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Resumo 

 
Atualmente, a redução do consumo de potência é um dos principais desafios no 

domínio de projeto de circuitos integrados digitais. A evolução da tecnologia de fabricação 

dos circuitos integrados, chegando a dimensões nanométricas nos dias atuais, torna os 

problemas relacionados ao consumo de potência ainda mais críticos devido à alta densidade 

de transistores no chip. Apesar do crescente aumento do consumo de potência estática, a 

potência dinâmica, dissipada quando o nível lógico do transistor está em transição, ainda 

representa uma fração significante da potência consumida pelos dispositivos eletrônicos. A 

proposta deste trabalho é prover uma revisão das abordagens desenvolvidas com a finalidade 

de reduzir a potência dinâmica de circuitos integrados no nível de porta lógica utilizando a 

técnica Multi-VDD e, além disso, propor melhorias em uma das metodologias estudadas. A 

técnica Multi-VDD detecta as portas lógicas do circuito que podem ter suas tensões de 

alimentação reduzidas sem que violações de tempo sejam inseridas no circuito. Para manter a 

integridade dos sinais do circuito, eventualmente, células especiais chamadas conversores de 

nível precisam ser inseridas no circuito. O algoritmo proposto foi validado através de sua 

aplicação em circuitos do benchmark ISCAS85. Os resultados obtidos foram bastante 

satisfatórios atingindo em média uma redução de potência de 18,31% em relação ao consumo 

de potência dinâmica inicial quando se utilizou uma restrição de tempo menos conservadora, 

e de 4,27% com uma restrição de tempo conservadora. 

 

Palavras-Chave: Otimização de potência, Low Power, Multi-VDD, conversores de nível. 
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Abstract 

 
Currently, the reduction of power consumption is one of the major challenges during the 

design of digital integrated circuits. The evolution of manufacturing technology of integrated 

circuits, up to nanometric dimensions nowadays, makes the problems related to power 

consumption even more critical due to the high density of transistors on a chip. Despite the 

growing increase in static power consumption, the dynamic power, dissipated when the logic 

level of the transistor is in transition, still represents a significant fraction of the power 

consumed by electronic devices. The purpose of this work is to provide a review of the 

approaches developed with the aim of reducing the dynamic power of integrated circuits at 

gate level using the Multi-VDD technique and also propose improvements in one of the 

methods studied. The Multi-VDD technique detects the gates of the circuit that may have their 

supply voltages lowered down without creating timing violations in the circuit. To maintain 

the integrity of the signals of the circuit, eventually, special cells called level converters must 

be inserted in the circuit. The proposed algorithm was validated through its application in 

ISCAS85 benchmark circuits. The results were very satisfactory attaining on average a power 

reduction of 18.31% over the initial dynamic power consumption when using a timing 

constraint less conservative, and 4.27% with a conservative timing constraint. 

 

Keywords: Power optimization, Low Power, Multi-VDD, level converters. 

 



Capítulo 1 

Introdução 

Neste capítulo de introdução, inicialmente, será feita uma breve descrição da evolução 

dos circuitos integrados, levando-se em conta a potência consumida pelos sistemas eletrônicos 

e os vários desafios que a microeletrônica encontrou ao longo dos anos. Em seguida, serão 

abordados os aspectos que motivaram o desenvolvimento deste trabalho visando a redução do 

consumo de potência dinâmica de sistemas microeletrônicos. Posteriormente, serão 

apresentados de forma resumida os objetivos a serem alcançados. Por fim, a estrutura deste 

documento será apresentada. 

 

1.1. Evolução dos circuitos integrados 

 

 A tendência da alta integração dos sistemas eletrônicos, impulsionada pelos avanços 

da tecnologia CMOS em semicondutores de silício nas últimas décadas, sugere que o mercado 

da eletrônica, que teve um crescimento anual de 9% nos últimos 40 anos, será no futuro 

próximo dominado pelo mercado da microeletrônica, com crescimento de 16% ao ano  [3]. Por 

volta da década de 1960, os circuitos integrados caracterizavam-se por apresentar um custo 

muito elevado, tendo seu uso relacionado, na maioria dos casos, a aplicações militares que 

requeriam circuitos com baixos peso e tamanho e alta confiabilidade. Em 1965, Gordon 

Moore já previa a tendência de crescimento deste mercado quando declarou que “o futuro da 

eletrônica de circuitos integrados se tornaria o futuro da própria eletrônica”  [1]. Após apenas 

seis anos da criação do primeiro circuito integrado, Moore afirmava que com a redução do 

tamanho dos transistores, o aumento da produção e wafers maiores tornariam os circuitos 

integrados cada vez mais baratos e poderosos.   



 16 

 Historicamente, durante a evolução dos circuitos integrados, a obtenção de sistemas 

portáteis foi uma característica determinante na abordagem usada durante o projeto do 

sistema. Para um grupo de aplicações, o aumento da velocidade tem sido a característica mais 

importante da especificação do projeto. Este tipo de abordagem, onde há o aumento crescente 

da freqüência do clock e micro-arquiteturas nas quais o consumo de potência não representa 

uma restrição importante, tem contribuído para o crescente consumo de potência ao longo dos 

anos.  

Outro importante grupo de circuitos integrados emergiu da demanda por produtos 

miniaturizados e portáteis. Dispositivos portáteis, até recentemente, representaram uma 

pequena parcela do total de dispositivos que requeriam desempenho, tendo as restrições de 

potência sempre dominantes em relação à velocidade. Até a década de 1990, baterias com 

vida útil estendida e sistemas com restrições de custo consistiam as principais características 

desejadas para dispositivos portáteis  [2]. Contudo, a partir desta década, houve uma crescente 

demanda no mercado para dispositivos de alto desempenho portáteis, de forma que 

atualmente a expectativa dos consumidores em relação ao desempenho dos dispositivos 

portáteis é quase a mesma dos dispositivos não-portáteis. Tradicionais circuitos e arquiteturas 

de alto desempenho, devido ao seu alto consumo de potência, não são aplicáveis a sistemas 

portáteis. Desta forma, o mercado impõe que tecnologias e arquiteturas sejam desenvolvidas 

especificamente para dispositivos portáteis.  

 A figura 1.1, mostra a variação do consumo de potência nos microprocessadores Intel 

ao longo dos anos. Observa-se que, entre os anos 1970 e 2002, o consumo de potência dos 

microprocessadores da Intel cresceu substancialmente, chegando a aproximadamente 100 

Watts. A tecnologia das duas primeiras gerações consistia em tecnologia pMOS. A partir do 

microprocessador Intel 8080, a tecnologia nMOS foi utilizada por apresentar características 

relacionadas à área e à velocidade vantajosas quando comparada à tecnologia pMOS. A 

transição da tecnologia nMOS para a CMOS teve como conseqüência a redução de consumo 

de potência dos microprocessadores de alto desempenho, porém foi uma redução 

momentânea. O aumento da freqüência dos circuitos, assim como a utilização de arquiteturas 

cada vez mais complexas, resultou novamente em uma curva de consumo de potência 

crescente. 
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Figura 1.1: Consumo máximo de potência dos processadores Intel   [2] 

 

A redução de potência consumida, especialmente para produtos que são alimentados 

por baterias, resulta diretamente em um maior tempo de operação. Além disso, mesmo para 

aplicações em que a obtenção de um sistema portátil não é um requisito fundamental, a 

redução do consumo de potência implica em vários benefícios. Como por exemplo, a redução 

dos custos devido ao fato de não mais necessitarem de sistemas de refrigeração ou 

encapsulamentos caros e complexos para altas potências, ou ainda, uma melhora no 

desempenho do circuito devido às baixas temperaturas de operação. 

 

1.2. Motivação 

 

 O ITRS  [4] prevê as seguintes soluções potenciais relativas ao processo que envolve a 

implementação de sistemas microeletrônicos: consideração das variações paramétricas da 

tecnologia durante a síntese, otimizações de potência e de interferência; estimativa com 

precisão do consumo de energia de leakage total do chip considerando variações ambientais; 

técnicas de gerenciamento de potência no nível lógico e ferramentas que suportem a 

tecnologia SOI (Substrate On Insulator); melhorias na metodologia de modelagem para que 

se torne apropriada para a síntese física de ASICs analógicos, entre outras. As técnicas de 

gerenciamento de potência no nível lógico, segundo o ITRS 2008, requerem o 

desenvolvimento de pesquisas no período de 2010 a 2014. 
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 O consumo de potência está entre os três maiores desafios dos últimos 5 anos no 

domínio de projeto de circuitos integrados, ainda segundo o ITRS 2008. À medida que a 

tecnologia de fabricação dos circuitos integrados evolui, isto é, a densidade de transistores no 

chip aumenta, surgem várias dificuldades relativas ao gerenciamento da potência dissipada 

pelo circuito. As tecnologias com dimensões submicrométricas permitem a implementação de 

dezenas de milhões de portas lógicas em uma pastilha de silício consideravelmente pequena, 

levando a uma potência total dissipada que está no limite do que a infra-estrutura do sistema 

pode suportar. A principal causa deste problema é o crescimento do termo 

velocidade*densidade do transistor numa taxa mais rápida do que a taxa de redução da 

energia por transição com a evolução da tecnologia. 

 Os problemas relacionados ao alto consumo de potência se tornam ainda mais críticos 

com o aumento do volume de produtos alimentados por bateria que são inseridos no mercado. 

Dependendo da aplicação final, o foco do problema pode ser a potência dinâmica, consumida 

quando o dispositivo está ativo, ou a potência estática, consumida quando o dispositivo está 

alimentado, no entanto, os sinais de entrada e saída estão estáveis. 

 

 

Figura 1.2: Tendências de consumo de potência  [4] 

 

 Extrapolando-se o consumo de potência total de chips no domínio de aplicações 

portáteis e sem-fio na tecnologia do estado da arte atual, o ITRS estima que resultaria num 

aumento de aproximadamente 5x da potência consumida nos próximos 15 anos. O valor total, 

que inclui a potência estática e dinâmica tanto de circuitos lógicos quanto de memória, 

chegaria a quase 4,5 Watts. Como se pode observar na figura 1.2, isto excede 
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substancialmente os valores previstos para os requisitos de tais sistemas que estabelecem um 

valor máximo de 1 Watt de consumo de potência total no mesmo período. 

As principais abordagens utilizadas atualmente a fim de se obter um circuito integrado 

com consumo de potência reduzido são: clock gating, otimizações lógicas, circuitos Multi-Vth 

e circuitos Multi-VDD  [5]. A técnica clock gating interrompe o fornecimento do clock para 

partes do sistema quando ele não é requerido. Desta forma, durante a síntese lógica, 

identifica-se onde o clock gating pode ser inserido sem alterar a função lógica do circuito. 

Uma análise comparativa das otimizações de consumo de potência obtidas com esta técnica, a 

qual é suportada pela maioria das ferramentas de projeto de circuitos integrados, foi reportada 

em  [22]. Outro tipo de otimização suportada pelas ferramentas de EDA atuais durante a 

síntese lógica para minimizar o consumo de potência dinâmica são otimizações lógicas. Neste 

caso, a ferramenta executa alterações no circuito, como inserção de buffers e gate sizing, a 

fim de reduzir a potência consumida mantendo o timing do circuito. A técnica Multi-Vth visa 

a redução de potência estática do circuito atribuindo diferentes valores de tensão de threshold 

aos transistores que constituem as portas lógicas. Isto é feito de acordo com a distribuição de 

caminhos críticos e não-críticos do circuito. Já técnica Multi-VDD, baseando-se na relação 

quadrática entre o consumo de potência dinâmica e a tensão de alimentação das portas 

lógicas, reduz a tensão de alimentação de um grupo de células do circuito mantendo o 

desempenho inicial do sistema. Os principais trabalhos baseados na técnica Multi-VDD, 

abordagem utilizada no presente trabalho, serão detalhadamente descritos no capítulo 3. 

 

1.3. Objetivos 

 

 O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um mecanismo para redução do 

consumo de energia em sistemas microeletrônicos, abordando o problema no nível de 

abstração de portas lógicas. O ponto de partida será a implementação de um algoritmo que 

utiliza uma abordagem “gulosa” com otimizações iterativas feitas posteriormente no circuito, 

utilizando para isso uma técnica que aplica múltiplas tensões de alimentação no circuito 

integrado (MSV – Multiple Supply Voltage). Baseando-se nesta metodologia, o presente 

trabalho pretende propor modificações no algoritmo original a fim de se obter estimativas de 

timing e de potência mais precisas assim como uma redução de potência mais significativa.  
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1.4. Estrutura do Documento 

 

 Este trabalho está dividido em seis capítulos, de forma que permita a completa 

compreensão da motivação, escolha de abordagem e contribuições dadas à área da 

microeletrônica. No capítulo 2 serão abordados alguns conceitos básicos sobre consumo de 

potência dinâmica e análise de tempo de circuitos digitais, que serão fundamentais para o 

completo entendimento da abordagem apresentada. Ainda neste capítulo, será detalhada uma 

das principais técnicas para a redução de potência dinâmica, a técnica Multi-VDD, a qual será a 

base para o algoritmo proposto neste trabalho. No capítulo 3 serão apresentados os trabalhos 

desenvolvidos nos últimos anos que utilizam a técnica de múltiplas tensões de alimentação 

visando à redução do consumo de potência dinâmica de circuitos integrados digitais. No 

capítulo 4, a metodologia desenvolvida para a obtenção de um circuito digital com consumo 

de potência reduzido será descrita de forma detalhada. Em seguida, no capítulo 5, serão 

apresentados os resultados obtidos. Finalmente, no capítulo 6, serão apresentadas as 

conclusões, bem como, as futuras direções deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 

Conceitos Básicos 

Neste capítulo serão apresentados conceitos básicos, porém indispensáveis à 

compreensão deste trabalho. Na seção  2.1 serão abordados os fatores que influenciam no 

consumo de potência dinâmica de circuitos CMOS. Na seção  2.2, serão abordados os 

conceitos relativos à análise estática de tempo. Em seguida, na seção  2.3 serão apresentados 

os principais atributos usados para a caracterização das bibliotecas de células que fazem parte 

do fluxo de projeto dos sistemas eletrônicos não customizados. Por fim, na seção  2.4 será 

apresentada a técnica Multi-VDD, a ser utilizada para a obtenção de circuito digitais com 

consumo de potência dinâmica reduzido. 

 

2.1. Potência Dinâmica 

 

Para dispositivos alimentados por bateria, a redução da dissipação da potência 

dinâmica implica diretamente no prolongamento do tempo de operação do produto. Além 

disso, mesmo para dispositivos que não usam baterias como fonte de alimentação, a redução 

do consumo de potência dinâmica também resulta em características desejáveis, como a 

redução da temperatura de operação, a redução dos custos de encapsulamento e o aumento do 

desempenho do dispositivo. Há duas fontes principais de dissipação de potência dinâmica em 

circuitos que utilizam a tecnologia CMOS  [5], como descrito na equação abaixo: 

 

ernaochaveamentdinâmica PPP int+=  
(2.1) 
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onde Pdinâmica é a potência dinâmica total dissipada, Pchaveamento é a potência dinâmica de 

chaveamento e Pinterna é a potência interna dissipada.  

 

2.1.1. Potência de Chaveamento 

 

 A potência dinâmica dissipada pela carga e descarga das capacitâncias de saída 

quando o transistor está chaveando é chamada de potência de chaveamento. A figura 2.1 

ilustra a dissipação desta fração da potência dinâmica de um inversor.  

 

 

Figura 2.1: Dissipação de potência de chaveamento no inversor CMOS 

 

Traduzindo o comportamento do inversor em chaves e fontes de correntes pode-se 

observar o funcionamento do circuito. Quando há uma transição de nível lógico de 1 para 0 na 

entrada (0 para 1 na saída), há dissipação de potência através do transistor PMOS, isto pode 

ser observado na figura 2.2(a). Parte da energia é dissipada no transistor e parte é armazenada 

na capacitância da saída. Esta energia é descarregada durante uma transição de 0 para 1 na 

entrada e é dissipada pelo transistor NMOS (figura 2.2(b)). 

Assumindo que os transistores PMOS e NMOS nunca estão ligados simultaneamente, 

pode-se calcular a energia dissipada quando ocorre a transição do nível lógico 0 para 1 na 

saída. Integrando-se a potência instantânea no período de tempo desejado, obtemos: 

 

∫=
T

VDD dttPE
0
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(2.2) 

 

∫=
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DDDDVDD dtVtiE
0
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∫=
T out

LDDVDD dt
dt

dv
CVE

0

 
(2.4) 

 

∫= DDV
outLDDVDD dvCVE

0

 
(2.5) 

 

2
DDLVDD VCE =  

(2.6) 

 

onde EVDD é a energia dissipada por transição, CL é a carga capacitiva na saída e VDD é a 

tensão de alimentação.  

 

 

Figura 2.2: (a) Transição de 1 → 0 na entrada do inversor provocando o carregamento de CL. 

(b) Transição de 0 → 1 na entrada do inversor provocando a descarga de CL. 

 

 Para computar o consumo da potência de chaveamento médio é necessário levar em 

conta a freqüência de chaveamento do inversor. Seja f a freqüência de chaveamento do 

inversor, a potência média dissipada no inversor CMOS é dada pela seguinte equação: 

 

fVCP DDLinvochaveament ⋅⋅=
2

_
 

(2.7) 

  

A equação (2.7) mostra que a dissipação de potência de chaveamento é proporcional à 

freqüência de operação do sistema. Porém, devido à dependência quadrática entre a tensão 

alimentação (VDD) e a potência dinâmica, a redução da tensão de alimentação do circuito tem 

sido uma das estratégias mais eficientes e mais freqüentemente utilizadas para redução do 

consumo de potência. Porém, o atraso das portas lógicas é inversamente proporcional à tensão 
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de alimentação, isto é, a redução da tensão de alimentação provocará a degradação do 

desempenho do circuito. 

Outra observação a respeito da equação (2.7) é que nesta expressão considera-se a 

freqüência de chaveamento da porta lógica. Para a obtenção de uma expressão em função da 

freqüência do clock, o conceito de atividade de chaveamento precisa ser introduzido. Isto 

ocorre, pois uma porta lógica qualquer não chaveia necessariamente sempre que ocorre o 

chaveamento do clock. A atividade de chaveamento α de uma porta lógica determina com que 

freqüência este chaveamento ocorre em um nó capacitivo. Em outras palavras, a atividade de 

chaveamento determina a probabilidade de ocorrência da transição 0 → VDD durante o 

período Tclock = 1/fclock, onde fclock é a freqüência do clock do circuito. Portanto, a potência 

média dissipada em uma porta lógica complexa é dada pela seguinte equação: 

 

clockDDLochaveament fVCP ⋅⋅⋅= 2α  (2.8) 

  

2.1.2. Potência Interna 

 

 Como o sinal de entrada possui tempos de subida e de descida não nulos, durante o 

chaveamento, há um instante no qual, ambos os transistores NMOS e PMOS estão ativos. A 

corrente de curto-circuito que flui neste instante e a corrente requerida para carregar as 

capacitâncias internas da célula representam a outra fração da potência dinâmica, a potência 

interna.  

 

ernasiascapacitânccircuitocurtoerna PPP int_int += −
 

(2.9) 

 

A figura 2.3 ilustra a corrente de curto-circuito fluindo em um inversor. Uma 

aproximação simplificada da potência de curto-circuito dissipada no inversor é dada por  [5]: 

 

fVItP DDpicocccircuitocurto ⋅⋅⋅=−  (2.10) 

 

onde tcc é a duração da corrente de curto-circuito, Ipico é a corrente de chaveamento interna 

total, VDD é a tensão de alimentação e f é a freqüência do clock do sistema. 
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Figura 2.3: Dissipação da potência de curto-circuito no inversor CMOS 

 

A dissipação de potência interna devido às capacitâncias internas dos transistores 

normalmente é caracterizada por simulação. A figura 2.4 ilustra os nós capacitivos internos de 

uma porta lógica complexa, onde OUT = (B·C+A). A expressão que representa esta fração da 

potência interna é dada por: 

 

∑
=

⋅⋅⋅⋅=
n

i
DDiiiernasiascapacitânc fVVCP

1
int_ α

 
(2.11) 

 

onde n é o número de nós capacitivos internos, αi é a atividade de chaveamento do nó i , Ci é a 

capacitância parasita equivalente do nó i e Vi é a variação da tensão interna nó i.  

 

 

Figura 2.4: Capacitâncias internas de uma porta lógica 
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2.2. Análise Estática de Tempo 

 

 A análise estática de tempo (STA - Static Timing Analysis) é uma das muitas técnicas 

desenvolvidas para a verificação de timing de um circuito digital. Este tipo de análise é dita 

estática, pois é feita estaticamente e, portanto, não depende dos valores dos sinais aplicados 

nos pinos de entrada do circuito. Abordagens alternativas baseadas em simulação exaustiva, 

nas quais estímulos são aplicados nas entradas do circuito e o comportamento resultante do 

sistema é observado e verificado, vêm se mostrado inviáveis em projetos mais complexos 

devido aos longos tempos de execução. O objetivo principal da STA é verificar a operação do 

circuito sem violações de tempo, dadas as definições de freqüência dos clocks de entrada e 

condições externas de operação. 

 

 

Figura 2.5: Funcionalidade da STA 

 

 A figura 2.5 mostra a funcionalidade básica da Análise Estática de Tempo (STA). 

Neste contexto, estão presentes o DUA (Design Under Analysis), que normalmente é 

especificado utilizando-se uma linguagem de descrição de hardware, como VHDL ou Verilog, 

as condições do ambiente externo (no formato SDC ou equivalente) e os relatórios de timing 

gerados após a análise. O aspecto mais importante da STA é que uma única análise de todo o 

circuito é feita, enquanto a verificação dos tempos requeridos para todos os possíveis 

caminhos é exaustivamente executada  [19]. 

 Em um fluxo de projeto de circuitos digitais CMOS (figura 2.6), a STA pode ser 

executada em diferentes estágios de sua implementação. Este tipo de análise, raramente é 
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executada com o projeto no nível RTL (Resistor and Transistor Level), uma vez que, neste 

ponto, é mais importante verificar a funcionalidade do sistema do que o timing. Além disso, 

nem toda a informação de timing é disponível neste estágio do projeto, já que as descrições de 

cada bloco estão em um nível comportamental. Uma vez que o projeto no nível RTL foi 

sintetizado no nível de portas lógicas, a STA é usada tanto para realizar a verificação de 

timing do circuito quanto para a identificação dos caminhos críticos do circuito, o que 

possibilita otimizações lógicas. Uma arquivo contendo as informações de atrasos do design 

obtido depois da etapa de roteamento (SDF) pode ser usado para resintetizar o circuito 

obtendo desta forma informações de timing mais precisas. 

 

 

Figura 2.6: Possíveis etapas para a inclusão da STA no fluxo 

 

 Quando o projeto está no nível lógico, como não há informações a respeito do 

posicionamento das células, normalmente duas abordagens são utilizadas. Na primeira, 

assume-se interconexões ideais, ou seja, apenas as informações de atrasos das células são 

consideradas. Já na segunda abordagem, utiliza-se um modelo de fio (wireload model) para a 

obtenção de estimativas das características RC (resistência e capacitância) das interconexões 

baseando-se no número de fanouts da célula. Já na fase final de projetos desenvolvidos em 

tecnologias nanométricas, quando a implementação física do circuito está definida, as 
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interconexões de metal entre as células têm um impacto considerável nos atrasos dos 

caminhos e na dissipação de potência total do circuito. 

 

2.2.1. Cálculo dos Atrasos das Células 

 

Atraso de Propagação 

 

 O atraso de propagação de uma porta lógica é uma medida do intervalo de tempo entre 

o instante em que o sinal na entrada da célula atinge um nível de tensão determinado e o 

instante em que o sinal na saída desta célula atinge um nível de tensão determinado. Estes 

limiares de tensão fazem parte de um conjunto de comandos usados para descrever uma 

biblioteca de células. Tipicamente limiares de 50% do valor da tensão de alimentação são 

utilizados para a medição de atrasos na maioria das bibliotecas de standard cells. 

 A figura 2.7 ilustra um exemplo de uma célula inversora e suas formas de onda na 

entrada (A) e na saída (Z). Os atrasos de propagação, representados por Tf e Tr, atraso de 

descida e atraso de subida, são definidos em relação à transição do sinal no pino saída da 

porta lógica. 

 

 

Figura 2.7: (a) Inversor. (b) Atrasos de propagação 
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 O slew rate é definido como a taxa de variação do sinal. Tipicamente, ele é medido em 

termos de tempo de transição, que consiste no tempo que um sinal leva para transitar entre 

dois níveis lógicos específicos. Deve-se salientar que o tempo de transição é inversamente 

proporcional ao slew rate, isto é, quanto maior o tempo de transição menor a taxa de variação 

do sinal. Neste trabalho, o termo slew se referirá ao tempo de transição do sinal. 
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Assim como na definição do atraso de propagação de uma célula, a determinação do 

tempo de transição de um sinal refere-se a valores de limiares de tensão definidos. Por 

exemplo, definindo como limiares de tensão inferior e superior, 30% de VDD e 70% de VDD, 

define-se o slew de descida como a diferença entre o instante de tempo em que o sinal atinge 

o nível de tensão que corresponde a 70% de VDD e o instante de tempo em que o sinal atinge o 

nível de tensão igual a 30% de VDD na borda de descida do sinal. De forma análoga, na borda 

de subida do sinal, pode-se determinar o slew de subida, como ilustrado na figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8: Tempos de transição de subida e de descida 

 

Arcos de Tempo 

 

 Os arcos de tempo de portas lógicas combinacionais são definidos por caminhos que 

partem das entradas para as saídas da célula. A transição na entrada do arco, que pode ser uma 

transição de subida (0 → 1) ou uma transição de descida (1 → 0), provoca uma transição na 

saída do arco. A figura 2.9 ilustra os arcos de tempo relativos a uma porta lógica AND de três 

entradas.  

 

Figura 2.9: Arcos de tempo em uma AND3 

 

O tipo de transição provocada na saída do arco define uma propriedade do arco 

conhecida com unateness. O arco de tempo é dito positive unate se uma transição de subida 

na entrada provoca uma transição de subida na saída (ou não provoca transição) e uma 

transição de descida na entrada provoca uma transição de descida na saída (ou não provoca 
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transição). Por exemplo, os arcos de tempo de portas lógicas AND e OR possuem esta 

característica. O arco de tempo é dito negative unate se uma transição de subida na entrada 

provoca uma transição de descida na saída (ou não provoca transição) e uma transição de 

descida na entrada provoca uma transição de subida na saída (ou não provoca transição). 

Como é o caso de portas lógicas NAND e NOR. Em um arco de tempo non-unate a transição 

na saída do arco não pode ser determinada apenas a partir do tipo de transição que ocorre na 

sua entrada, mas depende também do estado de outras entradas da célula. Os arcos de tempo 

das portas lógicas do tipo XOR são classificados como non-unate.  

 

 

Figura 2.10: Tipos de transição dos arcos de tempo 

 

Esta propriedade dos arcos, ilustrada na figura 2.10, tem uma grande importância na 

análise de tempo do circuito, pois ela determina como as transições dos sinais nas entradas se 

propagam através de uma célula e como elas aparecem nas saídas das células. 

 

2.2.2. Cálculo dos Slacks das Células 

 

 O slack de uma célula é definido como a diferença entre o tempo em que um sinal é 

necessário em um dado ponto do circuito (tempo requerido) e o tempo em que o sinal de fato 

chega neste ponto (tempo de chegada). O tempo de chegada AT(x) e o tempo requerido RT(x) 

de uma dada célula x são definidos pelas seguintes equações: 
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[ ])()(max)(
)(

xDuATxAT
xFIu

+=
∈

 

(2.12) 

 

[ ])()(min)(
)(

vDvRTxRT
xFOv

−=
∈

 

(2.13) 

 

onde FI(x) é o conjunto de todos os fanins da célula x,  FO(x) é o conjunto de todos os fanouts 

da célula x e D(x) é o atraso de propagação da célula x. Desta forma, o slack da célula x é 

definido como slack(x) = RT(x) – AT(x). 

 Observa-se através da equação (2.12) que o cálculo do tempo de chegada de uma dada 

célula x depende dos valores de tempo de chegada de células pertencentes a caminhos que 

chegam na célula x. Por isso, este cálculo deve ser feito partindo-se das entradas primárias em 

direção às saídas primárias do circuito. Já a equação (2.13) indica que o cálculo dos tempos 

requeridos devem ser feitos partindo-se das saídas primárias em direção às entradas primárias 

do circuito, uma vez que o tempo requerido de uma dada célula depende dos valores de tempo 

de requerido de seus fanouts. Todas as combinações de transições de subida e descida em 

cada arco de tempo das células do circuito devem ser consideradas na análise estática de 

tempo, a fim de se determinar os valores máximos de tempos de chegada de subida e de 

descida e os valores mínimos de tempos requeridos de subida e de descida. 

 Um histograma de freqüência de slacks em caminhos de um circuito digital típico tem 

a distribuição mostrada na figura 2.11. Em um circuito sem nenhuma violação de tempo, ou 

seja, nenhum caminho apresenta slack negativo, a curva estaria completamente à direita da 

linha representando slack igual a zero. 

  

 

Figura 2.11: Histograma de freqüência dos slacks em caminhos  [19] 
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 A partir da figura 2.11, observa-se que existe uma parcela dos caminhos do circuito 

que não são críticos, ou seja, o sinal percorre estes caminhos em um tempo inferior ao tempo 

requerido, que é determinado pela freqüência do clock do circuito. A aplicação de múltiplas 

tensões de alimentação em um circuito visa justamente atingir as células pertencentes aos 

caminhos não críticos do circuito. Uma vez que os atrasos destas células podem ser 

degradados sem reduzir o desempenho do circuito com um todo, ou seja, mantendo a 

freqüência de operação do sistema, a tensão de alimentação destas células pode ser reduzida, 

reduzindo desta forma, seus consumos de potência. Esta situação está ilustrada na figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12: Circuito Multi-VDD  [20] 

 

 A aplicação de múltiplas tensões de alimentação provoca uma modificação na curva 

de distribuição dos slacks dos caminhos do circuito, ilustrada na figura 2.13. O desafio maior 

desta técnica é a obtenção de um circuito final sem violações de tempo, o que pode ser 

garantido através da utilização de técnicas de análise estática de tempo. 

 

 

Figura 2.13: Distribuição dos slacks do circuito com múltiplas tensões de alimentação 
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2.3. Biblioteca de Células – Caracterização de Tempo e Potência 

 

O projeto de sistemas eletrônicos não customizados, utilizando bibliotecas de standard 

cells, permite a implementação de circuitos sem a necessidade de utilização de modelos no 

nível de transistores. Estas bibliotecas de células provêm uma variedade de informações, tanto 

de front-end quanto de back-end, em design kits que são compatíveis com as ferramentas de 

EDA. As etapas de front-end envolvem o desenvolvimento do projeto até o nível RTL assim 

como a verificação funcional e simulação dos blocos do sistema. Já as etapas de back-end, 

ilustradas na figura 2.6, vão desde a síntese do circuito até a fabricação do chip. Cada etapa do 

projeto do circuito integrado requer a utilização de parte de um design kit no seu fluxo. 

Nesta seção será dado um enfoque no design kit responsável pela caracterização de 

tempo e potência das células da biblioteca. Estas informações, relevantes principalmente nas 

etapas de front-end do projeto, são descritas em um arquivo conhecido como arquivo “.lib” ou 

Liberty Timing File. Este arquivo (usualmente com extensão “.lib”) é um arquivo de texto que 

é compilado para geração de um formato binário com extensão “.db”. Neste trabalho, o termo 

“biblioteca de células” se referirá ao arquivo “.lib”. Os seguintes tópicos serão abordados 

nesta seção: 

• Descrição do Ambiente 

• Descrição das células 

• Caracterização de Tempo 

• Caracterização do Consumo de Potência 

 

2.3.1. Descrição do Ambiente 

 

Os atributos de ambiente, que são definidos para modelar as variações de temperatura, 

tensão e processo de fabricação, envolvem condições de operação, fatores de escala e modelos 

de fio para estimativas dos atrasos das interconexões.  

