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Samenvatting.

Dit verslag behandelt een onderzoek naar automatische generatie
van layouts uitgaande van transistor-level netlists. Het onder
zoek is uitgevoerd bij Sagantec Europe BV. te Son. Deze firma
is al enkele jaren bezig met het ontwikkelen van een software
pakket voor het ontwerpen van IC's. Deze ontwerp tool, bekend
onder de naam ASA, bevat vele programma's nodig om van een
functionele beschrijving van een IC een masker-layout be
schrijving van het IC te maken.

Een onderdeel van de ASA silicon compiler is de generatie van
modules. Dit zijn grote blokken die een specifieke functie van
het IC vervullen. Deze blokken worden door layout generatoren
aangemaakt. De generatoren die op dit moment in ASA zijn ge
integreerd, zijn een standaardcell generator en een generator
voor regelmatige structuren. De standaardcell generator wordt
gebruikt voor het ontwikkelen van modules voor combinatorische
logica. Met de generator voor regelmatige structuren kunnen
speciale modules gemaakt worden zoals RAM's, ROM's en PLA' s.
Beide generatoren gaan uit van een set van primitieven, de ba
sis-cellen, voor het construeren van de modules. Deze primitie
ven zijn door IC ingenieurs ontwikkeld. Deze ontwikkeling ge
beurt d.m.v. een layout-editor, een teken-pakket voor masker
layouts. Het ontwerpen van de primitieven is een tij drovende
bezigheid.

Het onderzoek richt zich naar een methode om automatisch masker
layouts aan te maken vanuit het transistor-schema. Het voordeel
is dat er snel verschillende primitieven ontwikkeld kunnen wor
den. De voorwaarde is weI dat de kwaliteit van de layouts,
meestal de grootte van de layouts, niet beduidend slechter is
dan de layouts die met 'de hand' zijn ontworpen.

De methode die in dit onderzoek ontwikkeld is bestaat uit een
aantal fasen om van een transistor-beschrijving tot een layout
beschrijving te komen. Die stappen zijn sYmb0lische transistor
plaatsing, symbolische routing en layout compactie. De meeste
aandacht is besteed aan de transistor-plaatsing omdat dit de
meeste invloed heeft op de kwaliteit van de layout. Voor de
transistor-plaatsing is gebruik gemaakt van een ratio min-cut
algoritme met een simulated annealing acceptatie criterium.
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1. Inleiding.

ASA is een software-pakket voor het ontwerpen van geintegreerde
schakelingen. Het ontwerp traject bestaat uit een aantal stap
pen.

Voor het genereren van de uiteindelijke masker-layout gebruikt
ASA een bibliotheek met cellen. Cellen zijn kleine stukjes lay
out die door ASA tot grotere modules gebouwd worden. ASA heeft
op dit moment twee principes voor het aanmaken van grote modu
les. Dit zijn een standaardcell generator en een generator voor
regelmatige structuren.

De standaardcell generator wordt gebruikt voor het aanmaken van
modules met een bepaalde functionaliteit. Met name combinatori
sche schakelingen worden op die manier gemaakt. De standaard
cell generator werkt als voIgt. De functionaliteit wordt be
schreven door een netlist van basis-cellen. De set basis-cellen
is vrij beperkt en bestaat uit primitieve logische functies.
Voorbeelden voor deze basis-cellen zijn NAND, AND, NOR, INVER
TER, BUFFER, ADDER, FLIP-FLOP enz.

De layout structuur voor een standaardcell module bestaat uit
een aantal rijen met basis-cellen met daartussen kanalen voor
bedrading.

Kanaal 1

Rij 1 IFLIP-FLOP I NANDI BUFFER I AND I NAND EXOR I
Kanaal 2

Rij 2 INOR ADDER I NAND IINVERTERI ADDER

Kanaal 3

Rij 3 lOR AND I BUFFER I NAND I NAND I NOR

Kanaal 4

Fig. Overzicht van een standaardcell module.

AIle cellen hebben dezelfde hoogte. Daarom kunnen we deze cel
len in rijen naast elkaar zetten. De pinnen van de cellen zit
ten aan de boven- en onderkant van de cellen. De power-ground
aansluiting van de cellen gebeurt niet d.m.v. leggen van draad
in de kanalen. Voor power-ground bedrading van de cellen lopen
twee metal banen horizontaal door de cellen. Een standaarcell
basis-cell voor een CMOS proces ziet er als voIgt uit.
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in[l] in[2] out

Vdd ~
,

I ~ Vdd
p-transistoren

N-transistoren
vss

~ I I ~
Vss

in[l] in[2] out

Fig. Schematische voorstelling van een standaardcell.

De power-ground bedrading gebeurt dus automatisch door het
naast elkaar plaatsen van de cellen. Het standaard-cell algo
ritme heeft nu als taak de cellen van het ontwerp te plaatsen
zodanig dat er aan een aantal criteria voldaan is. Die crite
ria zijn:

- Minimale oppervlakte van de module.
- Voldoen aan een gewenste breedte-hoogte verhouding.
- Voldoen aan voorkeurs-posities voor pinnen.

De standaardcell generator kent een aantal fasen om tot de uit
eindelijke layout voor een module te komen. Deze stappen zijn:

- Neem de netlist.
- Haal de cellen met gegevens van breedte en pin-posities uit

de bibliotheek.
- Bepaal het aantal rijen.
- Verdeel de cellen over de rijen.
- Doe kanaals-bedrading.

Na deze acties hebben we een layout van de module.

Met de ASA silicon-compiler kunnen we ook een aantal andere mo
dules maken. Met name RAM, ROM of PLA modules zijn specifieke
modules die met een generator voor regelmatige structuren wor
den gemaakt.

De generator voor regelmatige structuren werkt als voIgt. De
regelmatig structuur wordt beschreven d.m.z. een taal (Topology
Description Format). In deze taal kunnen we op een dynamische
manier beschrijven hoe een set basis-blokjes geplaatst moet
worden. In de bibliotheek bevinden zich deze basis-blokjes. De
regelmatige structuren generator neemt de beschrijvings-taal,
haalt de basis-blokjes uit de bibliotheek en genereert de
regelmatige structuur. Daarbij maakt de generator gebruik van
een aantal parameters die door de gebruiker gespecificeerd
zijn. De parameters bepalen de uiteindelijke module die we wil
len. D.w.z. dat voor een RAM met 1024 woorden van 16 bits de
zelfde beschrijving is van voor een RAM met 128 woorden van 8
bits. De RAM heeft dus twee parameters nl. het aantal woorden
en de woordlengte.

De generatie gebeurt door het naast en onder elkaar plaatsen
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van blokjes. Daarbij is vereist dat de blokjes en de contacten
van de blokjes precies aansluiten met de aangrenzende blokjes.

Cell A Cell CORE 1 Cell E-
Cell B Cell CORE 2 Cell F

Cell C Cell CORE 1 Cell E

Fig. Overzicht van een regelmatige structuur.

Voor zowel de basis-cellen van de standaardcell generator als
de basis-cellen van de generator voor regelmatige structuren
geldt dat het ontwikkelen van de basis-cellen veel tijd kost.
Daarom is de set van basis-cellen voor de standaardcell genera
tor beperkt tot zoln 30 cellen. In deze set bevinden zich
belangrijkste logische poorten zoals NAND-poorten en een aantal
complexere cellen zoals een FLIP-FLOP en een COUNTER. Het aan
tal verschillende regelmatige structuren is op dit moment 6.
Dit zijn de RAM, ROM, PLA, MULTIPLEXER, SHIFTER en een MULTI
PLIER.

Twee j aar geleden heeft Sagantec in opdracht van een bedrij f
een IC ontwikkeld. Dit IC is eerst ontwikkeld met de bestaande
cellen bibliotheek. Het IC is hiermee veel te groot geworden.
Om toch dit IC te ontwikkelen zijn er zoln 100 basic-cellen
voor een grote regelmatige structuur gemaakt. Deze regelmatige
structuur vertegenwoordigt het grootste deel van de functio
naliteit van het IC.

Mede naar aanleiding van de ontwikkeling van dit IC is deze
opdracht ontstaan.
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2. Het probleem.

In de inleiding hebben we gezien hoe in de ASA silicon-compiler
layout modules worden gemaakt. We zullen nu de opdracht nader
gaan uitwerken.

De opdracht luidt: Automatische generatie van layouts uitgaande
van transistor-level netlists. De layouts dienen gebruikt te
worden als onderdeel van regelmatige structuren en zijn daarom
onderworpen aan beperkingen door buur-buur relaties.

We willen dus rechtstreeks en automatisch masker-layout genere
ren vanuit een transistor schema. De invoer is een lijst be
staande uit transistoren met net-nummers voor de contacten. De
uitvoer is een correcte masker beschrijving.

De methode om tot het uiteindelijk eindresultaat te komen be
staat uit een drietal fasen. Deze zijn:

1. SYmbolische transistor-plaatsing.

2. SYmbolische bedrading van de netten.

3. Compactie van de sYmb0lische layout naar de fysieke
layout.

2.1. Ontwerpen van een layout stijl.

Alvorens transistoren te kunnen plaatsen moeten we eerst een
idee hebben hoe we het beste transistoren kunnen plaatsen. Dit
doen we door een layout-stijl te ontwikkelen. In de layout
stijl bepalen we onze vrijheden en onze beperkingen.

Een aantal beperkingen en vrijheden zijn al gegeven. We beper
ken ons tot layout generatie voor CMOS processen. CMOS proces
sen zijn op dit moment de belangrijkste processen die door be
drijven gebruikt worden voor de ontwikkeling van ASIC's. De ASA
silicon compiler kan layouts aanmaken voor zorn zeven verschil
lende CMOS processen. Voor het genereren van layouts kunnen we
gebruik maken van drie lagen voor het leggen van netten. De
zeven processen van ASA zijn allemaal 'Two-Metal,Single Poly
silicon' processen. Dit betekent dat we een polysilicon laag en
twee metal lagen tot ons beschikking hebben voor bedrading.

2.2. Plaatsing van transistoren.

Het plaatsen van de transistoren zal de belangrijkste stap zijn
in het algoritme. Bij een slechte plaatsing zal onnodig veel
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draad nodig z1Jn om de transistoren aan te sluiten. Het gevolg
zal zijn dat de module groot zal worden. Bij het plaatsen van
de transistoren zullen we dus rekening moeten houden met
buur-buur relaties tussen transistoren in de cell en met buur
buur relaties tussen transistoren van twee aangrenzende cellen.

2.3. Bedrading van transistoren.

Voor het aansluiten van de contacten van de transistoren wordt
een bedradings-algoritme ofweI een router gebruikt. Dit bedra
dings-algoritme heeft een aantal gegevens nodig om optimaal
resultaat te verkrijgen. Daarbij moeten we denken aan de kosten
voor het leggen van banen en via's, het verbieden van ongeoor
loofde situaties en het uitdelen van prioriteiten aan netten.

2.4. Compactie.

Met een compactie-algoritme zal de uiteindelijke layout gemaakt
worden. Het doel daarbij is tweeledig. Allereerst willen we dat
de layout designrule correct wordt gemaakt. Daarnaast willen we
ook dat de layout zo klein mogelijk wordt. We zullen de compac
tor, die dit momenteel in ASA geintegreerd is, gebruiken. De
kwaliteit van de layout na compactie zal grotendeels afhangen
van de symbolische layout beschrijving. We zullen rekening moe
ten houden met de compactie methode.

5



3. Layout stij1.

De layout stijl is afhankelijk van de keuze van het proces
waarvoor we transistor-plaatsing willen gaan doen. We beperken
ons tot CMOS processen. We zullen nu zien hoe we het beste
transistoren kunnen plaatsen voor CMOS processen. Een belang
rijk aspect hierbij is de afstand tussen transistoren.

