar optimale afmetingen en poortposities, wordt nu echter alleen
gekeken naar een optimale verdeling van de netten over de kanalen . We krijgen dan een
floorplan waarin we voor de modules al een exacte layout kunnen invullen, maar waarin
de kanalen nog slechts lege rechthoeken zijn waarvan de afmetingen geschat zijn .

De exacte layout voor deze kanalen wordt nu gemaakt in de laatste stap van het
ontwerptraject: de floorplan assemblage, onderwerp van dit verslag . Hierbij wordt per
kanaal een specificatie gemaakt die vertelt welke pinnen er onder en boven in het
kanaal liggen, de exacte positie daarvan en met welk net ze verbonden moeten worden .
Aan de hand van deze specificatie genereert een kanaalbedrader een precieze layout
voor het kanaal, waarbij de hoogte van het kanaal zo klein mogelijk is gehouden . De
layouts van alle modules en kanalen worden nu samen gesmeed tot één grote layout
voor het totale IC .

De in dit verslag behandelde floorplan assembler is gemaakt om te functioneren in de
ontwerpomgeving van de vakgroep ES van de faculteit Elektrotechniek van de
Technische Universiteit Eindhoven . Omdat in- en uitvoer van de assembler moeten zijn
afgestemd op de daar gebruikte globale bedrader en kanaalbedrader zal eerst een korte
beschrijving worden gegeven van beide bedraders . Daarna volgt een uitgebreide
beschrijving van de werking en opbouw van het assembler programma . Tot slot volgen
nog een korte beschouwing van de efficiëntie van het ontwikkelde algoritme en enige
conclusies en aanbevelingen ter verbetering van het programma .
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2 . Definities en aannamen

Om onduidelijkheden te voorkomen zullen hier eerst wat definities gegeven worden en
enkele aannamen worden gemaakt, zoals die in het verdere verslag worden gebruikt .

Definitie 2.1 Floorplan : een in rechthoeken verdeelde plattegrond van het IC, waarbij
elke rechthoek correspondeert met een cel uit het netwerk (zie figuur 2) .

Ieder floorplan is weer te geven met behulp van een polaire graaf (voor een voorbeeld
zie hst. 2.3 van [Eijn 92]) . We zullen ons echter beperken tot floorplans met een
zogenaamde slicing structuur .

Definitie 2 .2 Slicing structuur: verdeling die ontstaat door eerst de omvattende
rechthoek in zijn geheel door te snijden en dit te herhalen voor de zo
ontstane rechthoeken .

Figuur 2a heeft duidelijk geen slicing structuur (er is geen enkele lijn die de omvattende
rechthoek in zijn geheel doorsnijdt), figuur 2b wel .

(a)

Figuur 2: Floorplan a) zonder slicing structuur
b) met slicing structuur

(b)

De beperking tot floorplans met een slicing structuur blijkt in de praktijk weinig tot geen
nadelige invloed te hebben op de uiteindelijke layout . Een slicing structuur heeft echter
wel een paar belangrijke voordelen . Zo is een slicing structuur weer te geven in (een al
dan niet binaire) boom, welke representatie vaak makkelijker werkt dan een polaire
graaf. Bovendien, en dit is belangrijk voor de assemblage, is in een slicing structuur een
volgorde te bepalen waarin de kanalen bedraad moeten worden . Hierop wordt
teruggekomen in hoofdstuk 5 .
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Het weergeven van een slicing structuur in een boom kan op twee manieren :

- De horizontale en verticale sneden treden op afwisselende nivo's in de boom op .

- De boom is een binaire boom : elk knooppunt heeft df geen, bf twee
knooppunten onder zich en elk knooppunt representeert een rechthoek in het
floorplan .

Figuur 3 geeft een voorbeeld van beide representaties voor hetzelfde floorplan .
De wortel van de boom representeert de omhullende rechthoek van het floorplan, de
bladeren komen overeen met de individuele cellen . Het moge duidelijk zijn dat in beide
representaties elk knooppunt in de boom correspondeert met een rechthoek in het
floorplan. In de binaire boom geldt dit ook vice versa : voor elke rechthoek in het
floorplan is een knooppunt in de boom te vinden . In de andere boom is dit niet het
geval . Beide representaties zijn toegestaan .

D G H

B C
E F

A
a)floorplan

B C

c)binaire boom
Figuur 3 : Boomrepresentaties van een floorplan

Definitie 2.3 Module: functionele eenheid, zoals adder, register, multiplexer, ALU .

Definitie 2.4 Cel.• een rechthoek in het floorplan die niet doorsneden wordt . De namen
van de cellen in een floorplan moeten verschillend zijn om gemakkelijk
onderscheid te kunnen maken . Wel kunnen meerdere cellen op één
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module worden afgebeeld als ze dezelfde functionaliteit hebben . Die
module komt dan dus meerdere keren voor in het floorplan .

Definitie 2 .5 Kanaal., ruimte tussen twee cellen die gebruikt wordt voor de bedrading .
Uiteindelijk zal iedere lijn die in het oorspronkelijke floorplan een
rechthoek doorsnijdt vervangen zijn door een kanaal .

Definitie 2.6 Randkanaal.kanaal dat aan de buiten zijde van het floorplan ligt, zoals in
figuur 4 .

h

b
b

h

Figuur 4 : Eenvoudig floorplan met randkanaal

Nu we weten wat modules, cellen en kanalen zijn, kunnen we iets afspreken over de
begrippen hoogte en breedte . Voor wat betreft cellen en modules is dit vrij eenvoudig :
hoogte en breedte zijn gewoon díe afmetingen die we zien als we in het floorplan
kijken . Voor kanalen ligt dit iets anders. Daarbij moeten we de oriëntatie van het kanaal
in ogenschouw nemen . Voor horizontale kanalen is er niets aan de hand, er verandert
niets ten opzichte van cellen . Voor verticale kanalen echter draaien de begrippen om,
zie figuur 4 . Eén en ander lijkt omslachtig, maar zal later toch gemakkelijk blijken te zijn
omdat we nu niet steeds onderscheid hoeven te maken tussen horizontale en verticale
kanalen .

Definitie 2 .7 Kolom: rechthoek in het floorplan die één of meerdere keren horizontaal is
doorgesneden . Binnen een kolom liggen twee of meerdere rechthoeken
boven elkaar . In het uiteindelijke floorplan zullen de doorsnijdingen zijn
vervangen door horizontale kanalen .

Definitie 2 .8 Rij: rechthoek in het floorplan die één of meerdere keren verticaal is
doorgesneden. Binnen een rij liggen twee of meerdere rechthoeken naast
elkaar . In het uiteindelijke floorplan zullen de doorsnijdingen zijn
vervangen door verticale kanalen .
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Definitie 2.9 Gat: loze ruimte die ontstaat doordat een cel niet de afmetingen van de
voor hem gereserveerde rechthoek kan aannemen .

Definitie 2.10 Netten : verbindingen tussen terminals . Alle terminals die met elkaar
verbonden zijn liggen aan één net .

Definitie 2.11 Net/ijst: Opsomming van de benodigde netten, waarbij voor eik net wordt
aangegeven welke terminals van welke cellen door dit net verbonden
moeten worden .

Definitie 2.12 Terminal.- functionele aansluiting aan een cel .

Definitie 2.13 Poort: fysieke aansluiting aan een cel .

De definities 2 .12 en 2.13 behoeven enige toelichting . Iedere terminal die wordt
genoemd in de netlijst moet worden-aangesloten om de functionaliteit van het IC te
waarborgen. Een terminal is echter iets symbolisch, de werkelijke aansluiting wordt
gerealiseerd door een poort van de terminal aan het net aan te sluiten . Een terminal kan
meerdere poorten hebben die intern in de cel verbonden zijn . Slechts één daarvan hoeft
te worden aangesloten om de functionaliteit te waarborgen . Het kan echter nuttig zijn
meerdere poorten van één terminal aan te sluiten en zo een net door een cel heen te
laten lopen, zoals in figuur 5 . Op deze manier kan bijvoorbeeld de totale draadlengte
weer wat korter worden gehouden .

Figuur 5 : Een net door een cel geleid via
twee poorten aan een terminal



3. De Globale Bedrader

Bij de globale bedrading worden de netten over de kanalen verdeeld, zodanig dat een
optimale bedrading verkregen wordt . Maar wat is optimaal ? Dat hangt natuurlijk af van
het doel dat je stelt :
- minimalisatie van het totale oppervlak van het IC

minimalisatie van de totale draadlengte

minimalisatie van de lengte van het langste net

minimalisatie van de lengte van eik net apart

minimalisatie van het langste pad in een net, ofwel het minimaliseren van de
delay

De hier gebruikte globale bedrader minimaliseert de totale lengte van alle netten samen,
waarbij ervoor gezorgd wordt dat er . binnen een kanaal geen opeenhoping van netten
ontstaat . Hiermee wordt bedoeld dat het niet mag voorkomen dat binnen een kanaal
dat bijvoorbeeld vier tracks hoog is er in het ene deel vier tracks gebruikt worden en in
het andere slechts één .

Voor het verdelen van de netten over de kanalen wordt de volgende heuristiek gebruikt :
1 . Maak een globale bedradingsgraaf, een weergave van het floorplan als een graaf .

Voeg hier een knooppunt aan toe op eik punt waar twee kanalen elkaar raken .
Voeg ten slotte een ongerichte tak toe tussen eik paar knooppunten waar zich in
het floorplan een kanaal bevindt (zie figuur 6b) .

2. Ken kosten toe aan elke tak, overeenkomstig een van te voren gekozen
kostenfunctie .

Vervolgens voor eik net :

3. Voeg voor elke pin aan het net een zogenaamde pinknoop toe . Een pinknoop
wordt opgenomen door op de juiste positie een tak in tweeën te splitsen en
beide delen te verbinden door de pinknoop (zie figuur 6c) .

4. Bepaal de goedkoopste ligging van het net, hetgeen neerkomt op het oplossen
van het minimum Steiner-tree probleem .
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5 . Verhoog de kosten van de gebruikte takken volgens de gekozen kostenfunctie
om lokale opeenhoping te voorkomen .

6. Bewaar de ligging van het net en verwijder de pinknopen uit de graaf .

a)floorplan

•

b)bedradingsgraaf

• knooppunt

∎ pinknoop

c
c)bedradingsgraaf met pinknopen

Figuur 6 : graafrepresentaties van een floorplan

Voor het oplossen van het minimum . Steiner tree probleem bij punt vier zijn in de
gebruikte globale bedrader twee algoritmen geïmplementeerd : die van Kruskal en die
van Prim . Door bij het aanroepen van het programma een optie mee te geven kan
hieruit een keuze worden gemaakt . Het behandelen van deze algoritmen valt buiten het
bestek van dit verslag .

Genoemde heuristiek levert niet gegarandeerd de beste oplossing, doch zeker een
goede, en bovendien, het levert gegarandeerd een oplossing . Het moge duidelijk zijn dat
het resultaat afhangt van de volgorde waarin de netten worden behandeld en van de
gekozen kostenfunctie .

Zoals in de inleiding al is aangegeven is het mogelijk floorplan optimalisatie en globale
bedrading samen te voegen en dient de globale bedrading twee keer te worden
uitgevoerd, een keer voor de modulegeneratie en een keer daarna . In de hier gebruikte
globale bedrader nu is de floorplan optimalisatie geïntegreerd . Bovendien kan een optie
worden meegegeven om aan te geven of we voor of na de modulegeneratie werken . Dit
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is van belang omdat, in tegenstelling tot het eerste geval, in het tweede geval de
globale bedrader voor elke cel op zoek moet naar de door de module generator
geschreven file met daarin de exacte layout van de module waarop die cel is afgebeeld .

