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Samenvatting

In dit verslag wordt een programma besproken dat de globale bedrading uitvoert in floor-
plans met slicing structuur. In het programma is de floorplan optimalisatie geïntegreerd .
De globale bedrader heeft als doel het toewijzen van de netten aan de kanalen, waarbij
het oppervlak van het IC wordt geminimaliseerd .

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste aanroep van de globale bedrader, waarbij
de cellen nog niet gegenereerd zijn en de tweede aanroep, waarbij de cellen wel gege-
nereerd zijn. Bij de eerste aanroep zijn de posities van de pinnen op de cellen nog niet
bekend. Daarom worden pinrepresentanten toegevoegd . Hieruit wordt automatisch de
meest geschikte pin gekozen bij het bepalen van de ligging van het net . Bepaling van de
ligging van de netten komt neer op het bepalen van een Steiner-tree voor het net, waarbij
de pinnen de te verbinden knooppunten zijn. De netten worden één voor één gerout .
Voor het bepalen van de Steiner-trees zijn twee algoritmen geïmplementeerd . Deze twee
algoritmen zijn gebaseerd op de minimum spanning tree algoritmen van Kruskal en van
Prim. De complexiteit van de twee algoritmen loopt niet veel uiteen . Voor het geteste
voorbeeld zijn de resultaten van de twee algoritmen ook niet significant verschillend .
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Hoofdstuk

Inleiding

Het ontwerp van een IC layout is een belangrijk onderdeel van het ontwerptraject van
een chip (IC) . Hier wordt bepaald hoe het IC er precies uit gaat zien . Het is belangrijk
dat de resulterende layout zo klein mogelijk is, zodat een zo laag mogelijke stuksprijs
wordt bereikt. Tevens moet de layout de gewenste functionaliteit realiseren.

Hier zal de klasse floorplans beperkt worden tot floorplans met een slicing structuur.
Deze floorplans zijn ontstaan door recursieve doorsnijding van het oppervlak (zie figuur
2.1). Elke doorsnijding is een kanaal in het floorplan waar de netten doorheen gelegd
moeten worden . Floorplans met slicing structuur hebben als voordeel dat ze eenvoudig
op te slaan zijn als boom-structuur. Oppervlakte optimalisatie en bedrading kunnen
eenvoudig worden uitgevoerd. Verder blijkt deze beperking nauwelijks nadelige invloed
te hebben op de kwaliteit van de resulterende layout . Een formele definitie van de slicing
structuur wordt gegeven in [Eijn92, P. 14] .

Het ontwerp traject van een IC-layout is weergegeven in figuur 1 .1 . De globale be-
drading is hierin een belangrijk onderdeel. In deze stap wordt namelijk bepaald welke
netten door welke kanalen in het floorplan worden gelegd. Het resultaat van deze stap
is een schatting van de vereiste kanaalbreedtes . Met deze schattingen van de kanaal-
breedtes kan het floorplan inclusief kanalen eventueel opnieuw worden geoptimaliseerd .
Hierna wordt de globale bedrading opnieuw uitgevoerd.

Er zijn vaak veel verbindingen tussen de modules nodig, waardoor de kanalen in het
algemeen veel ruimte in beslag nemen . Het is daarom belangrijk de netten zodanig
over de kanalen te verdelen dat het oppervlak van het IC geminimaliseerd wordt . De
volgende twee voorbereidende stappen in het ontwerptraject moeten ervoor zorgen dat
de globale bedrading optimaal uitgevoerd kan worden .

Bij floorplan generatie worden de modules met veel onderlinge verbindingen dicht
bij elkaar gelegd om de hoeveelheid draad te proberen te minimaliseren . Afmeting en
vorm van de modules is zo gekozen dat het floorplan optimaal in elkaar past zonder
veel ongebruikte ruimte open te laten . Zo'n slicing structuur floorplan kan gegenereerd
worden met het mincut algoritme [Kuy92] of andere algoritmen [Eijn92, P. 17-21] .
Tijdens de floorplan optimalisatie worden oriëntaties en afmetingen toegekend aan
de modules. De afinetingen worden optimaal gekozen zodat het IC-oppervlak maximaal
gevuld is. Het gebruik van flexibele modules, waarvan de afmetingen kunnen variëren,
is hiervoor van belang .

Na de globale bedrading wordt de lokale bedrading uitgevoerd. In deze stap wordt
de exacte layout van de kanalen bepaald aan de hand van de gegevens over de exacte
pin-locaties op de rand van de modules en de tijdens globale bedrading bepaalde kanaal-
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Figuur L 1 : Het ontwerptraject van een IC layout .



H 1. Inleiding 3

specificaties .

De kanaallayouts en de door de modulegenerator gegenereerde modulelayouts bepalen
samen de complete IC-layout .

Globale bedrading en floorplan optimalisatie zijn geïntegreerd in één programma . Zo
kunnen deze twee stappen eenvoudig herhaald uitgevoerd worden, en kan van dezelfde
datastructuur gebruik gemaakt worden .

De globale bedrading wordt twee maal uitgevoerd (zie figuur 1 .1). De eerste keer zijn
de cellen nog niet gegenereerd. De afmetingen van de cellen kunnen dan zo worden
gekozen dat met de door de globale bedrader bepaalde kanaalbreedtes het oppervlak
van de layout geminimaliseerd wordt . De exacte positie van de pinnen is dan ook niet
bekend. Dit probleem wordt ondervangen door te werken met pinrepresentanten . Hoe
dit precies wordt aangepakt, wordt besproken in hoofdstuk 7 . De gewenste afmetingen
van de cellen en de door de globale bedrader bepaalde gewenste pinlocaties worden door-
gegeven aan de cellgenerator.
Nadat de cellen gegenereerd zijn, zijn de exacte afinetingen van de cellen en de exacte
pinlocaties bekend . Met deze informatie wordt de definitieve globale bedrading uitge-
voerd. De specifieke aanpak in dit geval wordt toegelicht in hoofdstuk 8 .



Hoofdstuk

2.1 Definities

Globale Bedrading

Voordat het principe van globale bedrading beschreven kan worden, worden eerst enkele
basisbegrippen gedefinieerd .

Definitie 2.1 Floorplan: een in rechthoeken verdeelde plattegrond van een IC, waarbij
elke rechthoek correspondeert met een module uit het netwerk dat op het IC gerealiseerd
wordt (zie figuur 2 . la). Cl

Definitie 2.2 Slicing structuur: zodanige verdeling van het oppervlak dat de rechthoe-
ken gerealiseerd worden door het oppervlak recursief (in zijn geheel) te doorsnijden.
Voor een exacte definitie met series-parallelle polaire grafen zie [Eijn92] . o

Definitie 2.3 Slicing tree T : 'boom die de verdeling van het floorplan weergeeft . Hierin
representeren de knopen de rechthoeken in het floorplan en de bladeren de modules van
het floorplan (zie figuur 2 .Ib). Deze boom hoeft niet per sé binair te zijn. Cl

D

B C

G H

A
E F

a. floorplan b. Slicing boom

Figuur 2.1 : Floorplan met slicing structuur en bijbehorende slicing boom .

Definitie 2.4 module : functionele eenheid op een IC, zoals : multiplexers, adders, regis-
ters en ALU's. o

5



6 Globale Bedrading in een Slicing Structuur

Definitie 2.5 kanaal: ruimte tussen modules op het IC die gereserveerd is voor de
netten. Met kanaal geven we de gehele slice aan, de kanaaldelen tussen de punten waar
kanalen elkaar raken worden aangeduid met kanaalstuk . Cl

Definitie 2.6 net : verbinding tussen pinnen aan modules . a

Definitie 2.7 pin : aansluitpunt voor een net aan een module. El

Definitie 2.8 terminal : functionele pin van een module . Meerdere pinnen per terminal
zijn mogelijk indien die pinnen intern in de module verbonden zijn. El

Definitie 2.9 Globale bedradingsgraaf G : graaf die de plattegrond van het floorplan
weergeeft. De verzameling takken E representeert de kanaalstukken, knooppunten V
representeren kanaal-intersecties . De verzameling knooppunten R corresponderend
met een net, representeren de pinnen voor dat net. El

Definitie 2.10 kosten van een tak e wordt genoteerd als A(e). Cl

2.2 Het globale bedradingsprobleem

In de globale bedradingsstap wordt vastgelegd welke netten door welke kanalen in het
floorplan gaan lopen. Hierbij worden de netten zo over de kanalen verdeeld dat een
optimale bedrading wordt verkregen .
Er zijn verschillende optimalisatie-strategieën :

* minimalisatie van het totale oppervlak van het resulterende IC

* minimalisatie van de totale netlengte van alle netten samen

• minimalisatie van de lengte van het langste net

• minimalisatie van de lengte van elk net apart

• minimalisatie van het langste pad tussen bron en put van het net . Dit komt neer
op het minimaliseren van de delay geintroduceerd door de interconnects tussen de
modules .

Als algemene strategie wordt hier aangehouden: minimaliseer de totale netlengte van
alle netten samen, waarbij de netten optimaal neergelegd worden, zo dat het aantal
netten in het kanaal nergens veel groter is dan gemiddeld in dat kanaal . Dit zou moeten
leiden tot een benadering van het minimale oppervlak.

Het bepalen van de goedkoopste ligging van een net in globale bedradingsgraaf G komt
neer op het oplossen van het Minimum Steiner-tree probleem . Het Steiner-tree probleem
is NP-volledig [Gar77], dus is het globale bedradingsprobleem ook NP-volledig . Er zal
dus een heuristiek gebruikt moeten worden .
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Een mogelijk heuristisch algoritme :

1 . Maak een globale bedradingsgraaf (zie fig. 2.2b) die de plattegrond van het floor-
plan weergeeft (fig 2.2a). Hierin wordt elk raakpunt van kanalen gerepresenteerd
door een knoop met tussen elk paar knopen waar een kanaal aanwezig is, een
ongerichte tak.

2. Ken kosten toe aan elke tak overeenkomstig de lengte .
Doe vervolgens voor elk net :

3. Voeg voor elke pin aan het net een knooppunt (pinknoop) toe in de globale bedra-
dingsgraaf (fig 2.2c). Elk knooppunt wordt opgenomen op de juiste positie door een
tak in twee delen te splitsen en het knooppunt daar tussen te voegen .

4. Bepaal de goedkoopste ligging van het net . Dit komt neer op het oplossen van het
minimum Steiner-tree probleem .

5. Verhoog de kosten van de gebruikte takken om lokale ophoping van netten te
voorkomen.

6. Bewaar de ligging van het net en verwijder de toegevoegde pinknopen weer .

Dit algoritme levert niet zekex de beste oplossing, maar wel een goede oplossing . Zolang
de kanaalbreedtes onbegrensd zijn, wordt met dit algoritme zeker een oplossing gevon-
den. Daarom wordt aangenomen dat de breedte van de kanalen in principe onbegrensd
is. De kostenfunctie wordt gebruikt om de netten optimaal over de kanalen te verdelen,
zonder dat kanalen onnodig breed worden .

~
a. floorplan b. globale bedradingsgraaf

0 knooppunt

0 pinknoop

c. globale bedradingsgraaf met pinknopen

Figuur 2.2: Graafrepresentaties van een floorplan .



8 Globale Bedrading in een Slicing Structuur

Het resultaat zal afhankelijk zijn van

1. de volgorde waarin de netten worden gerout

2. de manier van ophogen van de kosten van de takken. Zie hoofdstuk 4.4 voor
verschillende kostenfuncties.

Het is duidelijk dat er verschil is tussen de situatie waarbij een net als eerste gerout
wordt en de situatie dat een net pas als laatste aan de beurt is . Als een net als eerste
wordt behandeld, zijn de kosten van de takken nog niet verhoogd . Als een net als laatste
wordt behandeld zijn de kosten van de takken in de graaf al aangepast door de netten
die in de met die takken corresponderende kanalen, zijn gelegd . Hierdoor kan het net
dus heel anders gelegd worden .

Het vinden van een optimale volgorde van routen van de netten is niet eenvoudig. Er
zijn namelijk IN I! (N = verzameling netten) mogelijke volgordes . Aangenomen wordt
dat de breedte van de kanalen in principe onbegrensd is . Het kan dus niet voorkomen
dat een net op een gegeven moment niet meer gelegd kan worden doordat de eerder
gelegde netten het kanaal volledig gebruiken . Het is daarom niet bezwaarlijk om de
netten één voor één te routen .
Indien de kanalen een beperkte maximale breedte hebben, zou integer programmering
een betere oplossing kunnen zijn voor dit probleem CLen90, H. 8.2]. Daarbij worden
namelijk alle netten tegelijk gelegd, en wordt wiskundig een optimale oplossing gezocht .
Een nadeel van integer programmering is dat in principe wordt doorgezocht tot een
oplossing is gevonden . Als er dus geen oplossing is, zal het programma na het verstrijken
van een zelf bepaalde tijdslimiet moeten worden afgebroken .

2.3 Aannames

Een overzicht van aannames die gelden voor de rest van dit verslag .

1. De kanaalbreedtes zijn onbeperkt .

2. Netten mogen alleen in kanalen, en niet over de modules gerout worden . Alleen
indien een module twee of meer pinnen heeft die intern verbonden zijn, mag het
betreffende net via die pinnen door de module worden gerout .

3. Slechts slicing-structuren zijn toegestaan voor de structuur van het floorplan .

4. De ruimte waarin een module ligt is rechthoekig .

5. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen power-netten, clock netten en andere
bijzondere netten bij het routen van netten .

6. Netten verbonden met de buitenwereld worden nog niet gelegd als slechts één
module verbonden is met dit net .



Hoofdstuk3

Steiner Trees: Het routen van één
net

In paragraaf 2.2 is al vermeld dat de goedkoopste verbinding tussen de pinnen van een
net gevonden kan worden door het vinden van een minimum Steiner-tree met als
bladeren de pinnen van het net .

3.1 Minimum Steiner-tree probleem

Definitie 3.1 Steiner-tree probleem .
Gegeven: graaf G(V, E) met kosten voor alle takken E en set vereiste knooppunten
(pinknopen) R C V . Bepaal dan een verbonden deelgraaf G'(V', E') met R C V' C_ V en
E' C E zodanig dat de som van de kosten van de takken in E' minimaal is [Eijn92] . El

Er zijn twee speciale gevallen :

• Als I RI = 2(2 pinnen aan het net) dan is het minimum Steiner-tree probleem
identiek aan het kortste pad probleem . In dat geval is het probleem niet meer
NP-moeilijk en kan opgelost worden in orde nlogn tijd, waarbij n = )EI (aantal
takken in de graaf) .

• Als R = V dan is het minimum Steiner-tree probleem gelijk aan het minimum
spanning tree probleem dat oplosbaar is in orde nlogn tijd (n = IE I ) . Een
minimum spanning tree is een minimale boom die alle knopen v E V in G verbindt .

Het minimum Steiner-tree probleem is NP-volledig [Gar77] en dus niet oplosbaar in
polynomiale tijd . Daarom wordt meestal genoegen genomen met een goede Steiner-tree
die het minimum benaderd. Voor het vinden van een Steiner-tree zijn verschillende
heuristieken te vinden in de literatuur. Heuristische algoritmen voor het oplossen van
het Steiner-tree probleem zijn vaak gebaseerd op het herhaald oplossen van het kort-
ste pad probleem en het minimum spanning tree probleem die wel oplosbaar zijn
in polynomiale tijd. Deze heuristische aanpak levert een benadering van de minimum
Steiner-tree .

9



10 Globale Bedrading in een Slicing Structuur

3.2 Een klasse van heuristische algoritmen

Veel heuristische algoritmen voor het oplossen van het Steiner-tree probleem zijn geba-
seerd op een 5 stappen heuristiek, o .a. beschreven in [Wu86] . Deze algoritmen hebben
allen eenzelfde relatieve foutenmarge [Len90, P .84]

2(1- L ), (3.1)

hierbij is 1 het minimum aantal bladeren in een minimum Steiner-tree .

Deze heuristiek bestaat uit de volgende stappen (zie fig . 3.1):

1. Bereken de volledige afstandsgraaf G1 tussen de knooppunten in R . Elke tak
e={v, w} in Gi krijgt als gewicht de lengte van het kortste pad tussen de knopen
v en w in G A1({v, w}) .