3.1. Afstanden tussen transistoren.

Als we transistoren gaan plaatsen dan willen we deze transis
toren zo dicht mogelijk bij elkaar zetten. De afstand tussen
transistoren wordt bepaald door de designrules van het proces.
Bij een CMOS proces hebben we twee type transistoren, P-tran
sistoren en N-transistoren. De P-transistoren worden gemaakt
door p+ diffusie in een N-well. De N-transistoren worden ge
maakt door een N+ diffusie in een P-well. Een van de twee wells
is vaak overbodig. Dit verschilt per CMOS proces. In dit onder
zoek gebruikte proces is de P-well het P-substraat. Om nu een N
gebied te krijgen wordt er een N-well gemaakt in het P-sub
straat.

Gate

Drain Source

I p+ p+ I
N-well

P-substraat

Fig. Een doorsnede van een P-transistor.

Er kunnen meerdere p-transistoren in een N-well geplaatst wor
den. De afstand tussen twee transistoren in dezelfde well
wordt bepaald door de afstand tussen twee actieve gebieden.
Deze is meestal vrij klein.
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D

p+

G

s
p+

N-well

D

p+

G

s
p+

Fig. Afstand tussen twee P-transistoren.

Indien we een P-transistor en een N-transistor bij elkaar wil
len plaatsen dan hebben we met andere designrules te maken.

G G
,-----

D S D S

~ ~ ~ N+\

N-well

P-substaat

Fig. Afstand tussen een N-transistor en een P-transistor.

De afstand tussen een P-transistor en een N-transistor is een
factor 2 a 3 groter dan de afstand tussen twee transistoren van
hetzelfde type. De afstand wordt bij verschillende type tran
sistoren bepaald door de afstand van p+ diffusie tot de rand
van de N-well en de afstand van N+ diffusie tot de N-well.
Daarom is het verstandig om aIle transistoren van hetzelfde
type bij elkaar te zetten.

3.2. Diffusie abutment.

Tot nu toe hebben we aIleen gesproken over losse transistoren.
Circuits bestaan uit parallel en serie geschakelde transistor
en. We kunnen veel voordeel halen als we twee in serie gescha
kelde transistoren onderling verbinden met diffusie. Dit heet
diffusie abutment.
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Fig. Afstand tussen polysilicon gates van twee transistoren.

In het bovenstaand figuur zien we een stukje layout met tran
sistoren. We willen de afstand van de hartlijnen van de gates
van de transistoren weten voor een drietal situaties. Die situ
aties zijn:

Twee gates verbonden met diffusie,
Twee gates verbonden met diffusie en met een contact gat
er tussen,
Twee gates in twee afzonderlijke diffusie gebieden en met
ieder een contact gat.

Voor ieder situatie is de afstand tussen de hartlijnen bepaald
met behulp van designrules van het proces. De afstanden zijn
respectievelijk 4.5IJ., 8.0IJ. en 16.0IJ.. Dit levert bij benadering
de verhouding 1:2:4 op. We mogen er van uit gaan dat bij ge
bruik van designrules van een ander proces bij benadering de
dezelfde verhouding zal opleveren.

In het geval dat twee gates twee afzonderlijke diffusie gebie
den hebben kan er tussen die twee diffusie gebieden een poly
silicon baan of metal 1 baan gelegd worden voor bedradings
doeleinden. We krijgen dan de volgende situaties.
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2.0

1---------, 1
2.0

1 ,..---------l

l6.01J,

2.0

Fig. Afstand van polysilicon gates van twee transistoren
in twee afzonderlijke diffusie gebieden met een
polysilicon baan er tussen.

2.0

1-------..., 2 • 5

2.0
3.5

2.5 ,....------...,

20.51J, -------->1
Fig. Afstand van polysilicon gates van twee transistoren

in twee afzonderlijke diffusie gebieden met een me
tall baan er tussen.

Voor de situatie met de polysilicon baan wordt de afstand tus
sen de twee gates met deze designrules niet groter. Met een
Metall baan wordt de afstand weI iets groter.

uit het bovenstaande kunnen we nu het volgende concluderen.
Indien twee transistoren van hetzelfde type naast elkaar liggen
en het drain/source contact van de ene transistor verbonden
moet worden met het drain/source contact van de andere transis
tor, dit komt neer op de serie schakeling van twee transistor
en, dan kunnen we de verbinding in diffusie leggen. Op deze ma
nier wordt de totale breedte van de twee transistoren samen
klein. Dit is de kleinst mogelijke layout van twee transistoren
naast elkaar. Wordt er tussen de twee transistoren een aftak
king voor een net gemaakt dan wordt de afstand tussen de gates
groter ten gevolge van het contact gat. Die situatie doet zich
voor indien we twee transistoren parallel willen schakelen.
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3.3. Rijen van transistor-paren.

Een full-CMOS circuit bestaat uit een schakeling van p-transis
toren en N-transistoren. Een logische poort bestaat in een
full-CMOS circuit uit twee delen. Een pull-up circuit dat de
uitgang naar de Vdd kan trekken en een pull-down circuit dat de
uitgang naar de Vss kan trekken. Beide circuits zijn complemen
tair. De transistoren die in het ene circuit parallel staan
zijn in het complementaire circuit serieel geschakeld en visa
versa.

I
F(Il, .• ,In) Pul

Z

F(Il, .. ,In) Pull

I

Vdd

l-up circuit

-down circuit

Vss

Fig. Schema van complementaire logica.

Een ingang van een full-CMOS circuit loopt altijd naar een P
transistor en naar een N-transistor. Dit betekent dat we de
transistoren die door hetzelfde net aangestuurd worden het bes
te bij elkaar kunnen zetten. Op die manier wordt de bedrading
kort gehouden. Dit is echter in strijd met een eerdere conclu
sie namelijk om alle P-transistoren bij elkaar te zetten en
alle N-tranistoren bij elkaar te zetten. We zullen dus een com
promis moeten vinden.

Een goede oplossing is de volgende. We gaan uit van transistor
en-paren gevormd door een P-transistor en een N-transistor met
hetzelfde net voor beide gates. De transistoren worden tegen
over elkaar gelegd zodanig dat we maar een polysilicon baan
voor beide gates nodig hebben.
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Fig. Rij van transistor-paren.

De verschillende transistor-paren kunnen nu naast elkaar in een
rij gelegd worden. De P-transistoren liggen nu toch in een
N-well gebied en de transistoren met dezelfde gates liggen bij
elkaar waardoor de bedrading kort blijft. Een nadeel is nu we
een lange platte module krijgen. We willen ook modules maken
die vierkant zijn of die een gewenste breedte / hoogte verhoud
ing hebben. We kunnen dit bereiken door meerdere rijen van
transistor-paren te maken.

N-well met p-transistoren

N-transistoren

N-well met p-transistoren

N-transistoren

Fig. Twee rijen van transistor-paren.
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Een nadeel is nu dat we meerdere N-well gebieden krijgen nl.
een voor iedere rij. We kunnen het aantal N-well gebieden
beperken door twee rijen van dezelfde N-well gebied gebruik
laten te maken. Dit doen we door om en om de rij te spiegelen
in de X-as.

N-transistoren

N-well met P-transistoren

N-well met P-transistoren

N-transistoren

Fig. Twee rijen van transistor-paren met een gemeenschap
pelijk N-well.

Het aantal N-well gebieden is nu (aantal rijen+1) DIV 2.

3.4. Bedrading van netten.

Een ander aspect van een layout-stij 1 is de bedrading van de
module. Dit aspect bestaat uit twee delen. Allereerst zullen we
kijken naar de bedrading van de Vdd en Vss netten. Daarna zul
len we zien hoe we het beste de andere netten kunnen bedraden.

Iedere logische poort, bestaande uit een pull-up en een pull
down circuit, zal van voedingsspanning voorzien moeten worden.
Een pUll-up circuit heeft een Vdd (power) spanning nodig en het
pUll-down circuit een vss (Ground). Nu bestaat een pUll-up cir
cuit uit P-transistoren en een pull-down circuit uit N-transis
toren. Dus we kunnen de Vdd netten laten lopen in de gebieden
waar de p-transistoren liggen. De Vss netten liggen dan uit
sluitend in de N-transistoren gebieden.

Omdat we transistoren-paren in rijen gaan leggen kunnen we de
power-ground bedrading aan de boven- en onderkant van de tran
sistoren leggen. Het resultaat is dat we vrij goedkoop een
contact van een transistor aan de Vdd of Vss kunnen aansluiten.
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I I
via -> • Vdd Metal2

I ,...-- ,...-- I
Metal1 ->

I [! 0 ~ s I
I

I I

I G N-well G I
- - - a - - - - a - - -

t t
e P-substraat e

~ !D ~!UI D
'-- - <- Metal

• Vss •<- Via

I I

Fig. Aansluiting van transistoren aan de Vdd en Vss.

Nu heeft een rij van transistoren-paren zoals hierboven be
schreven een Vdd baan en een Vss baan. Als we meerdere rijen
boven elkaar leggen kan een Vdd of Vss baan door twee aangren
zende rij en gebruikt worden. Het aantal banen nodig voor de
power en ground verbindingen wordt dan beperkt tot het aantal
rijen plus 1.

Vss
N-transistoren

N-well met P-transistoren

Vdd

N-well met p-transistoren

N-transistoren
Vss

Fig. Twee rijen transistor-paren met een Vdd en een Vss
baan.

Voor de bedrading van de overige netten kunnen we verschillende
gebieden in de layout gebruiken. Het belangrijkste gebied is
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het gebied tussen de P-transistoren en N-transistoren. We heb
ben al zien dat de afstand tussen deze transistoren relatief
groot is. Daarom is dit gebied ideaal voor het bedraden van de
meeste netten. Daarnaast zullen er ook netten zijn met pinnen
in twee verschillende rijen. De diffusie onderbrekingen kunnen
we nu gebruiken voor het bedraden van deze vertikale netten.

Vss ~
,

Beperkte vrijheid voor bedrading
N-transistoren

Bedradings-kanaal

N-well met p-transistoren
Beperkte vrijheid voor bedrading

Vdd
Beperkte vrijheid voor bedrading

N-well met P-transistoren

Bedradings-kanaal

N-transistoren
Beperkte vrijheid voor bedrading

Vss ,: :~

Fig. De bedrading van netten in de layout.

We zullen de meeste bedrading in Metal1 doen omdat de meeste
contacten Metal1 aansluitingen zijn. De drain/source contacten
van transistoren zijn een aansluiting van Metal1 aan diffusie.
In een Full-CMOS circuit zijn de meeste netten verbindingen
tussen drain/source contacten van transistoren. Metal2 zullen
we gebruiken voor de bedrading van wat lange netten in het be
dradings-kanaal. Omdat Polisilicon en Metal1 vertikaal in het
bedradings-kanaal kan lopen kunnen we problemen krijgen met
horizontale netten. Voor het bedraden van netten tussen twee
verschillende rijen zullen we Metal1 en Polysilicon gebruiken.

Samenvattend kunnen we de layout stijl als voIgt beschrijven.
De layout bestaat uit horizontale rijen van transistoren-paren.
Een transistor-paar bevat een P-transistor en een N-transistor
waarbij de gates van de transistoren tot hetzelfde net behoren.
De rijen worden boven elkaar geplaatst zOdanig dat de transis
toren van hetzelfde type van twee aangrenzende rijen tegen el
kaar aan liggen. De power/ground bedrading gebeurt d.m.v. Me
tal2 banen tussen twee rijen van transistoren van hetzelfde
type. De bedrading van de andere netten gebeurt hoofdzakelijk
in het gebied tussen de P-transistoren en N-transistoren.
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4. Plaatsings-algoritmen.

We hebben nu een layout-stij 1 ontworpen. De volgende stap is
het plaatsen van de transistor-paren. We hebben gezien dat we
modules gaan maken die uit meerdere rijen van transistor-paren
bestaan. We zullen de transistoren goed moeten plaatsen om een
optimale layout krijgen. Onder een optimale layout verstaan we
een layout met een kleine oppervlakte. We zullen nu een aantal
algoritmen bespreken die in aanmerking komen voor ons plaats
ings-probleem.

4.1. Enumeratie.

Een mogelijke methode voor plaatsing is enumeratie. Bij enume
ratie gaan we aIle mogelijkheden na om zo de beste te vinden.
Willen we enumeratie doen dan moet het aantal mogelijkheden
beperkt blijven. Het aantal mogelijkheden hangt af van het aan
tal transistoren.