Hoe werkt nu de hier gebruikte globale bedrader in de praktijk ?
Als eerste wordt er een file < modulenaam > .slice gelezen. Hierin worden de links -
rechts en boven - onder relaties in het floorplan beschreven en is bovendien informatie
opgenomen voor wat betreft de boundary functies van de modules . Aan de hand van
deze file wordt een boom gecreëerd, waaraan voor elk kanaal een extra blad wordt
toegevoegd . Het floorplan en de bomen uit figuur 3 komen er dan uit te zien zoals in
figuur 7 . Verder worden nog de files < modulenaam > .n/ en < modulenaam > .m/
gelezen. In de netlist-file (.nl) wordt de netlijst beschreven . De modulelist-file (M)geeft
een opsomming van alle voorkomende cellen in het floorplan en de modules waarop ze
worden afgebeeld .

D
3

4 G 7
.
H

B]2 ~

E
6

F1
A

5

a)floorplan

i celknoop

0 0

0
6

3 D E 5 F G 7
gzG

c)binaire boom

0 kanaalknoop

Figuur 7 : Boomrepresentaties met kanaalknooppunten

Grofweg doorloopt het programma nu vijf stappen :
1 . Construeer de boom .

2 . Bepaal de boundary functie of de afmetingen voor elke cel .

3 . Kies de optimale afmetingen voor het floorplan .
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4. Construeer de globale bedradingsgraaf .

5 . Verdeel alle netten .

Waarin zit nu het verschil tussen de uitvoering voor en na de modulegeneratie ?
Voor de modulegeneratie hebben we voor de cellen slechts boundary functies en nog
geen exacte afmetingen . Daardoor weten we natuurlijk ook nog niets over
poortposities . De globale bedrader bepaalt nu voor elke cel welke afmetingen en
poortposities hij wenselijk vindt en schrijft deze informatie weg in de file
< celnaam > .size . Deze files worden daarna aangeboden aan de modulegenerator die de
wensen in die files zo goed mogelijk probeert te benaderen . Verder wordt er nog de file
<modutenaam> .flp geschreven, hierover later meer .

Na de modulegeneratie is er voor elke cel de file <celnaam > .inst aanwezig, met daarin
de exacte afmetingen en poortposities . Deze files worden gelezen, waarna de netten
opnieuw over het floorplan verdeeld worden, maar nu dus met reeds vast liggende
poortposities . Als uitvoer wordt nu slechts < modulenaam > .flp geschreven . Deze file is
een uitbreiding van de eerder genoemde file < modulenaam > .slice, die als invoer voor
de globale bedrader dient . In tegenstelling tot < modulenaam > .slice worden in
<modulenaam> .f/p ook de kanalen beschreven, met voor elk kanaal informatie over
welke netten het kanaal zijn toebedeeld en welke netten het kanaal links en rechts
moeten verlaten .

Het is onjuist te denken dat de afmetingen zoals die nu voor het floorplan beschreven
staan in < modulenaam > .f/p ook de uiteindelijke afmetingen zullen zijn . De in deze file
genoemde afmetingen voor de kanalen zijn namelijk nog steeds schattingen . In de
praktijk zal de kanaalbedrader, die de exacte layout voor het kanaal bepaald, wel eens
wat meer of minder ruimte nodig hebben dan de globale bedrader gedacht had . Verder
worden in de netlijst alle netten genoemd, behalve die voor de voedingsbedrading . Deze
worden dus ook niet meegenomen door de globale bedrader . Het wordt aan de floorplan
assembler overgelaten de voedingsbedrading op een zo gunstig mogelijke wijze over het
floorplan te verdelen . De gevolgen hiervan voor de afmetingen van het floorplan zullen
blijken in hoofdstuk 6 .

Voor een uitgebreide beschrijving van alle door de globale bedrader gebruikte
algoritmen, heuristieken, invoer, uitvoer en datastructuren wordt verwezen naar [Heu
931 .



4. De Kanaalbedrader

De kanaalbedrader kijkt niet meer naar het gehele floorplan, maar steeds naar één enkel
kanaal. Dit kanaal wordt beschouwd als een rechthoek, waarin aan de boven en onder
zijde poorten liggen die met elkaar verbonden moeten worden . We maken een
specificatie met daarin een opsomming van alle in het kanaal voorkomende netten, met
voor elk net een lijstje met de poorten die met dat net verbonden moeten worden .
Verder worden in deze specificatie uiteraard de exacte posities van de poorten
vastgelegd . Aan de hand van deze specificatie genereert de kanaalbedrader voor dit ene
kanaal een layout waarin de gewenste verbindingen gelegd zijn en waarin bovendien de
hoogte van het kanaal minimaal is .

Om het bedraden van een enkel kanaal eenvoudiger te maken (en dus niet om
fabricage/technologische redenen) worden vaak enige beperkingen opgelegd .
Voor de hier gebruikte kanaal bedrader geldt op de eerste plaats dat er bedraad wordt in
zogenaamde 'Manhattan Style' : er worden alleen horizontale en verticale
draadsegmenten gelegd, dus niet schuin en niet rond .
Verder worden er drie bedradingslagen gebruikt (twee metaallagen en daar onder een
polysiliciumlaag), die elk door een isolerende laag van elkaar gescheiden worden . Door
middel van contactgaten, de zogenaamde via's, kunnen de verschillende lagen met
elkaar verbonden worden .
Ten slotte wordt er bedraad op een integer rooster : elk draadsegment wordt op een
roosterlijn gelegd . Omdat in de meeste technologieën via's veel breder zijn dan
draadsegmenten wordt de rooster afstand zo gekozen dat op elk roosterpunt een via
mag worden gelegd.

In beginsel zal de bedrader alle horizontale segmenten in de middelste (metaal) laag
leggen en de verticale segmenten in de andere twee lagen . Hierdoor kunnen er in een
kanaal erg veel via's voorkomen . Het aantal via's dient echter zo klein mogelijk te
worden gehouden, omdat deze extra weerstanden in de netten creëren en een
verhoogde kans op fabricage fouten opleveren . Om dit nu te realiseren zullen daar waar
mogelijk ook verticale draadsegmenten in de middelste laag worden gelegd .

Een andere uitzondering betreft de voedingsbedrading. Ten eerste mag hiervoor de
polysiliciumlaag niet gebruikt worden omdat deze een te hoge weerstand heeft . Ten
tweede dient gebruik te worden gemaakt van de capacitaire werking die ontstaat door
twee draadsegmenten evenwijdig en boven elkaar te laten lopen, dit in tegenstelling tot
signaalnetten. Ten slotte dienen via's tot het uiterste vermeden te worden vanwege de
hoge weerstand . De voedingsnetten worden dan ook standaard in de metaallagen
bedraad ('aarde' in de middelste, 'voeding' in de bovenste) waarbij de horizontale
segmenten boven elkaar en onder in het kanaal komen te liggen .
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Dit levert echter een belangrijke beperking op voor het net 'aarde' . De verticale
segmenten van dit net worden namelijk in dezelfde laag gelegd als de horizontale
segmenten van de signaalnetten . Het horizontale segment van 'aarde' ligt onder in het
kanaal . Dit heeft dus tot gevolg dat een poort boven in het kanaal die met 'aarde'
verbonden moet worden dus niet aangesloten kan worden, omdat het net 'aarde'
anders contact zou maken met de signaalnetten . Met deze beperking zal de floorplan
assembler rekening moeten houden omdat dat het programma is dat de
voedingsbedrading over het floorplan verdeeld .

De hier gebruikte kanaal bedrader behoeft slechts één invoer file (< kanaalnaam .io> ),
met daarin de specificatie van het kanaal . Hierbij treden nog drie bijzonderheden op :

Bij default worden de netten als signaalnetten behandeld . Door nu achter de
netnaam 'power' te schrijven weet de bedrader dat het om een voedingsnet
gaat . Door nu ook nog voor 'aarde' de gereserveerde netnaam 'gnd' te gebruiken
weet de bedrader ook nog om welk voedingsnet het gaat .

Poorten hebben bij default breedte één . Poorten aan voedingsnetten kunnen
echter breder zijn (hierover later meer) . Door achter de specificatie van een poort
(naam, positie, laag) een integer te schrijven wordt deze integer meegenomen als
breedte van de poort .

Voor netten die het kanaal links of rechts moeten verlaten moet een poort
worden gespecificeerd op een positie met x-coiirdinaat nul of de breedte van het
kanaal (al naar gelang het links of rechts het kanaal verlaat), en een y-coárdinaat
tussen nul en de initiële hoogte van het kanaal . De bedrader neemt nu de vrijheid
voor deze poort een y-coórdinaat te kiezen waardoor de hoogte van het kanaal
zo klein mogelijk blijft . De laag waarin de poort gelegd wordt mag willekeurig zijn
omdat de bedrader ook de vrijheid neemt een laag te kiezen waardoor het aantal
via's minimaal blijft .

Naast de invoer file kan er nog een optie meegegeven worden om te zorgen dat een
minimale hoogte gerealiseerd wordt . Het nut hiervan zal blijken in hoofdstuk 5 .5 .

Als uitvoer wordt een file < kanaalnaam .Idm > gegenereerd die de exacte layout van
het kanaal beschrijft en gemakkelijk kan worden ingepast in de totale layout
beschrijving van het totale floorplan .



5 . Het Floorplan Assemblage Probleem

Na wat terminologie en beknopte beschrijvingen van de gebruikte globale en lokale
bedraders kunnen we dan nu overgaan tot het beschrijven van de eigenlijke afstudeer
opdracht, het maken van een floorplan assembler . Doel hiervan was het schrijven van
een programma, dat uit de uitvoer van de globale bedrader een weergave van het
floorplan creëert, waarna in de juiste volgorde de kanalen stuk voor stuk bedraad
worden . Als uitvoer dient er een layout te komen van het totale floorplan, dus met de
layouts van de individuele cellen en kanalen daarin geïntegreerd .

Juist in het 'in de juiste volgorde bedraden van de kanalen' zit nu een belangrijke rede
om ons te beperken tot floorplans met een slicing structuur. Bekijk namelijk nog maar
eens de beide floorplans uit figuur 2 . Hou daarbij in het achterhoofd de wetenschap dat
de kanaalbedrader de vrijheid heeft de exacte plaats te kiezen waar netten een kanaal
verlaten . Kijken we nu naar het linkse floorplan, dan zien we dat welk kanaal we ook
willen bedraden, er altijd een ander kanaal eerst moet worden bedraad, omdat we
anders niet weten op welke plaatsen er netten dit andere kanaal verlaten . We hebben
hier dus een onoplosbaar kip - ei probleem . Door ons nu te beperken tot floorplans met
een slicing structuur en deze weer te geven met behulp van een boom (de voordelen
hiervan zijn eerder besproken), kunnen we eenvoudig een goede volgorde bepalen .

Als we nu naar het floorplan in figuur 7a kijken is het vrij eenvoudig in te zien dat we
moeten beginnen met díe kanalen waar geen ander kanaal op aansluit . Kijken we in de
boom, dan betreft het de kanaal knooppunten met als linker en rechter buur een blad
van de boom, of anders gezegd : de kanalen die hiërarchisch gezien het laagst in de
boom liggen. Daarna kunnen we bottom-up de boom doorlopen en kanaal voor kanaal
bedraden, anders gezegd: we gaan bottom-up 'de boom bedraden' . Hiervoor is het
volgende eenvoudige algoritme bedacht :

Neem de wortel van de boom als uitgangspunt . Bekijk de kinderen van de wortel
die een kanaal in het floorplan representeren . Is één van de buren van dit
knooppunt de wortel van een nog niet bedraadde subboom, begin dan het
algoritme recursief vanuit die desbetreffende buur . Als beide buren bedraadde
subbomen of cellen representeren kan het kanaal bedraad worden .