2. Bereken een minimum spanning tree G2 van G1 .

3. Beeld G2 weer af op G door elke tak in G2 te vervangen door het corresponderende
kortste pad in G. Dit resulteert in graaf G., .

4. Bereken een minimum spanning tree G4 van G3 .

5. Verwijder de bladeren in G4 die niet in de verzameling pinknopen R zitten . Herhaal
dit totdat alle bladeren knooppunten in R zijn . Dit levert G5 .

C5 (ook wel gegeneraliseerde minimum spanning tree genoemd) wordt gebruikt als be-
nadering voor de minimum Steiner-tree van R .

Met Topt de minimum Steiner-tree van R volgt uit (3 .1) :

~(GS) < 2 (1 - 11 ) a(T„t), met a(T) =E(lengte van de takken in tree T).

Het bewijs wordt gegeven in [Len90, P.851 .

l= 2: A(G5) < 2(1- Z) a(Tppt) =~(To~,t), dus in dit geval wordt een minimum Steiner-tree
gevonden .

l-> oo : A(G5) < 2 a(Topt) . In het asymptotisch slechtste geval overlappen paden in de
gevonden tree elkaar nergens, terwijl in de minimum Steiner-tree de overlap maximaal
is. A(G5) kan dus maximaal twee maal zo groot zijn als ~(Tort) . De kans dat dit slechtste
geval bereikt wordt, is echter zeer klein .

Stap 1 van de heuristiek overheerst in complexiteit [Len90, P.851 . In stap 1 wordt de
volledige afstands-graaf G, van G 'bepaald, terwijl slechts 1 R I -1 takken gebruikt worden
in G2. Wanneer de verzameling R groot is, wordt er dus veel te veel werk gedaan . Van
~ J R I ( JR I - 1) takken in G1 moet de bijbehorende lengte van het kortste pad bepaald
worden, terwijl slechts I RI - 1 takken gebruikt worden. Voor een net met veel pinnen
( I R/ groot) kan de complexiteit dus sterk gereduceerd worden door alleen de kosten van
de takken van G2 te bepalen .
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Figuur 3.1 : Voorbeeld van het 5 stappen algoritme .

In [Len90, P.86-91] worden drie algoritmen beschreven waarmee G2 direct uit G be-
rekend kan worden. Twee algoritmen maken gebruik van bekende algoritmen voor
berekening van een minimum spanning tree, namelijk Prim's algoritme [Pri57] resp .
Kruskal's algoritme [Kru56] . Het derde algoritme, ontwikkeld door Mehlhorn [Meh88],
zal verder buiten beschouwing worden gelaten . De titel fastest algorithm [Len90, P.89]
wekt echter de indruk dat het algoritme van Mehlhorn de snelste van de drie is. Het
is daarentegen minder doorzichtig dan de andere twee algoritmen en het verschil in
complexiteit is niet erg groot .

De algoritmen met Kruskal en Prim zijn enigszins verwant aan elkaar . Het algoritme
met Kruskal (multidirectional search) laat paden groeien vanuit alle punten in R, terwijl
bij het algoritme met Prim (unidirectional search) slechts van één willekeurig punt uit R
een groeigolf wordt gestart . Het algoritme met Kruskal wordt gedetailleerd beschreven
in hoofdstuk 4, en het algoritme met Prim in hoofdstuk 5.

Uit tests met willekeurige grafen is gebleken dat de resultaten met alle heuristieken
ruim binnen de foutenmarge (3 .1) blijven [Len90, P.92]. Deze foutenmarge blijkt vrij
zwak te zijn, en de resultaten die met de heuristieken behaald worden zijn een goede
benadering voor de minimum Steiner-tree .
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3.3 Andere methoden

In [Con91] wordt het volgende algoritme beschreven : Construeer de complete globale
bedradingsgraaf en verwijder achtereenvolgens de duurste niet-essentiële tak uit de
graaf totdat er alleen nog essentiële takken over zijn .
Dit is een vrij duur algoritme, omdat niet eenvoudig te bepalen is of een tak wel of niet
essentiëel is .

In [Luk87] wordt een hierarchisch algoritme speciaal voor slicing-structuren voorgesteld.
Hierbij wordt, startend met de modules, recursief de bedrading rond twee subslices
gecombineerd. Aangenomen wordt dat een net in een kanaal altijd 1 track in het hele
kanaal gebruikt, ook als slechts een klein deel van het kanaal bezet wordt door het net .
Dit algoritme is zeer geschikt voor 1 net . In O(logn) tijd (n = aantal knopen in slicing
tree) kan een net worden gerout. Het is minder geschikt voor het routen van meerdere
netten omdat steeds een hele track in het volledige kanaal wordt gereserveerd voor
het net. Het algoritme zou misschien aangepast kunnen worden om efficiënt meerdere
netten te routen, maar daar is tot op heden nog geen artikel over verschenen .

Als uitbreiding van de in paragraaf 3 .2 beschreven heuristiek wordt in [Con921 een zgn .
performance-driven heuristiek behandeld : Een factor e bepaald de afweging tussen het
minimaliseren van de netlengte en de minimalisering van het langste pad tussen bron
(source) en put (sink). De term performance-driven hangt samen met het optimaliseren
van het langste pad tussen bron en put. Dit pad bepaald de vertraging die ontstaat en
dus ook de maximum snelheid waarop het circuit kan werken (performance) .

In [Wan91] wordt een globale bedradingsmethode beschreven die de totale netlengte
minimaliseert . Als extra optimalisatie worden achteraf enkele netten in te brede ka-
naalstukken opnieuw gerout, waarbij de kosten van die kanaalstukken die te breed
waren, sterk worden verhoogd . Dit wordt herhaald tot een stopcriterium wordt bereikt .

Een Timing-driven heuristiek wordt beschreven in [Pra90] en [Pra92 1. Hier wordt niet
de netlengte maar de delay geminimaliseerd . De delay wordt daarbij zoveel mogelijk
gelijk getrokken voor alle pinnen . Het heeft geen zin om tussen source (bron) en 1
sink (put) van een net minimale delay te hebben, als tussen source en een andere sink
de delay veel groter is. Daarom wordt de maximale delay voor alle source-sink paden
geminimaliseerd voor zover dat mogelijk is .

In [Lin91] wordt een heuristiek voorgesteld waarbij storingsgevoelige en ruis-netten
apart worden behandeld . De netten worden net voor net, beginnend met de ruis-
gevoeligste gerout. Voor de gevoelige en power netten wordt een minimum tree gezocht,
ruis-netten worden zo neergelegd dat ze met geen ruis-gevoelig net kruisen . Hierbij is
ook een efficiënte terminal-toekenning ingebouwd .

Artikel [Len90b] beschrijft een robuust raamwerk voor hierarchische floorplanning
met geïntegreerde globale bedrading. Dit omvat slicingtree generatie, bepaling van
boundary-functies en optimalisering van het floorplan met geïntegreerde globale be-
drading. Bij het bepalen van shape-functies wordt een schatting van de benodigde
bedradingsruimte uitgevoerd. Deze geschatte kanaalbreedtes worden opgenomen in de
shape-functies. De globale bedrading in de floorplan-optimalisatie stap wordt voor alle
netten tegelijk uitgevoerd, zodat rekening kan worden gehouden met de invloeden die
de ligging van verschillende netten op elkaar hebben. Hoe dit gedaan wordt, wordt niet
duidelijk beschreven .
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Andere artikelen over Global routing strategieën zijn [Chi89] en [Car91], deze zijn helaas
niet afgestemd op slicing structuren .

Verder zijn er veel artikelen geschreven over Steiner-trees in het algemeen of in grids,
zoals [Ho89a], [Ho89b], [Cha90] en [Kah90] . De in deze artikelen beschreven algoritmen
zijn hier echter niet bruikbaar



Hoofdstuk

Principe van het
geïmplementeerde programma

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke stappen het globale bedradingsprogramma
volgt. Verder wordt ingegaan op de factoren die een rol kunnen spelen in de kostenfunc-
ties voor de kanaalstukken. Eerst wordt beschreven welke aanpassingen aan de slicing
boom en de globale bedradingsgraaf nodig zijn voor een efficiënt programma .

4.1 Aanpassingen aan de slicing boom

Om bij te kunnen houden welke netten in elk kanaal liggen en hoe breed de kanalen
zijn, wordt in de slicing boom voor elk kanaal een extra knoop toegevoegd . Verder wordt
de boom uitgebreid met knopen voor de randkanalen van het floorplan, zodat ook de
specificaties van de randkanalen opgeslagen kunnen worden indien ze gebruikt worden .
De boom voor de slicing-structuur van figuur 2 .1 krijgt dan de structuur van figuur 4 .1 .
De kanalen worden behandeld als slices, zo kunnen de kanalen heel eenvoudig worden
meegenomen in de bepaling van de boundary-function voor het IC .
De uitgebreide slicing boom wordt bij de start van het programma direct geconstrueerd
aan de hand van de invoerfile die de slicing structuur beschrijft .

9 Slice

D
G H

B C

E F
A

(a) Floorplan met kanalen. (b) slicing boom met knooppunten voor de kanalen .

Q Kanaal

Figuur 4.1 : De uitgebreide slicing boom met knopen voor de kanalen .
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4.2 Uitbreiding van de globale bedradingsgraaf

Tijdens de eerste aanroep van de globale bedrader zijn de modules nog niet gegenereerd
en dus zijn de pinposities nog onbekend . Dit probleem wordt ondervangen door repre-
sentanten voor de pinnen van elke module toe te voegen aan de globale bedradingsgraaf .
De pinrepresentanten komen in het midden van elke tak rondom de module als aange-
geven in figuur 4.2. Dit principe is voorgesteld in [Con89][Con91][Wan9,1] . Zij stellen
echter voor om bij het construeren van de graaf, voor alle modules pinrepresentanten
toe te voegen. Dit heeft tot gevolg dat het aantal knopen en takken in de graaf ongeveer
verdubbelt, want elke tak wordt in tweeën gedeeld . De run-time van de Steiner-tree
algoritmen zal sterk toenemen omdat het aantal takken 1 E 1 en aantal knopen 1 Vi als ar-
gument in de complexiteitsfunctie zitten (formules 5.1 en 6.1). Om de run-time minimaal
te laten toenemen, worden de pinrepresentanten alleen toegevoegd voor de modules die
aan het te routen net verbonden zijn . Nadat het net gerout is, worden deze knopen weer
verwijderd uit de graaf.

M pinknoop

0 moduleknoop

0 knoop

- tak

- - assignment tak

Figuur 4.2: De globale bedradingsgraaf met pinknopen en moduleknopen .

In het centrum van elke module die aan het net verbonden is, wordt een moduleknoop
gelegd. De moduleknoop is met een tak verbonden met elke pinknoop rondom de module .
Deze takken worden assignment takken genoemd. De andere takken in de kanalen,
worden in [Con91] channel takken genoemd . De moduleknopen zijn nu de startknopen
voor het Steiner-tree algoritme . Er zal dus een zo goedkoop mogelijke Steiner-tree
gezocht worden die al deze moduleknopen verbindt . Een moduleknoop zal dan via de
meest geschikte pinknoop verbonden zijn met de rest van de Steiner-tree .

Bij de tweede aanroep van de globale bedrader zijn de modules gegenereerd, en de
pinposities bekend . De pinknopen kunnen nu dus op de exacte plaats gelegd worden
waar ze gewenst zijn . Omdat een terminal van een module meer dan één pin kan hebben
(intern verbonden), gebruiken we weer moduleknopen als startknopen . Zo kan de meest
geschikte pin gekozen worden tijdens het bepalen van de ligging van het net .

De globale bedradingsgraaf is eenvoudig te construeren door top-down de slicing boom
af te lopen en voor elke snede (kanaal) een tak en twee knopen toe te voegen in de graaf .
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4.3 De heuristiek

In het programma zijn de floorplan optimalisatie stap en de globale bedradings stap
geïntegreerd. Daardoor is de vrijheid aanwezig om na het toewijzen van de netten aan
de kanalen, de realisering van de modules zodanig te kiezen dat het totale oppervlak
van het IC minimaal is .

Gegeven zijn een slicing structuur met de modules en hun boundary-functie, en de lijst
van netten.
In de inleiding (H.1) is al aangegeven dat de globale bedrading (en floorplan optimalisa-
tie) twee keer uitgevoerd kan worden om een goede benadering van de netlengte in een
kanaalstuk te kunnen bepalen . Dit is van belang voor de kostenfunctie waarin de lengte
van een tak (kanaalstuk) in de globale bedradingsgraaf een belangrijke rol speelt.
Per routeerstap worden de volgende vier stappen uitgevoerd :

1. Bepaal de boundary-functies voor elk knooppunt in de slicing boom .

2. Kies optimale afmetingen voor het floorplan .

3. Construeer de globale bedradingsgraaf

4. Routeer alle netten .

Bij de eerste routeerstap wordt de globale bedradingsgraaf geconstrueerd zonder dat er
rekening wordt gehouden met kanaalbreedtes. Na de eerste routeerstap zijn schattin-
gen bekend voor de kanaalbreedtes, dus wordt de graaf voor de tweede routeerstap zo
geconstrueerd dat de takken midden in de kanalen komen te liggen zoals aangegeven in
figuur 4.3. Elke tak e in de graaf heeft nu een lengte die de werkelijke lengte van een
stuk net dat in het met e corresponderende kanaalstuk wordt gelegd, goed benaderd.
Omdat kanalen relatief breed kunnen worden ten opzichte van de afmetingen van de
modules is het van belang om de tweede routeerstap uit te voeren .

Figuur 4.3 : De globale bedradingsgraaf voor de tweede routeerstap .

Voor de eerste routeerstap worden de optimale afmetingen voor de modules gekozen,
zodat het oppervlak van het floorplan minimaal is. Daarvoor moeten eerst de samen-
gestelde boundary-functies voor alle knopen in de slicing tree bepaald worden . Voor de
wortel van de boom wordt de optimale lengte en breedte van het floorplan gekozen uit
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de bepaalde boundary-functie . Dan kunnen top-down in de boom de afmetingen van
subslices van het floorplan, en uiteindelijk de bij het minimale oppervlak horende afine-
tingen van de modules, bepaald worden . Vervolgens wordt de globale bedradingsgraaf
geconstrueerd . Deze graaf wordt gebruikt voor het routen van de netten met één van de
Steiner-tree algoritmen voor grafen.

Het routen van de netten gaat als volgt :
Met Kruskal's of Prim's algoritme (zie H. 5 resp. H . 6) wordt voor elk net de Steiner-tree
bepaald. De takken die in de Steiner-tree zitten worden opgeslagen in de lijst tree . Nadat
bepaald is in welke kanaalstukken (takken in de graaf) een net komt te liggen, wordt de
breedte van die kanaalstukken met één verhoogd . Deze breedte wordt bijgehouden in
het element nnets van de datatructuur voor een tak (zie H. 9.3.1). Als dit kanaalstuk
het breedste kanaalstuk in het kanaal is, wordt de breedte van het kanaal ook met
één verhoogd. Tenslotte wordt de specificatie van links- en rechts-uitgaande netten
aangepast voor de kanalen waar het net door loopt . Voor een uitgebreidere beschrijving
van deze specificatie zie 8 .

Voor de tweede routeerstap worden de boundary-functies opnieuw opgesteld met in-
begrip van' de kanalen zoals ze bepaald zijn na de eerste routeerstap . Nu kunnen
geschiktere afinetingen worden gekozen voor de modules, omdat al een goede schatting
van de kanaalbreedtes bepaald is .

Doordat de kosten van de takken in de globale bedradingsgraaf in de tweede routeerstap
in het algemeen anders zijn dan bij de eerste routeerstap zullen de netten enigszins
anders neergelegd kunnen worden. Hierdoor zullen de kanaalbreedtes verschillen van
de in de eerste stap bepaalde breedtes. Dus zijn de gekozen optimale afmetingen voor de
modules niet meer altijd optimaal na de tweede routeerstap . Daarom wordt nog eens een
optimalisatie stap uitgevoerd . Tenslotte moet voor elke module de exacte locatie bepaald
worden. Dit is nodig omdat de in de laatste optimalisatie stap bepaalde co~rdinaten
niet gegarandeerd kloppen door het in 4 .3 .1 beschreven probleem van samengestelde
boundary-functies .