*"
Vdd

I

~ Z = I

I Vss

Fig. Transistor circuit van een CMOS inverter.

In het bovenstaande voorbeeld is het circuit weergegeven van
een inverter. De inverter bestaat uit een P-transistor en een
N-transistor. Beide gates zijn verbonden met het ingangs net I.
Volgens de layout stij 1 worden de transistoren boven elkaar
geplaatst zodat er een rechte pOlysilicon baan nodig is voor de
gates. Symbolisch krijgen we nu de volgende layout.
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__.. Vdd

I z

Vss

Fig. Symbolische layout van een CMOS inverter.

In het bovenstaande voorbeeld kunnen we eenvoudig zien dat er
nog een aantal andere mogelijkheden zijn voor realisatie van
het circuit. We kunnen namelijk de transistoren spiegelen in de
vertikale as door het midden van de transistor. Uitgaande van
een transistor-paar zijn er vier mogelijkheden.

I Z I - __--I......-II_z
I

Fig. Vier mogelijke symbolische layouts van een CMOS in
verter.

Beschouwen we nu een CMOS circuit met N p-transistoren en N
N-transistoren. De transistoren met dezelfde gates worden weer
boven elkaar gelegd. We hebben dus nu N transistoren-paren. De
transistor-paren worden in een rij geplaatst. Een rij bestaat
dus uit N transistor-paren en het aantal mogelijkheden van pla
atsing van de transistor-paren is dan N!. Betrekken we nu ook
de orientaties van de transistoren er bij dan krijgen we de
volgende formule voor het aantal mogelijkheden van plaatsing
van transistor-paren in een rij.
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aantal mogelijkheden = 4n * n!

n

1
2
3
4
5
6
7
8

20

30

n!

1
2
6

24
120
720

5,040
40,320

2.43e18.......
2.65e32

4
32

384
6,144

122,880
2,949,120

82,575,360
2,642,411,520

2.67e30

3.05e50

Fig. Aantal mogelijke oplossingen van een rij van n tran
sistor-paren.

In de bovenstaande tabel zien we duidelijk dat we slechts voor
een beperkt aantal transistor-paren in een rij aIle mogelijk
heden kunnen nagaan om de beste oplossing te vinden. De grens
ligt bij 4 a 5 transistor-paren willen we binnen een redelijke
tijd een oplossing vinden. We richten ons op het plaatsen van
50 transistoren oftewel 25 transistoren-paren. Nu zullen deze
waarschijnlijk niet in een maar in meerdere rijen gelegd wor
den. Maar bij bv. 3 rijen hebben we nog altijd zoln 8 transis
toren-paren per rij.

Een ander nadeel van deze methode is dat we weI een optimale
oplossing vinden voor een rij van transistor-paren maar dat we
daarbij geen rekening houden met de aangrenzende rijen. We wil
len inuners een optimale layout maken bestaande uit meerdere
rijen van transistoren. Daarbij is de lengte van de interne
netten, de netten tussen de onderlinge transistoren, van belang
voor de grootte van de layout.

4.2. simulated annealing.

Een andere mogelijkheid voor het oplossen van het plaatsings
probleem is gebruikt te maken van simulated annealing.
simulated annealing is een algemeen toepasbaar optimalisatie
algoritme. Het is gebaseerd op statistische methoden. Bij
simulated annealing hebben we de volgende zaken:

- Een set van toestanden.
- Een kosten functie die de kosten van een willekeurige

toestand weergeeft.

Simulated annealing zal proberen een toestand te vinden waarin
de kosten minimaal zijn. Het algoritme zal dit probleem probe
ren op te lossen door min of meer willekeurig door de toe
stands-ruimte te lopeno Het willekeurig doorlopen van de toe-
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stands-ruimte wordt gecontroleerd door twee criteria waaraan
het algoritme probeert te voldoen. Die criteria zijn:

Doorloop de toestands-ruimte zodanig dat de kosten zo snel
mogelijk afnemen.

DOQrloop de toestands-ruimte zodanig dat de standaard-af
wijking van de kosten zo langzaam mogelijk afnemen.

Het doel van het eerste criterium is duidelijk. We willen de
kosten van het probleem minimaliseren. Het tweede criterium is
nodig om eventueel in een lokaal minimum vast te raken te ver
mijden.

Door gebruik te maken van simulated annealing kunnen we het
probleem van transistor-plaatsing oplossen rekening houdend met
de grootte van de cell. Als toestands-ruimte gebruiken we de
posities van de transistoren-paren in de cell. De toestands
ruimte wordt doorlopen door willekeurig transistor-paren met
elkaar te verwisselen. De grootte van de cell dient als kosten
functie voor het algoritme.

De transistoren-paren worden initieel willekeurig in een aan
tal rijen geplaatst. Het aantal rijen wordt bepaald door een
schatting te maken van de hoogte en breedte van de cell afhan
kelijk van het aantal transistoren en de gewenste hoogte /
breedte verhouding. Het algoritme kan nu een oplossing proberen
vinden door voortdurend twee transistoren-paren met elkaar te
verwisselen en afhankelijk van de eerder genoemde criteria zo'n
verwisseling te accepteren of te negeren.

We zullen nu de kosten functie verder uitwerken. De hoogte van
een rij wordt bepaald door het aantal netten dat in het bedra
dings-kanaal loopt. Het gaat hierbij om het maximaal aantal
netten dat in een stukje van de bedradings-kanaal loopt. Dit
bepaalt de hoogte van een rij. De hoogte van de cell wordt nu
bepaald door de hoogte van iedere rij in de cell. Dus de hoogte
van de cell is de som van de kanaal-hoogte van de rijen. De
breedte van de cell wordt bepaald door de breedste rij transis
tor-paren in de cell. De breedte van een rij is afhankelijk van
een aantal factoren.

Het aantal transistor-paren.
De mate van diffusie abutment tussen transistoren.
Het aantal vertikale netten, dat zijn netten die twee rij
en met elkaar verbinden.

Het aantal transistoren in een cell ligt vast. Het aantal tran
sistor-paren in een rij ligt ook vast. Omdat de mate van dif
fusie abutment de breedte van een rij bepaalt willen dat het
aantal transistor-paren per rij variabel is. Dit betekent dat
een verandering van toestands-ruimte ook het verplaatsen van
een transistor-paar van de ene rij naar de andere rij kan
zijn.
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De mate van abutment tussen transistoren wordt bepaald door de
orientatie van de transistoren onderling. Bij een verandering
van toestand moeten we dus ook rekening houden met de orientat
ie van de transistoren. Oat willen zeggen dat we een transis
tor-paar niet aIleen verplaatsen maar ook dat we de orientatie
van zo'n paar willekeurig zullen veranderen.

Een derde punt waar we rekening mee moeten houden zijn de net
ten die verschillende rijen met elkaar verbinden. Deze netten
kunnen tussen twee transistoren door lopen als deze niet met
elkaar door diffusie verbonden zijn. Als er geen plaats tussen
de transistoren is voor deze netten dan zullen we extra ruimte
moeten reserveren. Nu hebben we al gezien dat we beter zo min
mogelijk netten tussen twee rijen kunnen hebben. Maar dat wil
niet zeggen we voor een willekeurig circuit er voor kunnen zor
gen dat er inderdaad geen netten tussen twee rijen lopeno

Uiteindelijk krijgen we een complexe kosten functie voor ons
plaatsings-probleem. Dit betekent dat er na iedere verwisseling
van transistor-paren veel rekenwerk moet worden gedaan om de
kosten van de nieuwe situatie uit te rekenen.

4.3. Euler-paden.

In [3] wordt een methode beschreven om voor een Full-CMOS cell
een optimale plaatsing te realiseren. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een graaf. Er worden twee grafen opgesteld. Een
voor het sub-circuit met P-transistoren en een voor het sub
circuit met N-transistoren. In de graaf is een knoop de drain
/source contacten van transistoren van hetzelfde net en is een
tak de gate van een transistor. We proberen een EULER-pad te
vinden. Dit houdt in dat we een volgorde van takken proberen te
vinden zodanig dat ieder tak slechts een maal doorlopen wordt.
Die volgorde moet voor beide grafen gelden. Indien dit niet
lukt proberen we de grafen in tweeen te delen. Vervolgens zoe
ken we in beide sub-grafen opnieuw naar een EULER-pad. Vinden
we een EULER-pad, een volgorde van takken, dan houdt dat in dat
de transistor-paren in die volgorde in een stuk diffusie legt
kunnen worden. De methode levert niet in aIle gevallen een op
timale layout. Het algoritme is soms niet in staat een transis
tor volgorde te vinden om transistoren in een stuk diffusie
leggen.

Er zijn ook methoden ontwikkeld die deze tekortkomingen opvan
gen. Deze methoden veranderen de volgorde van de transistoren
in de transistor-netlist om een minimaal aantal diffusie onder
brekingen te krijgen.

Het nadeel van de bovenstaande methoden is dat deze methoden
aIleen werken voor een Full-CMOS circuit bestaande uit twee
complementaire sub-circuits. We gaan uit van meer complexere
schakelingen met meerdere Full-CMOS circuits. Laten we nu de
volgende methode bekijken. We gaan voor ieder Full-CMOS poort
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een stukje layout maken met behulp van EUler-paden. Ieder
stukje layout stel dus een logische poort voor met n ingangen
en een uitgang. Schematische kunnen die logische poorten als
voIgt weergeven.

[

13 ingangs IJpoort

1--1

I
~n:l
L:0~

I

I I

Fig. Full-CMOS poorten.

De breedte van iedere Full-CMOS poort is dan bepaald door het
aantal transistor-paren en het aantal diffusie onderbrekingen.
We krijgen nu in plaats van plaatsing van transistoren-paren nu
plaatsing van logische poorten met verschillende breedten.

poort 1

poort 4

poort

I

poort

I

Fig. Plaatsing van verschillende poorten in twee rijen.

Voor het aantal poorten geldt dat dit kleiner of gelijk is dan
het aantal transistor-paren. Uitgaande van een gemiddelde van 2
transistor-paren per poort (2 ingengen) wordt de complexiteit
van N! teruggebracht naar (N/2)!. Om tot een layout komen moe
ten dus deze cellen optimaal plaatsen. Daarbij houden we dan
rekening van de interconnectie tussen de cellen. De vrijheid
is nu weI beperkt.

We krijgen nu een ander plaatsings-probleem. Nu hebben we het
probleem van het plaatsing van poorten in een of meerdere rijen
waarbij de plaats van de transistoren in de logische cellen
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vast ligt. Met deze methode kunnen we weI optimale logische
poorten maken maar het plaatsen van deze poorten wordt bemoei
lijkt doordat de transistoren in de cellen geen vrijheid meer
hebben.

4.4. Min-cut.

Een andere mogelijkheid om tot een oplossing te komen is het
probleem telkens hierarchisch te delen. Bij iedere deling krij
gen we twee nieuwe problemen die we dan weer kunnen delen. We
hebben een oplossing gevonden als we geen deling meer kunnen
maken.

We kunnen daarvoor gebruik maken van een partitioning algori
tme. Een bekend partitioning algoritme is het min-cut algoritme
van Kerninghan en Lin. Het verdeelt een graaf in twee gelijke
sub-grafen zodanig dat de doorsnede, het aantal takken, mini
maal is.

REPEAT

A'= A; B'= B

FOR i=1 TO n/2 DO
{
Compute D values for all a element of A' and b element of B'

Find ai and bi that maximize Gi = Dai + Dbi - Caibi

Move ai to Band bi to A

Remove ai and bi from further consideration in this pass
}

FIND k that maximizes Gmax = SUM[i=1,k] (Gi)

IF Gmax > 0 then Exchange a1, ... ,ak with b1, ... ,bk

UNTIL Gmax = 0

Voor ons plaatsings-probleem kunnen het min-cut algoritme als
voIgt gebruiken. De elementen voor het algoritme zijn de tran
sistor-paren. De transistor-paren zijn met elkaar verbonden
door netten. De transistor-paren worden in twee gelijke delen
verdeeld. De algoritme kan een minimale doorsnijding maken
door, volgens bovenstaand algoritme, paarsgewijs twee transis
tor-paren met elkaar te verwisselen. Het doeI is een minimale
aantal verbindingen, d.w.z. minimaal aantal netten, tussen de
twee verzamelingen van transistor-paren.