Dit algoritme toegepast op de boom in figuur 7b levert als volgorde voor de bedrading :
2-1-3-5-7-6-4 . Het kan op beide boom representaties, zoals weergegeven in figuur 7,
worden toegepast en is feitelijk het algemeen bekende depth-first-search algoritme
(dfs), maar nu beschreven in termen van de floorplan assemblage . Van dfs is bekend
dat het lineair is in het aantal takken van de boom .
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5.1 Het maken van de kanaal specificatie

Stel nu dat we in de boom zijn aangeland bij een kanaal knooppunt waarvan beide
buren cellen representeren . We moeten dan een specificatie voor het kanaal opstellen
die we aanbieden aan de kanaal bedrader . Deze moet hieruit een exacte layout voor het
kanaal maken en moet dus weten welke poorten met elkaar verbonden moeten worden
en waar deze ten opzichte van het kanaal exact liggen . Uit de poorten van de
aangrenzende cellen moeten dus die poorten geselecteerd worden die aan het kanaal
liggen. Deze moeten op net worden gesorteerd .

Voor we verder gaan dient er iets gezegd te worden over de relatie tussen de boom en
het floorplan . De relatie tussen de knooppunten en de rechthoeken in het floorplan
moge duidelijk zijn, deze is overeenkomstig hetgeen in hoofdstuk 2 gezegd is . De links-
rechts relaties behoeven nog enige verduidelijking . Indien een kanaal knooppunt een
verticaal kanaal representeert, dan wordt de in het floorplan links (rechts) van dit kanaal
liggende cel in de boom gerepresenteerd door de linker (rechter) buur . Hebben we het
over een horizontaal kanaal, dan representeert de linker (rechter) buur in de boom de
onder (boven) liggende cel in het floorplan . De kanaalbedrader nu kent voor de kanalen

maar één oriëntatie: een rechthoek met aan de boven en onder zijde poorten . Voor
verticale kanalen zullen we nu verder de linker zijde als onderkant van het kanaal
beschouwen . Zo ontstaat eenduidigheid in de zin dat nu een cel 'onder' het kanaal in de
boom wordt gerepresenteerd door de linker buur .

Als we nu de kanaal specificatie gaan maken kijken we dus welke poorten van de buren
aan het kanaal liggen . Daarbij moeten we wel even goed letten op de oriëntatie van het
kanaal. Hebben we een verticaal kanaal, dan moeten we van de linker cel de poorten
aan de rechter zijde van die cel selecteren en van de rechter cel de poorten aan de
linker zijde . Hebben we te maken met een horizontaal kanaal, dan moeten we uiteraard
van de onderliggende cel de poorten aan de boven zijde van die cel selecteren en van
de bovenliggende cel de poorten aan de onder zijde . Verder moeten de coërdinaten van
de poorten worden aangepast . Deze- gaven de ligging van de poort ten opzichte van de
cel weer, maar moeten nu aangeven hoe de poort ten opzichte van het kanaal ligt (zie
figuur 8) .

Na de poorten van de cellen geselecteerd en op net gesorteerd te hebben, moeten we
aan de kanaalspecificatie nog iets toe voegen om de kanaal bedrader duidelijk te maken
of er, en zo ja, welke netten het kanaal moeten verlaten . We doen dit door voor een
dergelijk net, voor dat we de kanaal specificatie gaan maken, poorten toe te voegen aan
de zijkant van het kanaal . Deze poorten mogen allemaal op dezelfde positie liggen
omdat de kanaalbedrader toch de vrijheid neemt deze poorten te verleggen . Bij het
maken van de specificatie kunnen we nu gewoon kijken of er poorten aan de zijden
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Figuur 8 : Poortposities t.o.v. de cel en het kanaal

liggen en wordt het kanaal dus eigenlijk gewoon als een cel behandeld .

Aan de hand van de nu ontstane lokale netlijst kan er eenvoudig een file geschreven
worden in het door de kanaal bedrader gewenste formaat .

5.2 Het maken van een compositie

Wat nu echter als we een kanaal gaan bekijken waarvan één van beide buren (of allebei)
een reeds bedraadde subboom is ? We zouden dan weer die subboom af moeten
zakken en bij alle cellen in die boom moeten kijken of ze een poort aan dit kanaal
hebben, hetgeen natuurlijk vreselijk inefficiënt is . Daarom maken we, nadat we alle
kanalen die directe kinderen van een knooppunt in de boom zijn hebben bedraad, een
compositie (samenstelling) van alle kinderen van het knooppunt, zodat we dit
knooppunt verder als een cel kunnen behandelen .

Voor het bedraden van een kanaal is het niet van belang hoe een cel er van binnen
uitziet. Wat we moeten weten zijn de afmetingen en de ligging van de poorten aan de
zijden. Voor de compositie bepalen we dus ook slechts de afmetingen en welke poorten
er op de rand van de compositie moeten komen te liggen .

Als voorbeeld kijken we naar figuur 9 . De breedte van de compositie wordt eenvoudig
bepaald door de breedte van alle cellen en kanalen op te tellen . De hoogte wordt
bepaald door het maximum te nemen van alle cellen en kanalen, hierover later meer .
Uiteraard moeten nu nog de poorten aan de rand van de rechthoek worden toegevoegd
aan de compositie . Daarbij gaat het dus bij alle cellen om de poorten aan de boven en
onder zijde, plus de poorten aan de linker resp . rechter zijde van de meest linkse en

3 5

# (0 .4)

(1101

-16-



rechtse cel . Uiteraard moeten ook nu weer de coórdinaten worden aangepast, zoals in
de figuur is aangegeven . Voor een horizontaal kanaal geldt hetzelfde, echter met links
en rechts vervangen door resp . onder en boven en vice versa .

Verder moeten de poorten worden meegenomen die aan het kanaal zijn toegekend voor
netten die het kanaal verlaten . Maar waar liggen die ? Wel, als we de compositie gaan
maken is het kanaal al bedraad en is er dus een file met daarin de exacte layout van het
kanaal. Uit deze file kunnen we nu de poortpositie halen zoals die geldt voor het kanaal .
Als we deze file nu meteen na het bedraden lezen en daarbij de co~rdinaten van de
poorten aanpassen ten opzichte van het floorplan, dan kunnen we bij het maken van de
compositie het kanaal weer gewoon als cel behandelen .

5 (3,58)

#(0,6)

8

(5,3A

(0,4)
40

3

(1~, 0)

a)t: .o .v . cel

(0,6)

8

(0,4)`

T

- 0
(13,8)

i ( 8 , 0~ i(10 1 0)_~ ~

b)t .o .v . compositie

Figuur 9 : Poortposities t .o .v. de cel en de compositie

5.3 Poorten op een hoekpunt van een cel

Een poort op een hoekpunt van een cel, mag dat ? Hierover was op het moment dat dit
verslag geschreven werd nog een discussie gaande . Tijdens het schrijven van het
floorplan assembler programma waren dergelijke poorten in ieder geval nog niet
uitgesloten, rede om er dus toch aandacht aan te besteden .

Stel dat we poorten op hoekpunten van de cel hebben, zoals in figuur 10. We hebben
dan eigenlijk voor beide poorten de keuze uit twee kanalen om ze te bedraden .
Stel nu dat we beide poorten gaan bedraden in het verticale kanaal, zoals in figuur 10a .
Dit heeft tot gevolg dat er een verticaal draadsegment moet worden gelegd over de
rand van het kanaal . Nu zijn er zeker gevallen te bedenken dat dit geen probleem is,
zoals voor de bovenste poort, maar belangrijker is dat we de wel problematische
gevallen uitsluiten. We hebben zo'n problematisch geval als het verticale kanaal in

5 3 $
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40
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figuur 10 uitkomt op de rand van het floorplan en het randkanaal niet gebruikt wordt ;
het verticale draadsegment loopt dan over de rand van het floorplan, hetgeen natuurlijk
uit den boze is .

t
i

a) fout

Figuur 10: Bedraden van poorten op een hoekpunt

C .n

b) juist

Door nu consequent poorten op hoekpunten te bedraden in het hiërarchisch hoger
gelegen kanaal, zoals in figuur 10b, worden verticale draadsegmenten over de rand van
het kanaal altijd voorkomen . Bovendien is de globale bedrader hierop aangepast (ook
deze neemt een poort op een hoekpunt mee in het hiërarchisch hoger gelegen kanaal),
zodat de assembler in deze gevallen niet afwijkt van de globale bedrading . In het geval
van figuur 10 heeft de globale bedrader dan ook in zijn uitvoer file aangegeven dat het
randkanaal gebruikt moet worden .

Door nu bij het maken van de lokale netlijst poorten op hoekpunten te negeren (uit de
coërdinaten van een poort valt immers op te maken of hij op een hoekpunt ligt) en deze
vervolgens wel op te nemen in de compositie, worden deze op de juiste wijze, dus
volgens de globale bedrading, bedraad . In de compositie immers, ligt de poort gewoon
langs een zijde en zal dus worden bedraad in het kanaal aan die zijde, dat hiërarchisch
hoger in de boom ligt .

5.4 Het groeien van het floorplan

De rede dat we eerst een eventuele subboom naast een kanaal moeten bedraden
voordat we het kanaal zelf kunnen bedraden, ligt niet alleen in het feit dat we moeten
weten waar precies netten een kanaal verlaten . Nadat een kanaal bedraad is zal
namelijk de hoogte van dat kanaal afwijken van de initiële hoogte zoals die door de
globale bedrader was bedacht; meestal hoger, vanwege de door de assembler
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toegevoegde voedingsbedrading, een enkele keer ook lager . Dit heeft tot gevolg dat nu
ook de afmetingen van de rij of kolom die door het kanaal doorsneden wordt
veranderen . Laten we aan de hand van een eenvoudig voorbeeldje eens kijken wat dit
voor gevolgen heeft .

Uit de floorplan file creëren we het floorplan in figuur 11 a, met af metingen en
poortposities zoals daarin aangegeven . Het moge duidelijk zijn dat eerst kanaal 3
bedraad moet worden. De kanaalbedrader vindt nu dat hij meer ruimte nodig heeft dan
de globale bedrader had bedacht. We lezen de nieuwe afmetingen uit de layout-file van
kanaal 3 en passen het floorplan aan zoals in figuur 11 b .

Nu zien we al meteen een eerste adder onder het gras verschijnen als we kanaal 2
willen gaan bedraden : de poort van cel B, door de globale bedrader in kanaal 2 bedraad,
valt buiten het kanaal . We zullen dus steeds, voor we een kanaal gaan bedraden, de
hoogte of breedte van dat kanaal moeten aanpassen aan het maximum van de hoogte
of breedte van de beide buren van het kanaal, dit afhankelijk van het feit of het een
horizontaal of verticaal kanaal betreft. Hiermee bepalen we dan tevens de afmetingen
van de rij of kolom die door het kanaal doorsneden wordt . Voor een rij (verticaal kanaal)

geldt dus: de hoogte is het maximum van de hoogtes van alle cellen en kanalen in deze
rij, de breedte is de som van alle breedten . Voor een kolom (horizontaal kanaal) : de
breedte is het maximum van de breedten van alle cellen en kanalen in deze kolom, de
hoogte is de som van alle hoogtes .