De gebruikte heuristiek bestaat dus uit de volgende stappen :

1. Eerste optimalisatie- en routeer stap .

2 . Tweede optimalisatie- en routeer stap met betere schattingen van de afmetingen .

3 . Laatste optimalisatie van het floorplan .

4. Bepaal met de slicing boom bottom-up de afmetingen en plaatsen van de modules .
De modules behouden hun in stap 3 bepaalde optimale afmetingen.

Als resultaat geeft de globale bedrading worst-case schattingen van kanaalbreedtes .
Per net wordt namelijk een heel kanaalstuk gereserveerd, terwijl bij lokale bedrading
misschien minder tracks nodig zijn door twee netten in dezelfde track te leggen als
geïllustreerd is in figuur 4 .4. Een betere schatting is hier niet mogelijk, want het is nog
niet bekend hoe de lokale bedrader de netten exact zal leggen .
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I
ongebruikte track

(a) Na globale bedrading zijn 4 tracks (b) Na lokale bedrading blijken slechts
gereserveerd voor de netten. drie tracks nodig te zijn .

Figuur 4.4: Kanaallayout voor- en na lokale bedrading.

4.3.1 Bepaling va.nn boundary-functies

Hoe de boundary-functie voor elk knooppunt in de slicing tree bepaald wordt, is be-
schreven in [Ege931. De boundary-functie beschrijft de afmetingen van de mogelijke
realiseringen van een module .
In de boundary functie van de wortel van de slicing boom wordt een roosterpunt gekozen,
waarbij het oppervlak van het floorplan minimale afinetingen heeft . Als het roosterpunt
een punt in de boundary-functie is, is het punt gegarandeerd te realiseren . Als het punt
daarentegen geen punt van de boundary-functie is, is het punt niet gegarandeerd te
realiseren. Dit wordt geïllustreerd in het volgende voorbeeld :
Stel subfloorplan A naast subfloorplan B (zie figuur 4.5) is een onderdeel van een groter floorplan .
Stel dat afmetingen 3 bij 3 optimaal blijkt te zijn in het floorplan, dan zouden subfloorplans A en
B beide als oppervlak 1 .5 bij 3 moeten hebben. Dit is echter geen roosterpunt op de boundary-
functie, dus kan deze afmeting niet gerealiseerd worden . Het dichtstbij gelegen realiseerbare
punt (roosterpunt) met maximale hoogte 3 is 2 bij 2 . De subfloorplans passen dus niet in de voor
hen gereserveerde ruimte . De modules in deze subfloorplans zullen dan ook niet passen .

Er wordt toch een zeer dicht bij de gewenste afmetingen liggende bijna optimale waarde
gekozen, dus heeft dit probleem weinig invloed op het bedradings-proces . Wel kloppen
de afmetingen van de voor modules gereserveerde ruimte in het floorplan niet met de
gekozen afmetingen van de modules .
Dit probleem wordt ondervangen door na afloop van het bedraden, de (inmiddels vast-
liggende) afmetingen van alle modules recursief op te tellen . Dit wordt gedaan voor elke
knoop in de slicing boom, inclusief de kanaalknopen, tot de wortel is bereikt . Tevens
worden de locaties van de modules bepaald .

4.4 Kostenfuncties

Met de kostenfunctie wordt het Steiner-tree algoritme zodanig gestuurd dat het net
zodanig gelegd wordt, dat het IC-oppervlak minimaal toeneemt .

Mogelijke factoren die opgenomen kunnen worden in de kosten (gewicht) van een ka-
naalstuk gerepresenteerd door tak ee in de graaf.

1. Lengte vaneen kanaalstuk (tak e) : X (e) .
Hoe langer het kanaal hoe groter de kosten in oppervlak voor het hele IC .
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Figuur 4.5: Een optimum in een samengestelde boundary-functie is niet te realiseren .

2. Aantal netten dat al in het kanaalstuk (tak e) is gelegd .
Hoe meer netten al in het kanaal liggen hoe hoger de kosten, om lokale ophoping
van netten in een kanaal te voorkomen .

3. De lengte van de slice (kanaal) waarin het kanaalstuk (tak e) ligt .
Het toevoegen van een net in een kanaal heeft effect op de breedte van het hele
kanaal. Als in een kanaalstuk een net ligt, terwijl de rest van het kanaal leeg
is, wordt toch een heel track voor het hele kanaal gebruikt . Hoe langer het hele,
kanaal is, hoe meer het oppervlak van het IC zal toenemen .

4. Grootste aantal netten over alle kanaalstukken in de slice waarin tak e ligt .
Als het aantal netten in een kanaalstuk kleiner is dan het maximum aantal netten
over alle kanaalstukken in het kanaal, heeft een extra net in een kanaalstuk geen
effect op het oppervlak van het IC . Dus worden de kosten verlaagd.

5. Het verbreden van een kanaal heeft in principe ook nog effect op de beschikbare
ruimte voor andere kanalen (zie figuur 4.6) .

Vanwege de complexiteit van het in rekening brengen van factor 5, wordt deze buiten
beschouwing gelaten .
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kanaal 1

extra ruimte --mm-
kanaal 2

Figuur 4.6: Kanaal 2 krijgt extra ruimte door verbreding van kanaal 1 .

Verder kan ook het aantal in de eerste routeerstap gebruikte tracks in een geheel kanaal,
in de tweede routeerstap als factor in de kosten van een tak worden meegenomen . Deze
factor, aangeduid als numtracks, kan op twee manieren gebruikt worden :

1. Verlaag de kosten als nog niet numtracks tracks gebruikt zijn in het kanaal .

2. Verhoog de kosten van een kanaal als numtracks groot is, om het kanaal minder
breed te laten worden dan in de eerste routeerstap .

Definitie 4.1 L(e) : de lengte van een tak e. o

Definitie 4.2 Cut(e) : de slice waarin het kanaalstuk corresponderend met tak e ligt . El

Definitie 4.3 W(c): het aantal netten dat over tak e loopt. o

Definitie 4.4 W(Cut(c)) : max W(e). Cl
e' ECut(e)

De kostenfunctie a(e) zou dan als volgt genoteerd kunnen worden

A(e) = aL(e) + ,3W(e) + y(W(Cut(e)) - W(e)) + SL(Cut(e)) (4 .1)

Voor de factoren a, /3, y en S kunnen vele waarden gekozen worden . Wat de meest
geschikte waarden zijn zal proefondervindelijk bepaald kunnen worden .

De assignment takken in de globale bedradingsgraaf krijgen kosten a„La„ om te voor-
komen dat een net door een module heen wordt verbonden . A„. moet groter zijn dan
de lengte plus breedte van het floorplan, zodat de lengte groter is dan elk kortste pad
tussen twee knopen in de globale bedradingsgraaf .

De geïmplementeerdkostenfuncties zijn te vinden in de manual page van het programma
(zie appendix B) .



Hoofdstuk

Het bepalen van Steiner-trees met
Kruskal's algoritme

In dit hoofdstuk wordt een algoritme voor het bepalen van een Steiner-tree dat gebaseerd
is op Kruskal's algoritme [Kru56], besproken . Dit algoritme is afgeleid van het algoritme
beschreven in [Len90, H . 3.10.3] en op enkele punten aangepast .

5.1 Principe

Kruskal's algoritme [Kru56] is een bekend algoritme voor het bepalen van minimum
spanning trees. In stap 2 van de in paragraaf 3 .2 beschreven heuristiek wordt een mini-
mum spanning tree berekend. Kruskal's algoritme is een geschikt minimum spanning
tree algoritme voor het direct bepalen van C1'2 Uit G .
Het algoritme voert een zogenaamde multidirectionele search uit (zie fig 4 .1). Alle
knooppunten in de verzameling vereiste knooppunten (moduleknopen) RR fungeren als
bron voor een searchwave . Een searchwave is een groeigolf waarop alle knopen een
gelijke afstand hebben tot een startpunt r E R .

Het in [Len90, P.87-89] behandelde algoritme is weergegeven in figuur 5 .2. Dit algo-
ritme is gelijk aan algoritme M in [Wu86] . Met dit algoritme kan de minimum span-
ning tree G2 direct uit G berekend worden . Het multidirectional search principe wordt
geïmplementeerd door vanuit alle knopen in de verzameling vereiste knooppunten (mo-
duleknopen) R een searchwave te laten groeien . Als twee fronten van searchwaves
elkaar raken, wordt in G2 een tak tussen de twee corresponderende moduleknopen ge-
construeerd. Om een minimum spanning tree te vinden, moeten de searchwaves met
gelijke snelheid uitbreiden. Dit wordt gerealiseerd door de priority queues van alle
searchwaves samen te voegen . Deze synchronisatie zorgt ervoor dat de fronten van de
searchwaves elkaar raken in volgorde van toenemende afstand tussen de bijbehorende
moduleknopen (bronnen). De takken in Gi worden dus in volgorde van toenemende
lengte gevonden . De resulterende Graaf G2 is dus een minimum spanning tree van Gl .
Het exacte bewijs wordt gegeven in [Len90, P.88] .
Het algoritme heeft twee centrale datastructuren . De eerste is een zogenaamde UNION-
FIND datastructuur (I met als elementen de vereiste knooppunten . Deze datastructuur
houdt bij welke knooppunten al met elkaar verbonden zijn . Deze datastructuur wordt
beschreven in paragraaf 9 .2. Initieel bevat U een verzameling sets met in elke set één
element r E R, en elke set S E U disjunct. De andere datastructuur is een priority queue
D met elementen van de vorm (s, v, d), waarbij s een vereist knoopunt is, v een wille-
keurig knooppunt en d de lengte van een pad tussen s en v . De priority queue D wordt

23
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(a)

(c) (d)

Figuur 5.1: Multidirectionele search (multicomponent growth) .

gevormd door het samenvoegen van alle priority queues voor de individuele searchwaves
van elke moduleknoop. Het veld s van een tripel in D geeft aan welke moduleknoop de
bron is van de betreffende searchwave . De elementen in D zijn geordend in volgorde
van oplopende afstand d. Hierdoor worden de searchwaves gesynchroniseerd . Voor elk
knooppunt v is Iao?ne[v] de dichtstbijzijnde moduleknoop, met length[v] de afstand tussen
ho7ne[v] en v. Om te voorkomen dat tijdens de initialisatie fase een tak 2 keer in D wordt
ingevoegd, moeten alle takken (s, t) met s, t E R gericht zijn, zodat de tak slechts vanuit
één knoop wordt toegevoegd aan D .

Voor de priority queue D worden Fibonacci heaps gebruikt. In deze datastructuur zijn
de operaties insert en extract minimum zeer efficiënt te implementeren. Voor een
uitgebreide beschrijving van deze datastructuur wordt verwezen naar paragraaf 9 .1 .

Indien zo'n efficiënte datastructuur voor de priority queue D wordt gekozen, is de com-
plexiteit van het algoritme [Len90, Wu861 :

O(JEJlogJVJ) (5.1)
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for s E R do
for v E A[s] do

insert (s, v, A(s, v)) into D;

while U has more than one set do
extract minimum element (s, v, d) from I) ;
case FIND(horne.[v]) of

(1) nil: home[v] := s;
le.nyth[v] := d;
for w E A[v] do if honae.[w} = NIL then

insert (s, w, d+ A(v, w)) into I);
(2) FIND(s) :
(3) else: if v E R then

UNION(FIND( s), FIND( v)) ;
generate edge (s, honae[v]) with length d in G2

else
(*) insert (s, honae.[v], d + length[v]) into D;

Figuur 5.2: Het algoritme zoals beschreven in [Len90, P.87-89]
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Nadere verklaring van het algoritme : ho7ne[v] en length[vJ worden in [Len90] gereali-
seerd met arrays. Initieel geldt ho7ne[s] = s voor alle knopen s E R en ho?ne[v] = NIL voor
alle andere knopen v E V/R. length[s] is intieel 0 voor s E R, en length[v] = oo voor alle
andere knopen v E V/R .
Voor alle moduleknopen s E R worden alle knopen v die direct met een tak verbonden
zijn met s (adjacents A[v]) als tripel ( .s, v, .~ (s, v)) in D gezet .
Zolang U uit meer dan één set bestaat, m .a.w nog niet alle moduleknopen zijn verbon-
den, wordt een triple (s, v, d) met minimum d uit priority queue D gehaald .

• case 1: Indien hornc[v] niet bestaat, en dus v nog niet verbonden is met een
moduleknoop, wordt honae[v] gelijk aan s (s is de moduleknoop van waaruit v met
een pad ter lengte d bereikt werd). Verder worden alle knooppunten w die direct
verbonden zijn met v (adjacents A[v]) en waarvan home[w] niet bestaat, als tripel
(s, w, d + A(v, w)) aan D toegevoegd. Hierbij is a(v, w) de lengte van tak (v, w). v
wordt dus deel van het nieuwe front van de searchwave vanuit s .

• case 2: Indien FIND(laome[v]) gelijk is aan FIND(s), zitten home[v] en s al in
dezelfde subset van R, m.a.w v is al via een pad verbonden met s . In dit geval
hoeft er dus niets te gebeuren. Door de ordening in priority queue D kan het nu
gevonden pad naar v niet korter zijn dan het al bestaande pad .

• case 3: Indien FIND(horne[sJ) bestaat en ongelijk is aan FIND(s), zitten horne[vJ en
s in verschillende deelverzamelingen van R en is er dus een pad gevonden tussen de
twee moduleknopen s en home[v]. Dit pad wordt als tripel (s, laome[v], d+ length[v] )
in D gezet. Als dit tripel weer uit D gehaald wordt, geldt v E R, en wordt de tak
tussen s en home[v] (= v, want intieel geldt home [v) = v voor v E R) met lengte d in
G2 gegenereerd .

In case 3 wordt een gevonden pad tussen twee moduleknopen als tripel in de priority
queue gezet (laatste regel van het algoritme, aangegeven met (*)) . Dit is gedaan omdat
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niet gegarandeerd het kortste pad gevonden is. Dit wordt geïllustreerd in onderstaand
voorbeeld .

VI 2

Figuur 5.3: Voorbeeld waarbij twee paden met verschillende lengte aanwezig zijn.

Voorbeeld: Stel ( R I= 2, en bestaat uit s1 en s2 (zie fig. 5.3). Initieel bevat D : (s1, vl, 2),
(sl, v3,3), (s2, v2,2), (s2, v4,2) . home.[sl] = sl; honae.[s2] = s2 ; honae[vl] = NIL . . honae[v4] = NIL .
In het slechtste geval worden de takken in de volgende volgorde uit D gehaald :
tripel (s2, v4,2) wordt uit D gehaald -} case 1 : (s2, v3,4) in D . honte[v4] s2 .
tripel (s2, v2,2) wordt uit D gehaald -> case 1 : (s2, vl, 4) in D. honze[v2] :_ s2 .
tripel (s 1, vl, 2) wordt uit D gehaald -> case 1 : ( .9 1, v2, 4) NIET in D,
want home[v2] = s2 54 nil . home[v1] := sl .
tripel (s1, v3,3) wordt uit D gehaald - case 1: (s1, v4,5) NIET in D,
want horrae[v4] = s2 0 nil . home[v3] := sl .
tripel (s2, v3,4) wordt uit D gehaald - - case 3 : een pad ( sl, s2) gevonden via v3 en v4 ter lengte
7 .
In een volgende stap wordt nog het tripel (s2, v1, 4) uit D gehaald . Dit levert een pad ( .91, 82) ter
lengte 6 en dat is een korter pad dan het eerder gevonden pad tussen sl en s2 .

Het is dus niet zo dat het eerst gevonden pad ook gegarandeerd het kortste pad is, maar
het eerst gevonden pad kan nooit veel slechter zijn dan het kortste pad . In het slechtste
geval is het eerst gevonden pad het verschil van de lengte van de langste tak en de kortste
tak in de graaf langer dan het kortste pad . Dit is geïllustreerd in figuur 5 .4 .