Um ou mais conjuntos de condições de operação são definidos na biblioteca para 

especificação do processo, da tensão e da temperatura em que as células foram caracterizadas. 

Os fatores de escala são fatores multiplicadores utilizados pelas ferramentas de síntese e de 

análise de tempo quando se deseja utilizar um conjunto de condições de operação diferente 

daquele usado para a caracterização da biblioteca. Caso não sejam utilizados fatores de escala 
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na biblioteca, cada caracterização da biblioteca para um conjunto de condições de operação 

determinado resulta em um arquivo “.lib”. Um exemplo da descrição dos atributos relativos às 

condições de operação está ilustrado na figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14: Descrição das condições de operação na qual biblioteca foi caracterizada 

 

O modelo utilizado para estimativas dos atrasos das interconexões antes da fase de 

layout do circuito é conhecido com wire_load model. A figura 2.15 ilustra um exemplo da 

descrição deste modelo. Usualmente, vários modelos apropriados para circuitos de vários 

tamanhos são incluídos na biblioteca de células. O wire_load model permite a determinação 

da resistência e da capacitância do fio a partir de uma estimativa do comprimento do fio.  

 

 

Figura 2.15: Descrição de um modelo para interconexões 

 

wire_load (SMALL) { 

    resistance : 0.2 ; 

    capacitance :1.0 ; 

    area : 0 ; 

    slope : 0.5 ; 

    fanout_length( 1, 0.020) ; 

    fanout_length( 2, 0.042) ; 

    fanout_length( 3, 0.064) ; 

    fanout_length( 4, 0.087) ; 

    fanout_length(1000,20.0) ; 

} 

operating_conditions (WORST) { 

    process : 1.3 ; 

    temperature: 100.0 ; 

    voltage: 2.75 ; 

} 

operating_conditions (NOMINAL) { 

    process : 1.0 ; 

    temperature: 25.0 ; 

    voltage : 3.00 ; 

    tree_type : balanced_tree ; 

} 

operating_conditions (BEST) { 

    process : 0.7 ; 

    temperature: 0.0 ; 

    voltage: 3.25 ; 

    tree_type : best_case_tree ; 

} 
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Os atributos capacitance, resistance e area representam, respectivamente, a 

resistência, a capacitância e a área do fio por unidade de comprimento da interconexão. O 

atributo fanout_length especifica os valores de comprimento de fio associados com o número 

de células fanouts conectadas ao fio. Caso o número de fanouts exceda o maior valor 

especificado pelo atributo fanout_length, o valor especificado pelo parâmetro slope é utilizado 

para interpolar linearmente o valor existente de fanout_length a fim de determinar o 

comprimento do fio. 

 

2.3.2. Descrição das Células 

 

Cada célula da biblioteca possui uma variedade de atributos descrevendo a 

funcionalidade, informações de tempo e potência e outras informações relativas à célula. 

Algumas informações relevantes sobre os atributos de uma porta lógica estão exemplificadas 

na figura 2.16. Existem atributos gerais relativos à célula, como area, que especifica a área da 

célula e cell_leakage_power, relativo à potência estática dissipada pela célula, e outros 

atributos que são relacionados a cada pino da célula. Várias condições de DRC (Design Rule 

Checking), que são especificadas de acordo com a tecnologia utilizada no processo de 

fabricação do circuito integrado e que, portanto, não devem ser violados, compõem estes 

atributos. 

 

 

Figura 2.16: Descrição atributos relativos às portas lógicas de uma biblioteca de células 

cell (BUFFD0) { 

    area : 5.0 ; 

    cell_leakage_power : 0.037 ; 

 

    pin (I) { 

        direction : input ; 

        capacitance: 0.04 ; 

        fanout_load : 2.0 ; 

    } 

 

    pin (Z) { 

        max_fanout : 4.0 ; 

        function : “I” ; 

        direction : output ; 

        timing () { 

        } 

        internal_power () { 

        } 

    } 

 



 36 

O atributo fanout_load para pinos de entrada e max_fanout para pinos de saída são 

relacionados entre si, de tal modo que o número de fanouts conectados ao pino da saída da 

célula não pode exceder a soma de todos os valores de fanout_load de cada pino de entrada 

conectado a este pino de saída. Além disso, o pino de saída contém atributos definindo a 

funcionalidade do pino e atributos de tempo e potência que serão detalhadamente abordados 

em subseções posteriores. 

 

2.3.3. Caracterização de Tempo 

 

Existem vários modelos que podem ser usados para definir os atributos que 

especificam as características de tempo das células CMOS. Entre eles, destacam-se o modelo 

de atraso genérico, o modelo de atraso linear piecewise e o modelo de atraso não-linear com 

tabelas (table lookup). O modelo de atraso não-linear, que é o mais comumente usado, utiliza 

um simulador de circuito para caracterizar os transistores da célula com uma variedade de 

slews de entrada e capacitâncias de saída.  

Os dados obtidos formam tabelas que determinam o atraso da célula e o tempo da 

transição na saída (slew de saída) em função do tempo da transição na entrada (slew de 

entrada) e da carga capacitiva na saída da célula. Normalmente, para cada arco entrada/saída 

da célula, quatro tipos de tabelas de tempo são requeridos para a sua caracterização: 

� cell_rise: Indica o atraso entre o instante de tempo em que a entrada atinge, “subindo” 

(transição 0 → 1) ou “descendo” (transição 1 → 0), um nível de tensão determinado 

(normalmente 0.5VDD) e a saída atinge, em uma transição de 0 → 1, um nível de 

tensão determinado (normalmente 0.5VDD); 

� cell_fall: Indica o atraso entre o instante de tempo em que a entrada atinge, “subindo” 

ou “descendo”, um nível de tensão determinado (normalmente 0.5VDD) e a saída 

atinge, em uma transição 1 → 0, um nível de tensão determinado (normalmente 

0.5VDD); 

� rise_transition: Indica o tempo de transição entre dois níveis de tensão (por exemplo,  

0.1VDD e 0.9VDD) no pino de saída em uma transição de 0 → 1. 

� fall_transition: Indica o tempo de transição entre dois níveis de tensão (por exemplo,  

0.1VDD e 0.9VDD) no pino de saída em uma transição de 1 → 0. 
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Figura 2.17: Atributos de tempo resultantes da caracterização das portas lógicas 

 

 A figura 2.18 ilustra a determinação do atraso de uma célula de acordo com seu slew 

de entrada e sua capacitância de saída. Se o ponto cair dentro de um quadrado da tabela, então 

os valores dos quatros pontos no entorno são utilizados para a determinação do valor do 

atraso, através de interpolação linear. 

 

 

Figura 2.18: Modelo de atraso não linear  [2] 

 

O valor do slew de entrada de uma porta lógica é determinado de acordo com o tempo 

de transição de saída da célula anterior. Caso esta célula possua mais de um arco de tempo, 

então o pior tempo de transição é utilizado. Já a carga capacitiva total na saída de uma dada 

porta lógica é obtida através da soma da capacitância do fio na saída da célula em questão 

com as capacitâncias dos pinos de entrada das portas lógicas que estão conectados a este fio. 

Por exemplo, a carga vista na saída da porta lógica A, na figura 2.19, é dada por: 

Inversor 

rise_transition fall_transition 

cell_fall 



 38 

CpinoBpinofioAload CCCC ,1,2, ++=
 

(2.14) 

 

 

Figura 2.19: Determinação da capacitância de saída de uma porta lógica 

 

2.3.4. Caracterização do Consumo de Potência 

 

Como abordado na seção  2.1, a dissipação de potência dinâmica pode ser dividida em 

duas partes: potência de chaveamento e potência interna. A potência de chaveamento depende 

de fatores externos à célula: a capacitância na saída, a tensão de alimentação e a freqüência de 

chaveamento do sinal na saída. Portanto este tipo de dissipação não faz parte da 

caracterização de potência da célula. Já a potência interna resulta da dissipação de potência 

devido a uma corrente de curto-circuito que flui internamente durante o chaveamento e devido 

às capacitâncias internas da célula.  

A caracterização de potência interna da porta lógica é feita de maneira análoga à 

descrita na caracterização de tempo, utilizando um modelo não-linear para representar os 

dados obtidos a partir de um simulador. Normalmente são caracterizadas duas tabelas de 

potência para cada arco entrada/saída da célula: rise_power e fall_power. O atributo 

rise_power indica a potência interna dissipada quando ocorre na saída uma transição de 0 → 1 

enquanto o atributo fall_power indica a potência interna dissipada quando ocorre na saída 

uma transição de 1 → 0. Utilizando estes atributos, a potência de cada arco entrada/saída da 

porta lógica é obtida a partir de uma média dos valores obtidos nas tabelas de potência. Por 

exemplo, seja a porta lógica AND de duas entradas ilustrada na figura 2.20. A potência 

interna relativa ao arco A1,Z é dada por: 

 

( )ZAarcoarco CSfP
ZAZA

,1,1,1
φ⋅=

 
(2.15) 
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( ) ( )[ ]ZfallApowerfallZriseApowerriseAZarco CSCSfP
ZA
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φφα +⋅⋅=
 

(2.16) 

 

onde αZ é a atividade de chaveamento do pino de saída Z, fA1 é a freqüência de chaveamento 

do pino de entrada A1, SA1_rise e SA1_fall são os slews do pino de entrada A1, quando ocorrem as 

transições de subida e descida, respectivamente, CZ é a capacitância total do pino de saída Z e 

Φrise_power e Φfall_power são os valores obtidos a partir das tabelas de potência. 

 

 

Figura 2.20: Arco da entrada para a saída de uma porta lógica 

 

Para uma porta lógica com N pinos de entrada, contabilizando todos os seus arcos, sua 

dissipação de potência interna é determinada a partir da seguinte expressão: 

 

( ) ( )[ ]∑ +⋅⋅=
cos

____int ,,
1

ar
outfallipowerfalloutriseipowerriseiouterna CSCS

N
fP φφα

 
(2.17) 

 

2.4. Técnica Multi-VDD 

 

 A redução da tensão de alimentação (VDD) do circuito reduz consideravelmente o 

desempenho do sistema. Portanto, apesar de ser o modo mais efetivo de reduzir a potência 

dinâmica consumida, esta técnica torna-se inviável na maioria dos casos. Entretanto, em um 

nível de abstração mais baixo, a redução da tensão VDD pode ser aplicada em módulos ou 

núcleos (cores) do sistema. Esta técnica é relativamente simples de ser implementada, mas ela 

requer que os núcleos escolhidos não tenham nenhum impacto no desempenho total do 

circuito. Isto restringe as aplicações na quais esta técnica pode ser utilizada. 

 Em um nível ainda mais baixo de abstração, a redução da tensão de alimentação pode 

ser feita no nível de portas lógicas, sem que o desempenho do sistema seja afetado. Esta 

técnica se baseia no fato de que a maioria dos caminhos lógicos de um circuito não são 

CZ A2 

A1 
Z 

arcoA1,Z 
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críticos e, portanto, podem se tornar mais lentos sem reduzir o desempenho do sistema. A 

figura 2.21 ilustra esta situação. Observa-se que o caminho A, com maior atraso (10 ns), 

estabelece a freqüência máxima do circuito, portanto o caminho B pode ser degrado em 5 ns e 

o caminho C pode ser degradado em até 2 ns sem nenhum impacto no desempenho do 

circuito. 

 

 

Figura 2.21: Caminhos lógicos de um circuito digital 

 

 Desta forma, a tensão de alimentação de um grupo de células do circuito é reduzida, 

de modo que o consumo de potência dinâmica total do circuito pode ser substancialmente 

reduzido enquanto o desempenho é mantido.  

 Os circuitos integrados atuais tipicamente operam com uma única tensão de 

alimentação. Nestes circuitos, a tensão de alimentação é determinada de modo que a 

freqüência alvo do clock seja alcançada pelos caminhos mais críticos, ou seja, os mais lentos. 

Entretanto, um número significativo de células pertencentes a caminhos não críticos opera 

com slacks excessivos. Nestes caminhos rápidos a propagação do sinal ocorre de forma mais 

rápida do que a requerida, resultando em gaps de tempo entre a chegada do sinal e a sua 

utilização. Seja o período do clock definido por TCLOCK e o atraso máximo permitido em um 

caminho para que o circuito não tenha violações de tempo definido por TCRÍTICO na figura 

2.22. Um caminho com atraso igual a TNÃO_CRÍTICO possui um gap de tempo entre a chegada e 

a utilização do sinal, conhecido como slack. Isto não tem nenhum impacto no desempenho do 

sistema e, portanto, pode-se concluir que células de caminhos não críticos operando com a 

mesma tensão de alimentação de caminhos críticos representam dissipação desnecessária de 

energia. 

 

10 ns 

5 ns 

8 ns 

B 

A 

C 
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Figura 2.22: Períodos dos caminhos críticos e não críticos 

 

 Um circuito com duas tensões de alimentação onde a tensão de alimentação das portas 

lógicas pertencentes a caminhos não críticos foi substituída por uma tensão de alimentação 

mais baixa está ilustrado na figura 2.23. Entretanto, reduzir a tensão de alimentação de todas 

as células de um caminho não crítico nem sempre é factível, pois o slack do caminho depois 

da redução da tensão de alimentação deve permanecer maior que a margem de segurança 

estabelecida, que no caso menos conservador possível é igual zero, para não degradar o 

desempenho do sistema. Uma solução para este problema é a combinação de portas lógicas 

com tensões de alimentação diferentes ao longo de um caminho não crítico. 

 

 

Figura 2.23: Circuito com duas tensões de alimentação (Dual-VDD) 

 

 Quando uma célula com tensão de alimentação reduzida é seguida por uma célula 

CMOS com tensão de alimentação maior, podem ocorrer problemas relacionados a um fluxo 

de corrente DC estática. Portanto, em circuitos com múltiplas tensões de alimentação, são 

requeridas portas lógicas especializadas fazendo a interface entre as células com tensões de 

alimentação diferentes para a conversão do nível de tensão. Este tipo de porta lógica, 

conhecida como conversor de nível, será descrita na subseção  2.4.1. O overhead de potência e 

de área dos conversores de nível devem ser incluídos no processo de otimização descrito. 
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Quanto menor o valor da tensão de alimentação reduzida a ser utilizada nas células dos 

caminhos não críticos, maior a redução do consumo de potência dinâmica por célula. 

Entretanto, reduzindo-se o valor da tensão de alimentação utilizada, o número de células que 

podem ter suas tensões de alimentação reduzidas é menor devido a restrições de tempo. 

Portanto, como reportado em  [7], deve existir um valor ótimo para a tensão de alimentação 

reduzida que minimiza o consumo de potência total. No referido trabalho  [7], foi feita uma 

análise do consumo de potência dinâmica total de um dado circuito em função da tensão de 

alimentação reduzida (VDDL) utilizada para a aplicação da técnica dual-VDD proposta. O 

circuito analisado foi um bloco pertencente a um processador otimizado para aplicações de 

áudio e vídeo digitais. Observou-se a existência de um valor ótimo em torno da metade do 

valor da tensão de alimentação mais alta (VDDH) utilizada. Esta análise esta ilustrada na figura 

2.24. 

 

 

Figura 2.24: Potência dissipada versus VDDL  [7] 

 

2.4.1. Conversores de Nível 

 

A mudança da tecnologia utilizada no projeto de circuitos integrados para a tecnologia 

CMOS na década de 80, acabou com o problema de dissipação de potência DC (estática) dos 

circuitos NMOS. Considerando um sinal de tensão ideal, cuja faixa de variação do nível de 

tensão vai de 0V a VDD, não há nenhuma dissipação de potência DC nos circuitos CMOS, 

exceto a potência de leakage. Porém, a existência de células com diferentes tensões de 
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alimentação em um circuito pode resultar em dissipação de potência estática quando os 

transistores de ambas as redes pull-down e pull-up do dispositivo CMOS estejam ligados. Isto 

implica na necessidade de portas lógicas especiais para fazer a conversão do nível de tensão 

entre células com diferentes tensões de alimentação.  

A figura 2.25 exemplifica uma situação na qual um inversor VDDL é seguido por um 

inversor VDDH. Caso o sinal na entrada do inversor VDDH esteja no nível lógico alto, este valor, 

fornecido pela célula VDDL, será na melhor das hipóteses igual a VDDL. Isto resultaria em um 

fluxo de corrente estática entre os pinos VDD e VSS da porta lógica VDDH caso o valor da 

tensão VDDL seja inferior a VDDH – |Vth|, significando que o transistor pMOS não seria 

totalmente cortado. 

 

 

Figura 2.25: Corrente estática fluindo em um transistor parcialmente cortado 

 

 Devido a problemas no projeto analógico dos conversores de nível, tipicamente estas 

portas lógicas são projetadas para converter os níveis de tensão em apenas uma direção, ou da 

tensão mais baixa para a mais alta, ou da mais alta para a mais baixa. Esta limitação dos 

conversores de nível não é um problema em sistemas que operam com múltiplas tensões 

estáticas, isto é, o valor da tensão não varia durante a operação do circuito. Além disso, na 

situação contrária à ilustrada na figura 2.25, quando uma célula com alimentação igual a VDDH 

fornece um sinal à uma célula com alimentação igual a VDDL, o conversor de nível não é 

necessário já que a entrada da célula VDDL atingiria um nível lógico igual a VDDH  [6]. 
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2.5. Conclusão 

 

Neste capítulo foram apresentados conceitos básicos relativos ao consumo de potência 

dinâmica, à análise estática de tempo, à caracterização das portas lógicas de uma biblioteca de 

células e à técnica Multi-VDD. Na primeira seção, a dissipação de potência dinâmica em 

dispositivos CMOS foi dividida em duas parcelas, a potência de chaveamento e a potência 

interna. As equações apresentadas mostraram a forte dependência entre a potência dinâmica 

dissipada e a tensão de alimentação das células. Em seguida, conceitos relativos à análise 

estática de tempo, fundamentais para o entendimento da abordagem utilizada neste trabalho, 

foram discutidos. Na seção seguinte, as caracterizações de tempo e de potência da biblioteca 

de standard cells, uma artefato essencial no fluxo de projeto de circuitos integrados digitais, 

foram descritas. Por fim, foi explicada a técnica para redução de potência dinâmica no nível 

de portas lógica que será utilizada neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 

Estado da Arte 

Este capítulo tem como objetivo principal prover uma revisão bibliográfica das 

principais abordagens desenvolvidas nos últimos anos utilizando a técnica de múltiplas 

tensões de alimentação visando à redução do consumo de potência dinâmica de circuitos 

integrados digitais. Na seção  3.1, uma visão geral, abrangendo desde os trabalhos que 

introduziram a utilização desta técnica até os mais recentes da literatura, será exposta. Nas 

seções  3.2 a  3.6, cada uma das abordagens será detalhadamente explicada. Por fim, na seção 

 3.7 será apresentada a conclusão do capítulo. 

 

3.1. Introdução 

 

Vários estudos têm sido desenvolvidos nos últimos anos a fim de se obter uma 

metodologia ótima para a aplicação de múltiplas tensões de alimentação no nível de portas 

lógicas em um sistema digital. A redução de potência obtida através desta técnica depende 

basicamente de dois fatores: a diferença entre a tensão de alimentação regular (VDDH) e a 

tensão reduzida (VDDL), e a porcentagem de caminhos não críticos do circuito, que terá uma 

influência direta na porcentagem de células que poderão ser alimentadas por VDDL. 

Usami et al.  [6] introduziram as técnicas de projeto com duas tensões de alimentação.  

A idéia básica da metodologia CVS (Clustered Voltage Scaling) proposta é formar dois 

grupos de circuitos combinacionais, um com a tensão de alimentação VDDH (tensão original) e 

o outro VDDL (tensão reduzida), com restrições topológicas visando evitar a inserção de 

conversores de nível. Desta forma, os conversores de nível são inseridos apenas entre as 

últimas células no grupo VDDL e os pinos de saída do circuito.  
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A estrutura ECVS (Extended Clustered Voltage Scaling)  [7] relaxa estas restrições, 

permitindo que o ponto de inserção do conversor de nível possa mover-se, de modo que a 

transição de uma porta lógica com alimentação igual a VDDL para uma porta lógica com 

alimentação igual a VDDH é permitida caso um conversor de nível seja inserido. Ambos os 

algoritmos percorrem os caminhos do circuito a partir das saídas primárias até as entradas 

primárias, de modo que a ordem de atribuição da tensão de alimentação de cada célula é 

determinada de acordo com o grau de profundidade (nível) que ela se encontra em relação às 

saídas primárias.  

 Em  [8], Yeh et al. propuseram o algoritmo OB_MVS (Optimization-Based Multiple-

Voltage Scaling) que usa uma abordagem “gulosa”. Inicialmente, o algoritmo OB_MVS 

atribui a cada célula a menor alimentação possível de acordo com o slack excessivo inicial de 

cada uma delas.  Esta etapa resulta num circuito com caminhos longos, isto é, caminhos com 

violação das restrições de tempo. Em seguida, iterativamente, a alimentação de cada célula 

nos caminhos longos é alterada para uma tensão maior até que todas as violações sejam 

excluídas. Este trabalho não considera a inserção de conversores de nível.  

Um melhoramento do ECVS foi proposto por Kulkarni  [10]. O algoritmo GECVS 

(Greedy - Extended Clustered Voltage Scaling) determina a ordem de escolha das células a 

serem otimizadas de acordo com uma medida de sensibilidade que usa a informação 

disponível na distribuição de slack do circuito e a possível redução de potência. 

A abordagem utilizada pelas estruturas CVS  [6] e EVCS  [7] restringe o domínio de 

soluções, pois a ordem de escolha das células a serem otimizadas depende do nível em que 

elas se encontram, o que exclui possíveis configurações de circuito com consumo de potência 

mais baixo. Já os algoritmos OB_MVS  [8] e GECVS  [10] modificaram o processo de 

ordenação das células a serem atribuídas a uma tensão de alimentação menor, já que não usam 

o conceito de nível. Porém, as duas técnicas mencionadas anteriormente utilizam abordagens 

“gulosas” resultando em um custo computacional alto e em um processo pouco refinado. 

Chi et al.  [11] propuseram uma técnica que combina uma abordagem “gulosa” com 

otimizações feitas iterativamente a fim de refinar a atribuição da alimentação das células 

feitas inicialmente. Além disto, dentre os trabalhos analisados, este trabalho foi o único a 

propor a utilização do consumo de potência dinâmica total, incluindo potência de 

chaveamento e potência interna, para estimativa da redução obtida. Tendo apresentado os 
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melhores resultados entre os trabalhos descritos na literatura, esta técnica será a base do 

presente trabalho.  

 Nos próximos itens, cada um destes algoritmos será descrito detalhadamente. Todos 

eles têm como entradas: uma netlist no nível de portas lógicas sem violações das restrições de 

tempo, uma biblioteca de standard cells e um domínio de tensões de alimentação. 

 

3.2. Algoritmo CVS 

 

O objetivo deste algoritmo   [6] é formar dois grupos de circuito combinacional, um 

com a tensão de alimentação VDDH (tensão original) e o outro VDDL (tensão reduzida), com a 

seguinte estrutura topológica: 

 

imáriasSaídasNíveldesConversore

VCélulasVCélulasimáriasEntradas DDLDDH

Pr___

__Pr_

→→

→→  

 

A netlist de portas lógicas (figura 3.1), que estão alimentadas inicialmente pela tensão 

VDDH, é percorrida a partir das saídas primárias em direção às entradas primárias utilizando o 

algoritmo DFS (Depth First Search). Duas heurísticas foram definidas para a definição da 

ordem na qual as saídas primárias serão escolhidas – LargerC, os nós são arranjados em 

ordem decrescente da capacitância de carga, ou LargerSlack, os nós são arranjados em ordem 

decrescente de slack. Ou seja, se a heurística Largerslack for utilizada então o primeiro 

caminho a ser percorrido tem início na célula da saída primária cujo slack é o maior. Cada vez 

que um nó é atingido, calcula-se o novo atraso da célula caso ela seja alimentada pela tensão 

VDDL. Além disso, executa-se análise estática de tempo a fim de se obter os novos slacks do 

circuito. Se o slack da célula for positivo, a tensão dela é substituída para VDDL, e continua-se 

a percorrer o grafo examinando-se os fanins desta célula. Por outro lado, se um slack negativo 

for encontrado, a célula não é substituída (e é marcada como insubstituível) e o percurso do 

caminho é interrompido. Então, inicia-se outro caminho em outra saída primária.  
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Figura 3.1: Exemplo de netlist de portas lógicas 

 

Quando a célula possui múltiplos fanouts, para que ela possa ser substituída, é 

necessário que todos os seus fanouts sejam células com VDDL, a fim de que as restrições da 

estrutura topológica sejam respeitadas. Por exemplo, se o caminho O1→G4→G2 estiver 

sendo percorrido, para que a tensão da célula G2 possa ser reduzida, é necessário que tanto a 

célula G4 quanto G5 tenham suas tensões reduzidas. Além disso, todos os fanouts de G5 

precisam ser analisados. Portanto, neste caso, percorre-se um caminho a partir da célula em 

direção às saídas primárias para verificar se todas as células filhas podem ser substituídas. 

Na estrutura CVS, os conversores de nível são necessários apenas quando as saídas 

primárias estão conectadas a outro circuito combinacional através de latches ou flip-flops. 

Pois, neste caso, haverá uma transição de um grupo de células com tensão de alimentação 

menor para um grupo com alimentação maior. Apesar do número reduzido de conversores de 

nível inseridos, o que reduz a penalidade em relação à potência e à área do circuito final, esta 

técnica restringe a redução de potência obtida devido à restrição topológica imposta ao 

circuito final.  

 

3.3. Algoritmo ECVS  

 

A estrutura ECVS  [7] relaxa as limitações na CVS, permitindo que o ponto de 

inserção dos conversores de nível possa mover-se, de modo que células com slack excessivo 

(que não podem operar em VDDL na estrutura CVS) possam operar em VDDL. Por exemplo, na 

figura 3.2 (a), seja o caminho A composto pelas células G5, G4, G3 e G2 e o caminho B pelas 

células G10, G9, G8, G7, G6 e G2. Suponha que haja slack excessivo no caminho A, porém o 

caminho B possui um atraso que está no limite imposto pelas restrições de tempo do circuito. 

Como a célula G2 precisa operar em VDDH devido ao atraso do caminho B, no CVS não se 

pode aplicar VDDL no caminho A devido aos padrões topológicos da estrutura. 
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A estrutura ECVS permite que o ponto de inserção dos conversores de nível mova-se a 

fim de solucionar o problema descrito acima, como ilustrado na figura 3.2 (b). 

 

 

Figura 3.2: (a) Estrutura CVS. (b) Estrutura ECVS  [7] 

 
 

3.4. Algoritmo OB_MVS 

 

No algoritmo OB_MVS  [8], dado um circuito combinacional com restrições de tempo 

e um conjunto de tensões de alimentação VDD0, VDD1, ... , VDDN, onde VDDi > VDD(i+1), a tensão 

na qual cada célula irá operar é determinada visando a redução do consumo de potência do 

circuito. O circuito da figura 3.3, será usada como exemplo durante a descrição do algoritmo.  

 

 

Figura 3.3: Exemplo para ilustração do algoritmo OB_MSV 

 

Inicialmente, todos as células recebem um crédito nulo. Os créditos representam a 

ordem crítica. Define-se a ordem crítica de uma célula como sendo a quantidade de caminhos 

longos que compartilham aquela célula. É determinada a menor tensão inicial (VDDi) possível 

para cada célula de tal forma que a seguinte condição seja satisfeita: 

Atraso das portas lógicas 

Restrição de tempo = 5ns 

2 ns 1 ns 2 ns VDD0 = 5V  

4 ns 2 ns 4 ns VDD1 = 3V  

6 ns 3 ns 6 ns VDD2 = 2V  

AND NOT NAND 

2 

2 

1 

1 

1 

I4 

I3 

I2 

I1 

O2 

O1 

2 

G5 G3 G6 

G1 

G2 
G4 

atraso 

VDD1 

atraso 

VDD2 

atraso 

VDD0 

(a) (b) 



 50 

),()(),( 0DDDDi VGdGsVGd +<=  (3.1)  

 

onde d(G, VDDi) é o atraso da célula G quando alimentado pela tensão VDDi e s(G) é o slack da 

célula G obtido com o circuito operando em VDD0 = VDDMAX. Isto significa que, nesta etapa, o 

objetivo é converter todo o slack excessivo de cada célula em redução do consumo de 

potência através da redução da tensão de alimentação. Porém este procedimento resulta em 

algumas violações de tempo, já que, quando a tensão de alimentação de uma célula é 

reduzida, os slacks das células localizadas no mesmo caminho se alteram. Então, os caminhos 

nos quais há violação de tempo (caminhos longos) são identificados aplicando-se um 

algoritmo para seleção de caminhos longos  [9]. No exemplo da figura 3.4, observa-se que à 

célula G1 é atribuída a tensão VDD2 e às células G2 e G4 é atribuída a tensão VDD1. Além 

disso, um algoritmo de detecção de caminhos longos detectaria os caminhos P1 e P2, cujos 

atrasos são 7 ns e 6 ns, respectivamente. 

 

 

Figura 3.4: Atribuição da menor tensão possível às células e detecção dos caminhos longos 

 
Posteriormente, cada caminho longo (FS) é percorrido. Sempre que uma célula é 

visitada, caso a tensão que foi atribuída a ela seja diferente de VDDMAX, ela recebe um crédito. 

Observa-se então que, quando todos os caminhos longos tiverem sido percorridos, a 

quantidade total de créditos das células é igual à quantidade de caminhos longos que 

compartilham cada célula. Então, as células com créditos positivos são inseridas numa fila de 

prioridade (PQ), de modo que aquelas com valor de crédito máximo estejam localizadas no 

topo da fila. Aplicando esta etapa ao circuito do exemplo, obtém-se 2 créditos para G4 e 1 

crédito para G1 e G2. 

Por fim, iterativamente, a tensão de alimentação das células é incrementada de acordo 

com a ordenação da fila de prioridade, isto é, as células com maior ordem crítica são 
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substituídas primeiramente. Isto é feito até que todas violações tenham sido excluídas. Na 

figura 3.5, observa-se que aumentando a tensão de alimentação de G4 para VDD1 resulta num 

circuito sem violações de tempo.  

 

 

Figura 3.5: Otimizações finais para exclusão das violações 

 

3.5. Algoritmo GECVS 

 

A técnica GECVS  [10], que é baseada na técnica descrita na seção  3.3 (ECVS), 

introduz uma medida de sensibilidade que usa a informação disponível na distribuição de 

slack do circuito e a possível redução de potência antes de realizar a modificação da tensão de 

uma porta lógica para VDDL. A sensibilidade da célula x é definida por: 

 

Delay

xSlackPower
xySensitivit

∆

×∆
=

)(
)(

 
(3.2)  

 

onde ∆Power é a variação no consumo de potência total quando a tensão de alimentação da 

célula x é modificada, slack(x) é o slack referente à porta lógica x e ∆Delay é a variação do 

tempo de chegada do sinal na saída da célula x quando sua tensão é modificada. 