Voor we dus een kanaal gaan bedraden moeten we eerst bekijken wat de hoogte
(breedte) van de rij (kolom) moet zijn en daar de breedte van het kanaal op aanpassen .
Voor ons voorbeeld ontstaat zo, na het bedraden van kanaal 2, het floorplan uit figuur
1 lc .

5.5 Het opvullen van gaten

Kijk nu nog eens naar figuur 11 a . De poort bovenaan cel C is door de globale bedrader
bedraad in kanaal 1 . Gaan we kanaal 1 bedraden, dan kijken we welke poorten aan de
boven zijde liggen van de compositie die we hebben gemaakt nadat kanaal 2 is
bedraad . Die compositie maken we vanuit de situatie die is weergegeven in figuur 11 c .
We kijken in dit geval dus welke poorten er aan de boven zijde van de cellen, kanalen
en reeds gemaakte composities liggen. Op deze grond moet dus de poort van cel C
worden meegenomen in de compositie. Echter, door het gat dat is ontstaan na het
bedraden van kanaal 3 ligt de bewuste poort wel aan de bovenkant van cel C, maar
daarmee niet meer vanzelfsprekend aan de onder zijde van kanaal 1 . We moeten dus
zorgen dat er door het gat heen een verbinding komt tussen de poort en het kanaal .
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Dit doen we door 'simpelweg' een draadje te leggen dat het gat recht oversteekt, zie
figuur 11 d . Deze draad komt nu op díe plaats het kanaal binnen waar oorspronkelijk de
poort lag, zodat er niet wordt afgeweken van de globale bedrading . Wel moeten we nu
even net doen of er op de plaats van het gat een kanaal ligt, waarvoor we een
specificatie moeten maken aan de hand waarvan de kanaalbedrader op de juiste
plaatsen een draadje laat oversteken . Om eenduidigheid te bewaren zullen we nu een
knooppunt en een blad aan de boom toevoegen, zoals in figuur 12 . We kunnen de
nieuwe knooppunten dan net zo behandelen als alle anderen .

Toch moeten we even goed opletten als we gaten tegenkomen. Op de eerste plaats
moeten we kijken of we van het nieuwe knooppunt een rij of een kolom maken . In de
vorige alinea is dit eigenlijk al impliciet aangegeven doordat we daar spraken over 'een
draadje het kanaal laten oversteken', ofwel een draadje van onder naar boven laten
lopen . De poort van de cel komt dus onderin het gat te liggen (onderin heeft hier
dezelfde betekenis als bij een kanaal), waarna het bijna vanzelf spreekt om bij een gat
boven (naast) een cel van het nieuwe knooppunt een kolom (rij) te maken . Verder
houden we dezelfde volgorde aan voor wat betreft het bedraden van kanalen en
subbomen. Zijn we dus aangeland in een kanaal knooppunt, dan bedraden we eerst
eventuele daarnaast liggende subbomen . Vervolgens bepalen we hoe groot de rij of
kolom zal worden waarin het kanaal ligt en kijken we of er aldus een gat gevuld moet
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Figuur 12 : Een gat in de boom opgenomen

b)boom bij figuur 11b

worden . Zo ja, dan kijken we eerst of er wel poorten liggen aan de zijde van de cel die
grenst aan het gat. Zo niet, dan kunnen we verder gaan met het bedraden van het
kanaal, zo wel, dan creëren we eerst de nieuwe subboom met een blad voor het gat en
bedraden we die .

In deze subboom zorgen we nu dat het blad dat het gat representeert niet van het type
'kanaal' is, maar van het type 'gat', omdat we toch enig onderscheid tussen deze twee
moeten maken . Op de eerste plaats vanwege het feit dat de kanaalbedrader zal
proberen de hoogte van een kanaal zo klein mogelijk te houden . De kanaalbedrader ziet
een gat namelijk gewoon als een kanaal waar alleen maar draadjes van de onderkant
van het kanaal recht naar boven lopen, zodat gemakkelijk te concluderen valt dat de
hoogte van het kanaal 1 kan zijn . Het gat is echter door ons bedoeld om een bepaalde
oppervlakte op te vullen . We willen dus dat de bedrader dit oppervlak ook gebruikt,
rede waarom we bij de aanroep van de bedrader voor een gat een minimale hoogte
meegeven, dit in tegenstelling tot de aanroep bij een kanaal .

Ten tweede moeten we bij een gat nu juist niet de poorten sorteren op net, omdat de
kanaal bedrader alle poorten die volgens de specificatie aan hetzelfde net liggen met
elkaar verbindt . Dit kan echter ongewenste verbindingen opleveren als er meerdere
poorten van hetzelfde net aan de bewuste zijde van de cel liggen, zoals bijvoorbeeld in
figuur 13a . Dit zal uiteraard voornamelijk bij composities voor komen . Al wat we
moeten doen is tegenover elke poort aan de bewuste zijde van de cel of compositie een
nieuwe poort neerleggen aan de andere zijde van het gat en deze twee poorten
specificeren als zijnde de enige twee poorten aan dit net . In het geval van figuur 13 zal
NET2 dus twee keer gespecificeerd worden, waarmee het voor de bedrader duidelijk is
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dat hij niet alle vier de poorten met elkaar moet verbinden . De bedrading zoals in figuur
13b wordt nu gecreëerd .
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gat
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u
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NET1 NET2 1 NET2
ii--------------------- ;
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a)fout : gat als kanaal
behandeld

Figuur 13: Bedrading van een gat

i

b)juiste bedrading

5.6 Verbindingen met de buitenwereld

Als we alle hiervoor behandelde stappen hebben uitgevoerd, hebben we een nieuwe
module gecreëerd met de van te voren gespecificeerde functionaliteit . Deze module is
echter gecreëerd om er ofwel een chip van te maken, of om hem in een groter floorplan
te substitueren . We hebben dus niets aan ons hele ontwerp als we geen poorten aan de
buiten zijde van het floorplan leggen voor contacten met de buitenwereld .

Maar waar moeten die poorten komen en met welke netten moeten ze verbonden
worden ? Wel, in de netlist file wordt voor elke te verbinden terminal de volgende
specificatie gedaan: <netnaam> <celnaam> <terminalnaam> . Als nu de celnaam een
"-" is, dan moet het net < netnaam > een verbinding met de buitenwereld krijgen . Deze
buitenverbinding moet dan gerealiseerd worden via de terminal <terminalnaam>, die
we aan de ontworpen module moeten toevoegen .

Voor alle andere terminals in het floorplan is in de instance files van de cellen te vinden
hoeveel poorten ze hebben en waar deze liggen . Voor de module die we aan het
ontwerpen zijn echter, bestaat er uiteraard nog niet zo'n file . Het is dus aan de floorplan
assembler om op door hem gewenste plaatsen poorten aan de desbetreffende terminal
toe te voegen .
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De globale bedrader houdt wèl rekening met verbindingen naar de buitenwereld en
stuurt hiervoor een net dat naar buiten moet naar één van de randkanalen . In de
floorplan file komt een dergelijk net dus ook voor in de lokale netlijst van dat
randkanaal . Zo gauw de assembler nu de kanaalspecificatie gaat maken voor een
randkanaal, wordt voor elk net in dé lokale netlijst van dat kanaal gekeken of dit net
met de buitenwereld verbonden moet worden. Zo ja, dan wordt er een poort
toegevoegd aan het kanaal recht tegenover elke poort aan deze zijde van de compositie .
Op deze manier wordt de draadlengte beperkt en wordt de globale bedrading zo goed
mogelijk benaderd . Bovendien heeft een toekomstige gebruiker van de ontworpen
module dan de keuze uit meerdere poorten om deze terminal te verbinden .



6. Voedingsbedrading

Bij het bedraden van een floorplan is de voedingsbedrading een verhaal apart, hetgeen
in hoofdstuk 4 al even is aangeduid . In tegenstelling tot signaalnetten, waarbij het
parallel boven elkaar leggen een ongewenste capacitaire werking heeft, willen we de
beide voedingsnetten (aarde en voeding) juist wel parallel boven elkaar leggen, omdat
hierbij de zo ontstane capacitaire werking juist wel gewenst is . Daarnaast moeten de
voedingsnetten met een variabele breedte gelegd worden, afgestemd op de in dat
kanaal verwachte stroomsterkte . De globale bedrader laat mede om deze redenen de
voedingsbedrading ongemoeid . Het zou namelijk bijna ondoenlijk zijn bij het berekenen
van de kosten voor het leggen van een net door een kanaal ook nog rekening te gaan
houden met netten die over elkaar mogen (moeten) lopen en de breedten daarvan .
Grootste obstakel vormt echter de in hoofdstuk 4 genoemde beperking van de door ons
gebruikte kanaalbedrader, die poorten aan het aarde-net boven in het kanaal niet kan
bedraden. Het is nu aan de floorplan assembler daarmee rekening te houden en de
voedingsnetten op een gunstige manier over het floorplan te verdelen .

6.1 Breedte van de voedingsnetten

Zoals reeds gezegd moet de breedte van de voedingsnetten (en dus ook van de
poorten) aangepast worden aan de lokaal te verwachten stroom . Nu is er een verband
tussen de stroom (I) en de benodigde breedte van het net (w) volgens :

w = yh/s (1)

of invers :

(2)

Hoe weet de assembler nu iets van de stromen die nodig zijn om een bepaalde module
goed te laten werken ? Wel, daar hoeft de assembler zich niet druk om te maken . De
modulegenerator heeft namelijk al gezorgd dat de poorten aan de module breed genoeg
zijn om de benodigde stromen te kunnen verwerken . Aan de hand van de breedte van
de poorten kan de assembler nu gaan bepalen hoe breed het net in dit kanaal moet zijn .
De formules (1) en (2) gelden namelijk niet alleen voor een module, maar ook voor de
breedte van het net in een kanaal . Bovendien geldt dat de stroom door een kanaal gelijk
is aan de som van de stromen door de aan het kanaal liggende modules :

Ichm, _ E Imod
(3)
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Figuur 14 : Verloop van de breedte van de voedingsbedrading als functie van 6

Door nu één en ander te substitueren krijgen we :

wcha„ = Y (Eimi",
= Y (EY-aw~a)11a

_ (FWmod aP
a

(4)

We kunnen dus de breedte van de voedingsnetten in een kanaal bepalen uit de breedte
van de aan dat kanaal liggende poorten die met de voedingsnetten verbonden moeten
worden. Aangezien de breedte van die poorten vastligt is (4) dus een functie van één
variabele, namelijk delta . De functie is weergegeven in figuur 14. Merk op dat voor
delta gelijk aan 1 de breedte van het net gelijk is aan de som van de breedte van alle
poorten aan het net en dat voor delta naar oneindig de breedte van de grootste poort
genomen wordt . Verder dient nog te worden opgemerkt dat de breedte voor de beide
voedingsnetten apart wordt berekend. De kanaalbedrader echter zal beide netten even
breed maken op de breedte van het breedste net. In figuur 15 is een voorbeeld gegeven
met delta = 2.