Het slechtste geval doet zich voor als geldt )(d) A(c)+ )(f) = .A(a)+ A(b) = ~(b)+a(c). De
paden (sl, vl), (s2, v2) en (s2, v4) worden eerst gevonden . Omdat de tupels (si, v2, A(d)),
(s2, vl, a(d)), (s2, v3, a(d)) en (sl, v3, a(d)) in willekeurige volgorde uit 1) worden gehaald,
kunnen de tupels (s2, v3„\(d» en (sl, v3, a(d)) als eerste uit D worden gehaald. Nu is
het pad tussen sl en s2 via v3 en v4 gevonden, met lengte A(d) + A(e) + a((f) 2,\(d) . Het
kortste pad via vl en v2 heeft slechts lengte a(a) + a(b) +~(c) = a(a) + A (b) + A(b) + a(c) -
A(b) = 2a(d) - A(b) en is dus a(b) korter! Er geldt : A(d) = A(a) + A(b) . In het slechtste
geval is d de langste tak in de graaf en a de kortste tak, dan is de lengte van b dus de
lengte van de langste tak minus de lengte van de kortste tak in de graaf .

Definitie 5.1 De langste tak 1(G) is de tak in graaf G met grootste kosten .
Ofwel a(l(G)) is maximaal. o

Definitie 5.2 De kortste tak k(G) is de tak in graaf G met kleinste kosten. n

De fout E die gemaakt wordt door het weglaten van de insert-regel, is dus maximaal :

E = h(l(r)) - A (k (G» (5.2)
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Figuur 5.4: Illustratie van de worst-case afstand t .o.v het optimum .

De modules in een floorplan zijn over het algemeen ongeveer vierkant en de hebben
meestal dezelfde orde van grootte, dus lopen de lengtes van de takken in de globale
bedradingsgraaf niet erg uiteen. In dat geval is de fout die gemaakt kan worden dus
niet erg groot . Als de verschillen in groottes van de modules wel groot zijn, kunnen de
lengtes van de takken wel erg uiteen lopen en kan de fout relatief groot worden .

Het weghalen van de insert-regel (aangegeven met (*) in het algoritme van figuur 5.2)
kan een sterke reductie van de run-time tot gevolg hebben . Immers op het moment dat
een tripel ( s1, s2, 2p + d) in D zou worden gezet, zijn de wavefronts van s1 en s2 tot
afstand p gevorderd (zie figuur 5 .5). De searchwaves moeten dus nog tot afstand 2p + d
propageren alvorens tripel (s1, .s2, 2p + d) uit D gehaald wordt. Het is duidelijk dat
zonder de insert regel dus veel minder tupels in D gezet en weer eruit gehaald worden .
Het oppervlak van het gebied binnen de searchwave is een goede maat voor de run-time .
De gearceerde oppervlakken zijn samen veel groter dan de gestippelde oppervlakken,
dus is de complexiteit veel groter met de insert regel .
Omdat het hier toch om een schatting gaat, ruilen we graag wat complexiteit in tegen
een mogelijk iets minder optimale oplossing.

5.2 Implementatie

Het algoritme kan zo aangepast worden, dat het direct het pad in G corresponderend
met de gevonden takken in G2 kan berekenen . Op die manier wordt direct G3 berekend .
In jWu86) wordt bewezen dat de resulterende graaf G3 gelijk is aan G5. Het algoritme
berekent dan dus in één stap een Steiner-tree met kosten maximaal 2(1 - 1, ) maal zo
groot als de Minimum Steiner-tree in O( E E 11 og 1V1 ) tijd .

Om dit te bereiken zijn de volgende aanpassingen aan het het standaard-algoritme van
figuur 5.2 nodig :

+ introduceer voor elk knooppunt v E V een extra attribuut pred[v] dat het direct
voorgaande knooppunt op het pad van hoirae[v] naar v aangeeft. Als v E R is pred[v]
ongedefinieerd .
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Figuur 5.5: Vergelijking van de oppervlakken van de searchwaves met (gearceerd) en
zonder (gestippeld) Insert-regel .

• breidt de tupels in D uit met twee extra velden pl en p2, pl, p2 E V

p-~• - -C3•w--u
s1 pl p2 s2

(a)

Figuur 5.6: Interpretaties van p1 en p2 .

Er zijn twee verschillende interpretatie van pl en p2 :

(b)

. v E R: er is een tak tussen p1 en p2 en hoinc[pl] = s en lzor~ i,e[p2] = v, d =
te7zgth[pl]-{-le.ngth[p2]+ A((pl, p2)) . Dus (s, v) is een mogelijke tak voor de Minimum
Steiner-tree. pl en p2 worden gebruikt als startknooppunten om de paden van p1
naar s resp . van p2 naar v terug te lopen (zie figuur 5 .6a).

. v¢ R: er is een tak tussen pl en v . lao 7ne[pl] = .s en d = leragth[pl] + a((pl, v)). Dus
s is een mogelijke kandidaat voor tao 7ne.[v] . p2 is ongedefinieerd (figuur 5 .6b) .

De initialisatie fase moet hierop aangepast worden . Voor een verdere beschrijving wordt
verwezen naar [Wu86] .

Door het weglaten van de laatste insert-regel van het algoritme, zoals eerder besproken,
wordt de uitbreiding die nodig is om G3 direct te berekenen veel eenvoudiger :

G-ii» -^---∎
s pl v

. Introduceer een extra attribuut from(v) voor alle v E V. Voor v E R bestaat
fro ?n(v) niet, voor v E V/R is frorn(v) de laatste tak op het pad van home(v) naar



H 5. Het bepalen van Steiner-trees met Kruskal's algoritme

for s E R do
for v E A[s] do

insert (s, v, A (s, v), (s, v)) into D ;

while U has more than one set do
extract minimum element (s, v, d, f) from D;
case FIND(honae(v)) of

nil : honae.(v) := s ;
length(v) := d ;
from(v) := f ;
for w E A, [v] do if horne(w) = NIL then

insert (s, w, d + A(v, w), ( v, w)) into D;
FIND(s) :
else: UNION(FIND(s),FIND(v)) ;

generate path from s to horne(v) with length d + length(v)
using f to trace path back to s and
from(v) to trace back path to honae(v)

Figuur 5.7: Het gemodificeerde algoritme dat G5 direct berekent.
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v. Initieel geldt front(v) = NIL voor alle v E V . Hier wordt dus niet de voor-
gaande knoop op het pad, zoals in [Wu88] wordt voorgesteld, maar de voorgaande
tak opgeslagen. Op die manier kunnen eenvoudig de takken waar het net aan
toegewezen is, worden verkregen. De takken in de graaf representeren de kanalen
in het floorplan. Dat is juist de informatie waar naar gezocht wordt .

. De tupels in D worden uitgebreid met een extra veld i tot d, f) . f is de laatste
tak op het gevonden pad van s naar v met lengte d . Als in case 1(FIND(h,o7ne(v))
= NIL) dit tupel uit D gehaald wordt, wordt fro ?n(v) gelijk gemaakt aan ,f .

Het is aan te bevelen om de attributen h,o inE(v) en fro7n(v) te implementeren als poin-
terveld van een structure Vertex dat de knooppunten representeert . Pointers zijn veel
overzichtelijker en efficiënter dan een array voor elk attribuut zoals in [Len90). Bij een
array moet iedere knoop een nummer hebben, en zijn de attributen van een knooppunt
veel minder eenvoudig toegankelijk .
Het gemodificeerde algoritme is weergegeven in figuur 5 .7. Ook hier is D de verenigde
priority queue, en is U de disjuncte set datastructuur die bijhoudt welke knopen v E R
al verbonden zijn via een pad . Het genereren van het gevonden pad tussen G en honie(v),
met lengte d + le. 7aytla(vv) kan heel eenvoudig geïmplementeerd worden . Door, beginnend
met f, het pad naar s terug te lopen kan de ene helft van het pad worden gevonden .
Beginnend met from(v) kan de andere helft van het pad (tussen v en lao lne.(v)) gecon-
strueerd worden . De attributen from van de knooppunten op het pad geven steeds de
volgende tak op het pad aan (zie figuur 5 .8).

from(z) _ from(y)_ frorn(x)_ from(w) ^ fi'0m(V)` f _ from(u)

Figuur 5.8: Constructie van het pad tussen .s en home(v) .
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5.3 Linken van de Tree

Door het introduceren van meerdere mogelijke pinknopen in de eerste oproep van het
globale bedradingsprogramma, is voor I R. 1 > 2 de Steiner-tree niet gegarandeerd verbon-
den indien Kruskal's algoritme gebruikt wordt voor het bepalen van een Steiner-tree (zie
hoofdstuk 5). Doordat de searchwaves (groeigolven) niet starten vanuit de pinknopen
maar vanuit de moduleknopen (de bronnen), kan de Steiner-tree verbonden zijn via de
assignment takken (zie figuur 5 .9) .

a pinknoop

0 moduleknoop

# knoop

-- tak

- - assignment tak

Figuur 5.9: Voorbeeld van een net dat via de assignment takken is verbonden .

Het is niet toegestaan dat een net door een module verbonden is . Ook als het net twee
terminals aan een module heeft, mag er slechts één pinknoop gebruikt worden . Dus
moeten de losse delen (paden) van de Steiner-tree op één of andere manier verbonden
worden, én er moet één pinknoop gekozen worden als representant van de pin . Dit
laatste is eigenlijk overbodig, omdat nog onbekend is wat de exacte pinlocatie zal zijn na
het genereren van de module(s). Wel kan aan de module-generator doorgegeven worden
waar het not langs--&- module loopt in deze fase, zodat tijdens de module generatie
geprobeerd kan worden om de pin voor dit net op dit interval of zo dicht mogelijk in de
buurt daarvan te leggen . In paragraaf 7 .2 wordt hier verder op ingegaan .

De eenvoudigste methode om te voorkomen dat meerdere pinnen van een module ge-
bruikt worden, is de volgende :
Start elke keer als een pad tussen twee modules gevonden is, het groeiproces opnieuw,
waarbij alle knooppunten op dit pad een afstand 0 krijgen. Dit heeft echter tot gevolg
dat alleen vanuit dit pad gegroeid wordt en niet meer vanuit andere modules! Het mul-
tidirectionele zoekprincipe gaat dus verloren . Ook moet datastructuur D steeds opnieuw
gevuld worden. Wanneer de kosten van knooppunten op het tot nu toe gevonden pad ge-
lijk worden gemaakt aan ,\„„.„ zodat de groei vanuit alle modules plaatsvindt, vindt ook
weer groei plaats vanuit andere pinnen van al verbonden modules . Dit is ongewenst.
Bovendien gaat door steeds opnieuw starten van het groeiproces de snelheid van het
algoritme verloren. Er moet dus een andere methode gevonden worden om te zorgen dat
de Steiner-tree niet via assignment takken is verbonden .

Als oplossing wordt gekozen om na het bepalen van de Steiner-tree de delen (paden)
van de tree aan elkaar te verbinden (linken) . Gegeven de verzameling modules M van
modules die verbonden zijn met het net . Het algoritme voor linken van de Steiner-tree
ziet er als volgt uit :
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Zij M : de verzameling aan net N verbonden modules .

Bepaal uit hoeveel losse paden de gevonden tree bestaat .
while aantal paden in tree > 1 do

Neem de volgende nog niet geteste module na E M
Bepaal aantal gebruikte, pinknopen p
if p > 1 then

for elke gebruikte pinknoop van module m do
Bepaal de kosten van een link startend bij die pinknoop

Leg de goedkoopste link
Kies een pinknoop voor het net

Figuur 5.10: Link-algoritme .
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Om te bepalen uit hoeveel delen de Steiner-tree bestaat, wordt getest hoeveel assign-
ment takken dubbel zijn gebruikt in de tree. In principe bestaat de gevonden Steiner-tree
uit i M i -1 losse paden (de takken in Minimum Spanning Tree G2 van de 5 stappen heu-
ristiek van paragraaf 3 .2). Als een assignment tak dubbel gebruikt is, is één pin door
twee paden gebruikt en zijn die paden dus verbonden .

~-------

u gebruikte pin

El ongebruikte pin

• knoop

-- ongebruikte assignment tak
_- gebruikte assignment tak

- link a ._ _ link b

b

Figuur 5.11: Voorbeeld van mogelijke links wanneer twee pinnen zijn gebruikt .

Er zijn altijd meerdere links mogelijk (zie fig. 5 .11). Daarom moet eerst bepaald worden
welke verbinding de goedkoopste is . Daarvoor wordt, vanuit elke gebruikte pinknoop
rechtsom rond de module 'gelopen' totdat alle gebruikte pinknopen bereikt zijn . De extra
kosten van een link startend met een bepaalde pinknoop, worden bepaald door de kosten
van de gepasseerde takken die nog niet in de tree zaten op te tellen .

Voorbeeld: Stel, de kosten van een tak zijn gelijk aan de lengte van die tak . In de illustratie van
figuur 5 .12 zijn er twee links tussen pl en p2 die even lang zijn ({a, b, c, d} en {e, f, g, h}). Maar de
link aangegeven met een vette stippellijn (de takken a, b, c en d) is goedkoper omdat takken a en
d al in de tree voor het net zitten . Deze takken leveren dus geen extra kosten op voor de link .

Het resultaat na linken kan vaak nog geoptimaliseerd worden . In bovenstaand voorbeeld
bevat de tree na linken twee niet-essentiële takken, namelijk a en d . Als tak a en d
weggehaald worden, blijft dé Steiner-tree toch verbonden . De mogelijke pinlocatie p3
kan als de pinknoop worden aangewezen. Zoals eerder gezegd, is het niet echt van
belang dat een pinknoop wordt aangewezen . Wel wordt geëist dat het net langs de
module loopt. Als er een pin van de module gebruikt is, moet het net langs de module
lopen. Dus wordt er voor het gemak een pin gekozen .
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∎ gebruikte pinknoop

p ongebruikte pinknoop

0 knoop

~ ongelinkte Steiner-tree

- - goedkoopste link

Figuur 5.12: Voorbeeld, waarbij twee links met gelijke lengte, verschillende kosten
hebben.

Alleen de startpin en de eindpin van de link plus de takken in de link die verbonden zijn
met deze pinnen, kunnen in aanmerking komen om verwijderd te worden uit de tree .
Voordat bepaald kan worden welke takken en pinnen verwijderd kunnen worden, moeten
eerst de pinknopen van de module die de tree raken plus de verbonden assignment
takken, toegevoegd worden . In het voorbeeld van figuur 5 .12 is dat p3 . P3 raakt na
linken ook de tree omdat de link ook takken omvat waar p3 tussen ligt . Als het aantal
gebruikte pinknopen groter is dan twee, kunnen de eerste en de laatste pin op de link
(pi en p2 in het voorbeeld van figuur 5 .12) verwijderd worden, en indien mogelijk ook de
eerste en/of laatste tak van de link . Als slechts twee pinknopen langs de link liggen en
dus in de tree opgenomen zijn, moet gekozen worden welke weggelaten wordt . Als beide
takken (a resp . d) verwijderd mogen worden, haal dan de duurste van de twee uit de
Steiner-tree. Als een tak verwijderd mag worden, wordt die tak removable genoemd.

Definitie 5.3 een tak ee is removable indien hij verwijderd kan worden zonder dat de
verbinding van de Steiner-tree verloren gaat. Cl

Figuur 5.13 illustreert wanneer een tak verbonden aan de startpin removable is.

(a) Removable (b) Niet Removable (c) Niet Removable

Figuur 5.13: Mogelijkheden voor een startpin .

In de situatie van figuur 5 .13a wordt tak e alleen gebruikt voor het verbinden van pin
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p van module M 1 en mag e dus weggehaald worden als pin p niet essentieel is voor de
verbinding van M 1 aan het net. In de situatie van figuur 5 .13b is tak e een verbinding in
de tree en mag dus niet weggehaald worden. In de situatie van figuur 5 .13c wordt pin p
ook gebruikt door module M2 en dus mag tak e niet weggehaald worden . De assignment
tak van M1 mag wel verwijderd worden . Als M2 later gelinkt wordt en pin p blijkt
onnodig dan komen we in de situatie van figuur 5 .13a en kan tak e weggehaald worden .
Voor de eindpin plus eraan verbonden tak in de link gelden vergelijkbare situaties .