A ordem na qual ocorre a alteração da alimentação das células é definida pela 

sensibilidade de cada uma. Em cada iteração, as sensibilidades de todas as células que podem 

ter suas tensões de alimentações reduzidas para VDDL são recalculadas, em seguida, é 

atribuída a tensão VDDL à porta lógica de maior sensibilidade e, além disso, verifica-se a 

necessidade de remoção ou inserção de conversores de nível nas proximidades da célula. O 

algoritmo pode ser resumido no seguinte pseudocódigo: 

 

 

2 

2 

1 

2 

3 

I4 

I3 

I2 

I1 

O2 

O1 

2 

G5 G3 

G1 

G2 
G4 

2 

4 

1 

2 

3 

I4 

I3 

I2 

I1 

O2 

O1 

2 

G5 G3 

G1 

G2 
G4 



 52 

GECVS() 
{ 

enquanto (há slack excessivo) { 
As sensibilidades de todas as células com slack excessivo são calculadas; 
A célula com sensibilidade máxima é escolhida; 
A tensão de alimentação da célula é modificada; 
As proximidades da célula são atualizadas; 

} 
} 

Figura 3.6: Pseudocódigo do algoritmo GECVS 

 

A natureza da função de sensibilidade tende a agrupar as células com alimentação 

VDDL juntas, o que reduz a necessidade de inserção de conversores de nível, além disso, 

prioriza a alteração da alimentação das células que dará a melhor redução de potência por 

unidade de atraso inserido. 

 

3.6. Algoritmo de Chi 

 

A técnica para redução de potência dinâmica proposta por Chi et al.  [11] é dividida em 

duas fases, a fim de combinar uma técnica “gulosa” com otimizações iterativas. 

Primeiramente, a tensão de alimentação do maior número de células possível é reduzida 

simultaneamente. Em seguida, um algoritmo para refinamento das atribuições da alimentação 

das células é aplicado.  

A primeira fase está ilustrada no fluxograma da figura 3.7. Inicialmente, todas células 

da netlist são “movidas” para a menor tensão de alimentação VDD1 = VDDMIN. Em seguida, 

calcula-se os slacks de todas as células. As células com slack negativo são movidas para o 

próximo domínio de tensão VDD2. Caso seja necessário, são inseridos ou removidos 

conversores de nível e, novamente, calcula-se os slacks das células. Este processo é repetido 

até que os slacks de todos as células sejam maiores ou iguais a zero. O resultado da fase I é 

uma netlist cujas células nos caminhos com slack excessivo foram escalados para tensões 

mais baixas simultaneamente. 
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Figura 3.7: Fluxograma da Fase I do algoritmo de Chi 

 

 

Antes da segunda fase ser iniciada, as células às quais foi atribuída a tensão VDD1 = 

VDDMIN durante a fase I são marcadas como não escaláveis. Isto significa uma redução do 

tamanho do problema, já que esta fase apenas lida com células escaláveis. Então, define-se o 

ganho de potência de uma porta lógica G(x,v) como sendo a economia de potência total obtida 

quando a célula x é movida para o domínio de tensão v, de tal forma que: 
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O primeiro passo da fase II é calcular os ganhos de potência de cada célula escalável. 

Então, a célula com o maior ganho de potência é movida para o domínio de tensão 

correspondente. Em seguida, caso seja necessário, conversores de nível são inseridos e os 

slacks das células afetadas são calculados. Caso nenhum slack negativo seja encontrado, a 

modificação é aceita e os ganhos de potência das afetadas são atualizados, caso contrário, a 

célula é movida de volta para o domínio de tensão anterior. Este procedimento é repetido até 

que todos as células tenham sido visitadas ou caso as 20 últimas tentativas tenham sido 

rejeitadas (parâmetro heurístico).  

Fase 1 

STA 

Gates(todos) � V1 = VDDL 

STA 

i = i +1 
Gates(s<0) � Vi+1 

Ajuste LC 

Há slack < 0 
SIM NÃO 

Fase 2 
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Figura 3.8: Fluxograma da Fase II do algoritmo de Chi 

 

Durante o processo descrito, a soma parcial de ganhos de potência (soma acumulada 

dos ganhos de potência de todos as células movidas) é calculada sempre que uma célula é 

movida para outro domínio de tensão. Caso o valor calculado seja o melhor obtido, o estado 

do circuito é armazenado. Depois que a iteração é finalizada, o circuito é colocado no estado 

Cálculo de G(x,v) 

Max (soma parcial) ≤ 0 

SIM 

NÃO 

FIM 

Fase 2 

Gates(VDDL) � Não escaláveis 
 

Gates(escaláveis) � destravados 

 

Cálculo de G(x,v) 

Ajuste LC 

Há slack < 0 
NÃO SIM 

Gate x � travado 

STA 

Gate x (Max(Gmax)) � VGmax 

Mudança desfeita 

Gates(todos) = travados 
|| 20 últimos Gmax < 0 

SIM 

NÃO 

Recaptura do estado com  
Max (soma parcial) 
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no qual obteve-se a maior soma parcial de ganhos de potência. Então, os slacks e ganhos de 

potência de cada célula são recalculados, e uma nova iteração é iniciada. A fase II é 

finalizada, quando a maior soma parcial obtida durante uma iteração for igual ou menor que 

zero. O fluxograma ilustrado na figura 3.8 descreve as etapas desta fase. 

A determinação da ordem na qual ocorre as tentativas de redução da alimentação das 

células é a vantagem mais significativa desta abordagem em relação às descritas 

anteriormente. Além disso, um dos aspectos mais importantes para a operação de circuitos 

com múltiplas tensões de alimentação, que é a introdução de conversores de nível fazendo a 

transição de células com tensão de alimentação menor para células com tensão de alimentação 

maior, é considerado. Entretanto, simplificações feitas para o cálculo de características 

relativas à análise de estática de tempo e ao consumo de potência das células devido à 

utilização de uma biblioteca caracterizada para uma única tensão de alimentação, a serem 

abordadas na seção  4.1, representam um risco potencial para a inserção de erros na análise 

estática de tempo e na estimativa de potência interna das células. 

 

3.7. Conclusão 

 

Neste capítulo, foi apresentada cronologicamente uma revisão bibliográfica dos 

algoritmos que utilizam múltiplas tensões de alimentação para obtenção de circuitos digitais 

com consumo de potência dinâmica reduzido. Observa-se que dentre as abordagens 

analisadas, a maioria considera apenas a potência de chaveamento no cálculo do consumo de 

potência dinâmica do circuito, desprezando a potência interna das células. Além disso, os 

primeiros algoritmos propostos têm os seus domínios de soluções restringidos pela ordem na 

qual as células do circuito são percorridas. Apesar da importância da inserção de conversores 

de nível em circuitos com múltiplas tensões de alimentação, alguns trabalhos não 

consideraram em seus algoritmos a inserção destas células. No capítulo seguinte, será 

detalhada cada etapa do algoritmo implementado assim como as modificações feitas e 

contribuições dadas. 



Capítulo 4 

Metodologia Proposta 

Neste capítulo, serão detalhadamente descritas as modificações propostas no algoritmo 

para redução da potência dinâmica de sistemas digitais no nível de portas lógicas proposto por 

Chi et al.  [11]. Na seção  4.1, será analisado qualitativamente o impacto devido à ausência de 

uma biblioteca de células caracterizada para múltiplas tensões de alimentação sobre os 

resultados de estimativas de tempo e de potência. A seção  4.2 descreve a implementação do 

algoritmo destacando as contribuições dadas. 

 

4.1. Caracterização da Biblioteca para Várias Condições de Operação 

 

As ferramentas de síntese lógica de circuitos digitais têm como entrada dois arquivos 

essenciais: o design representado em uma linguagem de descrição de hardware (Ex.: Verilog 

ou VHDL) e a biblioteca de células fornecida pela foundry que irá fabricar o circuito 

integrado. O arquivo da biblioteca de células contém uma lista de células que representam as 

portas lógicas que podem ser utilizadas pela ferramenta de síntese para a geração do circuito 

integrado. Além disso, este arquivo descreve a funcionalidade das células, suas características 

de potência e tempo, entre outros. Esta caracterização depende de parâmetros conhecidos 

como condições de operação, dentre os quais se destacam a temperatura e a tensão de 

alimentação. 

O impacto causado pela redução da tensão de alimentação das células (aumento dos 

atrasos e redução das potências consumidas) é medido e calculado, portanto, a partir das 

informações extraídas da biblioteca de células.  
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Nesta seção será feita uma análise qualitativa dos resultados de tempo e potência que 

podem ser obtidos quando se utiliza uma biblioteca caracterizada em apenas uma condição de 

operação. 

 

4.1.1. Determinação do Atraso Degradado 

 

A degradação no atraso de uma porta lógica causada devido à redução de sua tensão de 

alimentação pode ser estimada de acordo com o seguinte modelo  [11]: 
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V

VV

VV

V
Delay ⋅

−
⋅

−
=

α

α
 

(4.1) 

 

 

onde  Vth é a tensão de threshold do transistor e α é um parâmetro que depende da tecnologia.  

 

Esta abordagem é utilizada quando a biblioteca de células disponível possui apenas 

uma caracterização das portas lógicas, isto é, foram obtidas as informações de tempo e de 

potência apenas para uma condição de operação (tensão de alimentação e temperatura). O 

modelo permite, portanto, que a partir do atraso da célula na condição de operação na qual a 

biblioteca foi caracterizada (VDDH) estime-se o atraso para uma condição de operação 

diferente(VDDL). 

Entretanto, a utilização deste modelo resulta em erros significativos na análise estática 

de tempo relativos ao cálculo dos atrasos e slews das células, pois além de se considerar uma 

estimativa da degradação nos atrasos das células, a degradação nos slews de saída das células 

que resulta da alteração da tensão de alimentação da porta lógica é ignorada. 

Esta abordagem vem sendo predominantemente utilizada nos trabalhos recentes que 

utilizam a técnica de múltiplas tensões de alimentação para a redução do consumo de potência 

dinâmica  [6] [7] [8] [10] [11]. Entretanto, isto pode resultar tanto em circuitos Multi-VDD com 

violações de tempo, como em circuitos com folgas de slack não utilizadas para a redução do 

consumo de potência. A primeira situação ocorre quando o cálculo da degradação dos atrasos 

utilizando-se a equação (4.1) é subestimado, ou seja, os atrasos reais das células são maiores 

que os atrasos estimados pela equação. Quando ocorre a situação contrária, isto é, os atrasos 

reais das células são menores que os atrasos estimados pela equação, o circuito resultante é 
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uma solução conservadora, pois haverá folgas de slack em alguns caminhos cujas células não 

tiveram suas tensões de alimentação reduzidas. 

 

4.1.2. Cálculo do Consumo de Potência 

 

A potência dinâmica possui duas componentes principais: a potência de chaveamento 

e a potência interna. A potência de chaveamento é a potência dissipada quando uma carga 

capacitiva externa é carregada ou descarregada, já a potência interna é a potência dissipada 

dentro da célula, como explicado na seção  2.1. 

Como o valor da potência interna de uma porta lógica é extraído a partir da biblioteca 

de células, a utilização de uma biblioteca que não foi caracterizada para condições de 

operação com diferentes tensões de alimentação também resulta em erros na estimativa da 

potência dissipada pelas portas lógicas. Neste caso, além dos erros nos valores dos slews 

utilizados, não se computa a redução do consumo de potência interna resultante da redução da 

tensão de alimentação.  

Neste trabalho, foi utilizada uma biblioteca de células da TSMC que foi caracterizada 

para várias condições de operação diferentes, variando-se a temperatura e a tensão de 

alimentação. Isto reduz significativamente os erros inerentes à utilização da abordagem 

descrita anteriormente, com apenas uma caracterização da biblioteca de células, resultando em 

uma análise estática de tempo com valores de atrasos e slews mais próximos aos valores reais, 

além de estimativas de potência mais consistentes com a realidade. As tensões de alimentação 

usadas foram 0,84 V e 1,20 V. 

 

4.2. Descrição do Algoritmo 

 

Nas subseções seguintes será detalhadamente descrita cada etapa do algoritmo 

implementado. Serão particularmente destacados os pontos do algoritmo que sofreram 

modificações significativas devido às considerações descritas na seção  4.1. 

O corpo principal do algoritmo possui duas fases. A primeira fase do algoritmo tem o 

objetivo de reduzir simultaneamente a tensão de alimentação da quantidade máxima possível 

de portas lógicas do circuito a fim de reduzir o número total de células que serão analisadas na 



 59 

fase II. Em seguida, na fase II, iterativamente busca-se o circuito Multi-VDD que resulta no 

menor consumo de potência total sem que haja violações de tempo. 

 

4.2.1. Entradas 

 

As entradas do algoritmo são um circuito combinacional sintetizado sem violações de 

tempo operando a uma tensão de alimentação igual a VDDH, isto é, todos os caminhos 

possuem slacks positivos e uma biblioteca de standard cells caracterizada para duas 

condições de operação com diferentes tensões de alimentação, VDDH e VDDL.  

O domínio de tensões V = {VDDH, VDDL} na qual a biblioteca de células foi 

caracterizada determina as tensões que poderão ser usadas como fonte de alimentação das 

portas lógicas do circuito. 

 

4.2.2. Fase I 

 

Inicialmente a tensão de alimentação de todas as células da netlist é reduzida para a 

tensão de alimentação VDDL. Em seguida, calcula-se os slacks de todas as células. As células 

com slack negativo têm a modificação de suas tensões de alimentação desfeita, isto é, voltam 

a operar com uma tensão igual a VDDH. Caso seja necessário, são inseridos ou removidos 

conversores de nível. O processo de inserção e remoção de conversores será posteriormente 

descrito na subseção  4.2.5. Então, calcula-se novamente os slacks das células, sempre levando 

em consideração os atrasos dos fios e dos conversores de nível inseridos. Este processo é 

repetido até que os slacks de todas as células do circuito sejam maiores ou iguais a zero. O 

resultado da fase I é uma netlist cujas células nos caminhos com slack excessivo tiveram suas 

tensões de alimentação reduzidas para VDDL simultaneamente. O pseudocódigo da figura 4.1 

descreve as etapas citadas acima. 

 

Descrição: Fase_I () 
Fase inicial do algoritmo com o objetivo de reduzir simultaneamente a tensão de 
alimentação da quantidade máxima possível de portas lógicas do circuito 
 
Entradas: 
Netlist sintetizada no nível de portas lógicas sem violações de tempo 
Biblioteca de células caracterizada para duas tensões de alimentação VDDL 
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Saídas: 
Netlist com duas tensões de alimentação 
 
Fase_I () { 

Reduzir a tensão de alimentação de todas as células do circuito para VDDL; 

Executar a análise estática de tempo; 

enquanto (há violações de tempo no circuito) { 
Desfazer a modificação da tensão de alimentação das células com slack 
negativo; 
Inserir e/ou remover os conversores de nível necessários; 
Executar a análise estática de tempo; 

} 
} 
 

Figura 4.1: Pseudocódigo referente à fase I do algoritmo 

 

 Esta etapa relativamente simples do algoritmo visa à redução do número de células a 

serem analisadas iterativamente na próxima fase do algoritmo. Isto é feito através da redução 

simultânea da tensão de alimentação do maior número possível de células, sem inserir 

violações de tempo. Observa-se que nesta etapa não há nenhuma análise relativa ao impacto 

no consumo de potência devido às modificações feitas no circuito, podendo resultar em um 

circuito com consumo de potência maior que o inicial. Isto de fato pôde ser observado durante 

a implementação e execução desta fase, provocando resultados insatisfatórios. Por isso, esta 

fase não será utilizada no algoritmo aqui proposto.  

Uma análise comparativa entre o algoritmo original e o algoritmo com as 

modificações propostas apresentada no capítulo seguinte mostra que para alguns dos circuitos 

utilizados não se obteve redução de potência dinâmica quando foi aplicado o algoritmo 

original. Isto ocorreu justamente pois a penalidade imposta pelos conversores de nível no 

consumo de potência não é analisada  durante a fase I. 

 

4.2.3. Fase II 

 

Na fase II, inicialmente, as células VDDH são definidas como escaláveis, ou seja, são as 

células que podem ter suas alimentações reduzidas. Então, as células escaláveis são ordenadas 

de acordo com o ganho de potência que seria obtido caso a célula em questão tivesse sua 

tensão de alimentação reduzida. 
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Seguindo a ordenação obtida, o processo de otimização é executado para cada célula 

escalável. Em cada iteração do processo de otimização, caso a mudança de alimentação da 

célula seja bem sucedida, a soma parcial de ganhos de potência, que é o ganho de potência 

acumulado até a iteração atual, é armazenada. O objetivo disto é salvar o estado do circuito no 

qual a maior soma parcial foi obtida. 

Ao fim do processo de otimização, o estado do circuito com maior soma parcial é 

restaurado e executa-se novamente todo o procedimento descrito anteriormente. Isto é feito 

enquanto o valor da maior soma parcial for positivo, indicando que mais potência pode ser 

reduzida. As etapas desta fase estão descritas na figura 4.2. 

 

4.2.4. Processo Iterativo de Otimização 

 

O processo de otimização se inicia reduzindo-se a tensão de alimentação da célula com 

maior ganho de potência para VDDL. A mudança da alimentação de uma célula pode resultar 

tanto na remoção de um conversor de nível que esteja conectado em uma de suas entradas ou 

na inserção de um conversor de nível na sua saída. 

Uma vez que a análise de inserção e remoção de conversores de nível tenha sido feita, 

executa-se a análise estática de tempo para verificação da ocorrência de violações de tempo 

no circuito devido às modificações feitas. 

Caso haja violações de tempo, as modificações são desfeitas e executam-se os passos 

descritos anteriormente para a célula seguinte na lista ordenada de células escaláveis. 

Caso a redução de alimentação seja bem sucedida, isto é, não resulte em células com 

slack negativo, a soma parcial de ganhos de potência, que é o ganho de potência acumulado 

até a iteração atual, é atualizado. O objetivo de se manter este valor armazenado é para que 

caso ele seja o maior valor de ganho de potência obtido até a iteração atual, o estado do 

circuito seja salvo. Além disso, as modificações feitas no circuito quando a alimentação de 

uma célula é reduzida resulta em variações nos ganhos de potência das células conectadas a 

ela. Portanto, são recalculados os ganhos de potência das células conectadas à célula que teve 

sua alimentação reduzida e que fazem parte do conjunto de células escaláveis restantes, e a 

lista de células escaláveis é reordenada. 

Esta etapa é finalizada caso todas as células escaláveis tenham sido visitadas ou caso o 

ganho de potência das 20 últimas iterações tenham sido negativos.  
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Descrição: Fase_II () 
Loop principal do algoritmo que iterativamente reduz a tensão de alimentação das 
portas lógicas do circuito digital a fim de reduzir o consumo total de potência. 
 
Entradas: 
Netlist sintetizada no nível de portas lógicas sem violações de tempo 
Biblioteca de células caracterizada para duas tensões de alimentação VDDL 
 
Saídas: 
Netlist com duas tensões de alimentação 
 
Fase_II () { 

execute { 
Determinar as células escaláveis (células cuja alimentação é igual a VDDH); 
Ordenar as células escaláveis de acordo com seus ganhos de potência; 
// Execução do processo iterativo de otimização 
enquanto (há células escaláveis a serem visitadas && contador de ganhos 
de potência negativos < 0 ){ 

Analisar a necessidade de inserção e/ou remoção de conversores de 
nível devido à redução da tensão de alimentação da célula escalável 
com maior ganho de potência; 
Reduzir a tensão de alimentação da célula escalável com maior ganho 
de potência; 
Inserir e/ou remover os conversores de nível necessários; 
Executar a análise estática de tempo; 
se (há violações de tempo no circuito) { 

Desfazer a modificação da tensão de alimentação da célula; 
Desfazer as inserções e/ou remoções de conversores de nível; 

} 
caso contrário { 

Atualizar soma parcial de ganhos de potência; 
se (soma parcial atual > maior soma parcial ) { 

Atualizar o valor da maior soma parcial (= soma parcial 
atual); 
Salvar o estado do circuito atual; 
} 

Atualizar os ganhos de potência das células conectadas à célula 
cuja tensão de alimentação foi reduzida na iteração atual; 
Reordenar as células escaláveis de acordo com seus ganhos de 
potência; 

} 
} 
Restaurar circuito com maior soma parcial de ganhos de potência; 

 }enquanto (maior soma parcial > 0 ) 
} 
 

Figura 4.2: Pseudocódigo referente à fase II do algoritmo 
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4.2.5. Inserção de Conversores de Nível 

 

Durante o processo de mudança da alimentação das portas lógicas, se no circuito com 

múltiplas tensões de alimentação houver uma porta lógica VDDL seguida por uma porta lógica 

VDDH é necessária a inserção de um conversor de nível entre as células, como foi abordado na 

subseção  2.4.1. O contrário também pode ocorrer, ou seja, a mudança da alimentação de uma 

porta lógica pode resultar em um conversor de nível entre duas células VDDL. Neste caso, o 

conversor de nível deve ser removido ou realocado. 

Na figura 4.3, observa-se uma situação na qual a redução da tensão de alimentação de 

uma célula resultou na necessidade de inserção de um conversor de nível e realocação de 

outro conversor de nível. 

Durante a etapa relativa à inserção de um conversor de nível no circuito, é importante 

que seja levado em consideração que além de células VDDH pode haver células VDDL 

conectadas a saída da célula cuja alimentação foi reduzida, como exemplificado na figura 4.3. 

Neste caso, o conversor de nível deve ser inserido de modo a conectar esta célula apenas às 

células com tensão de alimentação superior. Já que um conversor de nível entre duas células 

VDDL além de desnecessário, estaria adicionando a penalidade imposta pelo atraso do 

conversor de nível em mais caminhos do circuito. 

 

 

Figura 4.3: Alterações devido a redução da alimentação de uma célula 

 

Já durante a etapa relativa à remoção de um conversor de nível no circuito, deve ser 

observado que caso haja alguma outra célula VDDH conectada ao conversor de nível analisado, 
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ele deve ser removido apenas do caminho relativo à célula que teve sua tensão de alimentação 

reduzida, devendo, neste caso, ser realocado no circuito. 

O pseudocódigo da figura 4.4 descreve a etapa para verificação da necessidade de 

inserção e/ou remoção de conversores de nível devido à redução da tensão de alimentação de 

uma célula do circuito. A necessidade da inserção do conversor de nível se dá quando existe 

alguma célula VDDH conectada ao pino de saída da célula que terá a alimentação reduzida. Por 

outro lado, se houver algum conversor de nível conectado a um pino de entrada da célula ele 

deverá ser removido ou realocado. 

 

Descrição: Inserir_Remover_LC () 
Etapa para verificação da necessidade de inserção e/ou remoção de conversores de 
nível devido à redução da tensão de alimentação de uma célula do circuito. 
 
Entradas: 
Célula que terá sua tensão de alimentação reduzida 
 
Saídas: 
Conversor(es) de nível a ser(em) removidos(s) 
Flag sinalizando a necessidade de inserção de um conversor de nível conectado à 
saída da célula 
 
Inserir_Remover_LC () { 

Percorrer os pinos da célula que terá sua tensão de alimentação reduzida; 
execute { 

se (pino visitado é um pino de saída) { 
Verificar se existe alguma célula VDDH ou saída primária conectada 
ao pino atual; 
Caso haja, setar uma flag que sinaliza a necessidade de inserção de um 
conversor de nível; 

} 
caso contrário { 

Verificar se existe algum conversor de nível conectado ao pino atual; 
Caso haja, armazenar nome do conversor de nível que deverá ser 
removido; 

} 
 }enquanto (há pinos a serem visitados) 

} 
 

Figura 4.4: Pseudocódigo da etapa de inserção e/ou remoção de conversores de nível 
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4.2.6. Cálculo do Ganho de Potência 

 

O ganho de potência de uma dada célula do circuito representa a variação do consumo 

de potência total do circuito resultante da redução da tensão de alimentação desta célula. 

Como descrito na subseção  4.2.3, este será o parâmetro que determinará a ordem na qual as 

células serão analisadas para verificação da viabilidade da redução de suas tensões de 

alimentação. O ganho de potência da porta lógica x quando sua tensão de alimentação é 

alterada de VDDH para VDDL é definido pela equação a seguir: 

 

DDLDDDDHDD VxVVxVDDL talPotênciaTotalPotênciaToVxG == −= )()(),(  (4.2) 

 

Se a modificação da tensão de alimentação da célula implicar na necessidade de 

inserção ou remoção de conversores de nível, a potência relativa ao conversor de nível deve 

ser adicionada ou subtraída.  

 

Algoritmo Original 

 

No algoritmo original, considera-se que quando uma porta lógica tem sua tensão de 

alimentação modificada, além do consumo de potência desta célula e dos conversores de nível 

inseridos ou removidos, apenas os consumos de potência relativos às células conectadas à sua 

entrada são afetados, ou seja, apenas os consumos de potência dos fanins da célula em questão 

são alterados. E, portanto, o cálculo do ganho de potência pode ser feito de modo mais 

simples através da seguinte equação: 

 

( ) ( )∑∑∑∑ ∈∈∈∈
++−++= )}({

''
)}({

'
)}({)}({),( xLCj jxxFIi ixLCj jxxFIi iDDL PPPPPPVxG

 
(4.3) 

 

onde FI(x) representa as células que são fanins da  porta lógica x, LC(x) representa os 

conversores de nível conectados à porta lógica x e Pi e Pi’ representam os consumos de 

potência da porta lógica i antes e depois da redução da tensão de alimentação da  porta lógica 

x, respectivamente. 

Por exemplo, seja o circuito ilustrado na figura 4.3, a redução da alimentação da porta 

lógica D implica na inserção do conversor de nível LC2 e na realocação do conversor de nível 
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LC1. Considerando as variações do consumo de potência das células que são fanins de D, da 

porta lógica D e dos conversores de nível afetados, o ganho de potência G(D, VDDL) desta 

célula é dado por: 

 

( ) ( )'
2

'
1

'''
1),( LCLCDBALCDBADDL PPPPPPPPPVDG ++++−+++=  (4.4) 

 

Esta simplificação considera que a alteração da tensão de alimentação de uma porta 

lógica afeta o consumo de potência de uma célula qualquer do circuito se houver mudança na 

carga capacitiva de saída desta célula. No exemplo anterior, pode-se observar que as cargas 

capacitivas das células C, E, F e INV1 não sofrem alterações quando a tensão de alimentação 

da porta lógica D é reduzida, e por isso, o consumo de potência destas células não é 

considerado no cálculo do ganho de potência da célula D. 

Deve-se observar que esta consideração é válida quando se trata do consumo de 

potência de chaveamento, que depende da tensão de alimentação, da carga capacitiva e da 

freqüência de chaveamento do sinal. Entretanto, as células que tiverem suas cargas 

capacitivas alteradas, conseqüentemente terão seus slews de saída alterados. Isto provocará 

uma degradação dos slews de entrada de todas as células que pertencerem ao cone de fanout 

da célula cuja carga capacitiva foi modificada. Em outras palavras, haverá uma propagação da 

degradação do slew nos caminhos que partem da célula cuja carga capacitiva foi alterada e 

chegam nas saídas primárias do circuito. Isto implicará na alteração da potência interna de 

todas as células que pertencerem a estes caminhos, uma vez que a potência interna de uma 

porta lógica é determinada em função da carga capacitiva de saída da célula e do slew de 

entrada da célula. Portanto, a simplificação descrita na equação (4.3) para o cálculo do ganho 

de potência pode resultar em erros significativos já que desconsidera a degradação dos slews 

resultante da redução da tensão de alimentação de uma porta lógica do circuito. 

 

Algoritmo Proposto 

 

Neste trabalho, o cálculo do ganho de potência de uma porta lógica leva em 

consideração tanto as alterações das cargas capacitivas de saída quanto a degradação dos 

slews. Isto está descrito na seguinte equação: 
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(4.5) 

 

onde FOcone(x) representa as células que fazem parte do cone de fanouts de todas as células 

que tiverem suas capacitâncias de saída alteradas devido a redução da tensão de alimentação 

da porta lógica x.  

Dada a definição de FOcone(x), observa-se que x pertence a este conjunto de células, 

por isso o termo Px e Px’ não aparecem explicitamente na equação (4.5). Esta observação está 

exemplificada na figura 4.5. 

 

Figura 4.5: Exemplo dos cones de fanout das portas lógicas A, B e D 

 

Durante a execução do algoritmo, quando a redução da tensão de alimentação de uma 

célula não resulta em violações de tempo e a modificação é aceita, os ganhos de potência de 

todas as células cujos consumos de potência foram alterados mudam. Uma observação 

importante verificada durante implementação do algoritmo é que apenas os ganhos de 

potência das células conectadas a célula que teve sua alimentação reduzida sofrem variações 

significativas. Este efeito pode ser entendido através da observação do impacto no ganho de 

potência da célula B devido a redução da tensão de alimentação da célula D no circuito 

exemplificado anteriormente. Será, portanto, analisado o ganho de potência da célula B em 

duas situações: antes e depois da redução da tensão de alimentação da célula D. A análise 

quantitativa descrita a seguir foi feita utilizando-se características reais de tempo e potência 

obtidas da bilioteca de células utilizada neste trabalho. Os valores capacitivos das portas 

lógicas do circuito assim como do modelo de fio utilizado estão listados na figura 4.6. 
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Figura 4.6: Exemplo dos cones de fanout das portas lógicas A, B e D 

 

Antes de ocorrer a modificação da alimentação da célula D (VDD(D) = VDDH), o ganho 

de potência de B é dado pela equação (4.6). Esta situação esta ilustrada na figura 4.7. 

 

( ) ( )'
3

'''''),( LCGFDCBGFDCBDDL PPPPPPPPPPPVBG +++++−++++=  (4.6) 

                  

 Definindo a variação de potência ∆P(i) de uma célula i como a subtração entre os 

consumos de potência da porta lógica i antes e depois da redução da tensão de alimentação de 

uma porta lógica do circuito, ou seja, ∆P(i)= Pi - Pi’, a equação pode ser reescrita como: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) '
3),( LCDDL PGPFPDPCPBPVBG −∆+∆+∆+∆+∆=  (4.7) 

 

onde ∆P(i) > 0 significa uma redução do consumo de potência da célula i e ∆P(i) < 0 

significa um aumento do consumo de potência da célula i.  

A tabela 4.1 apresenta os valores de potência dinâmica usados no cálculo das 

variações de potência das células do circuito. Na coluna 2 desta tabela estão listados os 

valores de potência dinâmica das células do circuito antes da redução da tensão de 

alimentação da porta lógica B, na coluna 3 estão listados os valores de potência dinâmica 

depois da redução da tensão de alimentação da porta lógica B e na coluna 4 estão listadas as 

variações de potência de cada célula. 

As ordens de grandeza das variações de potência devido a alteração dos slews de 

entrada e das cargas capacitivas de saída das células C, D, F e G dificilmente atingem a ordem 

de grandeza da variação de potência da célula B, já que sua alimentação foi reduzida de VDDH 

para VDDL e, desta forma, terá seu consumo de potência consideravelmente reduzido. Então, 
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mesmo que estas variações sejam negativas pode-se considerar que a soma das variações de 

potência das células B, C, D, F e G será positiva.  

Portanto, para que o ganho de potência total seja positivo, a soma das reduções de 

potência das células B, C, D, F, e G deve ser maior que o consumo de potência do conversor 

de nível LC3. Na situação exemplificada na figura 4.7, obtém-se um ganho de potência 

negativo igual a -16,78 µW, o que significa que nesta situação a redução da tensão de 

alimentação da célula B resulta no aumento do consumo de potência dinâmica total do 

circuito. 