Er zijn een aantal nadelen aan dit algoritme. Het algoritme
gaat er van uit dat de twee deel verzamelingen beide even groot
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zijn. Op die manier kunnen er steeds paren gevormd worden. Het
voordeel hiervan is dat de balans automatisch in orde is. In de
praktijk is de kans klein dat de deel-verzamelingen even groot
zijn. Willen we een probleem van n,elementen zo oplossen dan
moet n een macht van 2 zijn. Dus n=2 1 , i=1,2 ...m.

Een ander nadeel is dat we veel moeten doen. We moeten steeds
een element uit de ene verzameling en een element uit de andere
verzameling zoeken zodanig dat bij verwisseling de winst maxi
maal is. Dit betekent veel zoekwerk voor het algoritme. Ook
worden de verwisseling niet meteen uitgevoerd maar in een
aparte verzameling bijgehouden. Als ieder element een kandidaat
uit de andere verzameling gevonden heeft dan worden de elemen
ten verwisseld. Nu worden niet aIle elementen verwisseld maar
aIleen de elementen waarvoor dat de som van de winst maximaal
is.
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5. Bet plaatsings-algoritme.

In het voorafgaande hoofdstuk hebben we een aantal methoden
gezien die we kunnen toepassen voor het plaatsen van transis
toren. We zullen nu het algoritme beschrijven dat uiteindelijk
is toegepast. De keuze voor dit algoritme is gebaseerd op een
aantal aannamen cg. eisen. Deze zijn:

Plaatsen transistoren tot 50 transistor-paren.
Rekening houden met buur-relaties.
Binnen een redelijk tijd een oplossing vinden.
Een transistor-netlist is het gegeven circuit.

Bet uiteindelijk algoritme bestaat uit een aantal deel algorit
men.

1. Verdelen van CMOS poorten over meerdere rijen.

2. Plaatsen van transistor-paren in aIle rijen rekening
houdend met de interconnectie tussen rijen en de mogelijk
heid van diffusie abutment.

3. Het orienteren van transistoren voor het verkrijgen van
maximale diffusie abutment.

5.1. Verbindingen tussen transistoren.

We zullen nu eerst wat nader ingaan op mogelijke verbindingen
tussen transistoren. We zullen kijken hoe zo'n verbinding dan
het beste gelegd kan worden.

Sn G Dn Gate Gates van de transistoren
a Sn Source van de N-transistor
t Dn Drain van de N-transistor
e Sp Source van de P-transistor

Dp Drain van de p-transistor

Sp Dp

Fig. Een transistor-paar met vijf contacten.

In totaal heeft een transistor-paar vij f aansluitpunten. We
kunnen nu de volgende verbindingen onderscheiden.
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Gate -Gate

Sn/Dn-Sn/Dn

Sp/Dp-Sp/Dp

Sn/Dn-Sp/Dp

verbinding tussen de gates van twee transistor
paren.

verbinding tussen source en drain van N-transis
toren.

verbinding tussen source en drain van P-transis
toren.

verbinding tussen source of drain van een P
transistor en de source of drain van een N-tran
sistor.

G -NIP verbinding van de gates van een transistor-paar
met de source of drain van een N-transistor en
de source of drain van een P-transistor.

Breedte Hoogte

1 Gate-Gate 1 metal baan
in een rij

2 Gate-Gate

3 Gate-Gate 1 polysilicon baan 1 metal baan
in twee rijen

4 Gate-NIP 1 metal baan
in een rij

5 Gate-NIP 1 polysilicon baan 1 metal baan
in twee rijen

6 SID-SID
naast elkaar

7 SID-SID 1 diffusie onder- 1 metal baan
niet naast elkaar breking

8 SID-SID 2 metal banen 2 metal banen
in twee rijen

De kosten van een verbinding is afhankelijk van de posities van
de contacten in de layout. We zullen bovenstaande mogelijkhe
den verder uitwerken d.m.v. tekeningen
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----+------+-----r

1 ->

A B A c

+----+-

3 ->

B C

<- 2

--+

1------+------+--1-

Fig. Situaties 1, 2 en 3.

In bovenstaande tekening zien we mogelijke verbindingen tussen
twee gates van twee transistor-paren. Liggen deze gates in de
zelfde rij dan hebben we hier een horizontale baan nodig. Lig
gen de gates in twee aangrenzende rijen dan kunnen we mits de
gates boven elkaar liggen goedkoop een verbinding maken.
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1;---1-------;;------;;---1-

A F

<- 4

<- 5

E G

11---+---1---+---f---+---!-

Fig. situaties 4 en 5.

In de nu bovenstaande tekening zien we verbindingen tussen een
gate en een drain/source contact. oit kost altijd een via.
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1--1----~f----~r----~

A

<- 8

D F

<- 6

<- 7

11-----+-------+-----+------~

Fig. situaties 6, 7 en 8.

uit de bovenstaande tekening b1ijkt dat situatie 8 veel opper
v1akte vereist. Daarom is het beter deze situatie te vermijden.
Dit kunnen we bereiken door de groepen transistor-paren in een
rij te p1aatsen. Zo'n groep transistor-paren is een verzame1in
gen transistoren die samen een 10gische functie vormen.

x = NOT ( A AND B )
Y = NOT ( X OR C )

Indien we bovenstaande functies beschouwen a1s twee aparte 10
gische functies dan kunnen we voor iedere functie een transis
tor-netlist maken.

A

B

C

=:1 AND 1->1;1-> Y-- I>~
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De transistoren in zoln logische functie nu beschouwen als een
groep. De NAND heeft twee ingangs-netten en een uitgangs-net.
De power en ground netten laten we buiten beschouwing. Met de
in- en uitgangs-netten kunnen de situaties 1 tim 5 ontstaan.
Verder kunnen de situaties 6 en 7 ontstaan tussen transistoren
in de logische functie. Bij het verdelen van de transistoren
paren over twee of meerdere rijen volstaat het nu om aIleen te
kijken naar de netten tussen de logische blokken onderling. Bij
het plaatsen van de transistor-paren in een rij heeft diffusie
abutment (situatie 6) een overheersende invloed.

5.2. Diffusie abutment nader bekeken.

We hebben gezien in de layout stijl dat we door middel van dif
fusie abutment de afstand tussen transistoren flink kunnen ver
kleinen. We zullen nu eens kijken waar in de schakeling van
transistoren diffusie abutment optreedt.

In1211

Vss

Vdd

,>
Z Eind-contacten

L>

Fig. Eind-contacten van een cell.

Ieder Full-CMOS cell heeft twee paar eind-contacten. Een eind
contact is een drain of een source aansluiting van een transis
tor. Deze aansluitingen behoren tot een specifiek net. Er zijn
vier categorieen nl.

Vdd, de power,
Vss, de ground,
Z, de uitgang van de Full-CMOS cell,
I, ieder intern net in de Full-CMOS cell.
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, <-- Vdd

A -*1
1, r <-- I

C -*1 B -*1
1 1

i J
<-- Z

B -I
I ->, A

IC -I ,
<-- vss

Fig. De verschillende type netten van een CMOS cell.

We kunnen een cell met een andere cell verbinden door middel
van diffusie abutment dan en slechts dan als de source/drain
aansluiting van beide P-transistoren tot het zelfde net behoren
en beide source/drain aansluiting van beide N-transistoren tot
het zelfde net behoren. We kunnen daarom beter spreken van
eind-contacten paren. De eind-contacten paren kan tot de vol
gende klasse behoren. (Vdd,Vss), (Z,Z), (Vdd,Z), (Z,Vss) en
(1,1). Tot de klasse van (1,1) behoren aIle eind-contacten pa
ren die minstens een I (intern) net hebben. Dus (Vdd,I),
( I , Vss), (Z , I), ( I , Z) en ( I , I) .

Voor diffusie abutment komen dus aIleen in aanmerking de eind
contacten paren (Vdd, Vss), (Z , Z), (Vdd, Z) en (Z , Vss). Gaan we
ook nog uit van aIleen maar Full-CMOS cellen dan is aIleen dif
fusie abutment mogelijk indien de contacten-paren van twee
blokken van het type (Vdd,Vss) zijn. Immers indien een eind
contact van het type Z dan is er geen diffusie abutment moge
lijk omdat de uitgang (Z) aangesloten wordt op een ingang van
een andere cell (transistor gate) hetgeen geen diffusie is. WeI
is diffusie abutment mogelijk indien we ook pass-transistor
logica toelaten.

5.3. Ret ratio JIlin-cut algoritme met een simulated annealing
acceptatie criterium.

Alvorens het algoritme voor de plaatsing van transistoren-paren
uit te werken zullen we eerst het basis algoritme dat hiervoor
gaan gebruiken uitleggen. Het basis algoritme is een ratio min
cut algoritme met een simulated annealing acceptatie criterium.
De algoritme heeft als doel een verzameling elementen in twee
sUb-verzamelingen te splitsen zodanig dat de kosten van deze
toestand van elementen minimaal is. Een verandering van toes
tand is een verplaatsing van een element in de ene verzameling
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naar de andere verzameling. De mate van verandering van kosten
bij deze verandering in de toestands-ruimte bepaalt of deze
verandering geaccepteerd wordt of niet. Het algoritme eindigt
als er geen verandering in de toestands-ruimte meer optreedt.

alpha:=lOO

DISTRIBUTE elements

REPEAT

FOR all elements DO

COMPUTE current cost+balance

MOVE element

COMPUTE new cost+balance

IF COST(new cost+balance) -

COST(current cost+balance) < alpha x (l+noise)

THEN ACCEPT MOVE

ELSE REJECT MOVE

NEXT element

ENDFOR

alpha := alpha * alpha_decrement

UNTIL no move is accepted

De kosten bestaan uit twee gedeelten. Een deel is de kosten
voor de interconnectie tussen de twee verzamelingen. Het andere
deel van de kosten heeft het evenwicht tussen de twee verzame
lingen aan. Omdat· we niet paarsgewijs elementen verwisselen
maar steeds een element van de ene verzameling naar de andere
verzameling verplaatsen, kunnen aIle elementen in een van de
twee verzamelingen terecht komen. In deze toestand is vaak de
kosten minimaal. Om dit te voorkomen wordt een tweede functie
gemaakt die het evenwicht tussen de verzamelingen aangeeft.
Zijn de verzamelingen in evenwicht dan zijn deze kosten nul.

Het verschil tussen de som van de kosten na en de som van de
kosten voor de verplaatsing is een getal dat zowel positief als
negatief kan zijn. Als het negatief is dan betekent dit dat we
de nieuwe toestand altijd accepteren. Immers een negatief getal
betekent dat de totale kosten na de verplaatsing kleiner zijn
dan de totale kosten voor de verplaatsing. We hebben dus een
betere toestand gekregen. Is het getal positief dan kunnen we
afhankelijk de grootte van het getal en de grootte van alpha
de nieuwe toestand accepteren. In het begin van dit proces zal
alpha groot zijn. Dit betekent dat we in het begin makkelijk
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een verslechtering van de toestand accepteren. Op het einde van
dit proces zal alpha een waarde hebben in de buurt van nul en
zullen we dus nauwelijks een verslechtering accepteren.

Het getal alpha is een positief getal dat langzaam naar 0 loopt
volgens de formule alpha := alpha * alpha_decrement.
Alpha_decrement is een getal kleiner dan 1. Meestal ligt dit
getal tussen 0.95 en 0.999. Om te voorkomen dat we in een
lokaal minimum terecht komen wordt aan het getal alpha een ran
dom factor toegevoegd.

5.4. Eerste plaatsings-stap.

In de eerste plaatsings-stap zullen groepen van transistoren
toegekend worden aan een aantal rijen. We gaan er van uit dat
het aantal rij en al bekend is. Onder een groep transistoren
paren verstaan we die transistoren die tot hetzelfde pull-up en
pull-down circuit behoren. De groepen zijn niet even groot maar
afhankelijk van de complexiteit van het circuit. Het algoritme
dat we gaan gebruiken is het ratio min-cut algoritme met simu
lated annealing acceptatie criterium dat we hiervoor hebben
besproken.