Meer dan alleen de eerste en de laatste tak van de link kan nooit verwijderd worden
zonder de Steiner-tree te onderbreken .

5.3.1 Complexiteit van het link-algoritme

Voor de bepaling van het aantal losse paden moet eenmaal de lijst van takken in de
bepaalde Steiner-tree (tree) doorlopen worden. Het bepalen van het aantal gebruikte
pinknopen gebeurt door van alle assignment takken het intree veld te testen. Dit intree
veld wordt TRUE gemaakt voor alle takken die in het pad zitten bij het genereren van
het goedkoopste pad tussen twee knopen . Aangezien het aantal pinnen beperkt is en
deze takken direct vanuit de moduleknoop toegankelijk zijn, is de complexiteit hiervan
te verwaarlozen .
De complexiteit van het algoritme wordt voornamelijk bepaald door de bepaling van de
goedkoopste link. Hiervoor moet voor elke pin rond de module gelopen worden plus nog
één maal voor het leggen van de goedkoopste link. In het slechtste geval zijn alle pinnen
van de module gebruikt. Noem de verzameling pinrepresentanten van de module P .
Midden in elke tak rond de module is een pinknoop gelegd, waarbij de tak in tweeën is
gedeeld. Het aantal takken rond de module is dus 21 P i . De worst-case complexiteit van
het linken van één module is dus O(2jP 12). In het slechtste geval moeten alle modules
min 1 worden gelinkt. De run-time van het linken van de Steiner-tree is dus

O( J R 11 P
1
2) (5.3)

Aangezien P beperkt is, en vaak niet alle pinnen E P gebruikt zijn, kost het linken van
de Steiner-tree niet veel tijd vergeleken met de complexiteit van het algoritme waarmee
de Steiner-tree is bepaald (formule 5 .1) .



Hoofdstuk

Het bepalen van Steiner-trees met
Prim's algoritme

In dit hoofdstuk wordt een algoritme voor het bepalen van een Steiner-tree dat gebaseerd
is op Prim's algoritme [Pri57], besproken . Dit is afgeleid van het algoritme beschreven
in [Len90, H. 3.10.2] .

6.1 Principe

Prim's algoritme [Pri57] is een bekend algoritme voor het bepalen van minimum span-
ning trees. In stap 2 van de in paragraaf 3 .2 beschreven heuristiek wordt een minimum
spanning tree berekend. Prim's algoritme blijkt bruikbaar te zijn voor het direct bepalen
van G2 Uit G .

Het algoritme voert een zogenaamde singlecomponent growth search uit (zie figuur 6 .1) .
Een willekeurig knooppunt in de verzameling vereiste knooppunten (moduleknopen) R
fungeert als bron voor een searchwave .

Het algoritme maakt intensief gebruik van Dijkstra's algoritme [Dijk59] voor het bere-
kenen van het kortste pad vanuit de bronknooppunt(en) naar alle andere knopen in de
graa£

Prim's algoritme bestaat uit 3 stappen :

1. Kies een willekeurige moduleknoop s E R als startknooppunt . R is de verzameling
van vereiste knooppunten (moduleknopen). Laat met Dijkstra's algoritme (zie pa-
ragraaf 6.2) een searchwave propageren startend in G tot een andere moduleknoop
t E R wordt bereikt . Construeer het kortste pad tussen s en t (zie figuur 5 .1).

2. Voer stap 3 uit zolang R moduleknopen bevat die nog niet verbonden zijn .

3. Voeg alle knooppunten op het gevonden pad toe aan de set van bronnen voor een
volgende unidirectionele search (Dijkstra) . Laat een searchwave propageren tot
een moduleknoop wordt bereikt die nog niet eerder bereikt is . Construeer het
betreffende kortste pad.

De complexiteit van dit algoritme is

O( J RIJ EJ + I R IJ V I log I V I)[Len90] (6.1)
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∎

(a)

(d)

Figuur 6.1: Singlecomponent growth principe.
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Dit algoritme is dus mindere snel dan Kruskal's algoritme . Dat wordt vooral veroorzaakt
doordat de searchwave steeds opnieuw gestart wordt als een nieuw pad gevonden is (de
factor R in formule 6.1). Ondanks de vrij hoge complexiteit van het algoritme, is het toch
vrij populair door het gebruik van het welbekende, betrouwbare algoritme van Dijkstra .
Het is eenvoudig in te zien dat in een globale bedradingsgraaf geldt : IE I ;r-- 2[V(, dus
voor kleine I RI is de complexiteit van dit algoritme niet veel slechter dan van dat met
Kruskal's algoritme (zie hoofdstuk 5).

6.2 Dijkstra's algoritme

Dijkstra's algoritme is een veelgebruikt algoritme voor het bepalen van de kortste paden
tussen één (bron)knoop s en alle andere (put)knopen v .
Het originele algoritme van Dijkstra is weergegeven in figuur 6 .2 .

distance[s] := 0; pred[s] := :;;
insert s into D with distance 0 ;
for v#sdo

distance[v] := oo ;
pred[v] := NIL ;

while D 0 0 do
extract v with minimum distance from D ;
for w E A[v] do

if distance[w] > distance[v] + a(v, w) then
distance[w] ;= distance[v] + A(v, w) ;
pred[w] := v ;
if w0 D then insert w into C) with distance[w] ;

else relocate w in I) ;

Figuur 6.2: Dijkstra's kortste pad algoritme .

Datastructuur D is een priority queue datastructuur waarin de knopen in het wavefront
geordend zijn naar opklimmende distance-waarden. De originele door Dijkstra gebruikte
implementatie van de priority queue [Dij k591 leidt tot een complexiteit 0( 1 V 12) van het
algoritme.
Indien de priority queue echter met Fibonacci Heaps (zie hoofdstuk 9 .1) wordt geïmple-
menteerd, wordt het algoritme een stuk efficiënter met een complexiteit O( I E I + f V I l o9I v1)
[Len90, P.701 .

Korte beschrijving van het algoritme.
Voor elk knooppunt v E V in de graaf waar het algoritme op uitgevoerd wordt, wordt
een attribuut distance[v] en een attribuut pred[v] bijgehouden . distance[v] is de lengte
van het geconstrueerde kortste pad tussen startknoop s en v . Initieel geldt distance[v]
= oo en distance[s] = 0 . Attribuut pred[v] geeft aan welke knoop de voorgaande knoop is
op het pad tussen s en v. Initieel geldtpred[v] = NIL en pred[s] _ .s . Initieel bevat D het
startknooppunt s met distance = 0.
Zolang D niet leeg is, wordt knoop v met minimum distance uit D gehaald en voor alle
adjacents w E A[v] wordt getest of het pad tussen s en w via v korter is dan een (eventueel)
eerder gevonden kortste pad tussen s en uJ . Als dit het geval is, wordt distance[w] gelijk
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gemaakt aan de lengte van dit kortste pad: distance[v] + A(v, w). Verder wordt v met
distance[w] in D gezet als v nog niet in D zat of anders wordt v verplaatst in D met de
nieuwe, verlaagde distance waarde.

6.3 Implementatie

Voor gebruik in Prim's algoritme moet het standaard Dijksta algoritme enigszins aan-
gepast worden. Het gemodificeerde algoritme is weergegeven in figuur 6 .3 . tree is een
list van takken die al in de Steiner-tree opgenomen zijn. Bij de eerste aanroep van het
gemodificeerde Dijkstra's algoritme in stap 1 van Prim's algoritme, is tree leeg en wordt
alleen startknoop s in D gezet. Bij de volgende aanroepen worden alle knopen t die
in het al geconstrueerde deel van de Steiner-tree zitten, in D gezet. De startknopen t
zijn de knopen die verbonden zijn met een tak in de list tree . Moduleknopen worden
met distance-waarde d = a„L„ in D gezet om te voorkomen dat de groeigolf uitbreidt via
andere dan de al gebruikte pinrepresentant .
Voor priority queue D wordt dezelfde Fibonacci Heap datastructuur gebruikt als bij
Kruskal's algoritme. De elementen in D zijn nu tupels (v, d), met d de lengte van het
kortste pad (key) tussen een startknoop en v .

if tree $ NIL then
for all startvertices t connected to an edge in tree do

from(t) := NIL;
if t = ModuleVertex then insert tupel (t, a„a,,) into D

else insert tupel (t,0) into D ;
else

from(s) := NIL ;
insert (s, a,,,Q .,) into I) ;

extract minimum element (v, d) from D;
scanned(v) := True ;
while not v = unconnected Modulevertex do

for w E A(v) do
if not heap(w) then

if not scanned(w) then
insert (w, d + a(v, w)) into D ;
from(w) := (v,w) ;
let heap(w) point to inserted heapelement ;

else
if not w = modulevertex of tree and d + a(v, w) < d-value of heap(w) then

decrease key ofheap(w) to d + A(v, w) ;
from(w) := (v,w) ;

heap(v) := NIL ;
extract minimum element (v, d) from D;
scanned(v) := True ;

generate path from v to startvertex in tree ;

Figuur 6.3: het gemodificeerde kortste pad algoritme van Dijkstra .

Een attribuut from(v) vervangt het attribuut pred(v) van het originele algoritme van
Dijkstra. Het is geïmplementeerd als pointerveld van knoop v dat wijst naar de edge
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datastructuur voor de direct voorgaande tak op het pad tussen een startknoop en v .
Door vanaf een knoop v terug te lopen via de from attributen, kunnen direct de takken
van het kortste pad gevonden worden . Initieel wordt het from attribuut geïnitialiseerd
op NIL voor alle startknopen .
Verder is er een attribuut heap(v) dat wijst naar het heap-element in D, behorend bij v .
Indien v nog niet bereikt is, en dus nog geen tupel in D zit voor v, is heap(v) = NIL.
Het attribuut scanned(v) geeft aan of v al uit de priority queue D gehaald is, en dus het
kortste pad tussen v en de startknopen gevonden is .

Het stopcriterium van het algoritme is nu niet meer het leeg zijn van D, maar het
bereiken van een moduleknoop die nog niet eerder bereikt is, en dus nog niet in de
Steiner-tree is opgenomen . Wanneer zo'n knoop bereikt wordt, is weer een deel van de
Steiner-tree gevonden en kan het pad van deze modulenknoop naar het al geconstrueerde
deel van de Steiner-tree in tree toegevoegd worden aan tree . Dit wordt gedaan door het
gevonden kortste pad terug te lopen via de from attributen en de takken op dit pad toe
te voegen aan tree.

Wanneer een knoop v uit D gehaald wordt, wordt voor alle nog niet gescande knopen w
die met een tak verbonden zijn met v(adjacents A(w)) het volgende gedaan:
Als w al een tupel in D heeft (heap( w) bestaat), wordt getest of het gevonden pad via v
naar w korter is dan een eerder gevonden pad naar w, waar het tupel (u ;, d) bij hoort. Is
dit het geval, dan wordt de d-waarde aangepast . Als w nog niet eerder bereikt is, en dus
nog geen tupel in D heeft, wordt een tupel (w, d + \(v,w» in D gezet .

6.4 Vergelijking met Kruskal's algoritme.

In tegenstelling tot het Steiner-tree algoritme dat gebaseerd is op Kruskal's algoritme
(hoofdstuk 5), hoeft hier de gevonden Steiner-tree niet gelinkt te worden, wanneer de
pinposities nog niet vastliggen.

In het algemeen zal het aantal pinnen t R i aan een net verwaarloosbaar klein zijn ten op-
zichte van het aantal takken 1 E1 en het aantal knopen i V 1 in de globale bedradingsgraaf.
De complexiteit van het algoritme gebaseerd op Prim's algoritme is dan O(JE) + IVI log
1 V l). Verder geldt 1 E 1 z~~ 2 1 V 1, dus is de complexiteit van dit algoritme niet veel groter
dan het algoritme dat gebaseerd is op Kruskal's algoritme .

Kortere paden zijn mogelijk, want hier wordt wel gegarandeerd het goedkoopste pad
tussen twee moduleknopen gevonden .

Lemma 6.1 Een door het algoritme gevonden pad tussen een moduleknoop v en het al
geconstrueerde deel van de Steiner-tree is altijd het goedkoopste pad. a

Bewijs:
Stel priority queue D bevat twee tupels voor de knopen v 1 en v2 . v i en v2 zijn beide
door een tak verbonden met moduleknoop t . vl wordt eerst uit D gehaald. Dus wordt
een tupel voor t in D gezet met de lengte van het kortste pad via vl . Als nu het pad
via v2 naar t korter is, moet het pad naar v2 een nog kleinere lengte hebben, en wordt
het heap-element van v2 dus eerder uit D gehaald dan dat van t, dus wordt het kortste
(goedkoopste) pad via v2 gevonden .
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t t

u u

s s

(a) Mogelijk resultaat van (b) Mogelijk resultaat van het
het algoritme met Kruskal. algoritme met Prim .

Figuur 6.4: Resulterende Steiner-trees van de twee algoritmen .

Verder worden de paden tussen de moduleknopen bij het algoritme met Kruskal onaf-
hankelijk van elkaar gevonden . Bij het algoritme gebaseerd op Prim's algoritme, wordt
steeds uitgegaan van het al geconstrueerde deel van de Steiner-tree bij het zoeken van
het kortste pad naar een moduleknoop. Hierdoor is de overlap van paden tussen twee
moduleknopen maximaal (zie figuur 6 .4b). Bij Kruskal's algoritme is de overlap niet
gegarandeerd en kan het resultaat uit onafhankelijke paden bestaan (zie figuur 6 .4a).
Merk op dat de Steiner-tree van figuur 6.4b ook het resultaat zou kunnen zijn van
Kruskal's algoritme .



Hoofdstuk

Routen van de netten met
variabele pinpositie

Als de globale bedrading voor de eerste keer uitgevoerd wordt, zijn de modules nog
niet gegenereerd (zie figuur 1 .1) en zijn dus de exacte locaties van de pinnen van een
net op de rand van de modules onbekend. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe dit
probleem aangepakt kan worden. Verder wordt vermeld welke files in dit geval gelezen
en geschreven worden .

Voor de representatie van de mogelijke pinlocaties worden in de globale bedradings-
graaf pinrepresentanten toegevoegd . Hoe dit precies gedaan wordt, is in hoofdstuk 4 .2
beschreven .
Voor het algoritme van Kruskal blijkt de Steiner-tree niet gegarandeerd verbonden te
zijn door het introduceren van deze pinrepresentanten . Daarom wordt een Link stap
uitgevoerd na het bepalen van de Steiner-tree voor een net. Het linkprincipe is beschre-
ven in hoofdstuk 5 .3. Bij Prim's algoritme is een dergelijke link-stap niet nodig omdat
de geconstrueerde Steiner-tree altijd verbonden is .

7.1 Files

De invoer bij de eerste uitvoering van de globale bedrading is :

. De file die de slicing structuur beschrijft . Hierin worden ook de boundary-functies
van de modules vermeld .

. De netlist, bevat een opsomming van de pinnen van alle netten in het circuit . De
hierin voorkomende cellen moeten opgenomen zijn in de modulelist .

~ De modulelist, geeft een opsomming van alle cellen (modules) in het floorplan met
specificaties van het type module .

Bij globale bedrading met flexibele modules wordt de volgende uitvoer gegenereerd :

. Voor elke cell in het floorplan wordt een file gegenereerd . Hierin is de na optimali-
satie van het floorplan gekozen afmeting vermeld . Verder bevat deze file voor elke
pin van de cell een pin-interval beschrijving. Dit pin-interval geeft aan de module-
generator informatie over de meest geschikte plaatsen voor de pinnen . Hoe dit
pin-interval bepaald wordt, wordt beschreven in paragraaf 7 .2 .

41
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. De beschrijving van de slicing structuur met voor elke module de gekozen afinetin-
gen en voor elk kanaal de afmetingen en welke netten het kanaal aan de uiteinden
verlaten. Deze file is nog niet van belang, maar kan handig zijn voor het verkrijgen
van gegevens over de resultaten na routen met variabele pinposities .