 

Figura 4.7: Alterações no circuito devido a redução da tensão de alimentação da célula B 

quando VDD(D) = VDDH 
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Tabela 4.1: Cálculo de G(B,VDDL) no exemplo da figura 4.7 

 Potência Dinâmica (µW) 

Célula Pi (VDD(B) = VDDH) Pi (VDD(B) = VDDL) ∆P(i) 

A 18,34 18,34 0,00 

B 42,24 20,73 21,51 

C 1,89 1,82 0,07 

D 40,99 40,81 0,18 

E 3,89 3,89 0,00 

F 14,86 14,86 0,00 

G 3,89 3,89 0,00 

LC1 44,15 44,15 0,00 

LC3 - 38,55 -38,55 

Total 170,26 187,03 -16,78 

 

Analisando a segunda situação (figura 4.8), uma vez que a tensão de alimentação da 

célula D foi reduzida (VDD(D) = VDDL), observa-se que não é necessária a inserção de um 

conversor de nível entre as células B e D já que ambas estão operando a VDDL. Neste caso, o 

ganho de potência de B é dado por: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2),( LCPGPFPDPCPBPVBG DDL ∆+∆+∆+∆+∆+∆=  (4.8) 

 

Comparando com a situação anterior, observa-se que o ganho de potência total G(B, 

VDDL) devido à redução da tensão de alimentação da célula B é positivo e igual a 21,62 µW, já 

que não houve a inserção de um conversor de nível. Os valores relativos ao consumo de 

potência dinâmica para o cálculo do ganho de potência descrito na equação (4.8) estão 

listados na tabela 4.2. 
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Figura 4.8: Redução da tensão de alimentação da célula B quando VDD(D) = VDDL 

 
Estendendo a análise feita para as outras células do circuito, observa-se que as células 

cujos ganhos de potência sofrerão maiores modificações devido à redução da tensão de 

alimentação da célula D são aquelas que são fanins de D. Pois o consumo de potência destas 

células, no caso de não haver mais a necessidade de inserção de conversores de nível, irá se 

alterar substancialmente.   

Esta observação permite que se reduza significativamente o número de células que 

terão seus ganhos de potência recalculados durante cada iteração do processo de otimização 

descrito na subseção  4.2.4. 
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Tabela 4.2: Cálculo de G(B,VDDL) no exemplo da figura 4.8 

 Potência Dinâmica (µW) 

Célula VDD(B) = VDDH VDD(B) = VDDL G(B, VDDL) 

A 23,12 23,12 0,00 

B 41,94 20,43 21,50 

C 1,89 1,82 0,07 

D 22,64 22,59 0,05 

E 3,89 3,89 0,00 

F 14,74 14,74 0,00 

G 3,89 3,89 0,00 

LC1 34,15 34,15 0,00 

LC2 34,13 34,13 0,00 

Total 180,38 158,76 21,62 

 

4.3. Conclusão 

 

Neste capítulo, todo o fluxo de implementação do algoritmo assim com as 

contribuições dadas foram detalhadamente apresentados. Na primeira seção, foi feita uma 

análise qualitativa do impacto da utilização de uma biblioteca de células caracterizada para 

duas tensões de alimentação nas características de tempo e potência das portas lógicas. Em 

seguida, foram descritas as duas fases principais nas quais o algoritmo é dividido: a fase I, 

com o objetivo de reduzir de forma simultânea a tensão de alimentação do máximo número de 

células possível, e a fase II, que iterativamente analisa cada célula do circuito visando 

encontrar o estado do circuito com consumo de potência total mínimo. O procedimento de 

inserção e remoção de conversores de nível devido à modificação da tensão de alimentação de 

uma célula do circuito foi detalhado, analisando tanto as situações que requerem a inserção do 

conversor de nível quanto aquelas que requerem a sua remoção ou realocação. Por fim, foi 

detalhadamente descrito o cálculo do parâmetro que define a ordem na qual as células são 

analisadas na fase II, o ganho de potência total. No próximo capítulo, serão apresentados os 

resultados obtidos a partir da aplicação deste algoritmo em vários circuitos combinacionais.  



Capítulo 5 

Resultados Obtidos 

Para a validação do algoritmo proposto foram utilizados vários circuitos 

combinacionais do benchmark ISCAS85. Na seção  5.1 será descrita a infra-estrutura utilizada 

para implementação do algoritmo e obtenção dos resultados. Na seção  5.2 serão apresentados 

os valores de redução de potência dinâmica obtidos, assim como uma comparação com o 

algoritmo proposto por Chi et al.  [11]. E por fim, a conclusão do capítulo será apresentada. 

 

5.1. Infra-estrutura 

 

O algoritmo proposto, cujo código fonte encontra-se em anexo, foi implementado na 

linguagem C/C++, utilizando a infra-estrutura OpenAccess  [16] [17]. Vários circuitos 

combinacionais do benchmark ISCAS85 foram utilizados para avaliação da redução de 

potência obtida com a metodologia proposta. Uma biblioteca de células Low Power da TSMC 

de 90nm  [21] foi utilizada para o remapeamento dos circuitos. A partir das condições de 

operação nas quais as células foram caracterizadas, foram definidas as duas tensões de 

alimentação, 0,84 V e 1,20 V, a serem utilizadas nos circuitos. Além disso, por simplicidade, 

foi assumida uma atividade de chaveamento igual a 0,5 em todos os nós do circuito para o 

cálculo da potência de chaveamento, assim como no algoritmo original  [11]. É de extrema 

importância a existência de conversores de nível na biblioteca, a fim de que as caracterizações 

de tempo e de potência utilizadas sejam compatíveis com valores reais, já que estas células 

têm grande impacto na performance e consumo de potência de circuito Multi-VDD. 
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Para análise de tempo estático dos circuitos foi utilizado o OA Gear Timer, que é uma 

das ferramentas disponibilizadas na biblioteca de ferramentas OA Gear  [15]. As seguintes 

funcionalidades inexistentes no OA Gear foram implementadas dentro das classes que 

compõem o Timer: 

� Armazenamento das informações de tempo relativas às duas condições de operação 

(VDDH e VDDL); 

� Leitura dos modelos de fio a partir da biblioteca de células; 

� Leitura das tabelas de potência interna a partir da biblioteca de células; 

 

5.2. Resultados 

 

A economia de potência obtida é função direta da freqüência de chaveamento das 

portas lógicas, definida em última instância pela restrição de tempo do sistema e que tem 

influência direta na potência dinâmica total do circuito. Foram analisadas as reduções de 

potência obtidas para três restrições de tempo definidas em função do atraso do caminho mais 

longo (TMáx) do circuito sintetizado. Este tipo de análise, que já foi reportada em  [12] e  [13], é 

necessária principalmente devido à penalidade de atraso ocasionada pela inserção de 

conversores de nível no circuito. Os resultados estão apresentados na tabela 5.1. Para cada 

restrição de tempo considerada, foram calculadas as reduções de potência dinâmica obtidas 

em função da potência dinâmica original de cada circuito. Nas colunas 2-4, 5-7 e 8-10 estão 

listados, respectivamente, os resultados obtidos com restrições de tempo iguais a 1,5*TMáx, 

2,0*TMáx e 2,5*TMáx.  

Para cada restrição de tempo, estão listadas as reduções parciais da potência de 

chaveamento (colunas 2, 5 e 8) e da potência interna (colunas 3, 6 e 9) assim como a redução 

total obtida (colunas 4, 7 e 10) em relação aos valores iniciais de potência dinâmica total para 

cada circuito. Com a restrição de tempo mínima considerada, isto é, 1,5*TMáx, obteve-se em 

média uma redução de potência dinâmica total igual a 4,27%. Com uma restrição igual a 

2,0*TMáx, a redução média de potência dinâmica obtida foi de 11,00%. Já a restrição igual a 

1,5*TMáx possibilita uma redução média de 18,31%.  
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Tabela 5.1: Redução de potência dinâmica 

Redução de Potência Dinâmica (%) 
 

Restrição = 1,5* TMáx Restrição = 2,0* TMáx Restrição = 2,5* TMáx 

Circuito Chaveamento Interna Total Chaveamento Interna Total Chaveamento Interna Total 

c1355 1,6% 0,0% 1,6% 7,2% 2,6% 9,8% 10,0% 5,0% 15,0% 

c1908 0,5% -0,3% 0,2% 8,8% 4,6% 13,4% 9,0% 0,8% 9,8% 

c499 2,9% 1,5% 4,4% 9,6% 2,7% 12,3% 16,8% 11,2% 28,0% 

c880 1,0% 0,1% 1,1% 5,3% 2,5% 7,8% 8,7% 3,6% 12,3% 

c3540 5,7% -0,6% 5,2% 11,3% -5,5% 5,8% 18,2% 0,2% 18,4% 

c5315 2,9% -2,5% 0,4% 4,8% -1,0% 3,8% 14,0% -1,0% 13,0% 

c7552 11,3% 5,8% 17,1% 19,5% 4,7% 24,2% 22,7% 9,2% 31,9% 

Média 3,71% 0,57% 4,27% 9,48% 1,52% 11,00% 14,18% 4,13% 18,31% 

 

A tabela 5.2 lista a distribuição de células do circuito após a aplicação do algoritmo, 

quando a restrição de tempo de 2,0*TMáx foi utilizada. Na coluna 2 estão listadas as 

quantidades de portas lógicas dos circuitos. As colunas 3 e 4 apresentam as quantidades de 

células com alimentação igual a VDDH = 1,2 V e VDDL = 0,84 V respectivamente. As 

quantidades de conversores de nível inseridos nos circuitos estão descritas na coluna 5. As 

porcentagens de potência dinâmica consumida pelos conversores de nível nos circuitos finais 

estão listadas na coluna 6. Em média, foi possível reduzir a tensão de alimentação de 44,8% 

das células dos circuitos. Além disso, nos circuitos Multi-VDD resultantes, os conversores de 

nível inseridos são responsáveis, em média, por 14,4% da potência dinâmica total dissipada 

pelos circuitos.  

 

Tabela 5.2: Distribuição final das células (Restrição = 2,0* TMáx) 

Circuito # de cel. # de cel. VDDH (%) # de cél. VDDL (%) # de LCs Potência Dinâmica LCs (%) 

c1355 217 63,1% 36,9% 10 14,7% 

c1908 423 62,9% 37,1% 14 7,1% 

c499 513 52,8% 47,2% 54 16,7% 

c880 270 81,5% 18,5% 10 7,9% 

c3540 696 41,2% 58,8% 80 24,7% 

c5315 696 69,4% 30,6% 32 10,5% 

c7552 889 15,6% 84,4% 66 19,5% 

Média  55,2% 44,8% 38 14,4% 
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Deve-se observar que nem sempre a maximização do número de portas lógicas com 

alimentação reduzida maximiza a redução de potência. Por exemplo, no circuito c3540, 

58,8% das células tiveram suas tensões de alimentação reduzidas, no entanto, a redução de 

potência, relativamente baixa, foi igual a 5,8%. Isto se deve ao grande número de conversores 

de nível inseridos neste circuito e que são responsáveis por 24,7% do consumo de potência 

dinâmica total. 

Os resultados obtidos foram comparados com o algoritmo original  [11] a fim de 

validar as modificações propostas, que estão descritas na seção  4.2. Para isso, foi necessária a 

implementação do algoritmo original a fim de se obter os resultados com o mesmo 

remapeamento das portas lógicas dos circuitos do benchmark usado neste trabalho. A tabela 

5.3 lista os valores obtidos a partir da análise comparativa feita. As colunas 2-5 mostram os 

resultados do algoritmo com as modificações propostas. As colunas 2 e 3 listam as 

porcentagens de redução de potência de chaveamento e potência externa em relação à 

potência dinâmica original, a coluna 4 lista as porcentagens de redução de potência dinâmica 

total e a coluna 5 mostra as quantidades de conversores de nível inseridos. OS resultados do 

algoritmo de Chi estão listados nas colunas 6-9, respectivamente. 

 

Tabela 5.3: Comparação entre os resultados do algoritmo proposto e do algoritmo de Chi  [11] 

 Algoritmo Proposto Algoritmo de Chi  [11] 

Redução de Potência Dinâmica (%) Redução de Potência Dinâmica (%) 
Circuito 

Chaveamento Interna Total 

# de LCs 

(%) Chaveamento Interna Total 

# de LCs 

(%) 

c1355 7,2% 2,6% 9,8% 4,4% 6,9% -6,7% 0,2% 10,0% 

c1908 8,8% 4,6% 13,4% 3,2% 4,2% -1,9% 2,3% 4,7% 

c499 9,6% 2,7% 12,3% 9,5% - - 0,0% - 

c880 5,3% 2,5% 7,8% 3,6% - - 0,0% - 

c3540 11,3% -5,5% 5,8% 10,3% 8,6% 2,4% 11,0% 2,9% 

c5315 4,8% -1,0% 3,8% 4,4% - - 0,0% - 

c7552 19,5% 4,7% 24,2% 6,9% 17,4% 5,1% 22,5% 6,1% 

Média 9,48% 1,52% 11,00% 6,05% 5,29% -0,14% 5,15% 3,39% 

 

Em média, o algoritmo proposto provoca a redução de 11,0% da potência dinâmica 

total consumida, dos quais 9,48% são redução de potência de chaveamento e 1,5% são de 

potência interna. Já o algoritmo de Chi resultou em uma redução total de média de 5,15%. 

Nesta tabela, caso o circuito final tenha apresentado um consumo de potência dinâmica total 
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maior que o original, foi considerada uma redução de 0,0%. Uma análise detalhada das 

reduções de cada circuito mostra que em alguns deles o balanço final resultou em um aumento 

da potência dinâmica total, como ilustrado da figura 5.1. A principal razão para isto ocorrer é 

devido à fase I do algoritmo, na qual não é feita nenhuma análise relativa ao impacto no 

consumo de potência devido às modificações feitas no circuito. Ou seja, além das trocas que 

ocorrem nesta fase não priorizarem as células que resultam no melhor ganho de potência, a 

ocorrência de um circuito com consumo de potência maior não é detectada em nenhuma etapa 

desta fase.  
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Figura 5.1: Comparação das reduções de potência dinâmica total entre o algoritmo proposto e 

o algoritmo de Chi  [11] 
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Figura 5.2: Comparação das quantidades de  células com tensão de alimentação reduzida 

(VDDL) entre o algoritmo proposto e o algoritmo de Chi  [11] 
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A figura 5.2 ilustra uma comparação entre as quantidades de células trocadas. 

Novamente, observa-se que um número maior de células trocadas não necessariamente resulta 

em uma maior redução de potência. Dois dos circuitos que apresentaram aumento no 

consumo de potência, c880 e c5315, tiveram uma maior quantidade célula com tensão de 

alimentação reduzida. Entretanto, esta maior quantidade de células trocadas impõe a inserção 

de uma quantidade maior de conversores de nível, no caso do circuito c5315 houve um 

aumento de 4,4% para 14,3% na quantidade de conversores de nível em relação à quantidade 

final de células do circuito. 

 

5.3. Conclusão 

 

Os resultados apresentados neste capítulo mostram que os pontos ressaltados pela 

metodologia proposta para redução do consumo de potência dinâmica dos circuitos integrados 

resultaram em melhorias significantes em relação ao algoritmo original. Os circuitos 

utilizados para a aplicação do algoritmo proposto fazem parte do benchmark ISCAS85 e 

foram sintetizados com uma biblioteca de células da TSMC de 90nm. Observou-se que a 

redução média de potência dinâmica obtida, que tem relação direta com a restrição de tempo 

aplicada no circuito, foi igual a 11,0% com uma restrição igual a 2,0*TMáx. Além disso, foi 

visto que existe um tradeoff entre a quantidade de células com alimentação reduzida e a 

quantidade de conversores de nível inseridos para a obtenção de um circuito com o consumo 

mínimo de potência dinâmica. Por fim, uma análise comparativa mostrou que os resultados 

obtidos apresentam uma melhoria satisfatória quando comparados com o algoritmo original. 

 

 



Capítulo 6 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

A aplicação de múltiplas tensões de alimentação em um circuito integrado tem se 

mostrado uma das técnicas mais eficazes para a obtenção de circuitos integrados com 

consumo de potência reduzida. Neste trabalho, esta técnica foi implementada e aplicada em 

circuitos combinacionais do benchmark ISCAS85. A caracterização da biblioteca de células a 

ser utilizada para síntese lógica dos circuitos é um ponto fundamental para a obtenção de 

valores de estimativas de atrasos e consumos de potência consistentes. Para isso, é necessário 

que se utilize uma biblioteca caracterizada com as condições de operação nas quais as células 

irão operar, isto é, as tensões de alimentação que serão aplicadas. Pois caso os valores de 

atrasos sejam subestimados, isto é, os valores de atrasos estimados sejam menores que os 

reais, o circuito resultante certamente terá violações de tempo. Caso os valores sejam 

superestimados, o circuito resultante não será a melhor solução que o algoritmo pode obter, já 

que, neste caso, possivelmente haverá células que não tiveram suas tensões de alimentação 

reduzidas, mas possuem folgas de slack. 

A síntese lógica dos circuitos utilizados para a aplicação do algoritmo proposto neste 

trabalho foi feita utilizando-se uma biblioteca de células da TSMC de 90 nm caracterizada 

para diferentes condições de operação. As tensões de alimentação utilizadas foram 0,84 V e 

1,20 V. Desta forma, a caracterização da biblioteca de células utilizada assegura que as 

análises de tempo e de potência feitas ao longo das iterações do algoritmo apresentam valores 

consistentes com a realidade. Além disso, os cálculos dos ganhos de potência levam em conta 

a degradação causada nos slews das células do circuito quando uma célula particular tem sua 

tensão de alimentação reduzida. Como o ganho de potência das células é a heurística utilizada 

para definir em que ordem na qual as células são analisadas, este parâmetro tem uma grande 
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influência no estado final do circuito. Os circuitos que foram submetidos ao algoritmo 

desenvolvido tiveram uma redução média de potência dinâmica de 18,31% quando se utilizou 

uma restrição de tempo menos conservadora, e de 4,27% com uma restrição de tempo 

conservadora. 

Neste trabalho, o algoritmo foi aplicado apenas em circuitos combinacionais, o que 

restringe o domínio de aplicações no qual ele pode ser utilizado. Portanto, como trabalhos 

futuros, é sugerida a adaptação dos métodos implementados a fim de que também possam ser 

usados para circuitos seqüenciais e até com vários domínios de clock. Além disso, uma 

abordagem que merece atenção e que tem sido pouco explorada nos trabalhos recentes é a 

aplicação simultânea de técnicas para a redução da potência dinâmica e da estática dos 

circuitos integrados. A integração da técnica Multi-Vth, na qual são utilizados transistores com 

diferentes tensões de threshold a fim de otimizar o consumo de potência estática, poderia 

melhorar ainda mais o consumo de potência final dos circuitos.  
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Anexos 

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Author: Gabriela Clemente gsc2@cin.ufpe.br 
Main.cpp 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <assert.h> 
#include <iostream> 
#include <iomanip> 
#include "oaDesignDB.h" 
#include "oagBufferSimpleInserter.h" 
#include "oagTimerTimer.h" 
#include "oagTimerReport.h" 
#include "oagUtilOption.h" 
#include "oagUtilOptionParser.h" 
#include "fPowerClass.h" 
 
#undef VERBOSE 
//#define VERBOSE 
//#undef FPOWER_ALGORITHM 
#define FPOWER_ALGORITHM 
 
 
//------------------------------------------------------------------------- 
int 
main(int argc, const char **argv) { 
 
    oagUtil::OptionParser options("Analyze the timing of an OpenAccess design"); 
    oagUtil::Option *libOpt = options.add("lib", "Input library name", true, "library"); 
    oagUtil::Option *cellOpt = options.add("cell", "Input cell name", true, "cell"); 
    oagUtil::Option *viewOpt = options.add("view", "Input view name", true, "view"); 
    oagUtil::Option *libertyVDDHOpt = options.add("libertyVDDH", ".lib VDDH library file", true, "file"); 
    oagUtil::Option *libertyVDDLOpt = options.add("libertyVDDL", ".lib VDDL library file", true, "file"); 
    oagUtil::Option *libertyLCOpt = options.add("libertyLC", ".lib of LC library file", true, "file"); 
    oagUtil::Option *libertyLibOpt = options.add("liberty_lib", "Lib name for timing data", true, "library"); 
    oagUtil::Option *libertyViewOpt = options.add("liberty_view",  

"View name for timing data (default: abstract)", false, "view"); 
    oagUtil::Option *sdcOpt = options.add("sdc", "SDC constraint file", true, "file"); 
 
    if (!options.parse(argc, argv)) { 
        std::cerr << options.getMessage(); 
        exit(0); 
    } 
 
    try { 
        oa::oaDesignInit(); 
        oa::oaLibDefList::openLibs(); 
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        const oa::oaNativeNS nativeNS; 
        const oa::oaScalarName cellName(nativeNS, cellOpt->getValue()); 
        const oa::oaScalarName libName(nativeNS, libOpt->getValue()); 
        const oa::oaScalarName viewName(nativeNS, viewOpt->getValue()); 
 
        // take top level cellView 
        oa::oaDesign *cv = oa::oaDesign::open(libName, cellName, viewName, 'a'); 
        assert(cv); 
        oa::oaOccurrence *occ = cv->getTopOccurrence(); 
        assert(occ); 
 
        // initiate the timing project 
        oagTimer::Timer *myTiming = new oagTimer::Timer(); 
        myTiming->readLibrary(libertyVDDHOpt->getValue(), 
                              libertyLibOpt->getValue(), 
                              libertyViewOpt->getValue()); 
 
        myTiming->readLibrary(libertyVDDLOpt->getValue(), 
                              libertyLibOpt->getValue(), 
                              libertyViewOpt->getValue()); 
 
        myTiming->readLibrary(libertyLCOpt->getValue(), 
                              libertyLibOpt->getValue(), 
                              libertyViewOpt->getValue()); 
 
        myTiming->add(cv); 
 
        // Reading sdc file 
        myTiming->readConstraints(sdcOpt->getValue(), cv); 
        oa::oaString str, str1; 
        // initiate the fPower project 
        fPower::fPowerClass myPower(cv, myTiming); 
        std::cout << fixed; 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////// PHASE I //////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
 
/////////////////////////// PHASE I - STEP 0 ////////////////// 
//               Setting Initial Circuit           //  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Attaching VDDH Terminal to all cells 
        myPower.attachVDDHTerm(); 
// Execute Static Timing Analysis 
        myPower.executeSTA(); 
// Verifying if there is timing violation 
        std::list<oa::oaString> names; 
        names = myPower.getNegativeSlackCells(); 
        if (!names.empty()) { 
             std::pair<oa::oaString, double> worstSlack = myPower.getWorstSlack(); 
     cout << "\nERROR: THE  INPUT CIRCUIT HAS TIMING VIOLATION " << endl; 
     cout << "\n       WORST SLACK IS: " << worstSlack.second << " ps "<< endl; 
        } 
        assert(names.empty()); 
         
        double initialSwitchingPower = myPower.getTotalSwitchingPower(); 
        double initialInternalPower = myPower.getTotalInternalPower(); 
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        double initialLeakagePower = myPower.getTotalLeakagePower(); 
 
#if !defined(POW_GAIN_OPTIMIZATION) 
 
/////////////////////////// PHASE I - STEP 1 /////////////////// 
// Attaching VDDL net to VDD Terminal of all cells //  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
        myPower.changeAllCellsPowerSupply("VDDL", VDDL_value); 
 
/////////////////////////// PHASE I - STEP 2 ////////////////// 
//    Execute Static Timing Analys         // 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
        myPower.executeSTA(); 
 
/////////////////////////// PHASE I - STEP 3 ///////////////// 
//     Verify Negative Slack Cells        // 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
        names = myPower.getNegativeSlackCells(); 
        if (names.empty()) { 
     cout << "\nERROR: THERE IS NO OPTIMIZATION TO BE DONE – " 

             << " ALL CELLS CAN APERATE AT VDDL  " << endl; 
        } 
        assert(!names.empty()); 
 
        std::list<oa::oaString>::iterator it; 
        // Loop while there are cells with negative slack 
        do { 
 
         ////////////////////////// PHASE I - STEP 3.1 //////////////// 
         //  Changing the power supply of all gates with     //  
         // negative slack to VDDH           // 
         ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
         // Changing the power supply of all gates with negative slack to VDDH 
         while (!names.empty()){ 

oa::oaString instName = names.front(); 
  myPower.changeInstancePowerSupply(instName, "VDDH", VDDH_value); 
  names.pop_front(); 
         } 
         ////////////////////////// PHASE I - STEP 3.2 /////////////// 
         //   Insert or Remove LC         // 
         //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
         // Insert or Remove LC 
          myPower.analyzeLCInsertion(); 
         // Execute Static Timing Analysis 
         myPower.executeSTA(); 
         // Verifying if there are cells with negative slack 
         names = myPower.getNegativeSlackCells(); 
        } 
        while (!names.empty()); 
#endif  
 
        // Storing Total Switching Power After Phase 1 
        double phase1SwitchingPower = myPower.getTotalSwitchingPower(); 
        double phase1InternalPower = myPower.getTotalInternalPower(); 
        double phase1LeakagePower = myPower.getTotalLeakagePower(); 
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////// PHASE II //////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
 
        oaString cv_multiVDD = cellOpt->getValue(); 
#if defined(POW_GAIN_OPTIMIZATION) 
        cv_multiVDD += "multiVDD_fpower"; 
#else 
        cv_multiVDD += "multiVDD_chi"; 
#endif  
        const oaScalarName betterSolutionName(nativeNS, cv_multiVDD); 
        cv->saveAs (libName, betterSolutionName, viewName); 
 
        myTiming->remove(cv); 
        cv->close(); 
        cv = oa::oaDesign::open(libName, betterSolutionName, viewName, 'a'); 
 myTiming->add(cv); 
        myTiming->readConstraints(sdcOpt->getValue(), cv); 
 
        myPower.updateDesign(cv, myTiming); 
        myPower.executeSTA(); 
        cv->enableUndo(1,oacUndoModelPreCheckpoint); 
 
        // Variable to store the Total Power Gain 
        double totalPowGain = 0.0;   
///////////////////////// PHASE II - Main Loop ///////////// 
//              While Max (PartialSum) <= 0      // 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
        double bestPartialSumPowGain; 
 
        do { 
            bestPartialSumPowGain = 0.0; 
            ////////////////////////// PHASE II - STEP 1 ////////////////// 
            //       Getting Scalable gates List         // 
            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            // Getting Scalable gates List 
            std::list<oa::oaString> unlockedGates; 
            unlockedGates = myPower.getScalablesGates(); 
            ////////////////////////// PHASE II - STEP 2 ///////////////// 
            //       Getting Max Power Gain Ordered List        // 
            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
#if defined(POW_GAIN_OPTIMIZATION) 
            // Calculates the power Gain based on FANIN gates, connected LCs AND FANOUT CONE 
            fPower::listOfPairs maxPowGainList = myPower.getOrderedPowerGainGateList(&unlockedGates); 
#else 
            // Calculates the power Gain based on FANIN gates and connected LCs 
            fPower::listOfPairs maxPowGainList = myPower.getOrderedPowerGainGateListCHI(&unlockedGates); 
#endif  
            fPower::listOfPairs::iterator itPowGainList = maxPowGainList.begin(); 
 
            // Variable to Count the number of Negative Power Gains 
             int negativePowGainCounter = 0; 
            // Variable to Store The Partial Sum Power Gain 
            double partialSumPowGain = 0.0; 
            // Variable to Count the current number of Cells analyzed 
            int counter = 0; 
            std::list<oa::oaString> orderedGateMoveList; 
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            ///////////////////////// PHASE II - STEP 3 ///////////////////////////// 
            //   While (Unlocked Gates Remainig) && (negativePowGainCounter < 20)  // 
            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            while (!unlockedGates.empty() && negativePowGainCounter < 20) { 
                        counter++; 
          // Getting current instance Name 
                        oa::oaString currentInstName = (*itPowGainList).first; 
                        // Verifying if the current Power Gain is Negative 
                        double currentPowGain = (*itPowGainList).second; 
                        orderedGateMoveList.push_back(currentInstName); 
                        cerr << "\n >>>>>>>>>>>>> Moving gate " << currentInstName << " with Power Gain "  

   << currentPowGain  
                                << " - Total is " << unlockedGates.size()  << " >>>>>>>>>>>>> " << endl; 
                        if (currentPowGain < 0) { 
  // Incrementing Counter 
  negativePowGainCounter++; 
                        } 
                        else { 
  // Clearing Counter 
  negativePowGainCounter = 0; 
                        }  
                        // Storing Total Dynamic Power Before Move 
                        double dynamicPowerBeforeMove = myPower.getTotalSwitchingPower() +  

             myPower.getTotalInternalPower(); 
                        //////////////////////// PHASE II - STEP 3.1 //////////////// 
                        //       Locking Current Gate               // 
                        /////////////////////////////////////////////////////////////////////////    
                        unlockedGates.remove(currentInstName); 
                        itPowGainList = maxPowGainList.erase(itPowGainList); 
                        //////////////////////// PHASE II - STEP 3.2 //////////////// 
                        //      Moving current gate to VDDL           // 
                        ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
#if defined(VERBOSE) 
                        cout << "\n >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> " << endl;  
                        cout << " >>>> Moving gate " << currentInstName << " to VDD " << VDDL_value << endl;  
           cout << " >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>" << endl; 
#endif 
                        if (!myPower.tryGateMove(currentInstName)){ 
#if defined(VERBOSE) 
                         cout << "  MOVE FAILED - RESULTS IN TIMING VIOLATION " << endl; 
            //////////////////////// PHASE II - STEP 3.3 ///////////////// 
            //    The Gate move has result in timing violation // 
                         ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
#endif 
                        } 
                        else { 
                         double dynamicPowerAfterMove = myPower.getTotalSwitchingPower() +  

 myPower.getTotalInternalPower(); 
 
#if defined(VERBOSE) 
                         cout << "  MOVE SUCCEDED - DOESN'T RESULTS IN TIMING VIOLATION " << endl; 
                         //////////////////////// PHASE II - STEP 3.4 ///////////////// 
  //The Gate move did NOT result in timing violation // 
                         ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
#endif 
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#if defined(POW_GAIN_OPTIMIZATION) 
                         // Updating partial Sum Power Gain 
                         partialSumPowGain += dynamicPowerBeforeMove - dynamicPowerAfterMove; 
#else 
  // Updating partial Sum Power Gain 
  partialSumPowGain += currentPowGain; 
#endif  
 
  // Verifying if the current Circuit has the Best Partial Sum Power Gain 
  if (partialSumPowGain > bestPartialSumPowGain) { 
   bestPartialSumPowGain = partialSumPowGain; 
  //record current status 
#if defined(VERBOSE) 
   cout << "  Recording best solution with "; 
   cout << "bestPartialSumPowGain = " << std::setprecision(5)  

        <<  bestPartialSumPowGain << endl;  
#endif  
   cv->save(); 
  } 
 
#if defined(VERBOSE) 
  cout << "  Updating Affedted Power Gains" << endl; 
#endif  
  oaInst *currentInst = oaInst::find(cv->getTopBlock(), 

oaSimpleName(nativeNS,currentInstName)); 
  std::list<oaString> affectedGates; 
  myPower.getConnectedGates(currentInst, &affectedGates); 
  
#if defined(POW_GAIN_OPTIMIZATION) 
  // Calculates the power Gain based on FANIN gates, connected LCs AND FANOUT CONE 
  myPower.updatePowerGainGateList(&maxPowGainList, &affectedGates); 
#else 
  // Calculates the power Gain based on FANIN gates and connected LCs 
  myPower.updatePowerGainGateListCHI(&maxPowGainList, &affectedGates); 
#endif  
  itPowGainList = maxPowGainList.begin(); 
#if defined(VERBOSE) 
  myPower.reportSwitchingPower(); 
#endif  
                        } 
            } 
            cout << "\n\n  Partial Sum Pow Gain equal to : " << std::setprecision(5) << partialSumPowGain << endl; 
 