6.2 Voedingsnetten in de lokale netlijst

Eerder is beschreven hoe we de lokale netlijst maken : we kijken welke poorten van de
naastgelegen cellen aan het kanaal liggen, passen hier de coórdinaten van aan en
voegen de poort toe aan het juiste net in de lijst . Voor voedingsnetten wordt dit lastig ;
de globale bedrader heeft deze netten immers niet gerouteerd en dus komen ze in de
floorplan file bij geen enkel kanaal in de lokale netlijst voor . De assembler zal dus zelf
moeten bepalen of er in een kanaal voedingsbedrading moet komen .
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2 2 4 2 3

Figuur 15 : Voedingsbedrading met á= 2

Om dit te weten te komen zullen we moeten kijken of er aan de zijden van de cellen die
aan het kanaal grenzen voedingspoorten voor komen . Als we nu de lokale netlijst gaan
voorzien van poorten lopen we toch al alle poorten van de cellen langs . Komen we nu
een poort tegen die met een voedingsnet verbonden moet worden dan kunnen we dit
net meteen aan de lokale netlijst toevoegen en de poort daaraan hangen . Komen we
daarna nog meer poorten tegen voor dit net dan kunnen we die behandelen als alle
andere poorten .

Als we nu beide buren van het kanaal bekeken hebben weten we dus of er in dit kanaal
voedingsbedrading voorkomt. Zo ja, dan zorgen we dat de aanwezige voedingsnetten
het kanaal aan één van de zijden verlaten . Eerder hebben we aan het kanaal al poorten
toegevoegd voor de overige netten die het kanaal verlaten, maar deze worden pas als
laatste opgenomen in de lokale netlijst . Met andere woorden, als na het bekijken van de
poorten van de naburige cellen blijkt dat er voedingsbedrading door het kanaal moet
lopen, bereken dan hoe breed deze moet zijn en voeg een poort van die breedte toe aan
het kanaal . Deze poort zal nu als alle andere poorten behandeld worden bij de laatste
stap van het maken van de lokale netlijst .

Als nu inderdaad blijkt dat er voedingsbedrading door het kanaal loopt, dan moeten we,
nadat we voor de voedingsnetten poorten hebben toegevoegd, de overige netten
aflopen en eventueel de coërdinaten van de poorten aanpassen . Stel namelijk dat we
voor het voedingsnet een breedte vinden die groter is dan de initiële hoogte van het
kanaal . Als we dit in de specificatie zouden zetten zou de kanaal bedrader een
foutmelding geven . We moeten dus de initiële hoogte van het kanaal aanpassen . Dit
heeft echter tot gevolg dat de cotirdinaten van de poorten die boven in het kanaal
liggen nu zeggen dat deze poorten ineens midden in het kanaal liggen . Ook daarmee
heeft de kanaal bedrader problemen, rede om alle poorten nog een keer langs te lopen .
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6.3 Verdeling over het floorplan

In de vorige paragraaf is gesproken over het toevoegen van een voedingspoort aan een
zijde van het kanaal. Maar aan welke zijde doen we dit ? Leiden we alle voeding één
kant op, of naar het hoofdkanaal (het kanaal dat de rechthoek direct binnen de
randkanalen doorsnijdt), of proberen we zoveel mogelijk door modules heen te
bedraden ? De keuze hiervoor wordt geleid door slechts één overweging, namelijk de
beperking van de kanaal bedrader, die geen poorten aan het aarde-net boven in een
kanaal toelaat .

Stel nu dat we in een horizontaal kanaal het aarde-net naar links zouden sturen en in
een verticaal kanaal naar beneden . Dan heeft dat tot gevolg dat dit net in het
hiërarchisch hoger gelegen kanaal aan de bovenkant binnenkomt . We kunnen dus
slechts één ding doen, en wel in de horizontale kanalen de voeding naar rechts leiden
en in de verticale kanalen omhoog . Zo wordt de beperking van de kanaalbedrader te
allen tijde omzeilt .

Het is echter niet gegarandeerd dat de modules zo in het floorplan worden neergelegd
dat ze allemaal een voedings- en een aarde-poort aan de rechter of boven zijde hebben
(dus aan de onder zijde van een aangrenzend kanaal) . Komen we nu een voedingspoort
tegen, en ligt deze aan de boven of rechter zijde van de cel, dan wordt deze direct
bedraad . Ligt de poort echter aan de onder of linker zijde dan kijken we even verder of
deze terminal soms nog een poort aan de boven of rechter zijde heeft . Is dit het geval
dan laten we deze poort verder ongemoeid en maken we de verbinding via de andere
poort. Is dit niet het geval, dan sluiten we de poort aan . Gaat het echter om een
aardepoort dan hebben we een probleem : de cel blijkt slechts een aardepoort aan de
onder of linker zijde te hebben, zodat deze cel dus niet op aarde kan worden
aangesloten . De assembler zal dan een waarschuwing geven, waarna het verdere
floorplan wel gewoon bedraad wordt en het aan de gebruiker is om eventuele actie te
ondernemen .



7 . Het assembler algoritme en complexiteit

In de voorgaande twee hoofdstukken is aangegeven welke stappen er moeten worden
ondernomen en waar er daarbij op moet worden gelet, om tot een juiste bedrading van
het floorplan te komen . Al deze stappen moeten nu worden samengevoegd tot een
efficiënt algoritme, aan de hand waarvan het beoogde computer programma geschreven
kan worden .

7.1 Het Algoritme

We gaan er vanuit dat voor dat we het floorplan gaan bedraden er uit de floorplan file,
zoals die door de globale bedrader is geschreven, reeds een boom gecreëerd is en dat
van daaruit alle benodigde informatie te bereiken is .

Het doorlopen van de boom

We starten het algoritme uiteraard vanuit de wortel van de boom en lopen daarvan van
links naar rechts de kinderen langs op zoek naar een kanaal . Stel nu dat de boom niet
binair is en dat we kijken naar een deel van het floorplan zoals dat is weergegeven in
figuur 16.

Figuur 16: Een rij na het bedraden van alle subcellen

Als we nu een kanaal bedraden zodra de beide buren bedraad zijn ontstaat de situatie
zoals in de figuur aangegeven . Het moge duidelijk zijn dat het nu lastig wordt om op
een efficiënte wijze het lege oppervlak op te vullen . Dit voorkomen we door eerst alle
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kinderen af te lopen en de subbomen die we tegenkomen te bedraden, zoals in
algoritme 7 .1 . Als we dit gedaan hebben weten we hoe hoog (breed) deze rij (kolom)
moet worden . Nu lopen we alle kinderen opnieuw af . Voor alle cellen, of dit nu een
subboom is of een module, kunnen we nu gemakkelijk, indien nodig, het gat opvullen
zoals beschreven in hoofdstuk 5.5 . Aan de kanalen moeten we nu poorten toevoegen
voor de netten die het kanaal links en rechts verlaten, waarna het kanaal bedraad kan
worden. Daarna moet er uiteraard nog een compositie gemaakt worden .

function wire (T)
begin

(Start in the root of the tree}
maxsize = 0 ;
for all children of T begin

if child is a row or column then
{the subtrees have to be wired}
wire (child);
(decide the size of the biggest child}
if (T is a row) and (heighth of c' d> maxsize) then

maxsize = heighth of child ;
else if (T is a column) and (breadth of child > maxsize) then

maxsize = breadth of child ;
end ; {for}

for all children of T begin
(fill the gaps and rout the channels
if child is a module or a subtree then begin

if (T is a row) and (heighth of child < maxsize) then
fill ap (child) ;

else ifg(T is a column) and (breadth ofchild < maxsize) then
fill ap (child) ;

end; fly
if child is a channel or a gap then

rout (child) ;
end ; ffor}

Make composition of (T);
end ; (wire)

Algoritme 7 .1 : Het doorlopen van de boom

Het bedraden van een kanaal

In algoritme 7 .1 wordt rout (child) aangeroepen . De beschrijving daarvan wordt
gegeven in algoritme 7.2. Dit algoritme behoeft verder geen toelichting, maar er zij op
gewezen dat bij het creëren van de lokale netlijst op een aantal details moet worden
gelet .

Het creëren van de lokale netlijst

Welke netten er in het kanaal voor komen is al bekend ; deze informatie wordt immers
door de globale bedrader gegeven in de floorplan file . De poorten die aan het kanaal
blijken te liggen moeten we dus toevoegen aan het juiste net en de coórdinaten van die
poorten moeten worden aangepast . Deze gaven de ligging weer ten opzichte van de
cel, maar moeten nu de ligging ten opzichte van het kanaal weer gaan geven . Verder
moet er bij deze stap gekeken worden naar voedingsbedrading en moeten er in een
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function rout (child)
b

create channel specifi catton}
create local netlist (child) ;
(write fnput,~`rle for channel router)
write file (child) ;

{call the channel router)
if child is a gap then

(minimum heighth is needed
channel_rout (child, heigh of child) ;

else {child is a channel}
channel_rout (child) ;

(read the final position of the ports at the channel side)
read file (child) ;

end ;

Algoritme 7 .2 : Het bedraden van een kanaal

randkanaal eventueel netten naar buiten worden gestuurd . Eén en ander is beschreven
in algoritme 7 .3 .

function create local netlist (child)

I
check all ports of both neighbours)
or all ports of left and right neighbour do
b

fi~port at channel side then
(look for proper net in the momentary local netlist}
net = get net (port) ;

if net then [Zhe proper net was found)
add~ort_to netlist (port, local netlist) ;

else {the net qfthe pon wasn't in the local netlist already)
if type of port is power then

add power net to local netlist ;
if net needs connection to the outside world and child is a borderchannel then
add_extern_port (child) ;

end; ifor)

check for power nets}
~or all nets in local netlist do

~if nnet is power net then
add wer port to channel side ;

end; {forr
{channel width may be not big enough anymore for the width of the power nets)
channel width = power width + 1 ;
{some ports now may be not on the channel borders anymore)
for all nets in local netlist do
be~n

for all ports on net do
update_coSrdinates (port) ;

end;

add the ports on the channel sides to the local netlist)
for all ports of child do
begin
net = get_net (port);
add rt to _netlist (port, local netlist) ;

end; or}
end;

Algoritme 7 .3 : Het creëren van de lokale netlijst



Het maken van de compositie

Nadat alle kinderen van een knooppunt in de boom bedraad zijn moet er nog een
compositie gemaakt worden . Dit is niets meer dan hetgeen in hoofdstuk 5.2
beschreven is, hetgeen door algoritme 7.4 wordt weergegeven. Met de compositie van
de kinderen van de wortel hebben we een cel die de hele ontworpen module voorstelt .

function composition (T, maxsize)
belo

size = 0 ;

for all children of T do

for an ports of child do

belpif port not on channel side then
update coSrdinates (port) ;

end;

if T is a row then
size = size + breadth of child;

else (T is a column)
size = size + heighth of child;

end ;

if T is a row then

beh~ghth of T = maxsize;
breadth of T = size;

end ;
else (T is a column)

~h 'eightb of T = size;
breadth of T = maxsize ;

end;
end;

Algoritme 7.4: Het maken van een compositie

7.2 Complexiteit

Kijken we naar de complexiteit van de verschillende stappen in het algoritme, dan valt,
zonder in een uitgebreide complexiteits analyse te vervallen, vrij gemakkelijk in te zien
welke stappen de complexiteit van het geheel bepalen .