Het ratio min-cut algoritme wordt nu eerst gebruik voor het
doorsnijding van de cellen die uit meerdere rijen bestaan. De
transistoren worden verdeeld over die rijen. Voor de doorsnijd
ing is het volgende van belang.

- De rijen moeten evenwichtig gevuld worden met transistor
en.

- Het aantal netten dat tussen de rijen loopt moet minimaal
zijn.

Een cell bestaat uit een aantal logische functies die opgebouwd
zijn uit een stel transistoren. uit een analyse van kosten van
de plaatsen van transistoren in verschillende rijen blijkt dat
het ongunstig is als de transistoren behorende tot een logische
functie in meerdere rijen geplaatst worden. Daarom verdelen we
niet de transistoren over de rijen maar de logische functies.

L....-__F_l_._._F_n I--> Fl,F4,F6, •• Fn

F2,F3,F5, •. Fn-l

Fig. Horizontale doorsnijding van een cell.

Voor het algoritme is ook van belang de netten die I inks en
rechts van de cellen lopeno Deze netten lopen naar de aangren
zende cellen.
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Cell 1 Cell 2 Cell 3

Fig. Horizontale doorsnijding van meerdere cellen.

In dit voorbeeld is het gunstig als we voor cell 2 de functies
F3 en F4 naar de bovenste rij verplaatsen. Echter als we de
drie cellen als een geheel beschouwen dan is het ook gunstig
als we in cell 1 F2 naar de onderste rij verplaatsen en in cell
3 F5 in de onderste rij zetten. Dus om de functies van een cell
in twee of meerdere rijen te verdelen kunnen we beter ook de
aangrenzende cellen meenemen. Het probleem van de verdelen van
de functies in twee of meerdere rijen wordt vergroot naar het
verdelen van de functies van een strook van de regelmatige
structuur in twee of meerdere rijen. Echter de functies kunnen
niet verplaatst worden van de ene cell in een andere cell in
dezelfde strook van de regelmatige structuur. Voor het voor
beeld betekent dit dat bv. functie Fl niet verplaatst kan wor
den van cell 2 of cell 3.

I Cell 1

1\ 1\
Rij 1 1- -I Cell 2 Rij 1 1- -I Cell 3 Rij 1 I

I I I
minimaal aantal

I I-I I-I
netten

I

I-~ I-~I Cell 1 Rij 2 -I Cell 2 Rij 2 -I Cell 3 Rij 2 I
\ \

aantal netten is constant

Fig. Doorsnijding van netten.

In dit voorbeeld bestaat cell 2 uit twee rijen. De aantal func
ties stellen we op n. De algoritme zal nu de functies verdelen
over twee rijen op de volgende methode.

FOR all rows in cell DO

alpha:=lOO

DISTRIBUTE transistor-groups

REPEAT
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FOR all transistor-group in row DO

COMPUTE current cost+balance

MOVE a transistor-group to the opposite side

COMPUTE new cost+balance

IF COST(new cost+balance) -

COST(current cost+balance) < alpha x (l+noise)

THEN ACCEPT MOVE

ELSE REJECT MOVE

NEXT transistor-group

ENDFOR

alpha := alpha * alpha_decrement

UNTIL no move is accepted

NEXT row

ENDFOR

We gaan dus een verzameling groepen transistor-paren in tweeen
delen. Dit doen we door te kijken naar de winst die we behalen
al s we een groep van de ene helft naar de andere hel ft ver
plaatsen.

De twee criteria worden vertegenwoordigd een tweetal functies
nl. een kosten functie en een balans functie. De combinatie van
deze twee functies gaan we nu minimaliseren.

We moeten nu nog te twee functies specificeren. Voor de kosten
functie geldt het volgende. De doel is zo min mogelijk netten
in de doorsnijding. We kunnen dus als kosten functie gebruiken
het aantal netten in de doorsnijding. Nu is niet ieder net even
makkelijk te leggen. We hebben al gezien dat als we twee tran
sistoren-paren met hetzelfde net voor de gates boven elkaar
leggen dat we dan vrij goedkoop een verbinding kunnen maken.
Dit geldt niet als we bijvoorbeeld een net hebben tussen een
gate en een Drain/source contact van een transistor. In zo I n
geval moeten we minstens een via ergens leggen. Dit soort net
ten kunnen we een hogere kosten geven. We komen dan tot de vol
gende kosten functie.

- Ieder Gate - Gate net heeft een kosten van 1.
- Ieder Gate - Contact net heeft een kosten van 2.
- Ieder Contact - Contact net heeft een kosten van 3.

Een balans functie ziet er als voIgt uit. Als de beide deel
verzamelingen even groot zijn dan is de doorsnijding in even-
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wicht. De balans functie geeft dan de waarde nul. Als alles in
een deel verzameling zit dan is de waarde van de balans functie
hoog. De doorsnijding is volledig uit evenwicht. De balans fun
ctie geeft dus aan de mate waarin een doorsnijding uit even
wicht is. Een goede functie voor de balans is de volgende.

( aantal links - aantal rechts )2
Balans:=----------------

( aantal links + aantal rechts )2

Deze balans functie geeft aan waarde tussen 0 en 1 en heeft een
kwadratisch karakter. Bij een kleine onevenwichtigheid zal de
invloed van de balans functie gering zijn. Is de doorsnijding
behoorlijk uit evenwicht dan zal de balans functie de overhand
krijgen.

De totale kosten functie ziet er nu als voIgt uit.

Total kosten = kosten + balans_gewicht * balans.

Tot nu toe hebben we aIleen een groep van transistor-paren in
twee sub-groepen verdeeld. Het is ook wenselijk dat we een cell
met meer dan twee rijen willen maken bv. in drie a vier rijen.
Ook dan gebruiken we hetzelfde algoritme. Voor bv. vier rijen
kunnen we de groep verdelen in twee groepen en vervolgens deze
twee groepen weer verdelen in twee groepen. Zo ontstaan vier
groepen. In dit geval wordt een verzameling verdeelt in n groe
pen waarbij n een macht van 2 is. In het algemeen willen we een
verzameling in groepen verdelen waarbij n > 1 is. Dit kunnen we
bereiken door gewichten te geven aan de balans functie.

2 3 4 5
/ \ / \ / \ / \

1 1 2 1 2 2 3 2
/ \ / \ / \ / \ / \

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
/ \

1 1

Fig. Schema van deling.

Als we bv. een verzameling in drie min of meer gelijke delen
willen splitsen dan delen we de verzameling eerste in tweeen
met een verhouding van 2:1. Dit betekent dat de deling zodanig
gebeurt dat een deel twee maal zo groot is als de andere. Daar
na wordt het grote deel nog eens gedeeld zodat uiteindelijk
drie gelijke delen ontstaan. De gewichten voor de balans
functie zijn bij de eerste deling 1:2. Algemeen geldt de vol
gende formule voor de deling in n rijen.

34



gewicht2 :=
gewichtl

n DIV 2
n - gewicht2

(gewichtl * aantal links - gewicht2 * aantal_rechts)2
balans:=----------------------------

(gewichtl * aantal links + gewicht2 * aantal_rechts)2

5.5. Tweede plaatsings-stap.

In de tweede plaatsings-stap gaan we de transistoren in iedere
rij van iedere cell plaatsen. Dit doen we met hetzelfde algo
ritme als in de vorige stap. We gaan nu de cellen die boven
elkaar liggen iedere keer vertikaal doorsnijden. Het vertikaal
doorsnijden gebeurt voor aIle boven elkaar liggende rijen tege
lijkertijd.

Cell 1 Rij 1

Cell 2 Rij 1

Cell 2 Rij 2

I Cell 3 Rij 1 I

->

eerste doorsnijding

->

tweede doorsnijding

Fig. Het doorsnijden van meerdere rijen.

Door de cellen herhaaldelijk vertikaal te doorsnijden wordt de
uiteindelijke plaatsing van de transistoren bepaald. De door
snijding gebeurt net zo vaak totdat ieder stukje cell maximaal
een transistor-paar bevat. Nadat aIle cellen vertikaal door
sneden zijn liggen de posities van de transistoren-paren ten
opzichte van elkaar vast.

Bij de vertikale doorsnijding van de cellen moeten we rekening
houden met de netten. De netten kunnen zowel horizontaal als
vertikaal in de cellen lopen. De meeste netten zullen aIleen
horizontaal lopen en liggen meestal in een rij. De verdeling
van de cellen in meerdere rijen, als besproken in 5.4 is, heeft
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als doel de vertikaal lopende netten te minimaliseren. Als deze
netten in twee verschillende cellen vertegenwoordigd zijn dan
zullen deze netten met contacten aan de rand van de cellen moe
ten verbinden.

Cell 1 [C
I
a Cb cCi
---I-I~

Cell 2 [ba b-bb~
-->

Abutment

Ca Cb Cc
1--1-1
Ca Cb Cc

Fig. Twee cellen met contacten.

We willen deze contacten op een gunstige plaats neer leggen. De
transistoren die met deze contacten verbonden moeten worden,
willen we daarbij in de buurt van de contacten leggen.

De kosten functie is afhankelijk van het aantal netten dat we
doorsnijden en van de individuele kosten van de netten. AIge
meen is het gunstig als we zo min mogelijk netten doorsnijden.
Maar de kosten van de netten zijn niet gelijk. Beschouw het
volgend voorbeeld.

Cell 1 Net 2

Cell 2 I_N_e_t_1 N_e_t_1_,_N_e_t_2----11

Fig. Doorsnijding van twee cellen.

Net 1 ligt aIleen in cell 2 en wordt in deze situatie doorsne
den. Mocht deze situatie zo blijven dan kan later net 1 gelegd
worden in het kanaal tussen de N-transistoren en P-transistor
en. Net 2 wordt nu ook doorsneden. Net 2 is moeilijker te leg
gen. Het loopt in twee verschillende cellen en we zullen daarom
contacten moeten leggen. We hebben al gezien dat vertikale be
drading goedkoop kan als de contacten of transistoren boven
elkaar liggen of tenminste dicht in de buurt. We kunnen dit
bereiken door de kosten van een net van dit type hoger te maken
dan de kosten van een net van het type Net 1. Zo ontstaan voor
het algoritme zes gebieden.
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Y-as A

Rij n-l
I

links-boven
I

I
rechts-boven

I

Rij n
I

links-midden
I

I
rechts-midden

I

Rij n+l
I

links-onder

I

I
rechts-onder

I
X-min (X-min+x-max)/2 X-maxo

-1----------------------------->
x-width X-as

Fig. De vertikale doorsnijding van rijen.

Het algoritme zal rl.J voor rij een doorsnijding doen. In het
bovenstaande schema wordt op dit moment rij n doorsneden. De
transistor-paren in het gebied (X-min, (X-min+X-max)/2) van rij
n kunnen verplaatst worden naar het gebied «X-min+X-max) /2,
X-max) van rij n en omgekeerd. Om de kosten te bepalen van een
verplaatsing van een transistor-paar van de ene helft naar de
andere moeten de kosten weten van de doorsnijding voor en na de
verplaatsing. Het verschil tussen deze twee heeft de winst van
de verplaatsing. De kosten van een net is afhankelijk van de
plaatsen waar het net aanwezig is.

Zoals we in bovenstaande tekening zien ontstaan er 6 gebieden.
De kosten voor een net is afhankelijk van de aanwezigheid van
dat net in de verschillende gebieden. Er zijn 64 mogelijkheden.
De kosten zijn in ieder geval nul als het net aIleen in een of
meerdere gebieden aan de linkerkant aanwezig is of als het net
in een of meerdere gebieden aan de rechterkant aanwezig is. De
kosten worden berekend voor een transistor-paar. Rij n is de
rij die we op dit moment aan het doorsnijden zijn. Dus voor
berekening van de kosten zitten de netten altijd in een van de
gebieden links-midden en rechts-midden.