            //////////////////////// PHASE II - STEP 3.5 ////////////////// 
            //    Restoring the Circuit State with Best Power Gain  // 
            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            // Restore best solution 
            cout << "\n >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>" << endl;   
            cout << " >>>>>>>>>>>>>RESTORING BEST SOLUTION with power gain equal to : "  
                    << std::setprecision(5) << bestPartialSumPowGain << endl; 
            cout << " >>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>" << endl; 
 
            myTiming->remove(cv); 
            cv->close(); 
            cv = oa::oaDesign::open(libName, betterSolutionName, viewName, 'a'); 
            myTiming->add(cv); 
            myTiming->readConstraints(sdcOpt->getValue(), cv); 
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            myPower.updateDesign(cv, myTiming); 
 
            cv->enableUndo(1,oacUndoModelPreCheckpoint); 
            myPower.executeSTA(); 
            totalPowGain += bestPartialSumPowGain; 
 
            cout << "\nThe Total power AFTER applying the algorithm PHASE 1 is : " << std::setprecision(5) 
                    << phase1SwitchingPower << endl; 
            cout << "The Total power AFTER the current iteration is : " << std::setprecision(5) 
                    << myPower.getTotalSwitchingPower() << endl; 
            ////////////////////////// PHASE II - STEP 4 ////////////////// 
            //    While Max (PartialSum) > 0            // 
            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
        } while (bestPartialSumPowGain > 0.0); 
 
 
        cout << "\n\n///////////////////////////////////////////////////////////////////////// " << endl; 
        cout << "//  REPORTING TIMING AND POWER AFTER PHASE II        // " << endl; 
        cout << "///////////////////////////////////////////////////////////////////////// " << endl; 
 
#if defined(VERBOSE) 
 myPower.reportSwitchingPower(); 
 myPower.reportInternalPower(); 
 myPower.reportLeakagePower(); 
#endif  
 
        cout << "\n\nThe Total Power Gain (ACCUMULATED DURING ITERATIONS) is  equal to : " 

 << std::setprecision(5) << totalPowGain << endl; 
        double finalSwitchingPower = myPower.getTotalSwitchingPower(); 
        double finalInternalPower = myPower.getTotalInternalPower(); 
        double finalLeakagePower = myPower.getTotalLeakagePower(); 
 
        double phase1SwPowGain = (initialSwitchingPower - phase1SwitchingPower); 
        double phase1IntPowGain = (initialInternalPower - phase1InternalPower); 
        double phase1LeakPowGain = (initialLeakagePower - phase1LeakagePower); 
 
        double finalSwPowGain = (initialSwitchingPower - finalSwitchingPower); 
        double finalIntPowGain = (initialInternalPower - finalInternalPower); 
        double finalLeakPowGain = (initialLeakagePower - finalLeakagePower); 
 
    cout << "--------------------------------------------------------------------------------------------------------" << std::endl; 
    cout << std::setw(18)  << "|" << std::setw(17)  << "Original Circuit" 
            << std::setw(2) << "|" << std::setw(31)  << "After Phase I" 
            << std::setw(16) << "|" << std::setw(31)  << "After Phase II" << std::endl; 
 
    cout << std::setw(18) << "|"  << std::setw(13) << "Pow(nW)" 
            << std::setw(6) << "|" << std::setw(13) << "Pow(nW)" 
            << std::setw(20) << "PowGain(nW)" << std::setw(13) << "PowSaved(%)" 
            << std::setw(1) << "|" << std::setw(13) << "Pow(nW)" 
            << std::setw(20) << "PowGain(nW)" << std::setw(13) << "PowSaved(%)" << std::endl; 
    cout << "--------------------------------------------------------------------------------------------------------" << std::endl; 
    cout << std::setw(15)  << "Switching Power" 
            << std::setw(3) << "|"  << std::setw(13) << std::setprecision(3) << initialSwitchingPower 
            << std::setw(6) << "|" << std::setw(15) << std::setprecision(3) << phase1SwitchingPower 
            << std::setw(18) << std::setprecision(3) << phase1SwPowGain 
            << std::setw(10) << std::setprecision(3) << (phase1SwPowGain/initialSwitchingPower)*100 << "%" 
            << std::setw(3) << "|" << std::setw(15) << std::setprecision(3) << finalSwitchingPower 
            << std::setw(18) << std::setprecision(3) << finalSwPowGain << std::setw(10)  
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            << std::setprecision(3) << (finalSwPowGain/initialSwitchingPower)*100 << "%" << std::endl; 
 
    cout << std::setw(15)  << "Internal Power" 
            << std::setw(3) << "|" << std::setw(13) << std::setprecision(3) << initialInternalPower 
            << std::setw(6) << "|" << std::setw(15) << std::setprecision(3) << phase1InternalPower 
            << std::setw(18) << std::setprecision(3) << phase1IntPowGain 
            << std::setw(10) << std::setprecision(3) << (phase1IntPowGain/initialInternalPower)*100 << "%" 
            << std::setw(3) << "|" << std::setw(15) << std::setprecision(3) << finalInternalPower 
            << std::setw(18) << std::setprecision(3) << finalIntPowGain  
            << std::setw(10) << std::setprecision(3) << (finalIntPowGain/initialInternalPower)*100 << "%" 
            << std::endl; 
    cout << std::setw(15)  << "Leakage Power" 
            << std::setw(3) << "|" << std::setw(13) << std::setprecision(3) << initialLeakagePower 
            << std::setw(6) << "|" << std::setw(15) << std::setprecision(3) << phase1LeakagePower 
            << std::setw(18) << std::setprecision(3) << phase1LeakPowGain 
            << std::setw(10) << std::setprecision(3) << (phase1LeakPowGain/initialLeakagePower)*100 << "%" 
            << std::setw(3) << "|" << std::setw(15) << std::setprecision(3) << finalLeakagePower 
            << std::setw(18) << std::setprecision(3) << finalLeakPowGain  
            << std::setw(10) << std::setprecision(3) << (finalLeakPowGain/initialLeakagePower)*100 << "%" 
            << std::endl; 
    cout << "-------------------------------------------------------------------------------------------------------" << std::endl; 
    cout << std::setw(15)  << "Total Power" 
            << std::setw(3) << "|" << std::setw(13) << std::setprecision(3)  
            << (initialSwitchingPower + initialInternalPower + initialLeakagePower) 
            << std::setw(6) << "|" << std::setw(15) << std::setprecision(3)  
            << (phase1SwitchingPower + phase1InternalPower + phase1LeakagePower) 
            << std::setw(18) << std::setprecision(3)  
            << (phase1SwPowGain + phase1IntPowGain + phase1LeakPowGain) 
            << std::setw(10) << std::setprecision(3)  
            << ((phase1SwPowGain+phase1IntPowGain+phase1LeakPowGain)/ 
                   (initialSwitchingPower+initialInternalPower+initialLeakagePower))*100 << "%" 
            << std::setw(3) << "|" << std::setw(15) << std::setprecision(3)  
            << (finalSwitchingPower + finalInternalPower + finalLeakagePower) 
            << std::setw(18) << std::setprecision(3)  
            << (finalSwPowGain + finalIntPowGain + finalLeakPowGain) 
            << std::setw(10) << std::setprecision(3)  
            << ((finalSwPowGain+finalIntPowGain+finalLeakPowGain)/ 
                  (initialSwitchingPower+initialInternalPower+initialLeakagePower))*100 << "%" << std::endl; 
    cout << "-------------------------------------------------------------------------------------------------------" << std::endl; 
 
    delete myTiming; 
    cv->close(); 
    } 
    catch (oa::oaException &e) { 
        std::cerr << "Catch Exception ... " << std::endl; 
        std::cerr << "ERROR: " << e.getMsg() << std::endl; 
        assert(false); 
        return 1; 
    } 
    return 0; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
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//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Author: Gabriela Clemente <gsc2@cin.ufpe.br> 
fPowerClass.h  
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
#if !defined(fPowerClass_P) 
#define fPowerClass_P 
 
#include <list> 
#include <assert.h> 
#include <iostream> 
#include <iomanip> 
#include "oaDesignDB.h" 
#include "oagBufferSimpleInserter.h" 
#include "oagTimerTimer.h" 
#include "oagTimerReport.h" 
#include "oagUtilOption.h" 
 
namespace fPower { 
/*!  
  the first member of the vector is related to the input pin 
  the second member of the vector is related to the output pin 
  BOOLEAN : true for rise and false for fall. 
*/ 
typedef std::vector<std::pair<oaOccObject*, bool> >  worstArc; 
typedef std::list< std::pair<oa::oaString, double> >  listOfPairs; 
typedef std::pair<oaString, bool> InstPin; 
 
struct TimingArc { 
    double inputSlew;   // The input Slew 
    double outputSlew;   // 
    double outputDelay;   // 
    InstPin inputPin;   // 
    InstPin outputPin;   // 
}; 
struct DelayArc { 
    double delay;    // The output delay 
    InstPin inputPin;   // 
    InstPin outputPin;   // 
    void operator=(DelayArc &arc)  
    { 
 delay = arc.delay; 
 inputPin = arc.inputPin; 
 outputPin = arc.outputPin; 
    } 
}; 
struct SlewArc { 
    double slew;    // The output slew 
    InstPin inputPin;   // 
    InstPin outputPin;   // 
    void operator=(SlewArc &arc)  
    { 
 slew = arc.slew; 
 inputPin = arc.inputPin; 
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 outputPin = arc.outputPin; 
    } 
}; 
 
class cellDynPowInfo { 
 
  public: 
    cellDynPowInfo (bool _valid, double _dynamicPow) { 
 valid = _valid; 
 dynamicPow = _dynamicPow; 
    } 
 
    ~cellDynPowInfo(){} 
 
    bool valid; 
    double dynamicPow;   
}; 
 
class fPowerClass { 
  public: 
    fPowerClass(oaDesign *design, oagTimer::Timer *timer); 
    ~fPowerClass(); 
    void updateDesign(oaDesign *design, oagTimer::Timer *timer); 
 
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Metodos genéricos ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    //Troca da célula escolhida (inst_name);/////////////////////////////////////// 
    void changeInstance (oa::oaString &oldInstName, oa::oaString &newCellName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    // Criação do design ////////////////////////////////////////////////////////// 
    oa::oaDesign* createDesign(const oa::oaString &cell, const oa::oaString &library); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void initializePowInstancesFlags(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    //Imprime por exemplo g58, g57, etc... //////////////////////////////////////// 
    void printInstances(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    //ImpressÃ£o das entradas e saÃ-da das cÃ©lulas/////////////////////////////////// 
    void printInstTerms (oa::oaScalarInst *inst); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    //ImpressÃ£o dos nets presentes no circuito///////////////////////////////////// 
    void printNets(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    //ImpressÃ£o de todas as cÃ©lulas da biblioteca de standartCells///////////////// 
    void printStandardCells();  
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Metodos genéricos - TIMING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    // Executa a anÃ¡lise estÃ¡tica de tempo do design ////////////////////////////// 
    void executeSTA(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
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    // Retorna o slew de subida da entrada da cÃ©lula do circuito desejada ///////// 
    double getInputRiseSlew(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    // Retorna o slew de descida da entrada da cÃ©lula do circuito desejada //////// 
    double getInputFallSlew(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    // Retorna o slew de entrada do pior caminho da cÃ©lula do circuito desejada /// 
    std::pair<double, bool> getInputSlew(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    // Retorna o atraso de Descida do pior caminho da cÃ©lula do circuito desejada // 
    double getOutputFallDelay(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    // Retorna o atraso de Subida do pior caminho da cÃ©lula do circuito desejada /// 
    double getOutputRiseDelay(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    std::pair<double, bool> getOutputDelay(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    // Retorna a carga mÃ¡xima suportada pela cÃ©lula desejada ////////////////////// 
    double getOutputFanout(oa::oaString &instName); 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // Retorna a funÃ§Ã£o da cÃ©lula desejada //////////////////////////////////////// 
    std::string getOutputFunction(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    //Toma o carga (capacitÃ¢ncia) na saÃ-da da cÃ©lula desejada ///////////////////// 
    double getOutputLoad(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    //Toma o Pior Tempo de Chegada de Descida na saÃ-da da cÃ©lula desejada ////////// 
    double getFallArrTime(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    //Toma o Pior Tempo de Chegada de Subida na saÃ-da da cÃ©lula desejada /////////// 
    double getRiseArrTime(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    //Toma o Pior Tempo Requerido de Descida na saÃ-da da cÃ©lula desejada ////////// 
    double getFallReqTime(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    //Toma o Pior Tempo Requerido de Subida na saÃ-da da cÃ©lula desejada /////////// 
    double getRiseReqTime(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    // Toma o slack de descida da cÃ©lula desejada ///////////////////////////////// 
    double getOutputFallSlack(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    //Toma o slack de subida da cÃ©lula desejada /////////////////////////////////// 
    double getOutputRiseSlack(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    //Toma o slack do pior caminho da cÃ©lula desejada ///////////////////////////// 
    std::pair<double, bool> getOutputSlack(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    // Toma o slew de subida de uma cÃ©lula do circuito desejada /////////////////// 
    double getOutputRiseSlew(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    // Toma o slew do pior caminho de uma cÃ©lula do circuito desejada ///////////// 
    std::pair<double, bool> getOutputSlew(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    // Toma o slew de descida de uma cÃ©lula do circuito desejada ////////////////// 
    double getOutputFallSlew(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    worstArc getWorstArc(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 



 95 

    // RelatÃ³rio do circuito todo contendo timing e capacitÃ¢ncias ///////////////// 
    void reportDesignCriticalInfo(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void reportLC_STA(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void reportSTA(); 
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Metodos genéricos - POWER //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    double getInternalPower(oa::oaString &instName,  double Cout = -1.0); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    // Retorna o consumo de leakage da cÃ©lula desejada //////////////////////////// 
    double getLeakagePower(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    double getSwitchingPower(oa::oaString &netName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    double getTotalInternalPower(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    // Retorna o consumo total de leakage do circuito ///////////////////////////// 
    double getTotalLeakagePower(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    double getTotalSwitchingPower(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void reportInternalPower(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    // RelatÃ³rio pormenorizado do consumo de leakage no circuito ////////////////// 
    void reportLeakagePower(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void  reportSwitchingPower(); 
 
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Metodos Multi-Vdd /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    void analyzeLCInsertion(); 
    //---------------------------------------------------------------------------- 
    void attachVDDHTerm(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    double calculateInternalPower(oaObject* oPtr, double inputRiseSlew, double inputFallSlew, double Cout); 
    //---------------------------------------------------------------------------- 
    void changeAllCellsPowerSupply(const oa::oaString &powerSupply, double value); 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    void changeInstancePowerSupply(oa::oaString &instName, const oa::oaString &powerSupply, double value); 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    int compareCircuitSlackStatus(std::list< std::pair <oa::oaString, double> > circuitStatus); 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    std::list< std::pair <oa::oaString, double> > getCircuitSlackStatus(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    oaNet* getFaninConnectedToLC(oaNet* net); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    int getInputInstTermsConnectedToNet(oaNet* net); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    std::pair<oa::oaString, double> getInstancePowerSupply(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
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    oaString getInstDrivingNet(oaNet* fanoutNet); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    double getLCinputLoad(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    double getLCInternalPower(double inputRiseSlew, double inputFallSlew, double Cout); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    std::list<oa::oaString> getNegativeSlackCells(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    double getNetLoad(oa::oaString netName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    std::pair<double, double> getNetLoadPair(oa::oaString netName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    double getNetSwitchingPower(double netLoad, double VDD_value); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    std::pair<oa::oaString, double> getWorstSlack(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    std::pair<oa::oaString, double> getBestSlack(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    listOfPairs getOrderedPowerGainGateList(std::list<oa::oaString> *gateList); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    listOfPairs getOrderedPowerGainGateListCHI(std::list<oa::oaString> *gateList); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    int getOutputTermsConnectedToNet(oaNet* net); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    std::list<oa::oaString> getScalablesGates(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    int getVDDHInputInstTermsConnectedToNet(oaNet* net); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    int getVDDLInputInstTermsConnectedToNet(oaNet* net); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    double getWireCap(int inputInstTerms, int outputTerms); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void insertLC (oa::oaString &cellName, oaScalarNet *net); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void invalidateNetFanins(oaNet *net); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    bool isFanoutPOConnectedToLC(oaNet* net); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    bool isInputNet(oaNet *net); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    bool isLevelShifterCell(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    oa::oaString removeLC (const oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void reportVddDistribution(double initialSwitchingPower, double finalSwitchingPower); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    bool tryGateMove(oa::oaString &instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void updatePowerGainGateList(listOfPairs *maxPowGainList, std::list<oaString> *fanoutCone); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void updatePowerGainGateListCHI(listOfPairs *maxPowGainList, std::list<oaString> *fanoutCone); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void getFanoutCone(oaInst *inst, std::list<oaString> *fanoutCone); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void getConnectedGates(oaInst *inst, std::list<oaString> *affectedGates); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void getFaninAndLCConnectedGates(oaInst *inst, std::list<oaString> *faninGates); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
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    double getTotalLCInternalPower(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    double getTotalLCLeakagePower(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    double getTotalLCSwitchingPower(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void reportLCTotalPower(); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    double getTotalPowerAfterScaled(oa::oaString &instName, bool faninAndLC = false); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    double getTotalDynamicPower(std::list<oa::oaString> gateList); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    double getDynamicPower(oaString instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    int compareInternalPowerList(oaString instName, fPower::listOfPairs circuitInternalPower);  
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void printList(std::list<oa::oaString> currentList); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void updateInstanceTPoints(oaString instName); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void initializeInstancesDynamicPower(listOfPairs* dynPowerList); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void getGatesToChangeList(std::list<oaString> *gatesToChangeList); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void getFaninVDDLConnectedGates(oaInst *LCinst, std::list<oaString> *faninVDDLGates); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void getFaninVDDLCone(oaInst *inst, std::list<oaString> *faninVDDLCone); 
    //----------------------------------------------------------------------------- 
    void updateInstancesInitialDynamicPower(listOfPairs* dynPowerList); 
 
 
    oagTimer::TPoint *getTPoint(oa::oaInstTerm *instTerm); 
    oagTimer::TPointMaster *getTPointMaster(oa::oaInstTerm *instTerm); 
 
  private: 
    oaDesign *_design; 
    oaBlock *_block; 
    oaOccurrence *_occ; 
    oagTimer::Timer *_timer; 
 
    const oa::oaNativeNS _nativeNS; 
    static oaVoidPointerAppDef<oaOccInst> *_instPowGainAppDef; 
 
    /// Initialize the appDefs associated with oaInst. 
    static void initInstsAppDefs(); 
 
}; 
 
} 
#endif 
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//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Author: Gabriela Clemente gsc2@cin.ufpe.br 
fPowerClass.cpp 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
#include "fPowerClass.h" 
 
using namespace oa; 
using namespace oagTimer; 
 
#undef DEBUG 
//#define DEBUG 
#define LC_CELL_NAME  "LVLLHHVTD1" 
 
namespace fPower { 
 
oaVoidPointerAppDef<oaOccInst> *fPowerClass::_instPowGainAppDef = 0; 
 
fPowerClass::fPowerClass(oaDesign *design, Timer *timer) : 
    _timer(timer), _design(design) 
{ 
    assert(design); 
    _occ = design->getTopOccurrence(); 
    assert(_occ); 
    _block = design->getTopBlock(); 
    assert(_block); 
    assert(timer); 
    initInstsAppDefs(); 
} 
 
//-------------------------------------------------------------------------- 
fPowerClass::~fPowerClass() 
{ 
// nothing 
} 
//-------------------------------------------------------------------------- 
// Updates the MULTI VDD design 
void 
fPowerClass::updateDesign(oaDesign *design, Timer *timer) 
{ 
 _timer = timer; 
 _design = design; 
 cout << "\n >>>>>>>>>>>>> Updating Design >>>>>>>>>>>>> " << endl; 
 assert(design); 
 _occ = design->getTopOccurrence(); 
 assert(_occ); 
 _block = design->getTopBlock(); 
 assert(_block); 
 assert(timer); 
 
 // Iterating through all Instances of the design 
 oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
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 while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext()){ 
  oaString VDDNetName; 
  oaInstTerm *VDDTerm = oaInstTerm::find(inst->getInst(), oaName(_nativeNS, "VDD") ); 
  VDDTerm->getNet()->getName(_nativeNS, VDDNetName); 
  if (VDDNetName != "VDDL") continue; 
  // Updating Tpoint powerSupply values 
  oaIter<oaInstTerm> instTermIter(inst->getInst()->getInstTerms()); 
  while (oaInstTerm *j = instTermIter.getNext()) { 
   oa::oaString termName; 
   oaTerm *masterTerm = j->getTerm(); 
   assert(masterTerm); 
   masterTerm->getName(_nativeNS, termName); 

if ( (termName != "VDD") && (termName != "VSS") &&  
      (VDDNetName == "VDDL") ) { 

    TPoint *tp = TPoint::get(j->getOccInstTerm()); 
    tp->setPowerSupply(VDDL_value); 
           } 
      } 
 } 
 initializePowInstancesFlags(); 
} 
 
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Metodos genÃ©ricos ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
//------------------------------------------------------------------------------ 
//Troca da cÃ©lula escolhida (inst_name)///////////////////////////////////////// 
void  fPowerClass::changeInstance (oa::oaString &oldInstName, oa::oaString &newCellName)  
{ 
 // oldCellName has the name of the cell to be removed 
 oaScalarName    oldCellName(_nativeNS, oldInstName); 
 // oldInst is the inst to be removed 
 oaScalarInst *oldInst = oaScalarInst::find (_block, oldCellName); 
 
 oa::oaString str; 
 // libname is the name of the standard cells library 
 oa::oaString libname; 
 oa::oaTech *myTech = _design->getTech(); 
 myTech->getLibName(_nativeNS,libname); 
 
 // Creating the new cell to be inserted 
 oa::oaDesign *newCell = createDesign(newCellName, libname); 
 oa::oaBlock *newCellBlock = newCell->getTopBlock(); 
         assert(newCellBlock); 
 
 // Creating the ScalarInst related to the new cell 
         oa::oaScalarInst *newInst = oa::oaScalarInst::create(_block, newCell, oa::oaTransform(0, 0, oacR0)); 
 oaIter<oaTerm> iTermIter(newCellBlock->getTerms(oacTermIterAll)); 
 while (oaTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
    assert(i); 
    i->getName(_nativeNS,str); 
    if (str != "VSS") { 
       oa::oaInstTerm::create(NULL,newInst,oa::oaName(_nativeNS,str)); 
    } 
 } 
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 newCell->close(); 
 
         // Change nets from the inst to be removed to the inst to be inserted 
 oaNet *net = 0; 
         oaString powerNetName; 
 // iOldTermIter will iterate through the InstTerms of the oldInst 
         oaIter<oaInstTerm> iOldTermIter(oldInst->getInstTerms());  
  while (oaInstTerm *i = iOldTermIter.getNext() ) { 
     // The strings bellow will contain the names of the instTerms of the new and the old inst    
        oa::oaString newInstTermName, oldInstTermName; 
     oaTerm *oldMasterTerm = i->getTerm(); 
     assert(oldMasterTerm); 
     oldMasterTerm->getName(_nativeNS,oldInstTermName); 
     // iNewTermIter will iterate through the InstTerms of the newInst 
     oaIter<oaInstTerm> iNewTermIter(newInst->getInstTerms()); 
     oaInstTerm *j; 
     // Searching the InstTerm of the newInt with the same name of the InstTerm of the oldInt 
     do { 
  j = iNewTermIter.getNext(); 
  oaTerm *newMasterTerm = j->getTerm(); 
      assert(newMasterTerm); 
     newMasterTerm->getName(_nativeNS,newInstTermName); 
     } while (strcmp(oldInstTermName, newInstTermName) != 0); 
     assert(!net); 
     // Getting the net connected to the oldInst 

    net = i->getNet(); 
     // Connecting the net to the newInst 
     j->addToNet(net); 
      if (newInstTermName == "VDD") { 
                net->getName(_nativeNS,powerNetName); 

    } 
     net = 0; 
 } 
 // Destroying the oldInst 
 oldInst->destroy(); 
 // Renaming the newInst 
 newInst->setName(oldCellName); 
 
 if (powerNetName == "VDDL") { 
  oa::oaString termName; 
  oaIter<oaInstTerm> instTermIter(newInst->getInstTerms()); 
  while (oaInstTerm *j = instTermIter.getNext()) { 
  oaOccTerm *masterTerm = j->getOccInstTerm()->getTerm(); 
         assert(masterTerm); 
          masterTerm->getName(_nativeNS, termName); 
          if (termName != "VDD" && termName != "VSS" && termName != "VDDL") { 
             TPoint *tp = TPoint::get(j->getOccInstTerm()); 
   tp->setPowerSupply(VDDL_value); 
          } 
     } 
 } 
} 
//------------------------------------------------------------------------------ 
// CriaÃ§Ã£o do design /////////////////////////////////////////////////////////// 
oa::oaDesign* fPowerClass::createDesign(const oa::oaString &cell, const oa::oaString &library) 
{ 
     oaDesign *design; 

oaScalarName    libraryName(_nativeNS,library); 
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     oaScalarName    cellName(_nativeNS, cell); 
     oaScalarName    viewName(_nativeNS, "abstract"); 
     oaViewType     *viewType = oaViewType::get(oacMaskLayout); 
     If (oaDesign::exists(libraryName, cellName, viewName)) { 
  design = oaDesign::open(libraryName, cellName, viewName, viewType, 'r'); 
     } 
     else { 
      design = 0; 
     } 
  return design; 
} 
//-------------------------------------------------------------------------- 
// 
void fPowerClass::initInstsAppDefs() 
{ 
//    cout << " \n>>>>>>>>>>>>> initInstsAppDefs >>>>>>>>>>>>> \n " << endl; 
    assert(!_instPowGainAppDef); 
    _instPowGainAppDef = oaVoidPointerAppDef<oaOccInst>::get("fPowerClassInstPowGain"); 
    assert(_instPowGainAppDef); 
} 
//-------------------------------------------------------------------------- 
// Flags para armazenamento do Ganho de Potencia ////////////////////// 
void fPowerClass::initializePowInstancesFlags() 
{ 
//    cout << " \n>>>>>>>>>>>>> initializePowInstancesFlags >>>>>>>>>>>>> \n " << endl; 
 oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
 while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext()){ 
  cellDynPowInfo *currentCellPowInfo = new cellDynPowInfo(false, 0.0); 
//  assert(!_instPowGainAppDef->get(inst)); 
  _instPowGainAppDef->set(inst, static_cast<cellDynPowInfo *>(currentCellPowInfo)); 
 } 
} 
//------------------------------------------------------------------------------- 
//Imprime por exemplo g58, g57, etc... ////////////////////////////////////////// 
void 
fPowerClass::printInstances() 
{ 
 cout << " \n>>>>>>>>>>>>> Printing the instances that belongs to the top ocurrence  \n " << endl;  
 oa::oaString str1; 
 oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
 cout << "  " << setw(15) << "Type" << " "  << setw(10) << "IM or EX" 
         << " "  << setw(15) << "Instance Name" << " "  << setw(15) << "Cell Name"  
                      << " "  << setw(20) << "Library" << " "  << setw(15) << "View" << endl; 
 while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext() ){ 
    cout << "  " << setw(15) << inst->getType().getName(); 
    cout << " "  << setw(10) << (inst->isImplicit() ? "IM" : "EX"); 
    cout << " "  << setw(15) << (inst->getName(_nativeNS,str1),str1); 
    cout << " "  << setw(15) << (inst->getInst()->getCellName(_nativeNS,str1),str1); 
    cout << " "  << setw(20) << (inst->getInst()->getLibName(_nativeNS,str1),str1); 
    cout << " "  << setw(15) << (inst->getInst()->getViewName(_nativeNS,str1),str1);  
    cout << endl; 
    inst->getName(_nativeNS,str1); 
    const oaScalarName instName(_nativeNS,str1); 
    oaScalarInst *scalarInst = oaScalarInst::find(_occ->getBlock(), instName); 
    printInstTerms(scalarInst); 
 } 
} 
//------------------------------------------------------------------------------- 
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//ImpressÃ£o das entradas e saÃ-da das cÃ©lulas///////////////////////////////////// 
void fPowerClass::printInstTerms (oa::oaScalarInst *inst) 
{ 
           oa::oaString str; 
           oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
           while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
            oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
            assert(masterTerm); 
            oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
            cout << "  " << (masterTerm->getName(_nativeNS,str),str); 
 if ((str != "VDD") && (str != "VSS") && (str != "VDDL")) { 
    TPoint *tp = getTPoint(i); 
               cout << " atValid = " << tp->atValid << endl;   
                cout << " ratValid = " << tp->ratValid << endl;   
 } 
            if (type == oacOutputTermType) { 
                      cout << " outputTerm"; 
           } 
 else { 
        cout << " inputTerm"; 
           } 
  i->getNet()->getName(_nativeNS,str); 
  cout << " " << str << endl; 
       } 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
//ImpressÃ£o dos nets presentes no circuito////////////////////////////////////////// 
void fPowerClass::printNets() 
{ 
 cout << " \n>>>>>>>>>>>>> Printing the nets that belongs to the top block \n " << endl; 
 oa::oaString str; 
 oaIter<oaScalarNet> iterNets (_block->getNets(oacNetIterAll)); 
 cout << "  " << setw(15) << "Type" << " "  << setw(10) << "IM or EX" 
         << " "  << setw(15) << "Net Name" << endl; 
 while (oaScalarNet *net = iterNets.getNext() ){ 
  cout << "  " << setw(15) << net->getType().getName() 
          << " "  << setw(10) << (net->isImplicit() ? "IM" : "EX") 
          << " "  << setw(15) << (net->getName(_nativeNS,str),str) << endl; 
 }  
} 
  
//------------------------------------------------------------------------------- 
//ImpressÃ£o de todas as cÃ©lulas da biblioteca de standartCells/////////////////// 
void fPowerClass::printStandardCells()  
{ 
 cout << " \n>>>>>>>>>>>>> Printing the cells that belongs to the standard cell library \n " << endl; 
 oa::oaString str; 
 oa::oaTech *myTech = _design->getTech(); 
 cout << "Printing Standard Cells from lib "<< " "  