7.2 Bepaling van de Pinlocatie-beschrijving

Na de eerste routeringsfase moeten ten behoeve van de module-generator voor elke
module de optimale pinposities voor de pinnen worden bepaald. Die gegevens kunnen
gebruikt worden bij de bepaling van de beste realisatie van de module. De optimale
pinpositie is het interval rond een module waar het bij de pin horende net langs de
module loopt.
Het is niet gegarandeerd dat de module-generator een module kan genereren die de pin
ook echt op dat interval heeft. Een module heeft meestal meerdere pinnen van ver-
schillende netten . Het is dus vrijwel uitgesloten dat alle pinnen ook op de geadviseerde
intervallen kunnen worden gelegd .
Merk op dat de geadviseerde pinintervallen bij de definitieve globale bedrading juist een
minder optimale oplossing kunnen opleveren . Dit wordt veroorzaakt door een andere
uitgangssituatie, met slechts één vaste pinlocatie per module per net en mogelijk andere
afmetingen van de modules . Dit laatste wordt veroorzaakt doordat de breedtes van de
kanalen na bedrading worden meegenomen in de optimalisatie van het floorplan .

X
ne

Figuur 7.1: rechthoek die het pininterval beschrijft .

De pinintervallen worden beschreven door twee hoekcoórdinaten van een rechthoek .
Deze rechthoek mag de rand van de module niet overschrijden (zie figuur 7 .1) .

Definitie 7.1 Xs,,, : linksonder hoekpunt van de pininterval-rechthoek met als x co~rdi-
naat x„, en y-coQrdinaat y.„,. El

Definitie 7.2 X, : rechtsboven hoekpunt van de pininterval-rechthoek met x co~rdi-
naat x„, en y-coárdinaat y„,. El

Het pininterval is dan het interval op de rand van de module waar de rechthoek de rand
overlapt. Het bepalen van deze rechthoek is niet triviaal .
Het eenvoudigst zou zijn (directe methode):

• De co~rdinaten van X„, worden bepaald door het minimum van de x- en y-
co~rdinaten van de knooppunten rond de module die geraakt worden door het
net.
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x----~~----
SW

(a)

Figuur 7.2: Voorbeelden van pin-intervallen .

(b)

• Xne wordt bepaald door de maxima van de x- en y-co~rdinaten van diezelfde knoop-
punten .

In de situatie van het voorbeeld van figuur 7.2a levert deze methode problemen op . Een
deel van de rand van de module waar het net niet langs loopt (aangegeven met de vette
stippellijn), valt ook binnen het pin-interval. Dit is ongewenst, dus kiezen we ervoor het
pin-interval één eenheid (genormaliseerd op de trackafstand) kleiner te maken door in
dit geval bij de y-codrdinaat van XS21 één eenheid op te tellen (figuur 7 .2b) .

Een algemeen algoritme voor het bepalen van de cobrdinaten van een rechthoek voor
het pin-interval :

Loop één maal rond de module . Bepaal tijdens deze rondgang welke hoekknopen van de
module gebruikt zijn en het aantal gebruikte hoekknopen . Bepaall verder voor elke zijde
van de module de minimum en maximum co6rdinaat van de takken waarin het net aan
die zijde langs de module ligt . De zijden en hoekknopen zijn genummerd aangegeven in
figuur 7.3a.

hoek 0
•

zijde 0 hoek 1
•

minpos(O) = 0 maxpos(0) = 6

maxpos(3) = 9 9 1 1 1 r"* o maxpos(1) = 9

zijde 3 zijde 1

hoek 3 zijde 2 hoek 2

minpos(3)=7 hr- r- r-- r-rl minpos(1) = 5

r-F r- [-
(-7

minpos(2) = 6
0

maxpos(2) = 0

(a) nummering van zijden en boeken (h) Voorbeeld van de ligging van een net
en bijbehorende minpos resp. maxpos
waarden voor een module .
(2 hoekknopen gebruikt : hoek 0 en 1).

Figuur 7.3: (a) Naamgeving hoekknopen en zijden . (b) Voorbeeld minpos en maxpos.

Verder wordt bijgehouden of er minstens één tak rond de module door het net gebruikt
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is. Is dit niet het geval, dan is er alleen een pin die samenvalt met de pin van een
naastliggende module . Dan zijn xsw en ys2„ gelijk aan de co~rdinaat van de pin en is de
rechthoek bepaald (fig. 7.4 a) .
Voor elke zijde van de module worden attributen minpos(i) en maxpos(i) bijgehouden .

Definitie 7.3 minpos(i) = minimum x- of y-co8rdinaat van een knoop opgenomen in de
Steiner-tree op zijde i van de module . Initieel geldt : min(i) = lengte van zijde i van
de huidige module . Voor even i betreft het de minimum x-coórdinaat, voor oneven i de
minimum y-co~rdinaat. o

Definitie 7.4 maxpos(i) = maximum x- of y-co~rdinaat van een knoop opgenomen in de
Steiner-tree op zijde i van de module . Initieel geldt : max(i) = 0 . Voor even i betreft het
de maximum x-coórdinaat, voor oneven i de maximum y-co~rdinaat. Cl

Figuur 7.3b geeft een voorbeeld van de ligging van een net en de bijbehorende minpos
en maxpos waarden .

Definitie 7.5 Xsize(M) : de breedte van module M en Ysize(M) : de hoogte van module
M. El

Als er wel minstens één tak rondom de module gebruikt is door het net, dan worden Xs,,,
en Xne afhankelijk van het aantal gebruikte hoekpunten bepaald :

. 0 of 1 hoekpunt gebruikt (fig . 7.4 b en c) :

Xsw : ~ xs,,, = min(ntinpos(0), minpo5(2))

Js,,, = min( minpo5(1), T rttinpoG(3))

X'1e : .x,LP = max( inaxpos(0), irtax,po .4(2))
y,Le = max(7naxpos(1), irtax,pos(3))

Dit komt neer op de eerder beschreven "directe methode" .

. 2 hoekpunten gebruikt (fig . 7.4 d en e) :

max(minpos(0), ininpos(2))
xsw = 0

hoek 1 en hoek 2 gebruikt
anders

XST,, :
- ~ max(7rtinpos(1),~ninpos(3))

ysw - O
hoek 0 en hoek 1 gebruikt
anders

X'ae :

min( inaxpos(0), irtaxpos(2))
x'1e = Xsize( M)

min( ~naxpos(1), maxpos(3 ) )
y7e - Ysize(M)

hoek 3 en hoek 0 gebruikt
anders

hoek 2 en hoek 3 gebruikt
anders
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Figuur 7.4 : Mogelijke situaties van de ligging van het net langs een module .
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. 3 hoekpunten gebruikt (fig. 7.4 f en g) :

~ 1 hoeken 0,1 en 2 of hoeken 1,2 en 3 gebruikt
xsw = 0

Xs

X 7te :

Js

anders

_ 1 hoeken 0,1 en 2 of hoeken 3,0 en 1 gebruikt
- 0 anders

Xsize(M)
Xne = 0

Ysize( M )
Yne= O

hoeken 2,3 en 0 of hoeken 3,0 en 1 gebruikt
anders

hoeken 1,2 en 3 of hoeken 2,3 en 0 gebruikt
anders

. 4 hoekpunten gebruikt (fig. 7.4h) :
Deze situatie zal niet veel voorkomen. Neem voor het gemak de hele omtrek van
de module als pin-interval .

De co~rdinaten van de knooppunten in de globale bedradingsgraaf zijn gebaseerd op het
midden van de kanalen. De ruimte in de graaf voor een module is dus in het algemeen
groter dan de afmetingen van de module. Na bepaling van de minpos(i) en maxpos(i)
waarden, moeten deze waarden dus nog geschaald worden zodat de coórdinaten Xsw en
X,Ee op de rand van de module zullen liggen (zie figuur 7.5).

Figuur 7.5: Schaling .



Hoofdstuk <IS

Routen van de netten met vaste
pinpositie

Als de globale bedrading voor de tweede keer uitgevoerd wordt, zijn de modules gegene-
reerd (zie figuur 1 .1) en zijn dus de exacte locaties van de pinnen van een net op de rand
van de modules bekend. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke aanpassingen aan het
programma dan nodig zijn en welke files worden gelezen en geschreven .

Voor de representatie van de pinlocaties worden in de globale bedradingsgraafpinknopen
toegevoegd op de exacte positie van de pin. Een terminal van een module kan meerdere
pinnen hebben, die intern verbonden zijn . Daarom wordt hier ook een moduleknoop
toegevoegd in elke cell die met het te routen net verbonden is (zie ook hoofdstuk 4 .2) .
Deze moduleknopen zijn startknopen voor de groeigolven van de Steiner-tree algorit-
men. Op die manier wordt tijdens de constructie van de Steiner-tree automatisch de
meest geschikte pin voor een terminal gekozen als de pin.
Omdat bij het algoritme van Kruskal de Steiner-tree geconstrueerd wordt door vanuit
alle moduleknopen een groeigolf te starten, worden de paden onafhankelijk van elkaar
geconstrueerd . Deze paden overlappen in het algemeen, dus moeten de dubbel voorko-
mende takken uit de lijst van takken in de Steiner-tree verwijderd worden .

8.1 Files

De invoerfiles bij de uitvoering van de globale bedrading met vaste pinposities, zijn :

. De file die de slicing structuur beschrijft . Hierin worden ook de boundary-functies
van de modules vermeld .

. De netlist, bevat een opsomming van de pinnen van alle netten in het circuit . De
hierin voorkomende cellen moeten opgenomen zijn in de modulelist .

. Voor elke cell in het floorplan wordt een file gelezen met de informatie over de
exacte locaties van de pinnen van elke terminal van de cell .

De modulelist hoeft nu niet meer gelezen te worden, omdat alle cellen al in de netlist
voorkomen .

47
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Bij globale bedrading met gegenereerde modules wordt de volgende uitvoerfile gegene-
reerd :

. De beschrijving van de slicing structuur met voor elke module de gekozen afmetin-
gen en voor elk kanaal de afinetingen en welke netten het kanaal aan de uiteinden
verlaten. Deze file bevat dus alle tijdens de globale bedrading bepaalde informatie .

De netten die aan de uiteinden een kanaal verlaten worden verdeeld in twee groepen,
namelijk leften right. left zijn de netten die een kanaal aan het linker uiteinde of het
uiteinde aan de onderkant (verticale slice) verlaten. right zijn de netten die een kanaal
aan het andere uiteinde verlaten .

Voorbeeld:
In figuur 8 .1 is een deel van een floorplan weergegeven . Voor de kanalen 1 en 2 wordt de volgende
beschrijving van de uitgaande netten opgenomen in de output-file :

Kanaal 1 :
left: net 1
right: net 2.

Kanaal 2 :
left: net 1
right: net 1 .

net 1
net 2

Figuur 8.1: Kanalen in het floorplan met erdoor lopende netten .

Samen met de pinpositie-informatie die de modulegenerator afgeeft, vormt dit de infor-
matie voor de lokale bedrader. De lokale bedrader kan aan de hand van de slicing boom
recursief, startend met de bladeren, de kanalen van het floorplan bedraden.



Hoofdstuk

Datastructuren

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste gebruikte datastructuren beschreven .

9.1 Fibonacci Heaps

De Fibonacci Heap is een efficiënte datastructuur voor de implementatie van een priority
queue . Een priority queue is een datastructuur voor het opslaan van een geordende
verzameling elementen. Hier bevat de priority queue D de tupels (s, a;, d, f), geordend
in volgorde van opklimmende d, de sleutel (key).
Een Heap is voor te stellen als een boom, waarin elke knoop een label uit een geordende
verzameling heeft (de sleutel) . Deze boom moet voldoen aan de heapvoorwaarde : voor
elke knoop (behalve de wortel) van de boom geldt dat zijn sleutel (key) groter is dan de
sleutel van zijn parent. Een Fibonacci Heap is een verzameling van bomen die aan de
heapvoorwaarde voldoen .

Op een Fibonacci Heap zijn de volgende operaties gedefinieerd :

• Make-Mb-Heap: creëert een nieuwe (lege) heap .

• Fib-Heapsnsert(H, x) : voegt een knoop z: toe aan heap H .

• Minimum(H) : geeft de kleinste sleutel die in H voorkomt .

. Fib-Heap-Extract..Min(H) : haalt het element met de kleinste sleutel uit H .

. Union(Hl, H2): verenigt de twee heaps Hi en H2 .

. Fib-lieap-Decrease-Key(H, x,newkey) : verlaagt de sleutel van element x in H .

. Delete(H, x): verwijdert element x uit H.

Fibonacci Heaps zijn vooral interessant omdat de operaties Insert en Decrease-Key
(nodig bij Dijkstra's kortste pad algoritme in Hoofdstuk 5) gemiddeld in lineaire tijd
uitvoerbaar zijn . Extract-Minimum is uitvoerbaar in O(log 7 a) tijd, met 71 het aantal
knopen in de heap. De performance van de operaties op Fibonacci Heaps is beter dan
voor andere bekende datastructuren voor de implementatie van priority queues, zoals
de binaire en binomiale heap [Cor90, P.401] .

Elke knoop x in de Fibonacci Heap heeft een pointer parent(x) die wijst naar zijn parent,
en een pointer child(a;) die wijst naar één van zijn kinderen (zie figuur 9 .1). De kinde-
ren van xx zijn met elkaar verbonden in een circulaire, dubbel gelinkte lijst . Dit is de

49



50 Globale Bedrading in een Slicing Structuur

Figuur 9.1: Een Fibonacci Heap .

zogenaamde childlist van x. . Elk kind y in de childlist heeft pointers left(y) en right(y)
die wijzen naar de linker resp . rechter buurman in de childlist . De volgorde waarin de
kinderen in een childlist voorkomen, is willekeurig. Het voordeel van de dubbel gelinkte
lijst structuur is dat een knoop in 0(1) tijd verwijderd kan worden, en twee gelinkte
lijsten in 0(1) tijd samengevoegd kunnen worden .
Twee andere velden in elke knoop zijn van belang :
degree(x) : aantal kinderen in de childlist van x. Dit veld wordt gebruikt bij Ex-
tractlViinimum .
mark(x) : indiceert of x een kind verloren heeft sinds de laatste- keer dat x kind werd van
een andere knoop. Dit veld is nodig voor de Decrease-Key operatie.
Fibonacci Heap H is toegankelijk via pointer min(H), die wijst naar de wortel van de
boom die een minimale sleutel heeft. Deze knoop is de minimum node van de heap. De
wortels van alle bomen in H zijn verbonden in een dubbel gelinkte lijst. Deze wordt
de rootlist van H genoemd. De volgorde van de wortels van de bomen in de rootlist is
willekeurig. Verder wordt het aantal knopen in H bijgehouden in een attribuut n( H) .

De operaties op Fibonacci Heaps zijn complex vergeleken met bijvoorbeeld binaire heaps .
Daarom wordt in veel eenvoudige toepassingen gekozen voor binaire of binomiale heaps
als implementatie van priority queues .
Omdat een gedetailleerde beschrijving van de operaties hier te ver voert, zullen alleen
de principes van de operaties die van belang zijn voor de beschreven algoritmen voor het
vinden van Steiner-trees, kort worden beschreven. Voor een gedetailleerde beschrijving
van Fibonacci Heaps en de bijbehorende operaties wordt verwezen naar [Cor90, H .21].
In de illustraties bij de operaties zijn voor de duidelijkheid niet alle pointers getekend,
alleen de structuur is aangegeven. Knopen waarvan het mark veld TRUE is, zijn donker
weergegeven .

. Make-Mb-Heap: alloceer een Fibonacci Heap object H, met n(H) = 0 en min(H)
= NIL.

• Fib ..I3eapsnsert(H, x): aangenomen wordt dat knoop x al is gealloceerd en key(x)
al een waarde heeft. Het veld degree(x) wordt geïnitialiseerd op 0 . parent(x) en
child(x) worden NIL, left(a) en right(x.) worden gelijk gemaakt aan x, en mark(x)
wordt initieel FALSE. Nu is x een dubbel gelinkte lijst, bestaand uit alleen x.
Deze rootlist a: wordt vervolgens samengevoegd met de rootlist van H (zie figuur
9.2). Als min(H) = NIL of key(x) < key(min(H)) dan is x de knoop met kleinste key
en gaat min(H) naar x wijzen. Verder wordt n(H) opgehoogd met 1. De Insert-
operatie voegt dus alleen bomen van één knoop toe aan de rootlist van H . De
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Figuur 9.2 : Voorbeeld van een Insert-operatie (a) voor, (b) na Insert(H,x) .

geamortiseerdel kosten van deze operatie is 0(1) .