Zo moet bij het creëren van de lokale netlijst per poort aan het kanaal de netlijst worden
afgezocht naar het net waar de poort aan moet komen te hangen, een complexiteit dus
van O(pn), met p het aantal poorten en n het aantal netten . Verder moeten hier
eventueel poorten naar de buitenwereld worden toegevoegd en moet de breedte van de
voedingsbedrading bepaald worden . Het toevoegen van poorten is in constante tijd te
doen. De breedte van de voedingsbedrading hangt af van de breedte van alle poorten
aan dat net, die we dus allemaal af moeten lopen . De benodigde tijd voor het bepalen
van de breedte van de voedingsnetten is dus lineair met het aantal poorten en is dus
duidelijk niet bepalend voor de complexiteit van het creëren van de lokale netlijst . Deze
hangt duidelijk af van het zoeken naar het juiste net voor elke poort .
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Er zij op gewezen dat voor het vinden van het juiste net voor elke poort waarschijnlijk
nog wel een efficiënter algoritme te vinden is. Op het moment van het schrijven van dit
verslag is daar echter nog geen aandacht aan besteed .

Een andere bepalende stap is de functie read file (child) in algoritme 7 .2, de functie
voor het lezen van de layout file van een kanaal . We doen dit om te zien waar precies
de kanaal bedrader netten naar buiten stuurt. De coSrdinaten van de poorten die we
hiervoor aan het kanaal hadden toegevoegd moeten hierop worden aangepast . In het
uiterste geval zijn dit er 2n, namelijk het geval dat alle netten door het kanaal heen gaan
en dus zowel links als rechts het kanaal verlaten . Voor elk van die poorten staat er nu
een regel in de layout file . Als we een dergelijke regel lezen moeten we dus alle poorten
afzoeken om die poort te vinden waar deze regel over gaat . Dit levert dus een
complexiteit van O(W) . Ook hiervoor geldt dat waarschijnlijk nog een efficiënter
algoritme te vinden is .

Alle andere, niet nader genoemde functies zijn lineair, zodat op dit moment het
algoritme kwadratisch is door de bovengenoemde twee stappen . Door het kiezen van
goede datastructuren en efficiënt programmeren is er nog wel voor gezorgd dat het
vinden van het juiste net voor elke poort slechts in het slechtste geval kwadratisch is
en dat dit in het gemiddelde geval bij benadering lineair is . Hierop wordt teruggekomen
in hoofdstuk 8 .3 .



8 . Datastructuren, files en efficiëntie

Om het algoritme efficiënt te laten werken moet, zoals aan het begin van hoofdstuk 7
al gezegd is, alle nodige informatie vanuit de boom te bereiken zijn . Dit betekent dat er
voor een efficiënt programma een wirwar aan met elkaar verbonden datastructuren
nodig is. In het eerste deel van dit hoofdstuk zal slechts een overzicht worden gegeven
van de verbindingen tussen de belangrijkste daarvan . Verder wordt aangegeven uit
welke files alle informatie gelezen wordt en wordt kort iets gezegd over de efficiëntie
van het programma .

8.1 Datastructuren

De spil waar alles om draait is natuurlijk de boom . Deze wordt opgebouwd met de
datastructuren Mode en BranchList. Figuur 17 laat een stukje floorplan zien met de
bijbehorende boom, zoals die door het programma wordt gemaakt .
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Figuur 17 : Datastructuur voor de weergave van de boom

De knopen in de boom worden nu gerepresenteerd door een tNode . De BranchList
structuur is slechts een hulpmiddel om gemakkelijk de boom te kunnen doorlopen op
zoek naar informatie en bestaat dan ook slechts uit de vier pointers zoals die in figuur
17 te zien zijn . Informatie zoals naam van een module, afmetingen, plaats in het
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floorplan en voor kanalen de lokale netlijst zijn dus te vinden in de tNodes . Indien een
tNode een cel of een kanaal representeert is de pointer branches nul . Voor een rij of
kolom wijst deze naar de BranchList waaraan de tNode voor het meest linkse kind
hangt .

Verder zijn er nog een drietal lijsten belangrijk, die nauw met elkaar verbonden zijn,
zoals is weergegeven in figuur 18 .
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Figuur 18: Datastructuren voor de weergave van netten, cellen en terminals

Als eerste is er de netlijst, die alle netten representeert . De tweede is de cellijst, voor
alle cellen in het floorplan, en als derde is er nog de modulelijst . Deze geeft een lijst van
alle functionele eenheden die in het floorplan gebruikt zijn, zoals optellers,
vermenigvuldigers en registers . Elke cel in de cellijst heeft nu een pointer naar díe
module in de modulelijst waarop de cel is afgebeeld . Meerdere cellen kunnen dus op
dezelfde module worden afgebeeld .

Verder heeft elke cel en eik net een pointer naar de eerste uit een lijst terminals . Deze
heeft op zijn beurt weer pointers naar de volgende terminal aan hetzelfde net en de
volgende terminal aan dezelfde cel . Verder verwijst een terminal structuur terug naar
het net waar hij aanhangt en is er een pointer naar een lijst poorten .
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Belangrijkste verbinding is nu die tussen boom en cellijst : voor elke tNode die een cel
representeert is er een pointer naar de corresponderende cel in de cellijst en vice versa .
Deze verbinding maakt nu dat we vanuit de boom alle nodige informatie aankunnen .
Met 'branch- > node- > cell- > terminals- > ports- > x' bijvoorbeeld, vragen we vanuit een
knooppunt in de boom de x-co~rdinaat van een poort aan een terminal van de cel die
door dat knooppunt gerepresenteerd wordt .

8.2 Files

De totale te bedraden module wordt beschreven aan de hand van een drietal invoer
files :

< modulenaam > .flp, waarin de structuur van het floorplan wordt aangegeven,
alsmede de vaste afmetingen voor de cellen en de voorlopige afmetingen van de
kanalen, en de positie van elke cel en eik kanaal . Bovendien wordt voor ieder
kanaal vermeld welke netten er doorheen lopen .

< modulenaam > .n/, waarin wordt aangegeven welke terminals van welke cellen
met hetzelfde net verbonden moeten worden .

<modulenaam> .ml, waarin wordt aangegeven welke cellen op welke modules
worden afgebeeld .

Verder dient er voor elke individuele module in het floorplan een file aanwezig te zijn
waarin informatie te vinden is over de exacte poortposities . Hiervoor wordt eerst

gezocht naar < module > .inst (instance), als deze niet gevonden wordt, wordt verder
gezocht naar < module > ./dm. Wordt ook deze file niet gevonden, dan volgt een
foutmelding .

Voor elk kanaal wordt de specificatie geschreven in de file < kanaalnaam >Jó. Deze file

wordt als invoer gebruikt door de kanaalbedrader, die op zijn beurt de file
< kanaalnaam > ./dm schrijft, met daarin de layout van het kanaal .

De assembler schrijft als uitvoer één file, met daarin de layout van het hele floorplan :

< modulenaam > ./dm. Deze file bestaat uit een samenvoeging van alle layout-files van
de kanalen (< kanaalnaam > .ldm) en de layout-files van de modules (< module > ./dm)

indien deze aanwezig zijn . Wordt voor een module geen layout-file gevonden, dan wordt
voor deze module in de layout van het gehele floorplan een lege rechthoek opgenomen .

Verder wordt in < modulenaam > ./dm de positie van alle cellen en kanalen ten opzichte
van elkaar aangegeven .
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AI deze files dienen geschreven te worden op strak omlijnde formaten, zodat ook
andere programma's die de juiste formaten kennen deze files kunnen gebruiken . De
flp-file is geschreven op slice-formaat, voor alle layout-files geldt het /dm-formaat en
alle inst-files van de modules en io-files van de kanalen zijn geschreven op io-formaat .
Een beschrijving van deze drie formaten is te vinden in appendix B . De n/-file en de
m/-file kennen hun eigen formaten, resp . het n/- en het m/-formaat .

8.3 Efficiëntie

Zoals in hoofdstuk 7.2 is gezegd wordt de complexiteit van het algoritme bepaald door
het creëren van de lokale netlijst en het lezen van de layout file van de kanalen .
Nogmaals zij er op gewezen dat voor beide functies waarschijnlijk een algoritme
gevonden kan worden dat beter dan kwadratisch is. Voor het moment echter is slechts
het creëren van de netlijst zo verbeterd dat het kwadratische geval slechts in het
slechtste geval, en daarmee in de praktijk bijna nooit voor komt .

Hiervoor wordt aan alle netten in de globale netlijst een pointer 'local' toegevoegd, die
initieel gelijk aan nul is . Op het moment nu dat we een poort tegen komen die aan een
kanaal ligt, weten we al aan welk net deze ligt. De terminal van de poort heeft immers
een pointer naar dat net in de globale netlijst, zie figuur 18a . We zoeken nu de lokale
netlijst af naar het juiste net en laten de local-pointer van het corresponderende net in
de globale netlijst hier naar toe wijzen, zoals in figuur 18b . Voor alle andere poorten aan
het kanaal die aan dit net hangen hoeft nu niet meer de lokale netlijst te worden
afgezocht. Het juiste net kan nu direct worden gevonden via de local-pointer van het
net in de globale netlijst waar de terminal van de poort naar wijst .

globale
netlij st

terminals

lokale
netli j st

I~next

~I I---~ next

local

a) b)

next

~ next

Figuur 19 : Efficiënt zoeken in de lokale netlijst



9 . Conclusies en aanbevelingen

Er is een floorplan assembler geschreven die aansluit op de globale bedrader en de
kanaalbedrader zoals die worden gebruikt bij de vakgroep ES van de faculteit
Elektrotechniek, Technische Universiteit Eindhoven . De globale bedrader beschrijft in
een zogenaamde floorplan file de ligging van modules en kanalen en de verdeling van de
netten . De assembler creëert hieruit een boomrepresentatie van het floorplan en gaat
van daaruit in de juiste volgorde de kanalen bedraden. Per kanaal wordt een
specificatie, ofwel een lokale netlijst, gemaakt, aan de hand waarvan een invoer file
voor de kanaalbedrader geschreven wordt . Deze wordt vervolgens aangeroepen en
schrijft een layout file voor het kanaal . Deze wordt gelezen om de poorten aan de
zijkant van het kanaal op de juiste plaats te leggen . Als alle kanalen in een rij of kolom
bedraad zijn wordt van alle cellen en kanalen daarin een compositie gemaakt, zodat op
een hoger gelegen nivo in de boom deze compositie gewoon als cel kan worden
behandeld . De layouts van alle cellen en kanalen worden samengevoegd tot één grote
layout van het hele ontwerp .

De voedingsbedrading is in de globale bedrading niet meegenomen en moet door de
assembler over het floorplan worden verdeeld . Hierbij is rekening gehouden met de
beperking van de gebruikte kanaalbedrader, die poorten boven in het kanaal aan het
aarde-net niet kan bedraden . Daarom wordt de voedingsbedrading altijd naar rechts
(horizontaal kanaal) en naar boven (verticaal kanaal) geleid . Dit alles heeft tot gevolg
dat als de poorten van de aarde-terminal aan een module enkel aan de onderzijde en de
linkerzijde liggen, deze terminal niet aangesloten kan worden .

wordt bepaald aan de hand vanDe breedte van de voedingsnetten in een kanaal, W .
de breedte van de voedingspoorten van alle modules aan dat kanaal, volgens

wchm _
(-r
W
mod

a)l~a (5)

De waarde voor 6 kan bij de aanroep van de assembler als optie worden meegegeven,
de defaultwaarde is twee .