        << (myTech->getLibName(_nativeNS,str),str) << endl; 
 oa::oaLib *lib = myTech->getLib(); 
 // Getting Read Access  
 lib->getAccess(oacReadLibAccess);    
 oaIter<oaCell> iterLibCell (lib->getCells()); 
 while (oaCell *libCell = iterLibCell.getNext() ){ 
    cout << " "  << (libCell->getName(_nativeNS,str),str); 
    cout << endl; 
 } 
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 lib->releaseAccess(); 
} 
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Metodos genÃ©ricos - TIMING ////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
// Executa a anÃ¡lise estÃ¡tica de tempo do design ////////////////////////////// 
void fPowerClass::executeSTA() 
{ 
#if defined(DEBUG) 
     cout << "\n >>>>>>>>>>>>> Executing STA >>>>>>>>>>>>> " << endl; 
#endif 
 _timer->executeSTA(); 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Retorna o slew de subida da entrada da cÃ©lula do circuito desejada ///////// 
double fPowerClass::getInputRiseSlew(oa::oaString &instName) 
{ 
    double slew = 0.0; 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    oa::oaString str; 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
        oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
        assert(masterTerm); 
        oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
        if (type == oacInputTermType) { 
     std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccInstTerm()); 
     // findOccObj: procura um oaOccObject pelo seu nome 
     oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
     // retorna o TPoint relativo ao terminal ou instancia de terminal correspondente 
                 TPoint *p = TPoint::get(block); 
     if (p->getRiseSlew(0)*1000 > slew) slew = p->getRiseSlew(0)*1000; 
        } 
    } 
        //    std::cout << "Input Rise Slew of cell "<< instName << " is: "<< slew << " ns "<< std::endl; 
    return slew; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Retorna o slew de descida da entrada da cÃ©lula do circuito desejada //////// 
double fPowerClass::getInputFallSlew(oa::oaString &instName) 
{ 
    double slew = 0.0; 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    oa::oaString str; 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
        oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
        assert(masterTerm); 
        oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
        if (type == oacInputTermType) { 
     std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccInstTerm()); 
     // findOccObj: procura um oaOccObject pelo seu nome 
     oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
     // retorna o TPoint relativo ao terminal ou instancia de terminal correspondente 
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                  TPoint *p = TPoint::get(block); 
     if (p->getFallSlew(0)*1000 > slew)  slew = p->getFallSlew(0)*1000; 
        } 
    } 
    //    std::cout << "Input Fall Slew of cell "<< instName << " is: "<< slew << " ns "<< std::endl; 
    return slew; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Retorna o slew de entrada do pior caminho da cÃ©lula do circuito desejada ///////// 
std::pair<double, bool> 
fPowerClass::getInputSlew(oa::oaString &instName) 
{ 
    std::pair<double, bool> slew; 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    worstArc arc = getWorstArc(instName); 
    TPoint *p = TPoint::get(arc[0].first); 
    assert(p); 
    // Verifying if the arc is input RISE 
    if (arc[0].second){ 
 slew.first = p->getRiseSlew(0)*1000; 
 slew.second = true; 
    }  
   // The arc is input FALL 
    else { 
 slew.first = p->getFallSlew(0)*1000; 
 slew.second = false; 
    } 
//    std::cout << "Input Slew of cell "<< instName << " is: "<< slew << " ns "<< std::endl; 
    return slew; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
double 
fPowerClass::getOutputFallDelay(oa::oaString &instName) 
{ 
    DelayType fallDelay = 0.0; 
    // Searching the cell(ScalarInst) in the design with name instName 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    // Iterating through the instTerms of the cell 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
            oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
            assert(masterTerm); 
            oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
     // Veriying if it is an output type instTerm 
     if (type == oacOutputTermType){ 
  // Getting the name Tpoint related to the current instTerm 
      TPoint *p = getTPoint(i); 
  // Getting the corresponding TPointMaster 
      TPointMaster *tm = TPointMaster::get(i->getOccInstTerm()); 
      assert(tm); 
  // Getting the OccInst associated with the oaInstTerm (a terminal of the cell being analyzed) 
      oaOccInst *occInst = i->getOccInstTerm()->getInst(); 
      assert(occInst); 
        // Iterating throgh the paths that arrives at the TPointMaster tm 
      TPointMaster::pathVector::iterator i; 
    for (i = tm->inPaths.begin(); i != tm->inPaths.end(); ++i) { 
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           assert(i->other); 
   // Getting the oaOccInstTerm related to i-other 
           oaOccInstTerm *other = Timer::getOccFromMod(occInst, i->other); 
           if (!other) continue; 
           // Getting the TPoint related to the input terminal of the current path 
   TPoint *otherTP = TPoint::get(other);  
   DelayType slInR, slInF, delay; 
   // Getting the Input Fall and Rise Slews 
   slInR = otherTP->getRiseSlew(0); 
           slInF = otherTP->getFallSlew(0); 
          // Verifying if DST of the current path is FALL 
           if (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_DST_FALL) { 
       // Verifying if SRC of the current path is RISE 
               if (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_RISE) { 
                   delay = i->delay->lookup(p->getLoad(), slInR, tm->loadLimit); 
                  }  
                 else if (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_FALL) { 
    delay = i->delay->lookup(p->getLoad(), slInF, tm->loadLimit); 
               } else { 
                   assert(0); 
               }  
   if (delay > fallDelay) { 
                   fallDelay = delay; 
                   } 
   } 
    } 
         } 
    } 
    return fallDelay*1000; 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
double 
fPowerClass::getOutputRiseDelay(oa::oaString &instName) 
{ 
    DelayType riseDelay = 0.0; 
    // Searching the cell(ScalarInst) in the design with name instName 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    // Iterating through the instTerms of the cell 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
            oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
            assert(masterTerm); 
            oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
     // Veriying if it is an output type instTerm 
     if (type == oacOutputTermType){ 
  // Getting the name Tpoint related to the current instTerm 
      TPoint *p = getTPoint(i); 
  // Getting the corresponding TPointMaster 
      TPointMaster *tm = TPointMaster::get(i->getOccInstTerm()); 
      assert(tm); 
  // Getting the OccInst associated with the oaInstTerm (a terminal of the cell being analyzed) 
      oaOccInst *occInst = i->getOccInstTerm()->getInst(); 
      assert(occInst); 
         // Iterating throgh the paths that arrives at the TPointMaster tm 
      TPointMaster::pathVector::iterator i; 
    for (i = tm->inPaths.begin(); i != tm->inPaths.end(); ++i) { 
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           assert(i->other); 
   // Getting the oaOccInstTerm related to i-other 
           oaOccInstTerm *other = Timer::getOccFromMod(occInst, i->other); 
           if (!other) continue; 
           // Getting the TPoint related to the input terminal of the current path 
   TPoint *otherTP = TPoint::get(other);  
   DelayType slInR, slInF, delay; 
   // Getting the Input Fall and Rise Slews 
   slInR = otherTP->getRiseSlew(0); 
           slInF = otherTP->getFallSlew(0); 
          // Verifying if DST of the current path is RISE 
   if (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_DST_RISE) { 
   // Verifying if SRC of the current path is RISE 
   if (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_RISE) { 
    delay = i->delay->lookup(p->getLoad(), slInR, tm->loadLimit); 

}  
else if (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_FALL) { 

    delay = i->delay->lookup(p->getLoad(), slInF, tm->loadLimit); 
          } else { 
                    assert(0); 
         }  
   if (delay > riseDelay) { 
                   riseDelay = delay; 
               } 
   } 
    } 
     } 
    } 
    return riseDelay*1000; 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
std::pair<double, bool> 
fPowerClass::getOutputDelay(oa::oaString &instName) 
{ 
    std::pair<double, bool> delay; 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    worstArc arc = getWorstArc(instName); 
    // Getting the name Tpoint related to the outputPin 
    TPoint *p = TPoint::get(arc[1].first); 
    assert(p); 
    // Getting the corresponding TPointMaster (VDDH or VDDL) 
    TPointMaster *tm = TPointMaster::get((static_cast<oaOccInstTerm*>(arc[1].first))); 
    assert(tm); 
    // Iterating throgh the paths that arrives at the TPointMaster tm 
    TPointMaster::pathVector::iterator i; 
    for (i = tm->inPaths.begin(); i != tm->inPaths.end(); ++i) { 
         assert(i->other); 
 // Verifying if the input of the current arc is the one searched 
 oaString inputNameArc, inputNamePath; 
 i->other->getName(_nativeNS, inputNamePath); 
 (static_cast<oaOccInstTerm*>(arc[0].first))->getTermName(_nativeNS, inputNameArc); 
 DelayType slInR, slInF; 
 if (inputNamePath == inputNameArc) { 
     // Getting the TPoint related to the input terminal of the current path 
     TPoint *otherTP = TPoint::get(arc[0].first);  
     // Getting the Input Fall and Rise Slews 
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     slInR = otherTP->getRiseSlew(0); 
                 slInF = otherTP->getFallSlew(0); 
 } 
 else continue; 
 //Inside if - the arc input is RISE  
         if (arc[0].second) { 
     //Inside if - the arc output is RISE  
     if (arc[1].second) { 
  // Verifying if SRC of the current path is RISE and DST is RISE 
  if ((i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_RISE) &&  
      (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_DST_RISE)) { 
        // Getting delay 
       delay.first = i->delay->lookup(p->getLoad(), slInR, tm->loadLimit); 
       // The output delay is RISE 
       delay.second = true;  
            }  
     } 
     //Inside else - the arc output is FALL  
     else { 
  // Verifying if SRC of the current path is RISE and DST is FALL 
  if ((i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_RISE) &&  
      (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_DST_FALL)){ 
        // Getting delay 
       delay.first = i->delay->lookup(p->getLoad(), slInR, tm->loadLimit); 
       // The output delay is FALL 
       delay.second = false;  
            }  
     } 
 } 
 // Inside else - the arc input is FALL 
 else { 
     //Inside if - the arc output is RISE  
     if (arc[1].second) { 
  // Verifying if SRC of the current path is FALL and DST is RISE 
  if ((i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_FALL) &&  
      (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_DST_RISE)) { 
        // Getting delay 
       delay.first = i->delay->lookup(p->getLoad(), slInF, tm->loadLimit); 
       // The output delay is RISE 
       delay.second = true;  
            }  
     } 
     //Inside else - the arc output is FALL  
     else { 
  // Verifying if SRC of the current path is FALL and DST is FALL 
  if ((i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_FALL) &&  
      (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_DST_FALL)) { 
        // Getting delay 
       delay.first = i->delay->lookup(p->getLoad(), slInF, tm->loadLimit); 
       // The output delay is FALL 
       delay.second = false;  
            }  
     } 
 } 
    } 
    delay.first *= 1000;  
//    std::cout << "Input slack of cell "<< instName << " is: "<< slack << " ns "<< std::endl; 
    return delay; 
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} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Retorna a carga mÃ¡xima suportada pela cÃ©lula desejada ////////////////////// 
double fPowerClass::getOutputFanout(oa::oaString &instName) 
{ 
    double fanout = 0.0; 
    // Searching the cell(ScalarInst) in the design with name instName 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    oa::oaString str; 
    // Iterating through the instTerms 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
 // Getting the corresponding masterTerm 
        oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
        assert(masterTerm); 
        oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
        if (type == oacOutputTermType) {  
     oaModTerm *masterModTerm = i->getOccInstTerm()->getModInstTerm()->getTerm(); 
     assert(masterModTerm); 
//         TPointMaster *tm = TPointMaster::get(masterModTerm); 
         TPointMaster *tm = TPointMaster::get(i->getOccInstTerm()); 
     fanout = tm->loadLimit*1000; 
        } 
    } 
//    std::cout << "Output Fanout of cell "<< instName << " is: "<< fanout << " fF "<< std::endl; 
    return fanout; 
} 
//-------------------------------------------------------------------------- 
// Retorna a funÃ§Ã£o da cÃ©lula desejada ///////////////////////////////////// 
std::string fPowerClass::getOutputFunction(oa::oaString &instName) 
{ 
    std:string function; 
    // Searching the cell(ScalarInst) in the design with name instName 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    oa::oaString str; 
    // Iterating through the instTerms 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
 // Getting the corresponding masterTerm 
        oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
         assert(masterTerm); 
         oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
       if (type == oacOutputTermType) {  
     oaModTerm *masterModTerm = i->getOccInstTerm()->getModInstTerm()->getTerm(); 
     assert(masterModTerm); 
         TPointMaster *tm = TPointMaster::get(masterModTerm); 
     function = tm->function; 
       } 
    } 
    return function; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
//Toma o carga (capacitÃ¢ncia) na saÃ-da da cÃ©lula desejada ///////////////////// 
double fPowerClass::getOutputLoad(oa::oaString &instName) 
{ 
    double load = 0.0; 
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    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    oa::oaString str; 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
        oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
        assert(masterTerm); 
        oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
        if (type == oacOutputTermType) { 
     std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccInstTerm()); 
     // findOccObj: procura um oaOccObject pelo seu nome 
     oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
     // retorna o TPoint relativo ao terminal ou instancia de terminal correspondente 
                 TPoint *p = TPoint::get(block); 
     load = p->getLoad()*1000; 
        } 
    } 
//    std::cout << "Output Load of cell "<< instName << " is: "<< load << " fF "<< std::endl; 
    return load; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Toma o ArrTime de descida da cÃ©lula desejada ///////////////////////////////// 
double fPowerClass::getFallArrTime(oa::oaString &instName) 
{ 
    double arrTime = 0.0; 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    oa::oaString str; 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
        oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
        assert(masterTerm); 
        oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
        if (type == oacOutputTermType) { 
     std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccInstTerm()); 
     // findOccObj: procura um oaOccObject pelo seu nome 
     oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
     // retorna o TPoint relativo ao terminal ou instancia de terminal correspondente 
                 TPoint *p = TPoint::get(block); 
     arrTime = p->getFallArr(0)*1000; 
        } 
     } 
    return arrTime; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Toma o ArrTime de descida da cÃ©lula desejada ///////////////////////////////// 
double fPowerClass::getRiseArrTime(oa::oaString &instName) 
{ 
    double arrTime = 0.0; 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    oa::oaString str; 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
        oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
        assert(masterTerm); 
        oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
        if (type == oacOutputTermType) { 
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     std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccInstTerm()); 
     // findOccObj: procura um oaOccObject pelo seu nome 
     oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
     // retorna o TPoint relativo ao terminal ou instancia de terminal correspondente 
                 TPoint *p = TPoint::get(block); 
     arrTime = p->getRiseArr(0)*1000; 
        } 
     } 
    return arrTime; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Toma o ReqTime de descida da cÃ©lula desejada ///////////////////////////////// 
double fPowerClass::getFallReqTime(oa::oaString &instName) 
{ 
    double reqTime = 0.0; 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    oa::oaString str; 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
        oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
        assert(masterTerm); 
        oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
        if (type == oacOutputTermType) { 
     std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccInstTerm()); 
     // findOccObj: procura um oaOccObject pelo seu nome 
     oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
     // retorna o TPoint relativo ao terminal ou instancia de terminal correspondente 
                  TPoint *p = TPoint::get(block); 
     reqTime = p->getFallReq(0)*1000; 
        } 
     } 
//    std::cout << "Output Fall Slack of cell "<< instName << " is: "<< slack << " ns "<< std::endl; 
    return reqTime; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Toma o ReqTime de descida da cÃ©lula desejada ///////////////////////////////// 
double fPowerClass::getRiseReqTime(oa::oaString &instName) 
{ 
    double reqTime = 0.0; 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    oa::oaString str; 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
        oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
        assert(masterTerm); 
        oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
        if (type == oacOutputTermType) { 
     std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccInstTerm()); 
     // findOccObj: procura um oaOccObject pelo seu nome 
     oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
     // retorna o TPoint relativo ao terminal ou instancia de terminal correspondente 
                  TPoint *p = TPoint::get(block); 
     reqTime = p->getRiseReq(0)*1000; 
        } 
     } 
//    std::cout << "Output Fall Slack of cell "<< instName << " is: "<< slack << " ns "<< std::endl; 
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    return reqTime; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Toma o slack de descida da cÃ©lula desejada ///////////////////////////////// 
double fPowerClass::getOutputFallSlack(oa::oaString &instName) 
{ 
    double slack = 0.0; 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    oa::oaString str; 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
        oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
        assert(masterTerm); 
        oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
        if (type == oacOutputTermType) { 
     std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccInstTerm()); 
     // findOccObj: procura um oaOccObject pelo seu nome 
     oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
     // retorna o TPoint relativo ao terminal ou instancia de terminal correspondente 
                  TPoint *p = TPoint::get(block); 
     slack = p->getFallSlack()*1000; 
        } 
     } 
//    std::cout << "Output Fall Slack of cell "<< instName << " is: "<< slack << " ns "<< std::endl; 
    return slack; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
//Toma o slack de subida da cÃ©lula desejada /////////////////////////////////// 
double fPowerClass::getOutputRiseSlack(oa::oaString &instName) 
{ 
    double slack = 0.0; 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    oa::oaString str; 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
        oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
        assert(masterTerm); 
        oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
        if (type == oacOutputTermType) { 
     std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccInstTerm()); 
     // findOccObj: procura um oaOccObject pelo seu nome 
     oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
     // retorna o TPoint relativo ao terminal ou instancia de terminal correspondente 
                  TPoint *p = TPoint::get(block); 
     slack = p->getRiseSlack()*1000; 
        } 
    } 
//    std::cout << "Output Rise Slack of cell "<< instName << " is: "<< slack << " ns "<< std::endl; 
    return slack; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
//Toma o slack do pior caminho da cÃ©lula desejada /////////////////////////////////// 
std::pair<double, bool> 
fPowerClass::getOutputSlack(oa::oaString &instName) 
{ 
    std::pair<double, bool> slack; 
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    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    worstArc arc = getWorstArc(instName); 
    TPoint *p = TPoint::get(arc[1].first); 
    assert(p); 
    // Verifying if the arc is output RISE 
    if (arc[1].second){ 
 slack.first = p->getRiseSlack()*1000; 
 slack.second = true; 
    }  
   // The arc is output FALL 
    else { 
 slack.first = p->getFallSlack()*1000; 
 slack.second = false; 
    } 
//    std::cout << "Input slack of cell "<< instName << " is: "<< slack << " ns "<< std::endl; 
    return slack; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Toma o slew de subida de uma cÃ©lula do circuito desejada /////////////////// 
double fPowerClass::getOutputRiseSlew(oa::oaString &instName) 
{ 
    double slew = 0.0; 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    oa::oaString str; 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
        oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
        assert(masterTerm); 
        oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
        if (type == oacOutputTermType) { 
     std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccInstTerm()); 
     // findOccObj: procura um oaOccObject pelo seu nome 
     oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
     // retorna o TPoint relativo ao terminal ou instancia de terminal correspondente 
                  TPoint *p = TPoint::get(block); 
     assert(p); 
     slew = p->getRiseSlew(0)*1000; 
        } 
    } 
//    std::cout << "Output Rise Slew of cell "<< instName << " is: "<< slew << " ns "<< std::endl; 
    return slew; 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Toma o slew do pior caminho de uma cÃ©lula do circuito desejada /////////////////// 
std::pair<double, bool> 
fPowerClass::getOutputSlew(oa::oaString &instName) 
{ 
    std::pair<double, bool> slew; 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    worstArc arc = getWorstArc(instName); 
    TPoint *p = TPoint::get(arc[1].first); 
    assert(p); 
    // Verifying if the arc is output RISE 
    if (arc[1].second){ 
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 slew.first = p->getRiseSlew(0)*1000; 
 slew.second = true; 
    }  
   // The arc is output FALL 
    else { 
 slew.first = p->getFallSlew(0)*1000; 
 slew.second = false; 
    } 
//    std::cout << "Input slack of cell "<< instName << " is: "<< slack << " ns "<< std::endl; 
    return slew; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Toma o slew de descida de uma cÃ©lula do circuito desejada /////////////////// 
double fPowerClass::getOutputFallSlew(oa::oaString &instName) 
{ 
    double slew = 0.0; 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    oa::oaString str; 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
        oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
        assert(masterTerm); 
        oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
        if (type == oacOutputTermType) { 
     std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccInstTerm()); 
     // findOccObj: procura um oaOccObject pelo seu nome 
     oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
     // retorna o TPoint relativo ao terminal ou instancia de terminal correspondente 
                  TPoint *p = TPoint::get(block); 
     slew = p->getFallSlew(0)*1000; 
        } 
    } 
//    std::cout << "Output Fall Slew of cell "<< instName << " is: "<< slew << " ns "<< std::endl; 
    return slew; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
TPoint * 
fPowerClass::getTPoint(oa::oaInstTerm *instTerm) 
{ 
    // Getting Tpoint 
    std::string s = _timer->getBlockName(instTerm->getOccInstTerm()); 
    oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
    TPoint *p = TPoint::get(block); 
    assert(p); 
    return p; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
TPointMaster * 
fPowerClass::getTPointMaster(oa::oaInstTerm *instTerm) 
{ 
    // Getting TPointMaster 
    // This method verifies if it must take the VDDH or the VDDL TpointMaster 
    TPointMaster *tm = TPointMaster::get(instTerm->getOccInstTerm()); 
    assert(tm); 
    return tm; 
} 
//-------------------------------------------------------------------------- 
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worstArc 
fPowerClass::getWorstArc(oa::oaString &instName) { 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    if(!inst) { 
 cout << " \n>>>>>>>>>>>>> ERROR: The instance " << instName  

         << " does not exist in the current design >>>>>>>>>>>>> \n " << endl;  
 assert(0); 
    } 
     
    if (inst->getInstTerms().isEmpty()){ 
 cout << " \n>>>>>>>>>>>>> ERROR: The instance " << instName  

         << " has no instTerm >>>>>>>>>>>>> \n " << endl;  
 assert(0); 
    } 
    worstArc arc; 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
        oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
        assert(masterTerm); 
        oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
        if (type == oacOutputTermType) { 
     std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccInstTerm()); 
     // findOccObj: procura um oaOccObject pelo seu nome 
     oaOccObject *output = _timer->findOccObj(_occ, s); 
     if (!output) { 
      cout << " \n>>>>>>>>>>>>> ERROR: occcInstTerm " << s 

            << " Not Found in Timer! >>>>>>>>>>>>> \n " << endl; 
      assert(0); 
     } 
     oagTimer::nodesSlopeDir path; 
                   _timer->toPath(path, output); 
     arc.push_back(path[path.size()-2]); 
     arc.push_back(path[path.size()-1]); 
        } 
    } 
    return arc; 
} 
 
 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// RelatÃ³rio do circuito todo contendo timing e capacitÃ¢ncias ///////////////// 
void  
fPowerClass::reportDesignCriticalInfo() 
{ 
 
    oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
    // a variÃ¡vel names vai conter uma lista de strings 
    std::list<oa::oaString> names; 
    std::list<oa::oaString> cellNames; 
    std::list<oa::oaString>::iterator it, it2;  
    // o loop abaixo serÃ¡ executado enquanto houver teminais na coleÃ§Ã£o 
    // no final do loop os terminais ficam ordenados pelos nomes 
    while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext() ){ 
               oa::oaString s, s2; 
 inst->getName(_nativeNS,s); 
 inst->getInst()->getCellName(_nativeNS,s2); 
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 // o loop abaixo percorre a lista de strings "names" 
 it2 = cellNames.begin(); 
               for (it = names.begin(); it != names.end(); ++it) { 
 // se s for menor que o string atual, o string "s" Ã© inserido na posiÃ§Ã£o "it" da lista "names" 
             if (s < (*it)) { 
  names.insert(it, s); 
                 cellNames.insert(it2, s2); 
                 break; 
              } 
  ++it2; 
         } 
         if (it == names.end()) { 
      // adiciona o elemento s no final da lista 
              names.push_back(s); 
      cellNames.push_back(s2); 
         } 
    } 
    cout << " \n>>>>>>>>>>>>> Reporting Design Critical Timing Info >>>>>>>>>>>>> \n " << endl; 
    cout << " Clock Period is "<< _timer->getClockPeriod()*1000 << " ps" << endl; 
    oa::oaString input, output; 
    std::cout << std::setw(8)  << "Inst"  
       << std::setw(12) << "Cell"  
       << std::setw(10)  << "VDD" 
       << std::setw(7)  << "From" 
       << std::setw(7)  << "To" 
       << std::setw(13) << "InSlew(ps)" 
       << std::setw(13) << "OutLoad(fF)" 
       << std::setw(13) << "OutSlew(ps)" 
       << std::setw(14) << "OutDelay(ps)" 
       << std::setw(11) << "Slack(ps)" 
//                  << std::setw(15) << "OutFanout(fF)" 
       << std::endl; 
    std::pair<double, bool> value; 
    std::pair<oa::oaString, double> powerSupply; 
    it2 = cellNames.begin(); 
    for (it = names.begin(); it != names.end(); ++it) { 
 std::cout << std::setw(8) << (*it); 
 std::cout << std::setw(12) << (*it2); 
 std::cout << fixed; 
 powerSupply = getInstancePowerSupply(*it); 
 std::cout << std::setw(5) << powerSupply.first; 
 std::cout << std::setw(5) << std::setprecision(2) << powerSupply.second; 
 worstArc arc = getWorstArc(*it); 
 (static_cast<oaOccInstTerm*>(arc[0].first))->getTermName(_nativeNS, input); 
 (static_cast<oaOccInstTerm*>(arc[1].first))->getTermName(_nativeNS, output); 
 std::cout << std::setw(5) << input << " " << arc[0].second; 
 std::cout << std::setw(5) << output << " " << arc[1].second; 
 value = getInputSlew(*it); 
 std::cout << std::setw(11) << std::setprecision(2) << value.first << " " << value.second;  
 std::cout << std::setw(13) << std::setprecision(2) << getOutputLoad(*it); 
 value = getOutputSlew(*it); 
 std::cout << std::setw(11) << std::setprecision(2) << value.first << " " << value.second; 
 value = getOutputDelay(*it); 
 std::cout << std::setw(12) << std::setprecision(2) <<  value.first << " " << value.second; 
 value = getOutputSlack(*it); 
 std::cout << std::setw(9) << std::setprecision(2)  << value.first << " " << value.second; 
// std::cout << std::setw(15) << std::setprecision(2) << getOutputFanout(*it); 
 std::cout << std::endl; 
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// getInstancePowerSupply(*it); 
 ++it2; 
    } 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
//Toma o slack do pior caminho da cÃ©lula desejada /////////////////////////////////// 
void 
fPowerClass::reportLC_STA() 
{ 
    oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
    // a variÃ¡vel names vai conter uma lista de strings 
    std::list<oa::oaString> names; 
    std::list<oa::oaString> cellNames; 
    std::list<oa::oaString>::iterator it, it2;  
    // o loop abaixo serÃ¡ executado enquanto houver teminais na coleÃ§Ã£o 
    // no final do loop os terminais ficam ordenados pelos nomes 
    while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext() ){ 
         oa::oaString s, s2; 
 inst->getName(_nativeNS,s); 
 if (!(isLevelShifterCell(s))) continue; 
 inst->getInst()->getCellName(_nativeNS,s2); 
 // o loop abaixo percorre a lista de strings "names" 
 it2 = cellNames.begin(); 
        for (it = names.begin(); it != names.end(); ++it) { 
     // se s for menor que o string atual, o string "s" Ã© inserido na posiÃ§Ã£o "it" da lista "names" 
             if (s < (*it)) { 
  names.insert(it, s); 
                cellNames.insert(it2, s2); 
                break; 
             } 
 ++it2; 
        } 
        if (it == names.end()) { 
     // adiciona o elemento s no final da lista 
               names.push_back(s); 
     cellNames.push_back(s2); 
        } 
    } 
    cout << " >>>>>>>>>>>>> Reporting Static Timing Analysis Info >>>>>>>>>>>>> " << endl; 
    cout << " Clock Period is "<< _timer->getClockPeriod()*1000 << " ps" << endl; 
    oa::oaString input, output; 
    std::cout << std::setw(4)  << "Inst"  
       << std::setw(12) << "Cell"  
       << std::setw(10)  << "VDD" 
                     << std::setw(7)  << "From" 
                     << std::setw(7)  << "To" 
                     << std::setw(13) << "ArrTime(ps)" 
                     << std::setw(13) << "ReqTime(fF)" 
                     << std::setw(13) << "Slack(ps)" 
                     << std::endl; 
    std::pair<oa::oaString, double> powerSupply; 
    it2 = cellNames.begin(); 
    for (it = names.begin(); it != names.end(); ++it) { 
 // Printing inst name 
 std::cout << std::setw(4) << (*it); 
 // Printing cell name 
 std::cout << std::setw(12) << (*it2); 
 std::cout << fixed; 
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 // Printing Power Supply 
 powerSupply = getInstancePowerSupply(*it); 
 std::cout << std::setw(5) << powerSupply.first; 
 std::cout << std::setw(5) << std::setprecision(2) << powerSupply.second; 
 // Getting Worst Arc 
 worstArc arc = getWorstArc(*it); 
 // Getting the input and output terminal names of the worst arc 
 (static_cast<oaOccInstTerm*>(arc[0].first))->getTermName(_nativeNS, input); 
 (static_cast<oaOccInstTerm*>(arc[1].first))->getTermName(_nativeNS, output); 
 // Printing the input and output terminal names 
 std::cout << std::setw(5) << input << " " << arc[0].second; 
 std::cout << std::setw(5) << output << " " << arc[1].second; 
               TPoint *p = TPoint::get(arc[1].first); 
     assert(p); 
     // Verifying if the arc is output RISE 
     double slack, arrTime, reqTime; 
     if (arc[1].second){ 
  slack = p->getRiseSlack()*1000; 
  arrTime = p->getRiseArr(0)*1000; 
  reqTime = p->getRiseReq(0)*1000; 
     }  
    // The arc is output FALL 
     else { 
  slack = p->getFallSlack()*1000; 
  arrTime = p->getFallArr(0)*1000; 
  reqTime = p->getFallReq(0)*1000; 
     } 
 std::cout << std::setw(13) << std::setprecision(2) << arrTime; 
 std::cout << std::setw(13) << std::setprecision(2) << reqTime; 
 std::cout << std::setw(13) << std::setprecision(2)  << slack; 
 std::cout << std::endl; 
 ++it2; 
    } 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
//Toma o slack do pior caminho da cÃ©lula desejada /////////////////////////////////// 
void 
fPowerClass::reportSTA() 
{ 
    oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
    // a variÃ¡vel names vai conter uma lista de strings 
    std::list<oa::oaString> names; 
    std::list<oa::oaString> cellNames; 
    std::list<oa::oaString>::iterator it, it2;  
    // o loop abaixo serÃ¡ executado enquanto houver teminais na coleÃ§Ã£o 
    // no final do loop os terminais ficam ordenados pelos nomes 
    while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext() ){ 
               oa::oaString s, s2; 
 inst->getName(_nativeNS,s); 
 inst->getInst()->getCellName(_nativeNS,s2); 
 // o loop abaixo percorre a lista de strings "names" 
 it2 = cellNames.begin(); 
              for (it = names.begin(); it != names.end(); ++it) { 
     // se s for menor que o string atual, o string "s" Ã© inserido na posiÃ§Ã£o "it" da lista "names" 
                  if (s < (*it)) { 
  names.insert(it, s); 
                 cellNames.insert(it2, s2); 
                 break; 
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                 } 
     ++it2; 
         } 
         if (it == names.end()) { 
      // adiciona o elemento s no final da lista 
              names.push_back(s); 
    cellNames.push_back(s2); 
         } 
    } 
    cout << " >>>>>>>>>>>>> Reporting Static Timing Analysis Info >>>>>>>>>>>>> " << endl; 
    cout << " Clock Period is "<< _timer->getClockPeriod()*1000 << " ps" << endl; 
    oa::oaString input, output; 
    std::cout << std::setw(10)  << "Inst"  
       << std::setw(12) << "Cell"  
       << std::setw(10)  << "VDD" 
                     << std::setw(7)  << "From" 
                     << std::setw(7)  << "To" 
                     << std::setw(13) << "ArrTime(ps)" 
                     << std::setw(13) << "ReqTime(ps)" 
                     << std::setw(13) << "Slack(ps)" 
                     << std::endl; 
    std::pair<oa::oaString, double> powerSupply; 
    it2 = cellNames.begin(); 
    for (it = names.begin(); it != names.end(); ++it) { 
 // Printing inst name 
 std::cout << std::setw(10) << (*it); 
 // Printing cell name 
 std::cout << std::setw(12) << (*it2); 
 std::cout << fixed; 
 // Printing Power Supply 
 powerSupply = getInstancePowerSupply(*it); 
 std::cout << std::setw(5) << powerSupply.first; 
 std::cout << std::setw(5) << std::setprecision(2) << powerSupply.second; 
 // Getting Worst Arc 
 worstArc arc = getWorstArc(*it); 
 // Getting the input and output terminal names of the worst arc 
 (static_cast<oaOccInstTerm*>(arc[0].first))->getTermName(_nativeNS, input); 
 (static_cast<oaOccInstTerm*>(arc[1].first))->getTermName(_nativeNS, output); 
 // Printing the input and output terminal names 
 std::cout << std::setw(5) << input << " " << arc[0].second; 
 std::cout << std::setw(5) << output << " " << arc[1].second; 
               TPoint *p = TPoint::get(arc[1].first); 
     assert(p); 
     // Verifying if the arc is output RISE 
     double slack, arrTime, reqTime; 
     if (arc[1].second){ 
  slack = p->getRiseSlack()*1000; 
  arrTime = p->getRiseArr(0)*1000; 
  reqTime = p->getRiseReq(0)*1000; 
     }  
    // The arc is output FALL 
     else { 
  slack = p->getFallSlack()*1000; 
  arrTime = p->getFallArr(0)*1000; 
  reqTime = p->getFallReq(0)*1000; 
     } 
 std::cout << std::setw(13) << std::setprecision(2) << arrTime; 
 std::cout << std::setw(13) << std::setprecision(2) << reqTime; 
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 std::cout << std::setw(13) << std::setprecision(2)  << slack; 
 std::cout << std::endl; 
 ++it2; 
    } 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Metodos genÃ©ricos - POWER /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
double 
fPowerClass::getInternalPower(oa::oaString &instName, double Cout) 
{ 
 PowerType power = 0.0; 
 oaScalarInst *scalarInst = oaScalarInst::find (_block, oa::oaScalarName(_nativeNS, instName)); 
// assert(scalarInst); 
 if (!scalarInst) return 0; 
 // Iterating through the instTerms connected to the current net 
     oaIter<oaInstTerm> iterInstTerm(scalarInst->getInstTerms()); 
 int inputCnt = 0; 
    while (oaInstTerm *i = iterInstTerm.getNext()) { 
          oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
               assert(masterTerm); 
               oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
                 if (type == oacInputTermType) { 
  oaString str; 
  i->getTermName(_nativeNS, str); 
  // retorna o TPoint relativo ao terminal ou instancia de terminal correspondente 
          TPoint *p = getTPoint(i); 
  double outputLoad; 
  if (Cout == -1.0) { 
   outputLoad = getOutputLoad(instName)/1000; 
  } 
  else { 
   outputLoad = Cout/1000; 
  } 
  power += calculateInternalPower(i, p->getRiseSlew(0), p->getFallSlew(0), outputLoad);  
  inputCnt++; 
                 } 
     } 
 power = power/inputCnt; 
 double alfa = 0.5; 
     double internalPow = power*alfa*(1/_timer->getClockPeriod())*pow(10,6); 
 return internalPow; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Retorna o consumo de leakage da cÃ©lula desejada //////////////////////////// 
double fPowerClass::getLeakagePower(oa::oaString &instName) 
{ 
    double leakage = 0.0; 
    // Searching the cell(ScalarInst) in the design with name instName 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    oa::oaString str; 
    // Iterating through the instTerms 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
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 // Getting the corresponding masterTerm 
        oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
        assert(masterTerm); 
        oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
        if (type == oacOutputTermType) { 
    // Getting TPointMaster  
        TPointMaster *tm = getTPointMaster(i); 
    leakage = tm->cellLeakage; 
        } 
    } 
    return leakage; 
 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
double 
fPowerClass::getSwitchingPower(oa::oaString &netName) 
{ 
//   cout << " \n>>>>>>>>>>>>> Getting Switching Power of net " << netName << " 
>>>>>>>>>>>>>" << endl;   
    double netLoad = 0.0; 
    double powerSupply = VDDH_value; 
    oaNet *net = oaNet::find(_block,oa::oaName(_nativeNS, netName)); 
    if (isInputNet(net)){ 
 // Iterating through the Terms connected to the current net 
     oaIter<oaTerm> iterTerm(net->getTerms()); 
    while (oaTerm *i = iterTerm.getNext()) { 
          oaTermType type(i->getTermType()); 
  std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccTerm()); 
   // findOccObj: procura um oaOccObject pelo seu nome 
  oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
  // retorna o TPoint relativo ao terminal ou instancia de terminal correspondente 
          TPoint *p = TPoint::get(block); 
          if (type == oacInputTermType) { 
       netLoad = p->getLoad()*1000; 
       powerSupply = VDDH_value; 
              } 
         