De kosten voor de netten zijn nu verder als voIgt opgebouwd.
Het goedkoopste is als een net zich bevindt in de gebieden
links-midden en rechts-midden. Als een net ook aanwezig is in
gebieden onder en boven de huidige rij dan zijn de kosten flink
hoger afhankelijk waar in welke gebieden het net allemaal aan
wezig is. De kosten worden bepaald door de moeilijkheid van
bedrading voor dat net.

Tot nu toe hebben we aIleen naar de posities van de netten ge
keken. In het begin van het verhaal hebben we gezien dat dif
fusie abutment van transistoren belangrijk is voor de kwaliteit
van de layout. Bij het doorsnijden van de rijen van de cellen
willen we ook dat de transistoren die we met diffusie kunnen
aansluiten naast elkaar komen te liggen. Dit hebben we niet in
de hand. Het algoritme verdeelt de verzameling transistor-paren
steeds in tweeen. Pas als er geen doorsnijding meer mogelijk is
kunnen we kijken of het mogelijk is transistoren met diffusie
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te verbinden. Om er voor te zorgen dat transistoren met even
tueel diffusie abutment bij elkaar te houden, wordt de kosten
functie uitgebreid. We zullen netten die mogelijk in diffusie
gemaakt kunnen worden een extra kosten geven als ze worden
doorsneden. ,

A -I

<- Net 1

B -I c -I

11--..11 <- Net 2

Fig. Parallel-serie schakeling met drie transistoren.

In het bovenstaand voorbeeld zien drie transistoren. Deze tran
sistoren kunnen we zonder diffusie onderbreking naast elkaar
leggen. Net 1 is een net met drie transistor-contacten. Bij
diffusie abutment zijn altijd twee contacten met elkaar verbon
den. Dit betekent voor net 1 dat tijdens de doorsnijdingen een
diffusie onderbreking ontstaat. Bij de eerste doorsnijding van
deze drie transistoren zal net 1 al doorsneden worden. Dit
betekent niet dat er geen diffusie abutment meer mogelijk is.
Bij de tweede doorsnijding zal net 1 weer doorsneden worden.
Dit is nu wel de laatste doorsnijding. Om de transistoren die
de mogelijkheid van diffusie abutment bezitten zo lang mogelijk
bij elkaar te houden zullen we voor diffusie doorsnijding extra
kosten berekenen. Deze kosten zullen alleen maar lokaal gelden.

1

A

1

1
B

2

2 c

Fig. Doorsnijding van drie transistoren met diffusie
abutment.
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Rij n-l

maxx-min X-links X-rechts X-

Rij n

Rij n+l

X-doorsnijding

Fig. Vertikale doorsnijding van rijen.

Er komen extra kosten voor een net als er P-transistoren met
Source/Drain contacten zowel in het gebied (X-links,X-doorsnij
ding) al in het gebied (X-doorsnijding,X-rechts) liggen of als
er N-transistoren in beide gebieden liggen. De kosten gelden
byvoorbeeld niet als een p-transistor in het gebied
(X-min,X-links) en een in het gebied (X-doorsnijding,X-rechts).
Ook komen er geen extra kosten als er een P-transistor in het
gebied (X-links,X-doorsnijding) ligt en een in het gebied
(X-doorsnijding, X-rechts) maar in een bovenliggende rij. Het
gaat uitsluitend om de transistoren in de rij en het gebied dat
op dat moment doorsneden wordt.

Als balans functie gebruiken we dezelfde functie als in de
eerste plaatsings-stap. AIleen zijn nu de elementen de transis
toren in de rij.

( aantal links - aantal rechts )2
Balans :=

( aantal links + aantal rechts )2

De totale kosten functie ziet er nu zo uit.

Total kosten= kosten + diffusie kosten + balans_gewicht*balans.

En het algoritme is .•.

PROCEDURE min-cut_row(current-window)

FOR all transistor-pairs in current-window DO

COMPUTE current cost+balance

MOVE transistor-pair to the opposite side

COMPUTE new cost+balance

IF COST(new cost+balance) -
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COST(current cost+balance) < alpha x (l+noise)

THEN ACCEPT MOVE

ELSE REJECT MOVE

NEXT transistor-pair

ENDFOR

ENDPROCEDURE

PROCEDURE transistor-placement( x-left, x-right )

IF MAX(transistor-pairs for all rows in (x-left,x-right) > 1)

THEN alpha:=100

REPEAT

change:=FALSE

FOR all rows DO

IF transistor-pairs in current row > 0

THEN min-cut-row current row

IF transistor-pairs moved

THEN change:=TRUE

NEXT row

ENDFOR

alpha := alpha * alpha_decrement

UNTIL not change

transistor-placement( x-left ,(x-left + x-right) DIV 2)

transistor-placement( (x-left+x-right) DIV 2 , x-right)

ENDPROCEDURE

5.6. Diffusie abutment.

Om de uiteindelijk orientaties van de transistoren te verkrij
gen wordt in deze stap geprobeerd om transistoren zo gunstig
mogelijk te orienteren. Dit orienteren van transistoren gebeurt
rij voor rij en is onafhankelijk van andere rijen.

40



We hebben al gezien dat de meeste abutment in een groep van
transistoren voorkomt. Vanuit die gedachte werkt dit algoritme.
We gaan eerst diffusie abutment realiseren binnen deze groepen.
In een tweede stap gaan we vervolgens kijken of eventueel tus
sen twee groepen transistoren abutment mogelijk is. Het orien
teren van de transistoren in een groep doen we door aIle moge
lijkheden na te gaan. Het aantal mogelijkheden is afhankelijk
van het aantal transistor-paren in een groep.

Aantal mogelijk orientaties = 4(aantal transistor-paren)

n 4n

1 4
2 16
3 64
4 256
5 1024
6 4096
7 16384
8 65536
9 262144

10 1048576

Het aantal mogelijke orientaties meent drastisch toe met het
aantal transistor-paren. Toch is deze methode geoorloofd omdat
er een fysische beperking is van een Full-CMOS poort. De snel
heid van een CMOS poort wordt bepaald door het aantal transis
toren dat in serie geschakeld zijn en door de W/L verhouding
van de transistoren. Daarom worden de meeste CMOS poorten niet
groter dan zoln 9 a 10 transistoren-paren.

Het algoritme dat we gebruiken is enumeratie. We gaan aIle mo
gelijkheden na voor de transistor-orientaties van een CMOS cir
cuit. Daarbij kennen aan iedere combinatie van orientaties een
kosten toe. De combinatie met de kleinste kosten wordt be
waard.

PROCEDURE try_all( transistor-pair)

IF transistor-pair = empty

THEN compute_cost

ELSE BEGIN

FOR i:=l TO 4 DO

try_all( next transistor-pair)

CASE i OF

1,3 exchange(P-drain,P-source)
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2,4 : exchange (N-drain,N-source)

ENDCASE

ENDFOR

END

ENDPROCEDURE

PROCEDURE compute_cost

FOR i:=first transistor-pair+l TO last transistor-pair DO

cost:= cost +
cost_abutment(transistor-pair[i-l],transistor-pair[i])

ENDFOR

IF cost < best cost

THEN save current situation

best cost := cost

ENDPROCEDURE

De kosten van abutment is afhankelijk van mate van abutment
tussen twee transistor-paren en het type van de netten • Be
schouw het onderstaande voorbeeld.

1

Tl

2

T2

3 4

T3

5

8 7 9

Fig. Abutment tussen drie transistor-paren.

In dit voorbeeld zien we de abutment tussen drie transistor
paren. De P-transistoren van paar Tl en T2 zijn met elkaar ver
bonden d.m.v. diffusie-abutment. Hetzelfde geldt voor de
N-transistoren van T2 en T3. Het resultaat is dat er twee dif
fusie onderbrekingen zijn. Deze twee onderbrekingen liggen niet
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tussen dezelfde transistor-paren. De gate van transistor-paar
T2 heeft zowel een grote afstand t.o.v de gate van transistor
paar Tl door een N-diffusie onderbreking als een grote afstand
t.o.v. de gate van transistor-paar T3 door een p+ diffusie
onderbreking. We kunnen de N-transistor van T2 omdraaien. Er
ontstaat dan een onderbreking van N+ diffusie tussen T2 en T3.
Maar nu vindt er N+ diffusie abutment plaats tussen Tl en T2.

1

6

Tl

2

7

T2

3

8

4

7

T3

5

9

Fig. Een gunstiger situatie van abutment tussen drie tran
sistor-paren.

Ret resultaat is dat nu zowel in het P gebied als in het N ge
bied diffusie abutment is tussen de transistor-paren Tl en T2.
Daardoor is de afstand tussen Tl en T2 kleiner geworden. De
afstand tussen T2 en T3 is gelijk gebleven. Dit resultaat kun
nen we bereiken door verschillende kosten toe te kennen aan
aIle mogelijke combinaties.

1

Tl

2

T2

3 1

Tl

2

T2

3

4 Vss 4 Vss 4 Vss

Fig. Abutment van transistoren met vss.

In het nu bovenstaande voorbeeld doet zich een andere situatie
voor. Links zien we twee transistoren-paren die zowel met p+
diffusie als met N+ diffusie met elkaar verbonden zijn. De N+
diffusie is van het Vss net. Nu is een verbinding voor Vss en
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Vdd vrij goedkoop te leggen omdat de Vss en Vss banen onder en
boven de transistor-paren lopeno Als we nu N+ diffusie voor een
niet Vss net kunnen realiseren door een andere orientatie van
de transistoren dan verdient dit de voorkeur. In het voorbeeld
bereiken we een beter resultaat als we beide N-transistoren
omdraaien.

Kosten tabel

P-links<>P-rechts , N-links<>N-rechts 5
P-links= P-rechts , N-links<>N-rechts , P= Vdd 4
P-links= P-rechts , N-links<>N-rechts , P<>Vdd 3
P-links<>P-rechts , N-links= N-rechts , N= Vss 4
P-links<>P-rechts , N-links= N-rechts , N<>Vss 3
P-links= P-rechts , N-links= N-rechts , P= Vdd , N= Vss 2
P-links= P-rechts , N-links= N-rechts , P<>Vdd , N= Vss 1
P-links= P-rechts , N-links= N-rechts , P= Vdd , N<>Vss 1
P-links= P-rechts , N-links= N-rechts , P<>Vdd , N<>Vss 0

Na het realiseren van de diffusie abutment in een groep tran
sistor-paren kunnen we nog kijken of we diffusie abutment kun
nen realiseren tussen twee transistor groepen. De transistor
paren die aan de uiteinde van een transistor groep zitten kun
nen eventueel omgedraaid worden. De vrijheid van omdraaien
hangt af van de vorige stap in het proces waarin de diffusie
abutment in een groep bepaald wordt.

Tl groep-l T5 T6 groep-2 T8

Vdd

4 5

Fig. Diffusie abutment tussen twee groepen.

In het bovenstaande voorbeeld kunnen we een p+ diffusie abut
ment maken tussen T5 en T6 als de P-transistor van T5 nog een
diffusie abutment heeft met zijn linker buur. De P-transistor
heeft dan een vrijheid van draaing.
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PROCEDURE try-pair

FOR i:=l TO 4 DO

FOR j:=l TO 4 DO

compute_cost

CASE i OF

1,3 IF NOT P-left locked

THEN exchange(left P-drain,left P-source)

2,4 IF NOT N-left locked

THEN exchange(left N-drain,left N-source)

ENDCASE

CASE j OF

1,3 IF NOT P-right_locked

THEN exchange(right P-drain,right P-source)

2,4 IF NOT N-right_locked

THEN exchange(right N-drain,right N-source)

ENDCASE

ENDFOR

ENDFOR
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6. Programma.

Het plaatsings-algoritme is in de programmeer taal Pascal geim
plementeerd. We zullen nu enkele ascepten deze deze implemen
tatie beschrijven.

6.1. Datastructuur.

De datastructuur in het programma bestaat uit records met
links. Er zijn drie belangrijke records. De records zijn voor
een rij, een transistor-paar en een net. De transistor-paren
hebben 5 links naar net record.

Rij 2[->1 Tp 3 1->1 Tp 8 I->~->I Tp 5 1

Rij 11->1 Tp 21->1 Tp 11->1 Tp 9 I->~->~

Fig. Datastructuur.