Over het algemeen zal het uiteindelijke floorplan groter zijn dan dat zoals het door de
globale bedrader was bedacht . Deze bepaalde namelijk schattingen voor de hoogte van
de kanalen zonder rekening te houden met de voedingsbedrading . Met de werkelijke
bedrading zullen de kanalen dan ook meestal hoger zijn, waardoor het hele floorplan
groter wordt . Een voorbeeld is te zien in Appendix D, waarin een geoptimaliseerd
floorplan te zien is, hetzelfde floorplan na globale bedrading en als laatste de totale
layout na assemblage.
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Een tweetal zaken verdient aanbeveling er nog aandacht aan te besteden . Als eerste
worden nu bij een gat zonder meer draden door dat gat getrokken voor elke poort die
aan de aangrenzende cel liggen . Hierbij wordt niet gekeken of de netten waarin die
poorten horen te liggen voor komen in de lokale netlijst van het kanaal aan de andere
kant van het gat . Gevolg is dat er in grotere ontwerpen nogal wat onnodige bedrading
wordt gelegd, zoals rechts boven in de layout in Appendix D . Probleem bij het
voorkomen hiervan is dat in de boom niet direct duidelijk is om welk kanaal het gaat .
Om dit te vinden is dus een efficiënt zoek algoritme nodig .

a)volgens globale bedradex b)praktijk

Figuur 20 : Meerdere segmenten van één net in een kanaal

Als tweede komt het nog al eens voor dat de globale bedrader netten door de modules
heen legt, waardoor in een kanaal twee losse draadsegmenten van hetzelfde net voor
kunnen komen zoals in figuur 19a . In de floorplan file die de globale bedrader schrijft
staat slechts dat dit net voor komt in dit kanaal, waar op geen enkele manier uit valt op
te maken dat het om twee segmenten gaat . De assembler ziet aan dit kanaal dus
gewoon vier poorten aan hetzelfde net, zodat deze aangesloten zullen worden zoals in
figuur 19b. Gevolg is dus dat er lussen in sommige netten ontstaan. Er zal gekeken
moeten worden of de globale bedrader informatie in zijn uitvoer kan toevoegen, waaruit
de assembler kan opmaken dat het om twee segmenten gaat .
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Appendix A :
Datastructuren in C

Datastructuur voor boomrepresentatie

typedef struct tNode
C
int type
char *name
struct BranchList *branches
int Level
SizeInfo *size
PLaceinfo *place
struct cell *cell

;

; /* module size */
;
; /* pointer to cell corresponding

with slice if slice is module */
/* channel-node: */
Local_Net *Locnetlist ;
LocaL_Net *nets[2] ;

) tNode ;

typedef struct BranchList_
C
tNode *node
tNode *parent
struct BranchList *next
struct BranchList *prev

) BranchList ;

/* horizontal channel :
- nets[0] : List of nets exiting west
- nets[1l : List of nets exiting east
vertical channel :
- nets[0] : list of nets exiting south
- nets[1] : List of nets exiting north */

typedef struct local net /* net-information per channel
C
char *netid
struct local net *next
struct port *ports
int nports
int type
struct net *global

) Local Net ;

;

*/



Datastructuur voor de opslag van netten, cellen en modules

typedef struct cellbasictype /* unparameterised module-type information */

C
char *name ; /* name of module-type */

struct cell *example ; /* first read to copy from */
boot, written ;

) Cetlbasictype;

typedef struct ceLLtype /* module-type information */
C
char *modname ; /* name of module-type */

*/struct cetLtype *modnext ;/* next module in list of ceLLtypes

struct cell *example ;/* first read to copy from */
struct cellbasictype *basictype ;
boot, written ;

) Cetttype ;

typedef struct cell /* ceLL-information */
C

char *cellid ; /* cetl-name */
struct call *next ;/* next cell in CELL-list */
struct terminal *terminals ;/* List of teminals on cell */
tNode *node ; /* corresponding node in slicing-tree */

Celltype *type ; /* module-type of cell */
) Cell ;

typedef struct net /* net-information */
C
char *netid ; /* net-name */
struct net *next ;/* next net in NET-list */
struct terminal *terminals ;/* List of terminals on net */
int count ;/* number of celts on net */
bool externterm ;/* determines if extern terminals on net */
Local-Net *local ;

} Net ;

typedef struct port /* port of terminal */
C

char *portname ; /* name of pin (port) */
int x, y ; /* coordinates of port-position */
char *Layer ;/* layer in wich pin is in */
int size ;/* size of pin, only for powernets*/
struct port *next ;/* next port in list of ports */

) Port ;

typedef struct terminal /* terminal-information */

C
char *termname ;
Net *net ;
Cell *cell ;
struct terminal *nextnet ,

*nextcelt ;
Port
int
boo l

} Terminal ;

*ports
type
ne

/* name of functional connection */
/* net where terminal belongs to */
/* cell where pin is on */
/* next terminal (net) on call
/* next terminal (cell) on net
/* List of ports corresponding
/* power or clock */

*1
*1
to terminaL*/
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Appendix B :
File formaten

SLICE 5es

NAME
*.slice, * .flp - files describing the floorplan slicing structure

DESCRIPTION

The < modname > . slice file defines the floorplan slicing structure. It normally contains boundary function

information . If floorplan optimisation is carried out and sizes and positions are assigned for all rectangles, the

filename extension flp should be used . Thus floorplan optimisation generates a .flp file out of a .slice file .

SYNTAX
<file> <slice> .
<slice> "(slice" <type> [<name>] [<shape>] [<size> [<sizename>]j [<place>]

(<slice>) ")" .

<type> : ._ "column" I "row" I "module" S "channel" .

<name> : ._ "(name" <identifier> ")" .

< shape> : . _ "(shape" {<x> <y>} ")"

< size> : ._ "(size" <x> <y> ")"
<sizename> "(sizename" <identifier> ")" .

<place > "(place" <x> <y> [<orient>] ")" .

<orient> "RO" i "R90" 1 "R180" I "R270"' "MRO" I "MR90" I "MR180" ~ "MR270" .

Sequences of the form :
"/1" any text <eoln>
are considered comment and skipped during parsing .

The different slices that appear within a <slice> are ordered : in a "column" slice bottom-up, and in a "row"

slice left-right . (Thus in the direction of increasing coordinate values .) The "module" and "channel" type

slices are assumed not to have subslices .

The <name> of a "module" slice should normally correspond to the instance name as found in the

<modname> .ml file . A<name > of a "channel" slice should correspond to an external definition of the

channel .

The <shape> function should model the best (smallest) attainable sizes including possible rotation of the

module. Hence the <shape> function included for a module might differ from the original shape function of

the module in its shape file which is not expected to include rotation .

The <place> specifies the global position of this rectangle (any type), thus relative to the south-west corner
of the total floorplan . The <orient> field allows to specify an orientation transformation when placing the

rectangle, normally only useful for modules or channels . The "Rxx" mean rotation along xx degrees counter

clockwise, "MRxx" means first mirroring in the x-direction (replacing [x,y] with [width-x,yj) and then

applying the rotation . "RO" (no transformation) is the default when omitted .
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The optional <size> specifies the width and height of the rectangle, after applying the for placement desired

orientation transformation. If several instances of identical modules (i.e. have the same module-name (and -if

present- the same paramset-name) attached in the ml file) are to be generated with identical layout size, an

equal <sizename> indicates that only one layout stamp has to be generated for these instances . If the

<sizename> is absent, it is assumed to equal to the instance-name (given with the <name> field) and hence

different for all instances, the layout contents for each instance is generated separately .

RESTRICTIONS
- All tokens are separated by white space (spaces, tabs, linefeeds etc) .

-<x> and <y> are non-negative decimal integers .

- An <identifier> is a string of non-white printable characters of unrestricted length, starting with a letter .

- There is no upper limit on line length .

"SEE ALSO"
floorplan(5es), shape(5es), ml(5es)

CONTRIBUTED BY
Jos van Eijndhoven
Feb 18, 1992



10 5es

NAME
*.shape *Jo * .size - shape and network information about a module

DESCRIPTION
The < modname > .shape, io, and size files describe various aspects of the module, which are important for

the outside world . The four files share a common syntax, the difference is in the use and meaning of the files .

The * .io file results from an external network specification, and gives primarily information regarding

presence and name of terminals, and actual parameter assignments .

The *.shape file is made by a module generator to inform the the outside world about the modules it can
produce .

The *.size file is passed to the module generator to ask for one particular module . This information must be

regarded as hints, it is not guaranteed to be satisfied .

The final result of the module generator, with precise information on the resulting size and pin locations is to
be generated as a macro definition in a * .gadl file (see channel(Ses) and gadl(Ses)) . In this file all terminals
mandatory appear, including those for power supply, which are optional (but recommended) in the shape, do,
and size files .

Power supply terminals are detected by the optional <type> declaration, however since this information
might get lost during further synthesis, we recommend the use of a special <net-name> : "gnd" for the

ground reference, and "vdd" for the positive supply rail .

Correspondingly, global clock signals are recommanded to be named "elk*" to allow their recognition for

specialised routing .

SYNTAX
<file> <function> [<realisation>] [<place>] [<shape>] (<abut>) {<param>}

(<term>) {<equiv>} .

<function > "FUNCTION" <module name> <eoln>
<realisation > "REALISATION" <stamp name> <eoln>
<place > "PLACE" <x> <y> <eoln>
<shape > "SHAPE" (<x> <y>}+ <eoln>
<abut> "ABUT" <abutclassname> {"HOR EQL" I "HOR MIR" I "VER_EQL" ~

"VER MIR"}+ .
<term> "TERMINAL" <term-name> [<dir> [<type>]] <eoln> (<port>) .

<dir> "in" { "out" I "inout" .
<type> "power"' "clock".
<port> "PORT" <port-name> [<position> [<layer>] [<size>]] <eoln> .
<param> "PARAM" <parameter-name> <defaultvalue> ["RANGE" <minval>

<maxval>] <eoln> .
<equiv> "LOGICEQUIV" {<term-name>}+ <eoln> .
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Anywhere in the file comment can be added in the form :

"#" {< strings >}<eoln> . where the initial # is the first character on a line. <eoin > symbolises the line

termination, in UNIX environments the '\\n' character .

The presented syntax is a renewed version of older io or info files . As result the syntax is cleaned-up, is

extended to support both the GAS and the floorplanning software, and in principle allows to catenate the .io,
.ml and nl files behind each other without syntax conflicts, thus creating a single file for network definitions .

The <stamp-name> is required to select a particular realisation of the module for the GAS system . Different

< stamp-name> s are required to be unique within a particular module only . If the different realisations differ

by a geometrical transformation only, we suggest to use the transformation keywords as <stamp-name >s, see

ml(5es) .

The ABUT keyword is a more explicit hint to the placement program, that abutting this cell with other cells

mentioning the same < abutclassname > might be a good idea . In general this abutment will involve power

and/or clock lines, but the precise information should be found by scanning the PORT positions . If multiple

ABUT lines occur, they must have different abutclassnames .

The PLACE keyword is used for interior placement control in the gas(les) system, omitting results in the

default value 0.

The SHAPE keyword is used to indicate the physical size of the module . If a single <x> ,<y> pair

appears, this defines the desired ( .info) or final ( . size) size of the module : respectively width and height of the

module in grid units .

In the shape file, more than one <x> ,<y> pair can follow the keyword, to describe a boundary function

of possible sizes .

The TERMINALs represent the functional connections to the environment, the PORTs represent the physical

connection points . Different ports for a single terminal are intended for geometrical differentiation only, such

as in layout or schematics . If more ports are given for a single terminal, these are assumed to be internally

connected, and hence can also be used for passing nets through the cell . In general the netlist in the * .nl file

will refer to terminal names <term-name>, however <port-name >s are also allowed .

The optional PORT keywords allow to assign a portname, an interval along the module boudary with
possible/desired port positions, a<layer > indication (z-coordinate), and a<size > of the port for extra-wide

(power-) lines . Clearly all portnames must be distinct .