} 
    } 
    else { 
 // Iterating through the instTerms connected to the current net 
     oaIter<oaInstTerm> iterInstTerm(net->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iterInstTerm.getNext()) { 
      oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
          assert(masterTerm); 
          oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
  std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccInstTerm()); 
   // findOccObj: procura um oaOccObject pelo seu nome 
  oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
  // retorna o TPoint relativo ao terminal ou instancia de terminal correspondente 
          TPoint *p = TPoint::get(block); 
          if (type == oacOutputTermType) { 
       netLoad = p->getLoad()*1000; 
       powerSupply = p->getPowerSupply(); 
              } 
     } 
 
   } 
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    double switchingPow = getNetSwitchingPower(netLoad, powerSupply); 
    //   cout << " \n>>>switchingPow : " << switchingPow <<  endl; 
    return switchingPow; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
double 
fPowerClass::getTotalInternalPower() 
{ 
 double totalInternalPow = 0.0; 
 oa::oaString instName; 
 oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
 while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext() ){ 
  inst->getName(_nativeNS,instName); 
  // Incrmenting the total Internal Power 
  totalInternalPow += getInternalPower(instName); 
  //   cout << " \n>>>totalSwitchingPow : " << totalSwitchingPow <<  endl; 
     } 
 return totalInternalPow; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Retorna o consumo total de leakage do circuito ///////////////////////////// 
double fPowerClass::getTotalLeakagePower() 
{ 
    double totalLeakage = 0.0; 
    oa::oaString str1; 
    oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
    while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext() ){ 
 inst->getName(_nativeNS,str1); 
 totalLeakage += getLeakagePower(str1); 
    }  
    return totalLeakage; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
double 
fPowerClass::getTotalSwitchingPower() 
{ 
    double totalSwitchingPow = 0.0; 
    oa::oaString netName; 
    // Iterating through the nets of the circuit 
    oaIter<oaNet> iterNets (_block->getNets(oacNetIterAll)); 
    while (oaNet *net = iterNets.getNext()){ 
 if (net->getSigType() == oacSignalSigType) { 
  // Getting the net name 
  net->getName(_nativeNS,netName);  
  // Incrmenting the total Switching Power 
  totalSwitchingPow += getSwitchingPower(netName); 
  //   cout << " \n>>>totalSwitchingPow : " << totalSwitchingPow <<  endl; 
     } 
    }  
    return totalSwitchingPow; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// TotalDynamicPower = TotalSwitchingPower + TotalInternalPower 
double 
fPowerClass::getTotalDynamicPower(std::list<oa::oaString> gateList) 
{ 
 double totalDynamicPow = 0.0; 
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 std::list<oa::oaString>::iterator itGateList; 
 for (itGateList = gateList.begin(); itGateList != gateList.end(); itGateList++) { 
 
  totalDynamicPow += getDynamicPower(*itGateList); 
 } 
    return totalDynamicPow; 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
double 
fPowerClass::getDynamicPower(oaString instName) 
{ 
 double internalPow = 0.0; 
 double switchingPow = 0.0; 
 
 oaInst *inst = oaInst::find(_block, oaSimpleName(_nativeNS, instName)); 
 if (inst) { 
  // Incrementing the total Internal Power 
  internalPow = getInternalPower(instName); 
  // Iterating through instTerms of current Inst 
  oaIter<oaInstTerm> iterInstTerm(inst->getInstTerms()); 
     while (oaInstTerm *instTerm = iterInstTerm.getNext()) { 
          oaTermType type(instTerm->getTerm()->getTermType()); 
          if (type == oacOutputTermType) { 
    // If instTerm of current Inst is a OUTPUT 
        oaNet *net = instTerm->getNet(); 
    if (net->getSigType() == oacSignalSigType) { 
     // Getting the net name 
      oa::oaString netName; 
     net->getName(_nativeNS,netName);  
     // Incrementing the total Switching Power 
     switchingPow += getSwitchingPower(netName); 
        } 
   } 
  } 
 
 } 
     return internalPow + switchingPow; 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
double 
fPowerClass::getTotalLCInternalPower() 
{ 
 double totalLCInternalPow = 0.0; 
 oa::oaString instName; 
 oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
 while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext() ){ 
  inst->getName(_nativeNS,instName); 
  // Incrmenting the total LC Power 
  if (isLevelShifterCell(instName)) { 
   totalLCInternalPow += getInternalPower(instName); 
   
  } 
     } 
//    cout << " \n>>>totalLCInternalPow : " << totalLCInternalPow <<  endl; 
 return totalLCInternalPow; 
} 
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//----------------------------------------------------------------------------- 
double 
fPowerClass::getTotalLCLeakagePower() 
{ 
 double totalLCLeakagePow = 0.0; 
 
 oa::oaString instName; 
 oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
 while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext() ){ 
  inst->getName(_nativeNS,instName); 
  // Incrmenting the total LC Power 
  if (isLevelShifterCell(instName)) { 
   totalLCLeakagePow += getLeakagePower(instName); 
    
  } 
     } 
//    cout << " \n>>>totalLCLeakagePow : " << totalLCLeakagePow <<  endl; 
 return totalLCLeakagePow; 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
double 
fPowerClass::getTotalLCSwitchingPower() 
{ 
 double totalLCSwitchingPow = 0.0; 
 
 oa::oaString instName; 
 oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
 while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext() ){ 
  inst->getName(_nativeNS,instName); 
  // Incrmenting the total LC Power 
  if (isLevelShifterCell(instName)) { 
   // Iterating through instTerms of current Inst 
   oaIter<oaInstTerm> iterInstTerm(inst->getInst()->getInstTerms()); 
      while (oaInstTerm *instTerm = iterInstTerm.getNext()) { 
           oaTermType type(instTerm->getTerm()->getTermType()); 
           if (type == oacOutputTermType) { 
     // If instTerm of current Inst is a OUTPUT 
         oaNet *net = instTerm->getNet(); 
     if (net->getSigType() == oacSignalSigType) { 
      // Getting the net name 
       oa::oaString netName; 
      net->getName(_nativeNS,netName);  
      // Incrementing the total Switching Power 
      totalLCSwitchingPow += getSwitchingPower(netName); 
         } 
    } 
   } 
  } 
     } 
//    cout << " \n>>>totalLCSwitchingPow : " << totalLCSwitchingPow <<  endl; 
 return totalLCSwitchingPow; 
} 
 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void  
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fPowerClass::reportInternalPower() 
{ 
 cout << " \n>>>>>>>>>>>>> Reporting Design Internal Power Info >>>>>>>>>>>>> \n " << endl; 
 oa::oaString str1; 
 std::cout << std::setw(10) << "Instance"  
           << std::setw(25) << "Internal Power(nW)" 
           << std::endl; 
 
 oa::oaString instName; 
 oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
 while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext() ){ 
  inst->getName(_nativeNS,instName); 
  std::cout << std::setw(10) << instName; 
  std::cout << std::setw(25) << std::setprecision(5) << getInternalPower(instName); 
  std::cout << std::endl; 
     } 
 std::cout << std::endl; 
 std::cout << std::setw(10) << "Total"  
           << std::setw(25) << std::setprecision(5) << getTotalInternalPower(); 
  std::cout << std::endl; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// RelatÃ³rio pormenorizado do consumo de leakage no circuito ////////////////// 
void fPowerClass::reportLeakagePower() 
{ 
    cout << " \n>>>>>> Reporting Design Leakage Power Info >>>>> \n " << endl; 
    oa::oaString str1; 
    std::cout << std::setw(10) << "Instance"  
              << std::setw(13) << "Leakage(nW)" 
              << std::endl; 
 
    oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
    while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext() ){ 
 inst->getName(_nativeNS,str1); 
 std::cout << std::setw(10) << str1; 
 std::cout << std::setw(13) << getLeakagePower(str1); 
 std::cout << std::endl; 
    } 
    std::cout << std::endl; 
    std::cout << std::setw(10) << "Total"  
              << std::setw(13) << getTotalLeakagePower(); 
    std::cout << std::endl; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void  
fPowerClass::reportSwitchingPower() 
{ 
    cout << " \n>>>>>>>>>>>>> Reporting Design Switching Power Info >>>>>>>>>>>>> \n " << endl; 
    oa::oaString str1; 
    std::cout << std::setw(5) << "Net"  
              << std::setw(25) << "Switching Power(nW)" 
              << std::endl; 
 
    oa::oaString netName; 
    // Iterating through the nets of the circuit 
    oaIter<oaNet> iterNets (_block->getNets(oacNetIterAll)); 
    while (oaNet *net = iterNets.getNext()){ 
 if (net->getSigType() == oacSignalSigType) { 



 125 

  // Getting the net name 
  net->getName(_nativeNS,netName); 
  std::cout << std::setw(5) << netName; 
  std::cout << std::setw(25) << std::setprecision(5)  

 << getSwitchingPower(netName); 
  std::cout << std::endl; 
     } 
    } 
    std::cout << std::endl; 
    std::cout << std::setw(5) << "Total"  
                   << std::setw(25) << std::setprecision(5) << getTotalSwitchingPower(); 
    std::cout << std::endl; 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// RelatÃ³rio de potÃªncia dos LCs do circuito ///////////////// 
void  
fPowerClass::reportLCTotalPower() 
{ 
    cout << std::setw(20)  << "Switching Pow(nW)" 
            << std::setw(20)  << "Internal Pow(nW)" 
            << std::setw(20)  << "Leakage Pow(nW)" << std::endl; 
 
    cout << std::setw(20) << std::setprecision(5) << getTotalLCSwitchingPower() 
  << std::setw(20) << std::setprecision(5) << getTotalLCInternalPower() 
   << std::setw(20) << std::setprecision(5) << getTotalLCLeakagePower() << std::endl; 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Metodos Multi-Vdd //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
void 
fPowerClass::analyzeLCInsertion() { 
// cout << " >>>>>>>>>>> Analyzing if the LC insertion is needed >>>>>>>>>>>>> " << endl; 
 std::list<oa::oaString> circuitNets; 
 int countInsertion, countRemoval; 
 countInsertion = 0; 
 countRemoval = 0; 
 // Getting the names of all the signal nets of the circuit 
 oaIter<oaNet> iterNets (_block->getNets(oacNetIterAll)); 
 while (oaNet *net = iterNets.getNext()){ 
    oa::oaString netName; 
    if (net->getSigType() != oacSignalSigType) continue; 
    net->getName(_nativeNS,netName); 
    circuitNets.push_back(netName); 
 } 
 // Iterating through the nets of the circuit 
              std::list<oa::oaString>::iterator it; 
              for (it = circuitNets.begin(); it != circuitNets.end(); ++it) { 
//    cout << " analyzing net "<< *it << endl; 
    oa::oaString arcInputLCName, arcOutputLCName; 
 
    bool arcInputIsVDDL = false;  // true if the net leaves at VDDL cell 
    bool arcInputIsLC = false;   // true if the net leaves at LC cell  
 
    bool arcOutputIsVDDL = false;  // true if the net arrives at VDDL cell at least 
    bool arcOutputIsVDDH = false;  // true if the net arrives at VDDH cell at least 
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    bool arcOutputIsLC = false;   // true if the net arrives at LC cell  
 
    bool arcOutputIsPO = false;   // true if the net arrives at PO 
        oaNet *net = oaNet::find(_block,oa::oaName(_nativeNS, *it)); 
    if (!net) continue; 
 
 
    oaIter<oaTerm> iterTerms (net->getTerms()); 
    // Iterating through the instTerms connected to the current net 
        while (oaTerm *iTerm = iterTerms.getNext()){ 
  oaTermType termType = iTerm->getTermType(); 
  // Inside if - if the terminal type is output 
  if (termType == oacOutputTermType) {  
        arcOutputIsPO = true; 
  } 
    } 
 
    oaIter<oaInstTerm> iterInstTerms (net->getInstTerms()); 
    // Iterating through the instTerms connected to the current net 
        while (oaInstTerm *instTerm = iterInstTerms.getNext()){ 
  oaTermType termType = instTerm->getTerm()->getTermType(); 
  TPoint *p = getTPoint(instTerm); 
  TPointMaster *tm = getTPointMaster(instTerm); 
  // Inside if - if the terminal type is output (arcInput) 
  if (termType == oacOutputTermType) {  
   // Verifying if the net leaves a VDDL cell 
   if (p->getPowerSupply() == VDDL_value) { 
         arcInputIsVDDL = true; 
   } 
   // Verifying if the net leaves a LC cell 
   if (tm->isLevelShifter) { 
         arcInputIsLC = true; 
    instTerm->getInst()->getName(_nativeNS, arcInputLCName); 
   } 
  } 
  // Inside else - if the terminal type is input (arcOutput) 
  else { 
   // Verifying if the net arrives at a VDDL cell 
   if (p->getPowerSupply() == VDDL_value) { 
         arcOutputIsVDDL = true; 
   } 
   else { 
    arcOutputIsVDDH = true; 
   } 
   // Verifying if the net arrives at a LC cell 
        if (tm->isLevelShifter) { 
    arcOutputIsLC = true; 
    instTerm->getInst()->getName(_nativeNS, arcOutputLCName); 
        }        
  } 
    } 
    // If the net leaves a VDDL cell and arrives at a VDDH cell (that is not a LC): a LC must be inserted 
    if (arcInputIsVDDL){ 
  if ( (arcOutputIsVDDH && !arcOutputIsLC) || arcOutputIsPO){ 
   oa::oaString LCCellName = LC_CELL_NAME; 
   insertLC (LCCellName, oaScalarNet::find(_block, oaScalarName(_nativeNS,*it))); 
   countInsertion++; 
  } 
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     } 
    else { 
  // If the net leaves a LC cell and arrives at a VDDL cell : the must be removed 
  if (arcInputIsLC && arcOutputIsVDDL) { 
   removeLC(arcInputLCName); 
   // If there is a VDDH net connected to this net the LC will no be removed,  

// but placed in another net 
   if (!arcOutputIsVDDH) { 
    countRemoval++;  
   } 
  } 
  else if (!arcInputIsLC && arcOutputIsLC){ 
   removeLC(arcOutputLCName); 
   countRemoval++; 
  } 
    } 
        arcInputIsVDDL = false; 
   arcInputIsLC = false; 
   arcOutputIsVDDH = false; 
   arcOutputIsVDDL = false; 
   arcOutputIsLC = false;   
 }  
 cout << "              " << countInsertion << " LCs have been INSERTED" << endl; 
 cout << "              " << countRemoval << " LCs have been REMOVED" << endl; 
} 
 
 
//-------------------------------------------------------------------------- 
void 
fPowerClass::attachVDDHTerm() { 
 cout << " \n>>>>>>>>>>>>> Attaching a VDD HIGH terminal to the instances"  

         << "that belongs to the top ocurrence >>>>>>>>>>>>> \n " << endl;  
 oa::oaString str1; 
 oaNet *net = oaNet::create(_occ->getBlock(), oa::oaName(_nativeNS,"VDDH"), oacPowerSigType); 
 oaNet *VDDLnet = oaNet::create(_occ->getBlock(),  

oa::oaName(_nativeNS,"VDDL"), oacPowerSigType); 
 oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
 while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext() ){ 
  inst->getName(_nativeNS,str1); 
  const oaScalarName instName(_nativeNS,str1); 
  oaScalarInst *scalarInst = oaScalarInst::find(_occ->getBlock(), instName); 
  oaInstTerm* vddTerm = a::oaInstTerm::create(net,scalarInst,oa::oaName(_nativeNS,"VDD")); 
 } 
} 
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
// Calculates the internal power (uW/MHz) of the arc leaving the input pin instTerm 
// power = (risePower + fallPower) 
double 
fPowerClass::calculateInternalPower(oaObject* oPtr, double inputRiseSlew, double inputFallSlew, double 
Cout) 
{ 
    double risePower, fallPower; 
    TPointMaster *tm; 
    if (oPtr->getType() == oacInstTermType) { 
            tm = getTPointMaster(static_cast<oaInstTerm *>(oPtr)); 
    } 
    else { 
            tm = TPointMaster::get(static_cast<oaModTerm *>(oPtr)); 
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    } 
    assert(tm); 
    // iterator i will iterate through the path vector inPaths 
    // This vector contains the paths which end at corresponding TPointMaster 
    TPointMaster::pathVector::iterator i; 
    for (i = tm->outPaths.begin(); i != tm->outPaths.end(); ++i) { 
 double power = 0.0; 
        if (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_DST_RISE) { 
  if (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_RISE) { 
   power = i->power->lookup(Cout, inputRiseSlew, tm->loadLimit); 
  }  
  else if (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_FALL) { 
   power = i->power->lookup(Cout, inputFallSlew, tm->loadLimit);     
  } else { 
   assert(0); 
  }  
  if (power > 0.0) risePower = power; 
  else risePower = 0.0; 
   
 } else if (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_DST_FALL){ 
  if (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_RISE) { 
   power = i->power->lookup(Cout, inputRiseSlew, tm->loadLimit); 
  } 
  else if (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_FALL) { 
   power = i->power->lookup(Cout, inputFallSlew, tm->loadLimit); 
  } else { 
   assert(0); 
  }  
  if (power > 0.0) fallPower = power; 
  else fallPower = 0.0; 
 } 
    } 
    return (risePower + fallPower); 
} 
//-------------------------------------------------------------------------- 
void 
fPowerClass::changeAllCellsPowerSupply(const oa::oaString &powerSupply, double value) { 
 cout << " \n>>>>>>>>>>>>> Attaching a " << powerSupply << " = "<< value  

        << " terminal to all instances >>>>>>>>>>>>> \n " << endl;  
 oa::oaString instName; 
 // Iterating through all Instances of the design 
 oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
 std::list<oa::oaString> names; 
               std::list<oa::oaString>::iterator it = names.begin(); 
  while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext()){ 
  // getting the instance name 
  inst->getName(_nativeNS,instName); 
  names.push_front(instName); 
 } 
               for (it = names.begin(); it != names.end(); ++it) { 
  changeInstancePowerSupply((*it), powerSupply, value); 
               } 
} 
//-------------------------------------------------------------------------- 
void 
fPowerClass::changeInstancePowerSupply(oa::oaString &instName, const oa::oaString &powerSupply, double 
value) { 
// cout << " \n>>>>>>>>>>>>> Attaching a " << powerSupply << " terminal to the instance " << 
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instName << endl;  
 // Getting the VDD oaInstTerm  
 oaScalarInst *scalarInst = oaScalarInst::find(_occ->getBlock(),  

oa::oaScalarName(_nativeNS, instName)); 
 assert(scalarInst); 
 oaInstTerm *vddTerm = oaInstTerm::find(scalarInst,  

            oaScalarName(_nativeNS,"VDD")); 
 assert(vddTerm); 
 // Verifying it the instance power supply already is powerSupply value 
 oa::oaString netName; 
 vddTerm->getNet()->getName(_nativeNS, netName); 
 if (netName == powerSupply) return; 
 // Creating the new power supply net if it doesn't exist 
 oaNet *net = oaNet::find(_block,oa::oaName(_nativeNS, powerSupply)); 
 if (net == NULL) { 
  net = oaNet::create(_block, oa::oaName(_nativeNS, powerSupply), oacPowerSigType); 
 } 
 // Changing the instance to a cell equal to the previous one 
 // This step doesn't make any change in the design, this is done to update the timing information 
 oa::oaString cellName;  
 scalarInst->getCellName(_nativeNS,cellName); 
 changeInstance(instName, cellName); 
 
 // Attaching the VDD term to powerSupply 
 scalarInst = oaScalarInst::find(_occ->getBlock(), oa::oaScalarName(_nativeNS, instName)); 
 vddTerm = oaInstTerm::find(scalarInst, oaScalarName(_nativeNS,"VDD")); 
 vddTerm->addToNet(net); 
 // Updating Tpoint powerSupply values 
 oa::oaString termName; 
 oaIter<oaInstTerm> instTermIter(scalarInst->getInstTerms()); 
 while (oaInstTerm *j = instTermIter.getNext()) { 
  oaOccTerm *masterTerm = j->getOccInstTerm()->getTerm(); 
         assert(masterTerm); 
          masterTerm->getName(_nativeNS, termName); 
          if (termName != "VDD" && termName != "VSS" && termName != "VDDL") { 
                 TPoint *tp = TPoint::get(j->getOccInstTerm()); 

// cout << " \n>>>>>>>>>>>>> setting TPoint to " << value << endl;  
       tp->setPowerSupply(value); 
          } 
     } 
}  
//----------------------------------------------------------------------------- 
int 
fPowerClass::compareCircuitSlackStatus(std::list< std::pair <oa::oaString, double> > circuitStatus)  
{ 
 int slackMismatch = 0; 
 std::list< std::pair <oa::oaString, double> >::iterator it; 
 for (it = circuitStatus.begin(); it != circuitStatus.end(); ++it) { 
  std::pair <oa::oaString, double> slackPair = *it; 
  // Getting Worst Arc 
  worstArc arc = getWorstArc(slackPair.first); 
         TPoint *p = TPoint::get(arc[1].first); 
      assert(p); 
      // Verifying if the arc is output RISE 
      double slack; 
      if (arc[1].second){ 
   slack = p->getRiseSlack()*1000; 
      }  
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     // The arc is output FALL 
      else { 
   slack = p->getFallSlack()*1000; 
      } 
  if ((slack - slackPair.second) > 10|| (slack - slackPair.second) < -10) { 
   slackMismatch++; 
   cout << " >>>>>>>>>>>>> Slack of gate " << slackPair.first << " before "  

        << slackPair.second << " >>>>>>>>>>>>> " << endl; 
   cout << " >>>>>>>>>>>>> Slack of gate " << slackPair.first << " after "  

        << slack << " >>>>>>>>>>>>> " << endl;    
  } 
  
 } 
    return slackMismatch; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
std::list< std::pair <oa::oaString, double> >  
fPowerClass::getCircuitSlackStatus()  
{ 
 
    std::list< std::pair <oa::oaString, double> > circuitStatus; 
    oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
    // a variÃ¡vel names vai conter uma lista de strings 
    std::list<oa::oaString> names; 
    std::list<oa::oaString>::iterator it;  
    // o loop abaixo serÃ¡ executado enquanto houver teminais na coleÃ§Ã£o 
    // no final do loop os terminais ficam ordenados pelos nomes 
    while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext() ){ 
        oa::oaString s; 
 inst->getName(_nativeNS,s); 
 // o loop abaixo percorre a lista de strings "names" 
        for (it = names.begin(); it != names.end(); ++it) { 
     // se s for menor que o string atual, o string "s" Ã© inserido na posiÃ§Ã£o "it" da lista "names" 
            if (s < (*it)) { 
  names.insert(it, s); 
                break; 
            } 
        } 
        if (it == names.end()) { 
     // adiciona o elemento s no final da lista 
            names.push_back(s); 
        } 
    } 
    for (it = names.begin(); it != names.end(); ++it) { 
 // Getting Worst Arc 
 worstArc arc = getWorstArc(*it); 
        TPoint *p = TPoint::get(arc[1].first); 
     assert(p); 
     // Verifying if the arc is output RISE 
     double slack; 
     if (arc[1].second){ 
  slack = p->getRiseSlack()*1000; 
     }  
    // The arc is output FALL 
     else { 
  slack = p->getFallSlack()*1000; 
     } 
 std::pair <oa::oaString, double> slackPair; 
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 slackPair.first = *it; 
 slackPair.second = slack; 
 circuitStatus.push_back(slackPair); 
    } 
    return circuitStatus; 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
double 
fPowerClass::getTotalPowerAfterScaled(oa::oaString &instName, bool faninAndLC) 
{ 
#if defined(DEBUG) 
 cout << " \n>>>>>>>>>>>>> Getting Total Power After Scaling Gate "  

         << instName << "  >>>>>>>>>>>>> \n " << endl;   
#endif 
 // instScalarName has the name of the cell to be moved 
 oaScalarName    instScalarName(_nativeNS, instName); 
 // scalarInst is the inst to be moved 
 oaScalarInst *scalarInst = oaScalarInst::find (_block, instScalarName); 
 
 
 oaInst *inst = oaInst::find(_block, oaSimpleName(_nativeNS,instName)); 
 // Getting the Fanin gates and LCs connected before move 
 std::list<oa::oaString> faninGatesBefore; 
 getFaninAndLCConnectedGates(inst,&faninGatesBefore); 
 
 
 
 bool insertLCflag = false; 
 bool removeLCflag = false; 
 
 std::list<oa::oaString> removedLCs; 
 oaString outNetName; 
 
 // iTermIter will iterate through the InstTerms of the scalarInst 
         oaIter<oaInstTerm> iTermIter(scalarInst->getInstTerms());  
  while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext() ) { 
     oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
                 assert(masterTerm); 
     // Getting the net name 
     oaString netName; 
     i->getNet()->getName(_nativeNS, netName); 
     // Getting the signal type of the net conected to the current instTerm 
     oaSigType netType = i->getNet()->getSigType(); 
     // Verifying if the gate is VDDH 
     if (netType == oacPowerSigType) { 
  if (netName == "VDDL"){ 
   cout << "\nERROR: TRYING TO MOVE A VDDL CELL : " << instName << endl; 
   assert(0); 
  } 
     } 
     else { 
   // Getting the term type of the current instTerm 
      oaTermType termType = masterTerm->getTermType(); 
  // Treating fanouts of the current cell 
  if (termType == oacOutputTermType){ 
   outNetName = netName; 
   oaIter<oaInstTerm> iNetInstTermIter (i->getNet()->getInstTerms()); 
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    while (oaInstTerm *j = iNetInstTermIter.getNext()) { 
    // Verifying if the current instTerm is the current cell instTerm  
    if (j == i) continue; 
    TPoint *fanoutTp = getTPoint(j); 
#if defined(DEBUG) 
    cout << "  Verifying the need of a LC at net " << outNetName << endl; 
    cout << "  fanoutTp->getPowerSupply() is "  

         << fanoutTp->getPowerSupply() << endl; 
#endif 
 
    if (fanoutTp->getPowerSupply() == VDDH_value){ 
     // A LC must be inserted 
     insertLCflag = true; 
#if defined(DEBUG) 
     cout << "  LC needed at net " << outNetName << endl; 
#endif 
    } 
 
    TPointMaster *fanoutTpm = getTPointMaster(j); 
    if (fanoutTpm->isLevelShifter){ 
     cout << "\nERROR:THE CELL : "  

        << instName << " FANOUTS TO A LC"<< endl; 
     assert(0); 
    } 
   } 
   oaIter<oaTerm> iNetTermIter (i->getNet()->getTerms()); 
    while (oaTerm *j = iNetTermIter.getNext()) { 
           oaTermType type(j->getTermType()); 
           if (type == oacOutputTermType) { 
            // A LC must be inserted 
     insertLCflag = true; 
#if defined(DEBUG) 
     cout << "  LC needed at net " << outNetName << endl; 
#endif 
           }  else { 
       cout << " ERROR: THE OUTPUT INST TERM IS  " 

        << CONNECTED TO A PRIMIARY INPUT  \n " << endl; 
      assert(0); 
    } 
   } 
  } 
  // Treating fanins of the current cell 
  else if (termType == oacInputTermType){ 
   oaIter<oaInstTerm> iNetTermIter (i->getNet()->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *j = iNetTermIter.getNext()) { 
    // Verifying if the current instTerm is the current cell instTerm  
    if (j == i) continue; 
    oaString faninName; 
    j->getInst()->getName(_nativeNS, faninName); 
    TPoint *faninTp = getTPoint(j); 
    TPointMaster *faninTpm = getTPointMaster(j); 
    if (faninTpm->isLevelShifter){ 
     removeLCflag = true; 
     oaString LCinstRemoved; 
     j->getInst()->getName(_nativeNS, LCinstRemoved); 
     removedLCs.push_back(LCinstRemoved); 
    } 
   } 
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  } 
  // Type is neither input nor output 
  else { 
   cout << "\nERROR: CELL " << instName  

         << " HAS A TERM THAT IS NEITHER INPUT NOR OUTPUT" << endl; 
   assert(0); 
  }   
     }   
 } 
 changeInstancePowerSupply(instName, "VDDL", VDDL_value); 
 if (insertLCflag) { 
  oa::oaString LCCellName = LC_CELL_NAME; 
  insertLC(LCCellName, oaScalarNet::find(_block, oaScalarName(_nativeNS,outNetName))); 
#if defined(DEBUG) 
  cout << "  INSERTING LC at net " << outNetName << endl; 
#endif 
 } 
 
 if (removeLCflag) { 
#if defined(DEBUG) 
  cout << "  REMOVING LCs" << endl; 
#endif 
  removedLCs.sort(); 
  removedLCs.unique(); 
  std::list<oa::oaString>::iterator it;  
         for (it = removedLCs.begin(); it != removedLCs.end(); ++it) { 
   oaString inNet = removeLC(*it); 
  } 
 } 
 // Execute Static Timing Analysis 
 executeSTA(); 
 double totalDynamicPowerAfter; 
 inst = oaInst::find(_block, oaSimpleName(_nativeNS,instName)); 
 if (faninAndLC) { 
 