De volgende belangrijke zaken worden in de verschillende record
bij gehouden.

Record voor een rij.

- rij nummer.
- balans administratie bij het doorsnijden.
- alpha.
- de breedte van de rij.
- de vertikale positie.
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Record voor een transistor-paar.

- nummer van het transistor-paar.
- horizontale positie.
- verwijzigingen naar de netten van de contacten.

Record voor een net.

- nummer van het net.
de aanwezigheid van het netten in de verschillende gebie
den.

6.2. Procedures.

De algoritmen zoals deze in het voorafgaande hoofdstuk beschre
ven zijn, zijn geimplementeerd. Daarnaast zijn er nog enkele
procedures nodig voor het uitrekenen van de kosten en voor het
bijhouden van de posities van de netten in de verschillende
gebieden. Bij een verplaatsing van een transistor-paren zullen
we eerste de kosten moeten uitrekenen. Vervolgens doen we de
verplaatsing. Na de verplaatsing moeten we de administratie van
de netten in de gebieden bijwerken. Daarna voIgt het uitrekenen
van de nieuwe kosten. Als een verplaatsing niet geaccepteerd
wordt dan moeten we de oude situatie herstellen.

Ook is er een sorteer routine nodig om de transistor-paren in
een rij na iedere vertikale doorsnijding te sorteren op de hor
izontale positie.

6.3. Input/Output.

Het programma krijgt z1Jn gegevens binnen via een file. In deze
file staat de netlist beschreven. Iedere regel van deze file
geeft een transistor-paar weer. De volgende gegevens staan er
in.

Nummer van de cell waartoe het transistor-paar behoort.
Nummer van het transistor-paar.
Nummer van de groep waartoe het transistor-paar behoort.
En vijf net nummer van de gemeenschappelijke gate, P-
drain, P-source, N-drain en N-source contacten.

Een 0 voor de Drain/Source contacten betekent dat het contact
aan de Vdd of de Vss is afhankelijk van het transistor type.
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!The first three lines are skipped I!!!!!!!!!!!!!!!!
!cell id group gate p_drain p_source n_drain n_source

!----------------------------------------------------------
1 1 1 11 2 3 1 0
1 2 1 12 0 2 1 0
1 3 1 4 0 3 3 1
1 4 2 11 0 4 5 0
1 5 2 12 0 4 4 5

Fig. Een voorbeeld van een beschrijving van een EXOR cell.

De uitvoer van de programma is een layout beschrijving in elF
formaat en een aantal files met daarin de beschrijvingen voor
de router.
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7. Resultaten van bet plaatsings-algoritme.

De resultaten van het algoritme bestaat uit een symbolische
beschrijving van een aantal cellen. Als voorbeeld zijn genomen
een EXOR cell en een complexe cell uit een IC. De EXOR cell
bestaat uit 10 transistoren. De complexe cell bestaat uit 50
transistoren.

Om het effect van het min-cut algoritme te laten zien staan
hieronder gegevens van het plaatsen van de transistoren van de
complexe cell. De gegevens hebben betrekking op de vertikale
doorsnijding van de cell. Per tabel varieert de mate van ver
andering van alpha. Er zijn drie tabellen. In de eerste tabel
zijn geen extra kosten berekend voor een mogelijke diffusie on
derbreking. In de tweede tabel zijn de kosten voor diffusie on
derbreking 3. In de laatste tabel zijn de kosten 5.

Break-cost=O, Condition=alpha*(1+0.2*rnd(0,1»

D-alpha sec Cost Cuts Break

0.9900 43 447 60 39
0.9950 64 400 48 41
0.9960 98 441 56 44
0.9970 117 437 52 49
0.9980 186 496 52 41
0.9990 315 406 48 43
0.9995 765 517 56 42
0.9996 910 418 52 42
0.9997 1149 499 52 39
0.9998 1815 408 52 39
0.9999 3162 403 48 38

Break-cost=3, Condition=alpha*(1+0.2*rnd(0,1»

D-alpha sec Cost Cuts Break

0.9900 35 433 52 38
0.9950 73 501 52 32
0.9960 104 658 60 30
0.9970 132 878 56 32
0.9980 190 488 56 26
0.9990 417 597 60 29
0.9995 780 568 56 26
0.9996 993 488 56 31
0.9997 1280 572 56 34
0.9998 1806 500 52 35
0.9999 4008 570 56 34
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Break-cost=5, Condition=alpha*(1+0.2*rnd(0,1»

D-alpha sec Cost Cuts Break

0.9900 35 433 52 38
0.9950 69 524 52 29
0.9960 97 499 56 30
0.9970 119 524 52 34
0.9980 202 540 56 28
0.9990 348 526 52 27
0.9995 765 604 56 28
0.9996 968 572 56 29
0.9997 1155 512 52 33
0.9998 1813 651 56 30
0.9999 3825 600 56 30

In de tabellen is duidelijk te zien dat naar mate de verander
ing van alpha dichter bij 1 komt de tijd om te een oplossing te
komen toeneemt. Het aantal doorsnijdingen is vrijwel constant.
Meestal zijn er 52 of 56 doorsnijdingen nodig. Omdat de cell
uit vier rijen bestaat zijn het aantal doorsnijdingen over de
gehele hoogte 13 a 14. Dus de breedte van de cell is 14 a 15
transistoren. De kosten vertonen niet zoln constant beeld. Om
dat de kosten voor een doorsnijding van een net dat in meerdere
rijen loopt flink hoog is t.o.v. een net dat slechts in een rij
loopt, ontstaat een grillig beeld van de kosten.

We zien hier duidelijk de invloed van de extra kosten voor een
diffusie onderbreking. In de eerste tabel is het aantal dif
fusie onderbrekingen gemiddeld 40. In de tabel 2 en 3 is het
aantal diffusie onderbrekingen gedaald tot 30. De kosten voor
de doorsnijdingen zoals aangegeven in de tweede en derde tabel
is hoger dan in de eerste tabel. Dit komt omdat de kosten voor
diffusie onderbrekingen hierin niet zijn meegenomen. .
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8. Routing.

Na plaatsing van de transistoren in de cellen zullen aIle net
ten gelegd moeten worden. Dit gebeurt door een bedradings-al
goritme. Sagentec heeft in zijn ASA silicon compiler slechts
een bedradings-algoritme. Dit is een kanaal bedradings-algo
ritme (channel-router) en is bedoeld van het bedraden van kana
len.

Een kanaal is een stuk ruimte waar aan de onder- en bovenkant
cellen bevinden met pinnen. De ruimte wordt gebruikt door het
bedradings-algoritme voor het leggen van metal en polysilicon
banen voor het aansluiten van de netten.

[ cell II Cell 2 IT3 Cell

I-I 1-1--1 I I
3 2 2 7 145

Bedradings-kanaal

132 7 6 7

1-1-IIT1- 1

Cell 6 7 Cell 8

4 3 5 8 7

~I--I~I-I-I:J
Cell ~:ell 1:

Fig. De cell met een bedradings-kanaal.

De algoritme begint links van de cell. Het algoritme zal stap
voor stap van links naar rechts lopeno Tijdens dat proces zal
hij de pinnen van de cellen met elkaar verbinden.

In onze layout-stijl is ook een kanaal te vinden bedoeld om de
contact van de transistoren met elkaar te verbinden. Maar daar
naast moeten we ook netten kunnen leggen tussen de twee rijen.

M2-M2-M2-M2-M2-M2-M2-M2-M2-M2-M2-M2

M2-M2-M2-M2-M2-M2-M2-M2-M2-M2-M2-M2

AA-AA-AA-AAAA-AA-AAAA-AAAA-AA
"""

Vdd
Beperkte vrijheid
p-transistoren
Vrij voor bedrading.... "
N-transistoren
Beperkte vrijheid
Vss

AA-AAAA-AA-AA-AAAA-AAAA-AA

9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Fig. Schematisch overzicht van de toekenning van rijen.
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In het bovenstaande schema is aangegeven waar de banen voor de
netten kunnen liggen. De meeste banen liggen in de rijen 4,5 en
6. Daarnaast is er ook de mogelijk om in de rijen 2 en 8 banen
te leggen voor de netten.

Een kanaals bedradings-algoritme is dus niet bruikbaar. Een
algoritme wat weI toepasbaar is, is een Lee-router. De Lee
router is gebaseerd op een grid. In dit grid zal de Lee-router
net voor net de bedrading realiseren. We zullen gebruik maken
van de Lee-router in het "Gate Array Placement and Routing Sys
tem" van de universiteit.

Dit systeem heeft als invoer een viertal files. Deze zijn

GADL file, deze bevat de beschrijving van bedradings
lagen, designrules, het grid, macro's, pinnen, kosten van
lagen in de grip-posities.

NETLIST file, deze bevat de netlist.

INFO file, hierin staat o.a. de prioriteiten van de net
ten.

MODULE file, deze bevat de plaatsing van de modules.

We zullen nu enkele aspecten bespreken die bij gebruik van deze
Lee-router belangrijk zijn. Daarbij moeten we denken aan de
kosten van lagen, designrules, de breedten van de verschillende
lagen en de prioriteiten van netten.

Door lagen verschillende kosten te geven kunnen de kwaliteit
van de bedrading beinvloeden. Als uitgangspunt voor de kosten
van lagen is gekozen voor beperking van het aantal via's. De
meeste contacten zijn contacten met een Metall aansluiting.
Door de kosten van via's voor de router hoog te maken wordt aI
leen als het noodzakelijk is een via gelegd.

Bij het gebruikte proces zijn twee designrules van belang. De
eerste is dat we geen 'stacked-via's' mogen leggen. D.w.z. dat
we geen via van Metal2 naar Metall op een via van Metall naar
Polysilicon mogen leggen. Het tweede is dat een via van Metal2
naar Metall niet mag liggen op Polysilicon.

Met de prioriteiten van de netten kunnen we ook de bedrading
beinvloeden. De Lee-router zal het net met de hoogste priori
teit als eerste leggen. Dan voIgt het net met de een na hoogste
prioriteit. En zo verder. Omdat een net dat gelegd wordt een
obstakel kan vormen voor de netten die nog gelegd moeten wor
den, heeft de volgorde van bedrading van de netten invloed op
het resultaat. We zullen dus eerst de kritische netten moeten
bedraden. We hebben gezien dat we transistor-paren in twee ver
schillende rijen, met hetzelfde net voor de gates goedkoop kun
nen bedraden, als deze transistor-paren boven elkaar liggen of
tenminste dicht in de buurt. Bij de kosten functie van het
plaatsings-algoritme hebben we daarbij rekening gehouden. We
mogen er nu van uit gaan deze transistor-paren inderdaad dicht
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bij elkaar liggen. Nu kunnen we het beste de netten van deze
transistor-paren als eerste bedraden. Als we dat later doen dan
bestaat de kans dat een ander net een blokkade vormt. In dat
geval moeten we naar een andere laag toe. En dat betekent dat
we minstens twee via's moeten leggen.

Omdat bij iedere full-CMOS poort de uitgang verbonden is met
een contact van een N-transistor en met een contact van een P
transistor hebben we dus een net dat loopt van het gebied van
N-transistoren naar het gebied van P-transistoren. Zo'n over
gang kan het beste in Metal! gelegd worden omdat we dan geen
via's nodig hebben. Dit kan verhinderd worden door een horizon
taal net dan door het bedradings-kanaal loopt. Deze horizontale
netten willen we het liefst in Meta12 leggen. We kunnen dit
bereiken door de netten die een overgang hebben van het P ge
bied naar het N gebied eerder te leggen dan de andere netten.
Dus deze netten krijgen een hogere prioriteit t.o.v. van andere
netten.
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9. Compactie.

Nadat we transistor-plaatsing en routing hebben gedaan moeten
we het resultaat compacteren om tot het uiteindelijk resultaat
te komen. Ret doel van compacteren is tweeledig. Ten eerste
wordt aIle informatie in de symbolische layout designrule cor
rect gemaakt. Ten tweede wordt de layout zo klein mogelijk ge
maakt doordat gaten in de layout, daar waar dus niets zit, weg
gewerkt worden door middel van het aanschuiven van de layout.