The <position> is a single string, built from the characterset [R, .-0123456789J . It satisfies one of three

formats :
Rf a relative position
Rf-f a relative position interval
ij an absolute position

Here f represents an unsigned fractional number in the interval [0,4>, and i represents an unsigned int .

A relative position is denoted with a single fractional value, increasing when walking counterclockwise along

the circumference of the module . The lower-left, lower-right, upper-right and upper-left corners correspond

with respectively the values 0 .0, 1 .0, 2 .0, and 3 .0. Fractional values correspond to a relative position along

the edge. For example R1 .2 indicates a position along the right edge, at 20% of its height .

A relative position interval is denoted by two relative points in counterclockwise order. For example R3 .5-0 .5

denotes an interval containing the lower-left corner .
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An absolute position is used to inform about the exact port position, after the module has been synthesised .

The point is in unsigned integer coordinates in grid units, where 0,0 is by definition the lower-left corner . The
given port coordinates must correspond with a size specification provided with the SHAPE keyword .

The <size> of a port is in grid units, and thus normally 0 which is the default value when not specified .
Only powerlines are expected to have a size of 1 or more, the positioning box surrounds the full port size .

A <layer > indication is specified by a symbolic name for the layer, which normally is technology

dependant .

If the module is a simple logic gate, its boolean function should be specified as parameter:

PARAM LogicExpr y : -(a.b .c),ynot : -y ;
This is required to allow (re-)synthesis of a logic network. All names should correspond to a <net-name> of
a terminal . For flipflops we should still discuss how to denote their functionality . For edge-triggered latches
the a operator might be suitable to indicate a delay until the next clock edge :
< delay > : : = W < datain-expr > [ '&' < enable-expr > 1 .
Another PARAM probably useful for logic synthesis is the 'SpeedFactor' .
To indicate that this cell is a bonding pad, to be placed at the chip boundary, one can define :
PARAM BondPad 1

The LOGICEQUIV keyword is to denote the logic equivalence of a set of input terminals . With this
information an intelligent router could swap the connection between nets and logic equivalent inputs, in order
to obtain a better routing solution .

ENVIRONMENT

The files describing one module, such as the < modname > .io, <modname > .ml, and <modname> .nl files

for a network, should reside in a single directory <modname> . This directory is normally positioned
together with many other such directories under a 'library directory' .

The 'MODULEPATH' environment variable contains a list of such 'library directories', separated by colons
( :) . Searching for a module named 'A' is done by an ordered scan along the library directories . Creating a
module 'B' is by default done in the first directory of 'MODULEPATH' .
If 'MODULEPATH' does not exist, a value ' .' should be assumed .

ARRAYS OF TERMINALS
Terminals can be vectorized to indicate that they are to be connected to busses . For this purpose terminal
names can end with bus constructs of the form [0 :n] to define an (n+l)-bit wide bus, with n some unsigned

integer constant . For multidimensional tPrminals several of these '[O :n]' forms are catenated behind each
other .

Note that all the ports, optionally attached to the terminal, must have corresponding array constructs in their
names .

For programs that do not understand or want to use these busses, they should be translated to a repetition of
1-bit terminals (and ports) which have the same name ending with [i], where i is an unsigned integer
0<=i <=n. The resulting names with attached [i], can then be used as 'normal' strings . This scheme in
principle allows later reconstruction of the bus from its individual bits . A program 'unbus' is available,
filtering out array constructs in favour of listing the individual array (terminal and port) elements .

RESTRICTIONS
- All tokens are separated by spaces or tabs .
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- All names are strings of printable non=white characters, starting with a letter, and of unrestricted length .

- An implementation using a line buffer is recommended to have a buffer size not smaller than 1024, line

overflow is considered an error of the reader .

SEE ALSO
floorplan(5es), ml(5es), nl(5es), slice(5es), unbus(les)

CONTRIBUTED BY
Jos van Eijndhoven
June 19, 1992



LDM 5es

NAME
LDM - layout description language

DESCRIPTION
LDM is a simple layout description language that originates from Delft University . It features hierarchy,

module names, terminals with names and names for masks . The layout is described by rectangles . Module

instances can be rotated or mirrored . Every new element is written on a separate line . This document

describes an Eindhoven local version . Simplifications (omissions) from the original standard are : wire and

continuation statements, and array compound calls . Programs are advised to silently accept text added to the

end of a syntactically correct line as comment.

SYNTAX
The syntax is given in SBNF . Notice that { .. }+ means one or more times .

<layout> { <module> )+-
A layout consists of a set of modules . A module is declared before it can be instantiated .

Recursion is not allowed .
<module> <header> { <element> }+ <tail> <eol> .

Each module has a header, a non empty sequence of layout elements, and a tail .

<header > ::= "ms" <name> <eol>
The name of the module is the template name.

<tail > "me" .
This terminates the definition of a module.

<element> <box> i <module-call> ' <terminal> .

There are three kinds of layout elements :
<box> "box" <layer> <rectangle> <eol> .

Boxes are the layout primitives .
<module-call> : := "mc" ["<"<instname>">"J <name> [ "mx" I "my" I [ "r3"' "r6" 1 "r9" ]

<integer> <integer> <eol> .
A module call is used to instantiate a template . Mandatory are the template name and the

coordinate at which the module is instantiated . Unfortunately there are 2 different methods

in use, to define the value of both integers denoting the translation :

'old' :

'new' :

(generally activated by a'-o' option on LDM-related programs) The integers give
the location in the surrounding module, where the origin of the instantiated cell is

to be placed .
(according to the sept '87 NELSIS manual) The integers give the location of the
lower-left coordinate of the imaginary box which surrounds exactly all layout

features of the instantiated cell .

The module can be transformed on instantiation . The transformations are :

mx = mirror in X axis
my = mirror in Y axis
r3 = rotate 90 degrees anti clock wise
r6 = rotate 180 degrees
r9 = rotate 90 degrees clock wise
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An optional <instname> , literally appearing between '<>' brackets, is the instance

name, which may be required to identify the module uniquely .

<terminal> : :_

<rectangle > : :=

< layer > : : _

< integer > : : _

<name> : :_

<eol> . ._

"term" < layer > < rectangle > <name> < eol > .
Terminals are used for outside connections, and will usually be on the edge of the

bounding box . Terminals do create real layout . A wire that connects to two sides should

have two separate terminals .
<integer> <integer> <integer> <integer> .
The integers are respectively the left, right, lower and upper bound of the rectangle .

<name> .
Layer names are defined by the process . The layer names are not part of the definition of

LDM and depend on the technology .
[ "-" I { <digit }+ .
Integers are as read by any decent program .
<letter> { <letter> , <digit> } .
Names follow the rules of normal identifiers and are case sensitive .

maximum of 14 characters .

{ <character> } { "\\\\n" }+
Lines are significant in this language .

Names may have a

Comment lines start with a colon ' :' as first character, however we advise programs to silently skip all lines

which do not start with a known keyword .

The lexical elements of LDM consist of sequences of characters that are separated by spaces or new-lines .

EXAMPLE
ms mosfetl
box ps 0 14 4 10

box od 4 10 0 14
term ps 0 6 4 10 gate

term od 4 10 0 2 source

term od 4 10 12 14 drain

me

ms usefets
me mosfetl 15 10 r3 fetl
me mosfetl 29 10 mx r9 fet2
me

HISTORY
14-1-1983 described by J .Lierop and S . the Graaf.
4-9-1986 turned into a manual page by Lukas van Ginneken .

18-9-1986 adjusted by Jaap Heffels en Frank Moonen.

11-3-1987 updated by Lukas van Ginneken .
5-4-88 removed bounding box, instance names and box names . (LvG)

SEE ALSO
check

Lierop, J . and S . the Graaf: "Het ICD systeem, beginners handleiding", pp . B-1
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Annevelink, J . : "LDM - Syntax and Semantic description"

STATUS

BUGS

ICD standard, with modifications

Compatibility problems may arise because of omissions of the language, additions to the language that are not
accepted by old programs, use of non standard layer names, too long identifiers or identifiers with funny

characters, and a different interpretation of coordinate transformations . To some programs this is the old

definition of LDM . Particularly cldm and xldm must be used with the -o option otherwise rotations will have

unexpected results .
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ASSEMBLE 1 es

NAME
assemble - floorplan assembler relying on slicing and channel routing

SYNOPSIS
assemble [-v] [-c] [-d <digit> ] [-w <, float> ] [-M < modulepath > ] <modulename >

DESCRIPTION
Assemble is a floorplan assembler, which creates a complete layout for the entire floorplan, in which the

layouts of all channels and modules are integrated .

Before assembling the global routing step must be performed on the floorplan . The output file of the gobal

router describes the floorplan and tells which nets occur in each channel. From this file assemble creates a

tree and examines this tree bottom-up . For each channel a specification is made which is written in a

<channelname> .io file. This file is offered as input to a channel router, which creates an exact layout for

the channel . The layouts of all channels and modules are merged to one single layout of the entire floorplan .

Powernets are not taken into account by the global router. The assembler distributes the powernets over the

floorplan . The width of the powernets in each channel is calculated from the width of all powerports on that

channel. The function by which this is done is decreasing and influenced by parameter -w . If w=1 the width

of the powernets is the sum of the width of all powerports, if w goes to infinity the width of the powemets is

the maximum of the width of all powerports . Default w is set at 2 .

OPTIONS
-d <digit>

Set debugging level.
Default is 0, which is silent operation .

-v Set verbose . Identical to \fI-d1\fP .

-M <modulepath>
Take <modulepath> as searchpath for the module < modulename > . Default is using the

MODULEPATH environment variabele . This option (as well as MODULEPATH) is overridden by

-c Do not search for the <modulename>, and assume it is in the current directory

-w <float > value for parameter delta, which is in the function that calculates the width of the powernets .

ENVIRONMENT
The 'Modulepath' environment variable contains a list of library directories, separated by colons ( :) .

Searching for a module named 'A' is done by an ordered scan along the library directories, looking for a
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subdirectory named 'A'. If 'MODULEPATH' doesn't exist, a value " . :/designlib :/usr/es/designlib" is

assumed. The search path is overridden by the -M option .

FILE I/O
The program reads the <modulename> .nl file of the <modulename> network, for the interconnection

network. It reads the < modulename > . ml file, to learn about the module-type of each instantiation . These

files are piped through 'unbus_nl' and 'unbus ml' respectively, to resolve array constructs . These unbus tools

must be found somewhere along the users PATH .

Also the <modulename> .flp file generated by the global router is read, which describes the slicing structure
of the floorplan, the sizes of all modules and channels and which nets occur in each channel .

For each module in the modulelist a file <modulename> .inst or - .ldm is written which describes the layout

of that module .

Note that all these files have to reside in the <modulename> (i .e . the network parent) directory!!

As program result a file <modulename> .ldm will be written in the <modulename> directory . The file will

contain the layout of the entire floorplan with the layouts of all modules and channels . If out of this file a

postscript file is generated with 'ldmtile' the option '-o' has to be set .

SEE ALSO
nl(5), ml(5), io(5), Idm(5), ldmtile(1), floorplan(5), globrout(1)

CONTRIBUTED BY
Raymond Sondagh

June 1994
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Floorplan en layout van voorbeeld m3
- Slicing structuur
- Floorplan na globale bedrading
- Layout na floorplan assemblage



Slicing structure

Slicing size 25 .1 x 25.1 = 632



Final Floorplan after global routing

Floorplan size 39 x 46 = 1794
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