• Minimum(H) : min(H) geeft direct toegang tot het minimum!

• Fib-Heap-ExtractlVtin(H) : dit is de meest gecompliceerde operatie (zie figuur
9.3). Hier wordt namelijk de consolidatie van de bomen in de rootlist uitgevoerd .
Dit gaat als volgt:
Bewaar de terug te geven knoop min(H) in hulpvariabele z. Alle kinderen y van
z (= min(H)) worden toegevoegd aan de rootlist van H en het veld parent(y) wordt
gelijk aan NIL. Het minimum z wordt verwijderd uit de rootlist. Als z de enige
knoop in de rootlist was, wordt min(H) gelijk aan NIL (de heap is nu leeg), anders
wordt min(H) gelijk aan right(z) én wordt de consolidatie uitgevoerd op H . n(H)
wordt met 1 verlaagd.
Het consolideren van de rootlist geschiedt door het herhaald uitvoeren van de
volgende twee stappen totdat elke wortel in de rootlist een verschillende degree-
waarde heeft :

1. zoek twee wortels x en y in de rootlist met dezelfde degree, waarbij key(x) <_
key(y) .

2. "link" y aan x door y uit de rootlist te verwijderen en kind van x te maken. Het
veld degree(x) wordt vervolgens met 1 verhoogd en mark(y) wordt FALSE .

De volgende operatie is nodig voor Dijkstra's algoritme (H .5):

. Mb..Heap-Decrease-Key(H, x, newkey) : het verlagen van de sleutel van een
knoop x kan tot gevolg hebben dat de boom waar x in zit niet meer voldoet aan de
heapvoorwaarde. Dat is het geval als x niet een wortel is én de key van parent(x)
groter is dan de nieuwe key van x . In dat geval wordt x inclusief subboom uit de
childlist van y = parent(x) verwijderd en toegevoegd aan de rootlist, mark(x) wordt
FALSE. Vervolgens worden de volgende stappen herhaald uitgevoerd :

1. z := parent(y) . Als y niet in de rootlist zit én mark(y) is TRUE, dan wordt y
verwijderd uit de childlist van z en toegevoegd aan de rootlist van H ; mark(y)
:= FALSE. In elk ander geval wordt mark(x) := TRUE en is de operatie Decre-
ase-Key afgerond .

'geamortiseerd = gegarandeerde gemiddelde wordt-case performance van elke operatie .
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Figuur 9.3 : Voorbeeld van een Extract-Min operatie . (a) voor de operatie, (b) na het
verwijderen van z en toevoegen van de kinderen van z aan de rootlist, (c) na consolidate .

2. y := z .

In woorden: recursief worden de parents van x in de rootlist gezet zolang het mark
veld TRUE is .
Tenslotte moet min(H) verplaatst worden naar x als key(x.) < key(min(H)) . De
decrease-key operatie is weergegeven in figuur 9 .4.

Door de operaties te implementeren zoals hierboven beschreven is, kunnen de gegeven
geamortiseerde run-times gehaald worden .

9.2 Disjuncte-set datastructuur: UNION-FIND

De datastructuur U die bijhoudt welke knopen q E R, al via een pad verbonden zijn, is een
zogenaamde disjuncte-set datastructuur. Deze datastructuur groepeert n verschillende
elementen in een verzameling disjuncte sets . De belangrijkste operaties die op deze
datastructuur worden uitgevoerd zijn het verenigen van twee sets (UNION) en het
vinden van de set waartoe een element behoort (FIND). Daarom zal de datastructuur
hier verder UNION-FIND datastructuur genoemd worden. Elke set in de datastructuur
wordt gerepresenteerd door een willekeurig element uit die set .
De volgende operaties moeten efficiënt geïmplementeerd worden in de UNION-FIND
datastructuur :
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Figuur 9.4: Voorbeeld van een Decrease-Key operatie. De key van x wordt verlaagd van
35 naar 5.

MAKE-SET(x): creëert een nieuwe set met als enige element x, die derhalve de set
representeert. Omdat de sets disjunct moeten zijn, wordt geëist dat x nog niet in een
andere set voorkomt .

UNION(Si, S2) : verenigt de sets gerepresenteerd door Si en 92 . De twee sets dienen
disjunct te zijn. De representant van de nieuwe set wordt gekozen uit de twee represen-
tanten S'r en S2 .

FIND(x) : geeft een pointer naar de representant van de set die x bevat.

De datastructuur kan op verschillende manieren worden geïmplementeerd. Een mo-
gelijkheid is gebruik te maken van linked-lists [Cor90, P.443-446] . Hier zullen we
echter een efficiëntere implementatie met bomen (trees) gebruiken [Cor90, P.446-449] .
De run-time van de UNION en FIND operaties zal dan lineair zijn [Cor90], terwijl de
implementatie toch eenvoudig blijft .

Elke knoop bevat één element, en elke boom in het forest representeert een set. Elk
element wijst alleen naar zijn parent (zie figuur 9.5). De wortel (root) van elke boom
bevat de representant van de set en is zijn eigen parent . Door twee heuristieken toe te
voegen wordt de asymptotisch snelste datastructuur die bekend is voor disjuncte sets
verkregen .
De drie operaties worden als volgt uitgevoerd . MAKE-SET creëert een boom met één
knoop. Bij een FIND-operatie worden de parent pointers gevolgd tot de wortel van de
boom bereikt is (de knopen op dit pad naar de wortel vormen het find pad). Bij de
UNION-operatie gaat de pointer van de wortel van één van de twee bomen naar de
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(a)

Figuur 9.5 : Voorbeeld van een disjuncte-set forest ( a) twee sets .
UNION(c, f).

(b)

(b) resultaat van

wortel van de andere boom wijzen.
Met deze basis-datastructuur en bijbehorende operaties is de implementatie nog niet
efficiënter dan een eenvoudige implementatie met linked lists . n- 1 opeenvolgende
UNION-operaties kunnen een boom creëren die een lineaire ketting van n knopen is .
Met twee heuristieken kan echter een run-time bereikt worden die bijna lineair is in het
totaal aantal operaties rn:

0 union by rank: maak de wortel van de boom met het grootste aantal knopen de
parent van de boom met de minste knopen . Om te bepalen welke boom het grootst
is, word een attribuut rank voor elke knoop bijgehouden. Dit attribuut benadert de
logaritme van de grootte van de subboom onder deze knoop . Met union by rank
gaat bij een UNION operatie de wortel met de kleinste rank wijzen naar de wortel
met de grootste rank.

* path compression: figuur 9.6 illustreert het effect van path compression . Tij-
dens een FIND operatie gaat elke knoop op het find pad naar de wortel van de
boom wijzen. Dit heeft geen invloed op de rank labels .

Elke knoop x in de datastructuur krijgt een label rank(x), die een bovengrens is voor
het aantal takken op het langste pad van x naar een blad in de onderliggende subboom
van x. Wanneer een nieuwe set wordt aangemaakt met MAKE -SET, krijgt het rank veld
dus initieel de waarde 0. Bij een UNION operatie wordt de wortel met grootste rank de
parent van de wortel met kleinste rank . Indien beide een gelijke rank hebben, wordt
willekeurig één van de twee gekozen als nieuwe wortel en wordt het rank label met 1
verhoogd.

Pseudo code voor de drie operaties :

MAKE-SET(x)
parent(x) := x ;
rank(x) :- 0 ;
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(b)

Figuur 9 .6: Padcompressie tijdens een FIND-operatie . (a) voor FIND operatie, (b) na
FIND operatie. De driehoeken representeren de subbomen van de knopen .

UNION(x, y)
if rank(x) > rank(y)

then parent(y) := x ;
else parent(x) := y;

if rank(x) = rank(y)

then rank(y) := rank(y) + 1;

FIND(x)
if x :A parent(x)

then parent(x) := FIND(pare.nt(x,)) ;
return parent(x) ;

Merk op dat de UNION operatie hier anders gedefinieerd is dan in [Cor90] waar de
argumenten van de UNION operatie niet per sé de representanten van de te verenigen
sets zijn .
De FIND operatie is geïmplementeerd als recursieve functie . Zolang parent(x) 54 x
geldt, wordt de FIND functie opnieuw aangeroepen voor parent(x) . Als parent(x) = x, is
de wortel van de boom gevonden en wordt alleen parent(x) (= x) teruggegeven. Tijdens
de terugweg van wortel naar x worden de parent labels van alle knopen die op het find
pad liggen gelijk gemaakt aan de wortel.

9.2.1 Complexiteit

Met n MAKE-SET operaties en totaal 7n MAKE-SET, UNION en FIND operaties wordt
de worst-case run-time door het gebruik van de union by rank en path compression
heuristieken O(?r i cx( 7 n, n)) . Hierbij is a( ?n, n) de zeer langzaam groeiende inverse functie
van Ackermann. In alle denkbare applicaties van een UNION-FIND datastructuur
geldt a( 7n, n) _< 4[Cor90, P.449). De complexiteit is dus feitelijk lineair in het totaal
aantal uitgevoerde operaties ? n, m .a.w de operaties zijn gemiddeld in constante tijd
uitvoerbaar.
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9.3 Andere gebruikte datastructuren

9.3.1 Datastructuur voor de globale bedradingsgraaf

Voor de representatie van de globale bedradingsgraaf, zijn drie structures in de data-
structuur aanwezig, namelijk Vertex, Edge en EdgeList. Vertex representeert een
knoop in de graaf en Edge representeert een tak in de graaf De gewone knopen inn de
globale bedradingsgraaf zijn via een tak verbonden met maximaal 4 knopen, elk in een
andere richting ten opzichte van de knoop . De moduleknopen kunnen echter verbon-
den zijn met meer dan vier knopen, waarvan er meerdere in de zelfde richting liggen .
Daarom is een extra structuur EdgeList toegevoegd, die een pointer heeft naar een
Edge en een index heeft voor de richting waarin de tak ligt t .o.v de knoop. Op die
manier kan een willekeurig aantal takken met een knoop worden verbonden . Als er
geen moduleknopen waren, zou een implementatie met per richting één pointer naar
een tak volstaan . Het aantal takken aan een knoop is in het algemeen niet groter dan 4,
dus zijn in het slechtste geval 4 tests nodig als een tak in een bepaalde richting gezocht
wordt. De implementatie met EdgeLists is dus niet significant duurder dan die met 4
pointers .

Elke tak is met precies twee knopen verbonden, dus volstaan twee pointers . In figuur
9.7 is ter illustratie een fragment van de graaf getekend . In Appendix A zijn de type
definities in C voor de drie structuren gegeven .

Edge e2

e2

Figuur 9.7: Fragment van de datastructuur voor opslag van de globale bedradingsgraaf .

9.3.2 Datastructuur voor de slicing boom

De basisstructuur voor de representatie van de slicing boom is de tNode structuur .
Deze representeert de knopen in de boom. Elke knoop heeft een pointer naar een lijst
van BranchList datastructuren, die elk een pointer naar een knoop tNode hebben
(zie figuur 9.8). Elke tNode bevat een SlicingGraaf structure . Deze structure heeft
vier pointers naar de vier hoekpunten van de knopen in de graaf die het rechthoek
beschrijven dat met de knoop in de boom correspondeert . Zo kan vanuit de boom direct
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bepaald worden waar knopen voor pinnen in de graaf moeten komen. Verder heeft de
tNode structure nog een pointer naar de cell-structure die correspondeert met de knoop .
Zo is de informatie van een cell in het floorplan direct toegankelijk vanuit de boom .

De boom fungeert als centrale datastructuur. Hij wordt opgebouwd met de slicing-
informatie in de .slice file bij het begin van het programma . Vanuit de boom is alle data
eenvoudig toegankelijk. De datastructuren zijn in C beschreven in Appendix A .

tree

Figuur 9.8: Fragment van de datastructuur voor opslag van de slicing boom.

9.3.3 Datastructuur voor opslag van de net en pin informatie

Voor de opslag van de te verbinden pinnen van de netten is de datastructuur van appen-
dix A gebruikt. In figuur 9.9 is datastructuur grafisch weergegeven .

Er zijn drie lists. De eerste is de netlist, die alle netten representeert . De tweede is de
celllist, die alle cellen in het floorplan representeert . Als laatste is er nog een modulelist .
Deze modulelist bevat de verschillende modules die gebruikt zijn, zoals optellers, ver-
menigvuldigers en registers . Verschillende cellen kunnen op dezelfde module worden
afgebeeld. Er zouden bijvoorbeeld twee opteller-cellen in het floorplan kunnen zitten .
Deze kunnen dan worden afgebeeld op dezelfde opteller-module .

Elke cell en elk net heeft een pointer naar de terminal structuur voor de eerste terminal
aan de cell resp. het net .
Elke terminal heeft een lijst van ports, meestal één, die de fysieke pin van de terminal
voorstellen. Verder heeft elke terminal een pointer naar de volgende terminal aan
hetzelfde net en de volgende terminal aan dezelfde cell.
Elke cell heeft een pointer naar de knoop in de boom die deze cell representeert . Hiermee
kunnen snel de moduleknoop en pinknopen van een cell (module) worden toegevoegd in
de globale bedradingsgraaf. Via de knoop in de boom zijn namelijk de hoekpunten van
de rechthoek (waarin de cell ligt) in de globale bedradingsgraaf direct bereikbaar.
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Figuur 9.9: Datastructuur waarin netten, cellen, modules en pinnen worden opgeslagen .
Voor de overzichtelijkheid zijn de pointers van de terminals naar de cellen/netten met
onderbroken pijlen weergegeven.
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Testresultaten

Om de geïmplementeerde algoritmen en kostenfuncties te kunnen vergelijken, zijn en-
kele tests uitgevoerd. Er was slechts één netwerk beschikbaar, namelijk fdct . De
shape-functies van de modules zijn zeer flexibel gemaakt. Het netwerk bestaat uit 43
modules en 475 netten met in totaal 1402 pinnen .

Voor alle zes geïmplementeerde kostenfuncties (zie appendix B) zijn 11 realiseringen
van het netwerk gegenereerd. Deze 11 realiseringen zijn ontstaan door een aspectratio
op te geven die varieert van 0 .5 tot 2.0. Deze verschillende floorplans zijn gerout met
de twee verschillende algoritmen gebaseerd op Kruskal's algoritme en Prim's algoritme .
Per kostenfunctie is het gemiddelde oppervlak van de resulterende floorplans bepaald .
Deze zijn weergegeven in figuur 10 .1. Het oppervlak is bepaald door de breedte en
hoogte van het floorplan (inclusief kanalen) uitgedrukt in track-afstanden met elkaar te
vermenigvuldigen.

0 1 2 3
kostenfunctie

4 5

Figuur 10.1: Gemiddeld oppervlak van de floorplans na routing voor de twee algoritmen
voor verschillende kostenfuncties .

Kruskal's algoritme blijkt voor alle kostenfuncties gemiddeld een slechter resultaat te
geven dan Prim's algoritme . Het verschil is echter niet erg groot.

Kostenfunctie 1 blijkt in het algemeen voor beide algoritmen de beste resultaten te ge-
ven. Kostenfunctie 0, waarbij slechts de lengte van de tak als kosten gebruikt wordt,
levert de slechtste resultaten . Bij kostenfuncties 1 wordt ook de lengte en breedte van
een kanaal meegenomen in de kosten . Als de breedte van het kanaalstuk dat overeen-
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komt met de tak, kleiner is dan de breedte vann het gehele kanaal, worden de kosten
gelijk aan de lengte van de tak, anders worden ook de andere parameters meegenomen
in de kostenfunctie . Het meenemen van factoren als breedte van een kanaalstuk en
lengte en breedte van het hele kanaal in de kostenfunctie is dus zeker gewenst voor het
bereiken van een optimale bedrading.
Wanneer de totale lengte van het kanaal niet als factor meegenomen wordt in de kosten-
functie is het resultaat duidelijk slechter (kostenfunctie 2) . Deze factor is dus onmisbaar
voor het beste resultaat. Dit effect is te verwachten, want als een stuk net in een lang
kanaal gelegd wordt, wordt in dat hele kanaal een track toegevoegd. Hoe korter het
kanaal is, hoe minder oppervlak wordt toegevoegd aan het floorplan door het net in dat
kanaal te leggen .