We maken gebruik van de compactor die op dit moment in de ASA
silicon compiler zit. Deze compactor compacteert symbolische
layout beschreven in CIF formaat naar een echte layout ook be
schreven in CIF formaat. De compactor gebruikt hiervoor
designrules die beschreven zijn in EDIF formaat.

Symbolische --->
layout

Compactor

I
Designrules

---> Echte layout

Fig. Ret compactie proces.

De werking van de compactor is voIgt. Allereerst wordt de
symbolische layout ingelezen en wordt er een constraint-graph
gemaakt. Vervolgens gaat de compactor de constraint-graph door
lopen en zoek bij iedere constraint de designrules die hierbij
van toepassing zijn. Daarna voIgt dan de eerste compactie slag.
In deze compactie slag wordt de gehele layout zo veel mogelijk
naar links geschoven afhankelijk natuurlijk van de designrules.
Vervolgens gebeurt hetzelfde, nl. designrules zoeken en de
layout zoveel mogelijk opschuiven, ook in de Y-richting en ver
volgens weer in de X-richting.

Bij het compacteren van de layout maken we ook nog gebruik van
een oppervlakte optimalisatie slag. Deze slag, die voIgt na het
compacteren in een richting, houdt in dat stukjes layout terug
geschoven wordt om het oppervlakte van dat stukje zo klein
mogelijk te houden. Deze oppervlakte optimalisatie heeft dus
geen invloed op de grote van de layout.

De compactor heeft een aantal eigenschappen waar we rekening
mee moeten houden. Een eigenschap heeft betrekking op het aan
elkaar vastzitten van twee verschillende lagen. Als een zijde
van een laag samenvalt met een zijde van een van de andere
lagen dan kunnen deze lagen niet ten opzichte van elkaar schui
ven.
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GJ ldll
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Fig. Bet vasthangen van layout bij compactie.

In het bovenstaande voorbeeld kan de rechthoek lb vrij bewegen
en zal daarom onder rechthoek 2 doorgeschoven worden. De recht
hoek ld hangt met zijn linkerkant aan de rechterkant van rech
thoek 2 vast. De rechthoek ld kan niet verschoven worden ten
opzichte van rechthoek 2. Dit betekent voor onze symbolische
layout dat we er voor moeten zorgen dat aIle "afmetingen" voor
aIle lagen verschillend zijn.

Een andere mogelijkheid om de compactor te beinvloeden is in
troduceren van 'jogs'. Een stukje baan van bv. een net is nor
maal een rechthoek. De compactor zal de rechthoek in takt hou
den. Dit kan bij compactie leiden tot ruimte verlies. Zie het
onderstaande voorbeeld.

2 --> 2

Fig. Compacteren van layout zonder 'jogs'.

De drie rechthoeken worden gecompacteerd en blijven daarbij een
rechthoek aIleen met andere afmetingen. De layout kan kleiner
worden als de rechthoek 3 naar beneden zou kunnen zakken. Dit
kan niet vanwege de rechthoeken 1 en 2. Als rechthoek 2 zou
kunnen buigen dan kan rechthoek 3 naar beneden zakken. We krij
gen dan het onderstaande resultaat.
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--> 2 GI
I

Fig. Compacteren van layout met 'jogs'.

De rechthoek 2 kan buigen als we hem een extra vrijheid geven
door een kleine verdikking aan te brengen. Nu ontstaat er bij
het compacteren van de layout een ' jog'. De rechthoek 3 kan
door de 'jog' van rechthoek 2 naar beneden zakken. Als we nog
eens even naar een transistor-paar kijken. Zoln transistor-paar
wordt door de compactor tot transistoren gecompacteerd.

u
- ,-

.-- '--

Ir- r--

f--Ur--

n n- I-- f-- -

--- ---

U
r-- -

,....- - f--

If-- - r--

- L
n n- - '-- -

- '---

Fig. Layout compacteert zonder jogs en met jogs in de
transistor-gates

In het p-gebied behalen we nu winst. De breedte van de twee
p-transistoren is kleiner dan de twee N-transistoren. In het
geheel is er geen winst behaald omdat de breedte van de N-tran
sistoren gelijk is gebleven.
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I...... - - r--

- '--

u
.--- -

u- f-- - f--

nI-- -

r--U- -

- r-- -

- -

Fig. Het voordeel van 'jogs' in de polysilicon gates van
de transistor-paren.

Het voordeel van 'jogs' is weI te verwachten bij de r1Jen in de
layout met meerdere transistor-paren. In het bovenstaande voor
beeld is te zien dat de breedte van het geheel kleiner is ge
worden. nit resulteert in het volgende model voor een transis
tor-paar.

OJ D <-- niffusie

OJ

<-- Gate

II ~ < - Contacten

Fig. Een model van een transistor-paar.
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10. Resultaten na compactie.

De resultaten van de layouts na compactie z~Jn op de volgende
pagina's te zien. Als eerste bespreken we het resultaat van de
EXOR cell. We zien ze dat de EXOR cell bestaat uit twee groepen
transistor-paren die in twee rijen liggen. De transistor-paren
met hetzelfde net liggen boven elkaar en kunnen daarom goed
koop met elkaar verbonden worden. We zien ook dat er maximaal
diffusie abutment tussen transistoren is.

Laten we nu eens kijken naar de complexe cell. Deze complexe
cell bestaat uit twee identieke cellen boven elkaar geplaatst.
De cellen zijn onderling met elkaar verbonden door een drietal
netten die vertikaal door de layout lopen. De totale layout
bestaat uit vier rijen met transistor-paren. De twee onderste
rijen horen bij elkaar en de twee bovenste rijen horen bij el
kaar. We zien de drie netten vertikaal door de layout lopeno De
layout ziet er redelijk uit. Maar we zien ook een aantal gaten.
uit deze layout kunnen we een aantal problemen halen die we
moeten verbeteren om een beter resultaat te krijgen.

Een probleem is het verschuiven van de transistor-paren door de
compactor. We zijn er vanuit gegaan dat de compactor alles naar
elkaar toe zal verschuiven. Dat doet de compactor ook. Maar er
zijn een aantal obstakels ontstaan waardoor het verschuiven van
de layout beperkt wordt. De obstakels zijn de netten die in
meerdere rij en lopen en de via's voor het aansluiten van de
contacten van de transistoren aan de Vdd of Vss.

<---- Compactie richting

Vss

Transistor-paren

Transistor- Lege
paren ruimte

Transistor Lege
paren ruimte

Transistor-paren

Vdd

Vss

I
Vertikaal lopend net.

Fig. Het ontstaan van gaten in de layout door vertikaal
lopende netten.

Doordat een net door twee rijen loopt vormt het een obstakel.
De compactor kan het net niet buigen. Daardoor ontstaat een
lege ruimte in de layout. Hetzelfde probleem hebben we bij het
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aansluiten van twee r1Jen transistoren van hetzelfde type op
de gemeenschappelijke Vss of Vdd baan.

<---- Compactie richting

Lege ruimte D Transistor

-- ----

~

I
Vdd of Vss IDII ~

----
~ --

Transistor D

Fig. Beperkte vrijheid van schuiven door de aansluitingen
op de Vdd en Vss baan.

In de bovenstaande tekening zien we dat de bovenste transistor
niet door kan schuiven omdat de aansluiting op de Vss of Vdd
niet voorbij de aansluiting van de onderste transistor kan
schuiven.

In de layout van de complexe cell zien we ook een aantal tran
sistoren zonder diffusie abutment. Bij deze transistoren is de
orientatie niet bepaald. Het criterium voor de orientatie van
de transistoren is diffusie abutment. Om een goede orientatie
voor deze losse transistoren te kunnen bepalen kunnen we bv.
kijken naar de netten van de transistoren.

Een ander probleem is de aansluiting van netten op via's. Met
de Lee-router is het niet mogelijk een goede symbolische be
schrijving te maken voor een via. In het systeem kunnen we aI
leen de breedte van de via voor de bovenste laag en de breedte
van het contact gat specificeren. Voor een goede beschrijving
van een via moeten we ook de breedte van de onderliggende laag
kunnen specificeren. Nu bestaat de kans dat de breedte van de
baan van de onderliggende laag de breedte krijgt van de via.
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Fig. Symbolische layout van de EXOR cell.
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Fig. Masker layout van de EXOR cell.
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Fig. Symbolische layout van de complexe cell.
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Fig. Masker layout van de complexe cell.
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11. Conclusies.

Het ontwikkelde algoritme werkt voor zowel kleine cellen als
voor wat grotere cellen. Het algoritme bestaat uit drie fasen.
In de eerste twee fasen maken we gebruik een ratio min-cut al
goritme met een simulated annealing acceptatie criterium. Ook
wordt de hierarchie van de schakeling in de eerste fase van het
algoritme gebruikt. Tevens maken we gebruik van de buur-relatie
met andere cellen. Het plaatsings-algoritme werkt voor meerdere
cellen tegelijkertijd.

De resultaten zijn goed rekening houdend met de gebruikte cri
teria om tot een goede oplossing te komen. Door het algoritme
uit te breiden met een aantal optimalisaties kunnen we wel
licht de resultaten verbeteren. De volgende optimalisaties zijn
mogelijk.

In de layout-stijl kunnen we het aansluiten van transistoren
aan de power of ground verbeteren. Bij een hoge concentratie
van via's worden de vrijheden van het schuiven bij compactie
beperkt. Hierdoor kunnen gaten in de layout ontstaan.

Voor het plaatsings-algoritme kunnen we een betere kosten
functie maken. De kosten functie maakt op dit moment geen
onderscheid tussen contacten van transistoren in de twee aan
grenzende rijen en contacten van transistoren in rijen die niet
aangrenzen. Meer detail in de kosten functie kan tot verbeter
ing van de layout leiden.

De sYmbolische layout bevat al de nodige informatie waar we
niets mee doen. De transistoren liggen op een grid en hebben
allemaal dezelfde afstand t.o.v. elkaar. Door de afstanden tus
sen transistoren afhankelijk te maken van de diffusie abutment
krijgen we een reeler beeld van de layout. De compactor hoeft
dan de transistoren over een niet te grote afstand te schuiven.

Bij het orienteren van transistoren wordt op dit moment aIleen
gekeken naar diffusie abutment. Transistoren zonder diffusie
abutment hebben nog een vrijheid van orientatie. Deze
orientatie is afhankelijk van de netten.

In het bedradings-algoritme kunnen we geen goede sYmb0lische
beschrijving maken voor sYmb0lische via's. Daardoor kunnen bij
compactie te brede banen ontstaan voor metal en polysilicon. De
routing kunnen we wellicht verbeteren door meer gradatie in de
prioriteiten voor netten te maken.

Om een goed eindresultaat na compactie te krijgen moet de lay
out vooral goed in horizontale richting kunnen schuiven. Ver
tikale netten kunnen dit schuiven verhinderen. Door het intro
duceren van 'jogs' kunnen we de layout toch de nodige vrijheid
geven. Door gebruik te maken van een compactor die automatisch
'jogs' kan introduceren, ontstaat bij compactie meer vrijheid
voor het schuiven van de layout in horizontale richting.
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12. Bruikbaarheid voor ASA.

Het ontwikkelde programma is op dit moment niet te integreren
in ASA. Het grootste probleem is de router. In dit onderzoek is
gebruik gemaakt van de Lee-router van de Universiteit omdat
Sagantec niet beschikt over een Lee-router. De kanaal-router
van Sagantec is hoogstwaarschijnlijk niet geschikt voor dit
probleem.

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een aangepaste compac
tor. Deze compactor doet een optimalisatie slag. In deze opti
malisatie worden aIle layout stukken zo ver mogelijk terugge
schoven om de oppervlakte van de lagen te minimaliseren. Zonder
deze optimalisatie slag ontstaat een "lelijke" layout met grote
lappen Metal en polysilicon.

De gebruikte methode van transistor-plaatsing voldoet. Onder
zoek om betere layouts te krijgen is weI nodig. Wat in ieder
geval verbeterd moet worden is de sYmb0lische beschrijving van
de layout voordat de router de netten gaat routen.
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