In appendix C zijn de floorplans initieel, na de eerste routing-stap en na tweede routing-
stap, getekend. Hierbij zijn Prim's algoritme en kostenfunctie 1 gebruikt . Voor de
aspectratio is 1 .0 gekozen, zodat een ongeveer vierkant floorplan wordt gegenereerd .
Aan de floorplans is duidelijk te zien dat de kanalen een groot deel van het oppervlak
van het totale floorplan in beslag nemen . Het oppervlak van het IC is kleiner na de
tweede routing stap, waarbij de brede kanalen smaller zijn geworden .
Er is slechts weinig ongebruikte ruimte in het floorplan . Wanneer een goede slicing
structuur gebruikt wordt, kan door gebruik van zeer flexibele modules dus een goed
resultaat worden bereikt . Slicing -structuren zijn in dit geval geen beperkende factor
voor een goed resultaat.

Verder bleek in 50% van de 132 tests het oppervlak na de tweede routing stap groter
te zijn dan na de eerste routing stap . De tweede routing stap met betere gegevens
over kanaallengtes heeft dus niet altijd een gunstige uitwerking op het eindresultaat .
Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat tijdens de tweede routing stap de
netten anders worden gelegd doordat de factoren van de kostenfunctie zijn veranderd .
De toename van de het oppervlak blijkt zich vooral voor te doen bij kostenfuncties 3 en
4. Bij kostenfunctie 1 neemt het oppervlak slechts in ongeveer 20% van de gevallen toe,
waarbij de toename minimaal is (< 1%) .
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Conclusies en aanbevelingen

Een programma dat de globale bedrading uitvoert, is ontworpen . Hierin is de floor-
plan optimalisatie geïntegreerd voor eenvoudige herhaalde uitvoering . Verder kan dan
gebruik gemaakt worden van dezelfde datastructuren .

Het routen wordt tweemaal uitgevoerd, zodat na de tweede keer betere gegevens voor
de kostenfunctie beschikbaar zijn . Na de tweede routing stap blijkt het oppervlak niet
altijd kleiner te worden. Deze aanpak heeft dus niet altijd een positief effect op het
uiteindelijke resultaat .

De netten worden één voor één gerout. De ligging van het net wordt geconstrueerd
met een Steiner-tree algoritme . Twee algoritmen zijn geïmplementeerd, namelijk een
algoritme gebaseerd op Kruskal's minimum spanning tree algoritme en één gebaseerd
op Prim's algoritme .

De globale bedrader wordt twee keer gebruikt . De eerste keer als de cellen nog niet
gegenereerd zijn, en de tweede keer als de cellen gegenereerd zijn. Bij de eerste aanroep
zijn de pinposities nog niet bekend, daarom worden pin-representanten geintroduceerd .
Het programma is zo geïmplementeerd dat de meest geschikte pinrepresentant wordt
gekozen tijdens het routen . De gewenste pinpositie wordt doorgegeven aan de cel-
generator. Bij gebruik van Kruskal's algoritme blijkt dat de gevonden Steiner-tree niet
gegarandeerd verbonden is. Daarom is nog een extra link stap nodig. Hierdoor wordt
Kruskal's algoritme iets minder efficiënt . Bij gebruik van Prim's algoritme is de Steiner-
tree wel gegarandeerd verbonden . De complexiteit bij gebruik van Prim's algoritme is
niet veel slechter dan bij gebruik van Kruskal's algoritme .

Door gebruik van efficiënte datastructuren, zoals Fibonacci Heaps, worden Prim's algo-
ritme en Kruskal's algoritme zo efficiënt mogelijk . Fibonacci Heaps zijn vrij gecompli-
ceerd, maar leveren een sterke verbetering in complexiteit t.o.v binaire bomen.

Bij gebruik van Prim's algoritme is geen link stap nodig. Prim's algoritme maakt gebruik
van het betrouwbare kortste pad algoritme van Dijkstra. Verder is de complexiteit van
Prim's algoritme niet veel slechter dan die van Kruskal . Voor het geteste netwerk blijkt
Prim's algoritme gemiddeld kleinere IC's te geven. Gebruik van Prim's algoritme heeft
daarom de voorkeur boven Kruskal's algoritme .

De globale bedrader bepaalt worst-case schattingen van de kanaalbreedtes . Bij lokale
bedrading kan het kanaal smaller worden .

Het is gebleken dat samengestelde boundary-functies soms problemen geven bij de keuze
van optimale afmetingen (paragraaf 4 .3.1). Dit heeft weinig invloed op het eindresultaat,
mits de plaatsen en afmetingen na de laatste optimalisatie van het floorplan nog eens
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worden bepaald .

Er zijn oneindig veel kostenfuncties mogelijk . Verschillende kostenfuncties leveren
sterk uiteenlopende IC-oppervlakten. De geïmplementeerde kostenfunctie 1 lijkt vrij
goede resultaten te geven. Wanneer alleen de lengte vann een tak als kosten wordt
gebruikt (kostenfuntie 0), blijkt het resultaat slecht te zijn. Het opnemen van factoren
als kanaalbreedte en kanaallengte in de kostenfunctie is dus zeker gewenst .

Netten verbonden met de buitenwereld worden nog niet gelegd . Verbindingen met
de omgeving zouden kunnen worden gerepresenteerd door knopen op de rand van de
globale bedradingsgraaf. Waar de kanalen op de rand uitkomen zou een mogelijke
externe terminal kunnen komen, of zou het net het floorplan kunnen verlaten . Verder
zou rekening gehouden moeten kunnen worden met de gewenste plek van verlaten van
het floorplan bij recursieve aanroep . Dit kann van belang zijn als de te routen module
een onderdeel is van een groter floorplan . De globale bedrader van het gehele floorplan
bepaald dan de optimale posities van de pinnen, deze worden dan doorgegeven aan de
globale router die de module genereert .
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Appendix

Datastructuren in C

Datastructuur voor graafrepresentatie

typedef struct edgelist
{

struct edge
int
struct edgelist

} EdgeList;

typedef struct vertex
{

EdgeList
int
bool

int
int

struct vertex
int

struct vertex
struct edge

unsigned
struct Fheap
bool

} Vertex ;

typedef struct edge
{

int
unsigned
struct tNode_

struct vertex

bool

} Edge ;
int

*branch; /* pointer to the edge */
direction; /* richting van tak t .o .v . knoop (N/E/S/W) */

*next ; /* next edgelist van de knoop */

*el ; /* list of edges connected to vertex */
number ; /* VertexNumber for printing purposes
marked; /* for dfs-algor (determine if vertex

already met */
x, y; /* geographic location of vertex */
type ; /* determines if it is an PinVertex

*parent ; /* ptr to parent in set-tree for UNION-FIND */
rank; /* rank used for UNION-FIND's union by rank */

*home; /* home of vertex v in kruskal's algorithm */
*from; /* last edge in shortest path from

vertex to home */
length; /* length of path from home to vertex */
*heap; /* pointer to heap-element for relocate */
scanned;/* vertex already scanned (Dijkstra) */

*V[2] ; / * Pointers naar 2 vertices :
V[0] = South OF West Vertex ;
V[1] = North OF East Vertex ;

number; /* for debugging purposes
length; /* length of edge */

*cut ; /* pointer to specificat . of cut
where edge is in */

intree ; /* determines if edge in constructed
tree for net */

nnets ; /* number of nets allocated to edge (channel)
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Datatructuur voor boomrepresentatie

typedef struct slicingGraph
{

Vertex *CornerVertex[4] ;
/* CornerVertex[0] = UpperLeft Vertex;

CornerVertex[1] = UpperRight Vertex ;
CornerVertex[2] = LowerRight Vertex ;
CornerVertex[3] = LowerLeft Vertex;

} SlicingGraph ;

typedef struct tNode_
{

bool horslice
int type
char *name ;
struct BranchList_ *branches ;
struct PhiList_ *phi ;
int num ;/* Global invariant : Ibranchesl ==num */
SizeInfo *size ; /* module size !! */
P1acelnfo *place

/* size of slice
SlicingGraph graph ;
Sizelnfo *slicesize ;
struct cell *cell ;

/* channel-node :
ExitingNet *nets[2] ;/*

unsigned

} tNode ;

/* pointer
size !!

to cell corresponding
with slice if it's a module */

horizontal channel :
- nets[O] : list of nets exiting left
- nets[1] : list of nets exiting right
vertical channel :
- nets[O] : list of nets exiting south
- nets[l] : list of nets exiting north

numtracks ;/* number tracks used in previous
routing step */

typedef struct BranchList_
{

Mode *node
struct BranchList_ *next

} BranchList ;

typedef struct exitnet
{

struct net *net ;
struct exitnet *next ;

} ExitingNet ;

;
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Datastructuur voor de opslag van netten, cellen en modules

typedef struct celltype /* module-type information */
{

char *modname ; /* name of module-type */
struct cellt_ype *modnext ; /* next module in celltypes-list */

} Celltype;

typedef struct cell /* cell-information */
{

char *cellid; /* cell-name */
struct cell *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 */
{

char *netid; /* net-name */
struct net *next ; /* next net in NET-list */
struct terminal *terminals ;/* list of terminals on net */
int count; /* number of cells on net */

) Net ;

typedef struct port /* port of terminal */
{

char *portname ; /* name of pin (port) */
int Xsw,Ysw,Xne,Yne ; /* coordinates of rectangle

specifying port-position */
struct port *next ; /* next port in list of ports */

} Port ;

typedef struct terminal /* terminal-information */
{

char *termname; / * name of functional connection */
Net *net; /* net where terminal belongs to */
Cell *cell; /* cell where pin is on */
struct terminal *nextnet, /* next terminal (net) on cell */

*nextcell ; /* next terminal (cell) on net */
Port *ports ; /* list of ports corresponding to terminal

} Terminal ;
*/



Appendix

Manual page van het programma

NAME
globroute - optimize slicing floorplan and perform global routing

SYNOPSIS
globroute [-v] [-c] [-g] [-p] [-f] [-b] [-d<digit>] [-M<modulepath>] [-w<digit>] [-a<float>] [-i<pspro>]
<modulenarne>

DESCRIPTION
Globroute performs optimization of a slicing floorplan combined with global routing . The program is
designed for slicing floorplans with flexible cells (modules) .
Routing is done in two passes :
first for all nodes in the slicingtree the boundary-functions are calculated bottom-up . After that, optimum
sizes are chosen top-down . For this floorplan a routing-graph is created . For each net a steiner-tree is
calculated with use of Kruskal's algorithm or Prim's algorithm (default is Kruskal, with option -p Prim's
algorithm is used). Taking into account the calculated channelwidths, the boundary-functions are calculated
and optimal values are chosen for each node in the slicing-tree . In this way optimal values for length and
width of modules are chosen taking into account the approximate space for channels to be used . Now better
weight of edges (netlength) can be calculated and each net can be routed again . Finally the floorplan is
optimized again to use the space optimally, given the approximate desired space for channels .

OPTIONS

-M <modulepath> Take <modulepath> as searchpath for the module <modulename> . Default is using the
MODULEPATH environment variable .
This option (as well as MODULEPATH) is overridden by'-c'.

-v Verbose mode on, show some information as opening of files.
-d <debuglevel> Show more text on what the program is doing.

'-dl' is identical to'-v', -d2 might still be interesting for a normal user .
-c Do not search for the <modulename>, and assume it is in the current directory.
-w <weightfnnr> Use weightfunction <weightfnnr> for weighting use of an edge in a route for a net . The

following functions are implemented :
<weightfnnr>
0 W(e) = length(e). (DEFAULT)
1 if (width(ch) > width(e)): W(e) = length(e)

else: W(e) = length(e) + width(ch) + length(ch)14 .
2 if (width(ch) > width(e)): W(e) = length(e)

else: W(e) = length(e) + width(ch) .
3 if ((width(ch) > width(e)) OR (numtracks(ch) > width(e))) : W(e) = length(e)

else: W(e) = length(e) + width(ch) + length(ch)/4 .
4 if ((width(ch) > width(e)) OR (numtracks(ch) > width(e))) : W(e) = length(e)

else: W(e) = length(e) + width(ch) .
5 if (width(ch) > width(e)): W(e) = length(e)

else: W(e) = length(e) + width(ch) + (25*numtracks(ch))/length(ch) .
W(e) means: weight of edge e .
width(e) means : number of nets currently allocated on edge e .
width(ch) means: number of tracks currently used in whole channel ch, where e is in .
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length(e) and length(ch) are length of edge e and total length of channel (cut) ch .
numtracks(ch) : number of tracks used for channel in first pass of program . This has no effect in the
first pass, (it's zero) .

-a <aspectratio> Use the <aspectratio> as the desired aspect ratio of the complete floorplan . aspectratio
must be in range [0 .0 L . 1001.

-g Output graphfile for slicing floorplan as file <modulename> .ps . It contains 3 pages :
Page 1: initial floorplan without channels .
Page 2: floorplan with channels after 1st routing step and optimization of floorplan .
Page 3: final floorplan with channels .
This file can be viewed with ghostview (gv) for instance.

-i <pspro> The <pspro> argument is a filename to be included as prolog in the postscript output file,
generated when'-g' is used.
When <pspro> doesn't start with a'P character, it is looked for in a sequence of directories : "/lib",
"/usr/es/lib/ps", "/usr/es/lib" . Default is "floorplanpro .ps" .

-p Use Prim's algorithm for construction of Steiner-tree for a net instead of Kruskal's algorithm .
-f Ports of nets are fixed . So information, on portlocations and module-shapes will be read from the .inst

files .

-b Borderchannels may be used for nets .

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
subdirectory named'A'. If'MODULEPATH' does not 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 <modulenarne> .ml file, to learn about the module-type of each instantiation . These
files are piped through'unbusnl' and'unbusml'respectively, to resolve array constructs . These unbus tools
must be found somewhere along the users PATH .
Also the <modulename> .slice file generated by a slicing generator as "slice" that describes the slicing
structure and shapes of modules, is read .
If the -f option is added, the program will read the .inst file for each instance to get information about the
port-locations and shapes of all modules.
Note that all these .inst files have to reside in the <modulenarne> (i .e. the network parent) directory!!

As program result a file <modulename>.flp will be written in the < Ynodulename> directory. The file will
contain besides the slicing structure, also the shape, size and place data for each instantiation . Also for
each channel the place and size information and a list of nets exiting the channel in each direction is added .
If -f not given, for each instance a .size file containing a description of desired port-intervals and desired
module shape is written .

LIMITATIONS
It does not (yet) take into account connections to the outside of the current rectangle . So it ignores desired
external pin (net) positions .
If ports are fixed, then not using borderchannels (default) can cause problems . If a port is on the
borderchannel, it can not be connected, so no steinertree for the net is found and the program will halt
with an error. Mirroring and Rotation of modules to try to optimize netlengths by placing ports at optimal
locations on boundary of module is not implemented .

SEE ALSO
floorplan(5es), ml(5es), nl(5es), slice(5es), io(5es)

CONTRIBUTED BY
Laurens van den Heuvel
Jos van Eijndhoven
Sept 21, 1993
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Floorplans van voorbeeld fdct.

Initial floorplan
module fdct
used Algorithm: PRIM
Weight-function : 1, portpositions : VARIABLE, borderchannels: NOT USED, AspectRatio : 1 .00

SIZE: 309 x 305 = 94245

Figuur C.1: Initieel floorplan zonder bedrading .
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Floorplan after first global routing
module fdct
used Algorithm : PRIM
Weight-function: 1, portpositions : VARIABLE, borderchannels : NOT USED, AspectRatio : 1 .00

SIZE: 456 x 455 = 207480

Figuur C.2: Floorplan met kanalen na eerste rout-stap .
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Final Floorplan after global routing
module fdct
used Algorithm: PRIM
Weight-function : 1, portpositions : VARIABLE, borderchannels : NOT USED, AspectRatio : 1 .00

SIZE : 455 x 428 = 194740

Figuur C.3: Floorplan met kanalen na tweede rout-stap .
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