  // Getting the Fanin gates and LCs connected 
  std::list<oa::oaString> faninGates; 
  getFaninAndLCConnectedGates(inst,&faninGates); 
 
 
  faninGates.splice(faninGates.begin(), faninGatesBefore); 
  faninGates.sort(); 
  faninGates.unique(); 
  // Calculating the total dynamic power of the Fanin gates and LCs connected BEFORE 
  totalDynamicPowerAfter = getTotalDynamicPower(faninGates); 
 } 
 else { 
  totalDynamicPowerAfter = getTotalInternalPower() + getTotalSwitchingPower(); 
 } 
 return totalDynamicPowerAfter; 
} 
 
 
 
void fPowerClass::printList(std::list<oa::oaString> currentList){ 
 std::list<oa::oaString>::iterator it;  
 for (it = currentList.begin(); it != currentList.end(); ++it) { 
  cout << " " << *it << endl;   
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 } 
 cout << endl;   
 
} 
 
 
//-------------------------------------------------------------------------- 
std::pair<oa::oaString, double>  
fPowerClass::getInstancePowerSupply(oa::oaString &instName) { 
// cout << " \n>>>>>>>>>>>>> Getting the powerSupply of instance " << instName << endl;  
 std::pair<oa::oaString, double> powerNet("", 0.0); 
 if (isLevelShifterCell(instName)) { 
  powerNet.first = "VDDH"; 
  powerNet.second = VDDH_value; 
 } 
 else { 
  // Getting the VDD oaInstTerm  
  oaScalarInst *scalarInst = oaScalarInst::find (_block,  

oa::oaScalarName(_nativeNS, instName)); 
  assert(scalarInst); 
  oaInstTerm *vddTerm = oaInstTerm::find(scalarInst, oaScalarName(_nativeNS,"VDD")); 
  if (!vddTerm) return powerNet; 
  // Getting the name of the net attached to VDD term 
  vddTerm->getNet()->getName(_nativeNS, powerNet.first); 
  // Getting Tpoint powerSupply values 
  oa::oaString termName;  
  oaIter<oaInstTerm> instTermIter(scalarInst->getInstTerms()); 
  while (oaInstTerm *j = instTermIter.getNext()) { 
       oaTerm *masterTerm = j->getTerm(); 
          assert(masterTerm); 
          oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
   if (type == oacOutputTermType) { 
                TPoint *tp = TPoint::get(j->getOccInstTerm()); 
       powerNet.second = tp->getPowerSupply(); 
          } 
      } 
 } 
 return powerNet; 
}  
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Gets the instance that drives the net 
oaString 
fPowerClass::getInstDrivingNet(oaNet* fanoutNet){ 
// cout << " \n>>>>>>>>>>>>> get Instance Driving Net  >>>>>>>>>>>>> \n " << endl;   
 oa::oaString instName = ""; 
 // Iterating through the instTerms associated with the net 
        oaIter<oaInstTerm> iInstTerm(fanoutNet->getInstTerms()); 
 while (oaInstTerm *i = iInstTerm.getNext()){ 
  oaTermType termType = i->getTerm()->getTermType(); 
  // Verifying if the instTerm is an output term 
  if (termType == oacOutputTermType) { 
   i->getInst()->getName(_nativeNS, instName); 
  } 
 } 
 return instName; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
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double  
fPowerClass::getLCinputLoad(){ 
 
 double LCinputLoad; 
 // Open a cell (design) from a tech library 
 // libname is the name of the standard cells library 
 oa::oaString libname; 
 oa::oaString cellName = LC_CELL_NAME; 
 _design->getTech()->getLibName(_nativeNS,libname); 
 oa::oaDesign *LCdesign = createDesign(cellName, libname); 
     oaModule *LCmodule = LCdesign->getTopModule(); 
     assert(LCmodule); 
 oaIter<oaModTerm> iTermIter(LCmodule->getTerms(oacTermIterAll)); 
 while (oaModTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
    assert(i); 
    oaString termName; 
    i->getName (_nativeNS, termName); 
//cout << " \n>>>>>>>>>>>>> LC term name is " << termName << " >>>>>>>>>>>>> \n " << endl;  
    if ( (termName == "VDD") || (termName == "VSS")  || (termName == "VDDL")) continue; 
    oaTermType type = i->getTermType(); 
    if (type == oacInputTermType) { 
  // Getting the corresponding TPointMaster (of the lib cell) 
      TPointMaster *tm; 
  tm = TPointMaster::get(i); 
  LCinputLoad = tm->cap*1000; 
//cout << " \n>>>>>>>>>>>>> LC term name CAP is " << LCinputLoad << " >>>>>>>>>>>>> \n " 
<< endl;  
  break; 
    } 
 } 
 LCdesign->close();  
 return LCinputLoad; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
double 
fPowerClass::getLCInternalPower(double inputRiseSlew, double inputFallSlew, double Cout){ 
//   cout << " \n>>>>>>>>>>>>> Getting LC Internal Power of LC inst >>>>>>>>>>>>>" << endl;   
 PowerType power = 0.0; 
 
 oaString libName; 
 oaString LCCellName = LC_CELL_NAME; 
 oa::oaTech *myTech = _design->getTech(); 
 myTech->getLibName(_nativeNS,libName); 
 oa::oaDesign *LCdesign = createDesign(LCCellName, libName); 
 
 oa::oaModule *LCmodule = LCdesign->getTopModule(); 
 assert(LCmodule); 
 
 oaIter<oaModTerm> iTermIter(LCmodule->getTerms(oacTermIterAll)); 
 int inputCnt = 0; 
 while (oaModTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
     assert(i); 
     oaTermType type(i->getTermType()); 
     if (type == oacInputTermType) { 
  power += calculateInternalPower(i, inputRiseSlew/1000, inputFallSlew/1000, Cout/1000);  
  inputCnt++; 
     } 
 } 
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 double alfa = 0.5; 
     double internalPow = power*alfa*(1/_timer->getClockPeriod())*pow(10,6); 
 return internalPow; 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
std::list<oa::oaString>  
fPowerClass::getNegativeSlackCells(){ 
#if defined(DEBUG) 
 cout << "\n >>>>>>>>>>>>> Searching Negative Slack Cells >>>>>>>>>>>>> " << endl;   
#endif 
 oa::oaString instName; 
 std::list<oa::oaString> names; 
 oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
 while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext() ){ 
  inst->getName(_nativeNS,instName); 
  // Verifying if the cell is not a Level Shifter and if it has negative slack 
  if (!(isLevelShifterCell(instName)) && ((getOutputFallSlack(instName) < 0) || 
(getOutputRiseSlack(instName) < 0))) 
   names.push_front(instName); 
 } 
#if defined(DEBUG) 
 cout << " There are " << names.size() << " Negative Slack Cells " << endl;   
#endif 
// getWorstSlack(); 
// getBestSlack(); 
 return names; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
double  
fPowerClass::getNetLoad(oa::oaString netName){ 
    double netLoad = 0.0; 
    oaNet *net = oaNet::find(_block,oa::oaName(_nativeNS, netName)); 
    if (isInputNet(net)){ 
 // Iterating through the Terms connected to the current net 
     oaIter<oaTerm> iterTerm(net->getTerms()); 
    while (oaTerm *i = iterTerm.getNext()) { 
          oaTermType type(i->getTermType()); 
  std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccTerm()); 
   // findOccObj: procura um oaOccObject pelo seu nome 
  oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
  // retorna o TPoint relativo ao terminal ou instancia de terminal correspondente 
          TPoint *p = TPoint::get(block); 
          if (type == oacInputTermType) { 
       netLoad = p->getLoad()*1000; 
              } 
     } 
    } 
    else { 
 // Iterating through the instTerms connected to the current net 
     oaIter<oaInstTerm> iterInstTerm(net->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iterInstTerm.getNext()) { 
      oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
          assert(masterTerm); 
          oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
  std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccInstTerm()); 
   // findOccObj: procura um oaOccObject pelo seu nome 
  oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
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  // retorna o TPoint relativo ao terminal ou instancia de terminal correspondente 
          TPoint *p = TPoint::get(block); 
          if (type == oacOutputTermType) { 
       netLoad = p->getLoad()*1000; 
              } 
     } 
 
   } 
    return netLoad; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
std::pair<double, double>  
fPowerClass::getNetLoadPair(oa::oaString netName){ 
 std::pair<double, double> netLoad; 
     double netLoadVDDH = 0.0; 
     double netLoadVDDL = 0.0; 
      oaNet *net = oaNet::find(_block,oa::oaName(_nativeNS, netName)); 
 // Iterating through the instTerms connected to the current net 
     oaIter<oaInstTerm> iterInstTerm(net->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iterInstTerm.getNext()) { 
      oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
         assert(masterTerm); 
         oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
         if (type == oacInputTermType) { 
   std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccInstTerm()); 
   oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
           TPoint *p = TPoint::get(block);  
   // Getting the corresponding TPointMaster (of the lib cell) 
       TPointMaster *tm = getTPointMaster(i); 
   if (p->getPowerSupply() == VDDH_value) { 
    netLoadVDDH += tm->cap*1000; 
   } 
   else { 
    netLoadVDDL += tm->cap*1000; 
   } 
             } 
     } 
 netLoad = make_pair(netLoadVDDH, netLoadVDDL); 
 return netLoad; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
double  
fPowerClass::getNetSwitchingPower(double netLoad, double VDD_value){ 
     double alfa = 0.5; 
 return alfa*netLoad*(pow(VDD_value,2))*(1/_timer->getClockPeriod())*1000; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
std::pair<oa::oaString, double>  
fPowerClass::getBestSlack(){ 
// cout << " \n>>>>>>>>>>>>> Searching the Best Slack Cell >>>>>>>>>>>>>  " << endl;   
 std::pair<oa::oaString, double> bestSlack; 
 bestSlack.second = -99999999; 
 oa::oaString instName; 
 oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
 while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext() ){ 
  inst->getName(_nativeNS,instName); 
  if (getOutputFallSlack(instName) > bestSlack.second){ 
   bestSlack.first = (instName); 
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   bestSlack.second = getOutputFallSlack(instName); 
  } 
  if (getOutputRiseSlack(instName) > bestSlack.second){ 
   bestSlack.first = (instName); 
   bestSlack.second = getOutputFallSlack(instName); 
  } 
 } 
 cout << " The cell " << bestSlack.first << " has the Best Slack : " << bestSlack.second<< " ps " << endl; 
 return bestSlack; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
std::pair<oa::oaString, double>  
fPowerClass::getWorstSlack(){ 
// cout << " \n>>>>>>>>>>>>> Searching the Worst Slack Cell >>>>>>>>>>>>>  " << endl;   
 std::pair<oa::oaString, double> worstSlack; 
 worstSlack.second = 99999999; 
 oa::oaString instName; 
 oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
 while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext() ){ 
  inst->getName(_nativeNS,instName); 
  if (getOutputFallSlack(instName) < worstSlack.second){ 
   worstSlack.first = (instName); 
   worstSlack.second = getOutputFallSlack(instName); 
  } 
  if (getOutputRiseSlack(instName) < worstSlack.second){ 
   worstSlack.first = (instName); 
   worstSlack.second = getOutputFallSlack(instName); 
  } 
 } 
 cout << " The cell " << worstSlack.first << " has the Worst Slack : " << worstSlack.second  

        << " ps " << endl; 
 return worstSlack; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
listOfPairs 
fPowerClass::getOrderedPowerGainGateList(std::list<oa::oaString> *gateList){ 
 
    cerr << " \n>>>>>>>>>>>>> Getting Ordered Power Gain Gate List - Total is " << gateList->size()   
            << ">>>>>>>>>>>>> " << endl; 
    cout << " \n>>>>>>>>>>>>> Getting Ordered Power Gain Gate List - Total is " << gateList->size()  
            << " >>>>>>>>>>>>> " << endl; 
    double totalDynamicPowerBefore = getTotalInternalPower() + getTotalSwitchingPower(); 
     
    listOfPairs powGainGateList, powGainGateList2; 
    listOfPairs sensitivityList; 
    std::pair<oa::oaString, double> bestSensitivity; 
    std::list<oa::oaString>::iterator it; 
    int counter = 0; 
    int i = 10;     
    std::list<oa::oaString> negativeSlackList; 
    for (it = gateList->begin(); it != gateList->end(); ++it) { 
 counter++; 
 if (counter*100/gateList->size() > i) { 
        cerr << "  " << i << "% of the total number of gates analyzed " << endl; 
  i += 10; 
 } 
 // Getting circuit state 
 _design->setCp(1); 
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 std::pair<oa::oaString, double> powerGain; 
 // Storing the current gate name 
 powerGain.first = (*it); 
 // Calculating the power gain 
 double totalDynamicPowerAfter = getTotalPowerAfterScaled(*it); 
 powerGain.second = totalDynamicPowerBefore - totalDynamicPowerAfter; 
 
 std::list<oa::oaString> names = getNegativeSlackCells(); 
 // Restoring circuit state 
 _design->undo(); 
 updateInstanceTPoints(*it); 
 // Verify if this move results in negative slack 
 if (names.empty()) { 
  listOfPairs::iterator it2; 
  for (it2 = powGainGateList.begin(); it2 != powGainGateList.end(); ++it2) { 
      // If the power gain of the current gate is less than the power gain in position it2 
      // insert the current power gain in position it2 of the list 
               if ( powerGain.second > ((*it2).second) ) { 
    powGainGateList.insert(it2, powerGain); 
                   break; 
               } 
  } 
  // If the iteration reaches the end of the list insert the power gain at the end of the list 
  if (it2 == powGainGateList.end()){ 
   powGainGateList.push_back(powerGain); 
  } 
 } 
 else { 
  negativeSlackList.push_back(*it); 
 } 
    } 
    // It is possible to make the evaluation if the move results in negative slack in this stage 
    for (it = negativeSlackList.begin(); it != negativeSlackList.end(); ++it) { 
  gateList->remove(*it); 
    } 
 
    executeSTA(); 
    return powGainGateList; 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
 
listOfPairs 
fPowerClass::getOrderedPowerGainGateListCHI(std::list<oa::oaString> *gateList){ 
 
    cerr << " \n>>>>>>>>>>>>> Getting Ordered Power Gain Gate List - Total is " << gateList->size()   
           << ">>>>>>>>>>>>> " << endl; 
    cout << " \n>>>>>>>>>>>>> Getting Ordered Power Gain Gate List - Total is " << gateList->size()   
           << " >>>>>>>>>>>>> " << endl; 
    listOfPairs powGainGateList; 
    std::list<oa::oaString>::iterator it; 
    int counter = 0; 
    int i = 10;     
    for (it = gateList->begin(); it != gateList->end(); ++it) { 
 counter++; 
 if (counter*100/gateList->size() > i) { 
        cerr << "  " << i << "% of the total number of gates analyzed " << endl; 
  i += 10; 
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 } 
 // Getting circuit state 
 _design->setCp(1); 
 std::pair<oa::oaString, double> powerGain; 
 // Storing the current gate name 
 powerGain.first = (*it); 
 // Calculating the power gain 
 // Getting the inst of the current iteration 
 oaInst *inst = oaInst::find(_block, oaSimpleName(_nativeNS,*it)); 
 // Getting the Fanin gates and LCs connected 
 std::list<oa::oaString> faninGates; 
 getFaninAndLCConnectedGates(inst,&faninGates); 
 // Calculating the total dynamic power of the Fanin gates and LCs connected BEFORE 
 double totalDynamicPowerBefore = getTotalDynamicPower(faninGates); 
 double totalDynamicPowerAfter = getTotalPowerAfterScaled(*it, true); 
 powerGain.second = totalDynamicPowerBefore - totalDynamicPowerAfter; 
 
 // Restoring the circuit state 
 _design->undo(); 
 updateInstanceTPoints(*it); 
// if (names.empty()) { 
 
         listOfPairs::iterator it2; 
  for (it2 = powGainGateList.begin(); it2 != powGainGateList.end(); ++it2) { 
      // If the power gain of the current gate is less than the power gain in position it2 
      // insert the current power gain in position it2 of the list 
                  if ( powerGain.second > ((*it2).second) ) { 
   powGainGateList.insert(it2, powerGain); 
                  break; 
                  } 
  } 
  // If the iteration reaches the end of the list insert the power gain at the end of the list 
  if (it2 == powGainGateList.end()){ 
   powGainGateList.push_back(powerGain); 
  } 
// } 
    } 
    executeSTA(); 
    return powGainGateList; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void 
fPowerClass::updateInstanceTPoints(oaString instName) { 
 
 oaInst *inst = oaInst::find(_block, oaSimpleName(_nativeNS, instName)); 
 assert(inst); 
 oaString VDDNetName; 
 oaInstTerm *VDDTerm = oaInstTerm::find(inst, oaName(_nativeNS, "VDD") ); 
 assert(VDDTerm); 
 VDDTerm->getNet()->getName(_nativeNS, VDDNetName); 
 // Updating Tpoint powerSupply values 
 oaIter<oaInstTerm> instTermIter(inst->getInstTerms()); 
 while (oaInstTerm *j = instTermIter.getNext()) { 
  oa::oaString termName; 
  oaTerm *masterTerm = j->getTerm(); 
  assert(masterTerm); 
         masterTerm->getName(_nativeNS, termName); 
         if ( (termName != "VDD") && (termName != "VSS") ) { 
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   TPoint *tp = TPoint::get(j->getOccInstTerm()); 
   if (VDDNetName == "VDDL") tp->setPowerSupply(VDDL_value); 
   else if (VDDNetName == "VDDH") tp->setPowerSupply(VDDH_value); 
         } 
 } 
} 
 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void 
fPowerClass::getConnectedGates(oaInst *inst, std::list<oaString> *affectedGates){ 
 
 oaString name; 
 inst->getName(_nativeNS, name); 
 affectedGates->push_back(name); 
 // Iterating through instTerms of current Inst 
 oaIter<oaInstTerm> iterInstTerm(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *instTerm = iterInstTerm.getNext()) { 
      oaNet *net = instTerm->getNet(); 
          oaTermType type(instTerm->getTerm()->getTermType()); 
          if (type == oacInputTermType) { 
   // If instTerm of current Inst is a INPUT 
   oaIter<oaInstTerm> iterNetInstTerm(net->getInstTerms()); 
   while (oaInstTerm *netInstTerm = iterNetInstTerm.getNext()) { 
    oaTermType type(netInstTerm->getTerm()->getTermType()); 
    if (type == oacOutputTermType) { 
     // Getting the FANIN instance connected to the current instance 
     netInstTerm->getInst()->getName(_nativeNS, name); 
     affectedGates->push_back(name); 
    } 
   } 
  } 
  else { 
   // If instTerm of current Inst is a OUTPUT 
   oaIter<oaInstTerm> iterNetInstTerm(net->getInstTerms()); 
   while (oaInstTerm *netInstTerm = iterNetInstTerm.getNext()) { 
    oaTermType type(netInstTerm->getTerm()->getTermType()); 
    if (type == oacInputTermType) { 
     // Getting the FANOUT instance connected to the current instance 
     netInstTerm->getInst()->getName(_nativeNS, name); 
     affectedGates->push_back(name); 
     if (isLevelShifterCell(name)) { 
     // If the FANOUT inst is a LC, get the instances connected to the LC 
 
 oaIter<oaInstTerm> iterInstTerm(netInstTerm->getInst()->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *instTerm = iterInstTerm.getNext()) { 
         oaTermType type(instTerm->getTerm()->getTermType()); 
         if (type == oacOutputTermType) { 
       oaNet *net = instTerm->getNet(); 
   oaIter<oaInstTerm> iterNetInstTerm(net->getInstTerms()); 
   while (oaInstTerm *netInstTerm = iterNetInstTerm.getNext()) { 
    oaTermType type(netInstTerm->getTerm()->getTermType()); 
    if (type == oacInputTermType) { 
     // Getting the FANOUT instance connected to the LC 
     netInstTerm->getInst()->getName(_nativeNS, name); 
     affectedGates->push_back(name); 
    } 
   } 
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  } 
 } 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void 
fPowerClass::getFaninAndLCConnectedGates(oaInst *inst, std::list<oaString> *faninGates){ 
 
 oaString name; 
 inst->getName(_nativeNS, name); 
 faninGates->push_back(name); 
 // Iterating through instTerms of current Inst 
 oaIter<oaInstTerm> iterInstTerm(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *instTerm = iterInstTerm.getNext()) { 
      oaNet *net = instTerm->getNet(); 
         oaTermType type(instTerm->getTerm()->getTermType()); 
         if (type == oacInputTermType) { 
   // If instTerm of current Inst is a INPUT 
   oaIter<oaInstTerm> iterNetInstTerm(net->getInstTerms()); 
   while (oaInstTerm *netInstTerm = iterNetInstTerm.getNext()) { 
    oaTermType type(netInstTerm->getTerm()->getTermType()); 
    if (type == oacOutputTermType) { 
     // Getting the FANIN instance connected to the current instance 
     netInstTerm->getInst()->getName(_nativeNS, name); 
     faninGates->push_back(name); 
     // If the FANIN inst is a LC, get the instances connected to the LC 
     if (isLevelShifterCell(name)) { 
 oaIter<oaInstTerm> iterInstTerm2(netInstTerm->getInst()->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *instTerm2 = iterInstTerm2.getNext()) { 
         oaTermType type(instTerm2->getTerm()->getTermType()); 
         if (type == oacInputTermType) { 
       oaNet *net2 = instTerm2->getNet(); 
   oaIter<oaInstTerm> iterNetInstTerm2(net2->getInstTerms()); 
   while (oaInstTerm *netInstTerm2 = iterNetInstTerm2.getNext()) { 
    oaTermType type(netInstTerm2->getTerm()->getTermType()); 
    if (type == oacOutputTermType) { 
     // Getting the FANIN instance connected to the LC 
     netInstTerm2->getInst()->getName(_nativeNS, name); 
     faninGates->push_back(name); 
    } 
   } 
  } 
 } 
     } 
    } 
   } 
  } 
  else { 
   // If instTerm of current Inst is a OUTPUT 
   oaIter<oaInstTerm> iterNetInstTerm(net->getInstTerms()); 
   while (oaInstTerm *netInstTerm = iterNetInstTerm.getNext()) { 
    oaTermType type(netInstTerm->getTerm()->getTermType()); 
    if (type == oacInputTermType) { 
     // Getting the FANOUT instance connected to the current instance 
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     netInstTerm->getInst()->getName(_nativeNS, name); 
     if (isLevelShifterCell(name)) { 
      // If the FANOUT instance is a LC insert in the list 
      faninGates->push_back(name);   
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
 faninGates->sort(); 
 faninGates->unique(); 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void 
fPowerClass::getFanoutCone(oaInst *inst, std::list<oaString> *fanoutCone){ 
 oaString name; 
 inst->getName(_nativeNS, name); 
 fanoutCone->push_back(name); 
 oaIter<oaInstTerm> iterInstTerm(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *instTerm = iterInstTerm.getNext()) { 
      oaNet *net = instTerm->getNet(); 
         oaTermType type(instTerm->getTerm()->getTermType()); 
         if (type == oacOutputTermType) { 
   oaIter<oaInstTerm> iterNetInstTerm(net->getInstTerms()); 
   while (oaInstTerm *netInstTerm = iterNetInstTerm.getNext()) { 
    oaTermType type(netInstTerm->getTerm()->getTermType()); 
    if (type == oacInputTermType) { 
     oaInst *fanoutInst = netInstTerm->getInst(); 
     cellDynPowInfo *currentCellInfo;     
             currentCellInfo = static_cast<cellDynPowInfo *> 

(_instPowGainAppDef->get(fanoutInst->getOccInst())); 
     if (!(currentCellInfo->valid)) { 
      getFanoutCone(fanoutInst, fanoutCone); 
     } 
    } 
   } 
             } 
     } 
 cellDynPowInfo *currentCellInfo = new cellDynPowInfo(true, 0.0); 
 _instPowGainAppDef->set(inst->getOccInst(), static_cast<cellDynPowInfo *>(currentCellInfo)); 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void 
fPowerClass::updatePowerGainGateList(listOfPairs *maxPowGainList, std::list<oaString> *fanoutCone){ 
 cerr << "  Updating Fanout Cone Power Gains - Total is "<< fanoutCone->size() << endl; 
    std::list<oa::oaString>::iterator itFanoutCone; 
 double totalDynamicPowerBefore = getTotalInternalPower() + getTotalSwitchingPower();  
 for (itFanoutCone = fanoutCone->begin(); itFanoutCone != fanoutCone->end(); ++itFanoutCone) { 

bool instFound = false; 
            listOfPairs::iterator it; 
  for (it = maxPowGainList->begin(); it != maxPowGainList->end(); ++it) { 
               if ((*it).first == (*itFanoutCone)) { 
    instFound = true; 
                   break; 
               } 
  } 
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  if (instFound) { 
   _design->setCp(1); 
   std::pair<oa::oaString, double> updatedPowGain; 
   updatedPowGain.first = *itFanoutCone; 
   double totalDynamicPowerAfter = getTotalPowerAfterScaled(*itFanoutCone); 
   updatedPowGain.second = totalDynamicPowerBefore - totalDynamicPowerAfter; 
   _design->undo(); 
   updateInstanceTPoints(*itFanoutCone); 
#if defined(DEBUG) 
   cout << "  updating Power Gain of inst " << *itFanoutCone << " : "  

        << updatedPowGain.second << ">>>>>>>>>>>>>  :" << endl;   
#endif 
   maxPowGainList->erase(it); 
           listOfPairs::iterator it2; 
   for (it2 = maxPowGainList->begin(); it2 != maxPowGainList->end(); ++it2) { 
       // If the power gain of the current gate is less than the power gain in position it2 
       // insert the current power gain in position it2 of the list 
                   if ( updatedPowGain.second > ((*it2).second) ) { 
#if defined(DEBUG) 
                   cout << "  inserting gate: "<< updatedPowGain.first << " with power gain " 
         << updatedPowGain.second << " after " << (*it2).first << endl; 
#endif  
                   maxPowGainList->insert(it2, updatedPowGain); 
                   break; 
                   } 
   } 
   // If the iteration reaches the end of the list insert the power gain at the end of the list 
   if (it2 == maxPowGainList->end()){ 
#if defined(DEBUG) 
                   cout << "  inserting gate: "<< updatedPowGain.first << " with power gain " 
    << updatedPowGain.second << " at the end " << endl; 
#endif  
                   maxPowGainList->push_back(updatedPowGain); 
   } 
  } 
  else { 
#if defined(DEBUG) 
   cout << " inst " << *itFanoutCone << " not found ! " << endl;   
#endif  
  } 
 } 
 executeSTA(); 
 return; 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void 
fPowerClass::updatePowerGainGateListCHI(listOfPairs *maxPowGainList, std::list<oaString> *fanoutCone){ 
 cerr << "  Updating Fanout Cone Power Gains - Total is "<< fanoutCone->size() << endl; 
    std::list<oa::oaString>::iterator itFanoutCone; 
 for (itFanoutCone = fanoutCone->begin(); itFanoutCone != fanoutCone->end(); ++itFanoutCone) { 
  bool instFound = false; 
            listOfPairs::iterator it; 
  for (it = maxPowGainList->begin(); it != maxPowGainList->end(); ++it) { 
               if ((*it).first == (*itFanoutCone)) { 
    instFound = true; 
                    break; 
               } 
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  } 
  if (instFound) { 
   _design->setCp(1); 
   std::pair<oa::oaString, double> updatedPowGain; 
 
   // Getting the inst of the current iteration 
   oaInst *inst = oaInst::find(_block, oaSimpleName(_nativeNS,*itFanoutCone)); 
   // Getting the Fanin gates and LCs connected 
   std::list<oa::oaString> faninGates; 
   getFaninAndLCConnectedGates(inst,&faninGates); 
   // Calculating the total dyn. power of the Fanin gates and LCs connected BEFORE 
   double totalDynamicPowerBefore = getTotalDynamicPower(faninGates); 
   double totalDynamicPowerAfter = getTotalPowerAfterScaled(*itFanoutCone, true); 
   updatedPowGain.first = *itFanoutCone; 
   updatedPowGain.second = totalDynamicPowerBefore - totalDynamicPowerAfter; 
   _design->undo(); 
   updateInstanceTPoints(*itFanoutCone); 
#if defined(DEBUG) 

cout << "  updating Power Gain of inst " << *itFanoutCone << " : "  
        << updatedPowGain.second << ">>>>>>>>>>>>>  :" << endl;   

#endif 
   maxPowGainList->erase(it); 
           listOfPairs::iterator it2; 
   for (it2 = maxPowGainList->begin(); it2 != maxPowGainList->end(); ++it2) { 
       // If the power gain of the current gate is less than the power gain in position it2 
       // insert the current power gain in position it2 of the list 
                  if ( updatedPowGain.second > ((*it2).second) ) { 
#if defined(DEBUG) 
                   cout << "  inserting gate: "<< updatedPowGain.first << " with power gain " 
                        << updatedPowGain.second << " after " << (*it2).first << endl; 
#endif  
                   maxPowGainList->insert(it2, updatedPowGain); 
                   break; 
                  } 
   } 
   // If the iteration reaches the end of the list insert the power gain at the end of the list 
   if (it2 == maxPowGainList->end()){ 
#if defined(DEBUG) 
    cout << "  inserting gate: "<< updatedPowGain.first << " with power gain " 
    << updatedPowGain.second << " at the end " << endl; 
#endif  
    maxPowGainList->push_back(updatedPowGain); 
   } 
  } 
  else { 
#if defined(DEBUG) 
   cout << " inst " << *itFanoutCone << " not found ! " << endl;   
#endif  
  } 
 } 
 executeSTA(); 
 return; 
} 
 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
int fPowerClass::getOutputTermsConnectedToNet(oaNet* net) { 
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 int terms = 0; 
 oaIter<oaTerm> iTerm(net->getTerms()); 
 while (oaTerm *i = iTerm.getNext()){ 
  oaTermType termType = i->getTermType(); 
  // Verifying if the Term is an output term 
  if (termType == oacOutputTermType) { 
   terms++; 
  } 
 } 
 return terms; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
int fPowerClass::getInputInstTermsConnectedToNet(oaNet* net) { 
 
 int instTerms = 0; 
 oaIter<oaInstTerm> iInstTerm(net->getInstTerms()); 
 while (oaInstTerm *i = iInstTerm.getNext()){ 
  oaTermType termType = i->getTerm()->getTermType(); 
  // Verifying if the instTerm is an input term 
  if (termType == oacInputTermType) { 
   instTerms++; 
  } 
 } 
 return instTerms; 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
int fPowerClass::getVDDHInputInstTermsConnectedToNet(oaNet* net) { 
 
 int instTerms = 0; 
 oaIter<oaInstTerm> iInstTerm(net->getInstTerms()); 
 while (oaInstTerm *i = iInstTerm.getNext()){ 
  oaTermType termType = i->getTerm()->getTermType(); 
  // Verifying if the instTerm is an input term 
  if (termType == oacInputTermType) { 
   std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccInstTerm()); 
   oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
           TPoint *p = TPoint::get(block);  
   if (p->getPowerSupply() == VDDH_value) { 
    instTerms++; 
   } 
  } 
 } 
 return instTerms; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
int fPowerClass::getVDDLInputInstTermsConnectedToNet(oaNet* net) { 
 
 int instTerms = 0; 
 oaIter<oaInstTerm> iInstTerm(net->getInstTerms()); 
 while (oaInstTerm *i = iInstTerm.getNext()){ 
  oaTermType termType = i->getTerm()->getTermType(); 
  // Verifying if the instTerm is an input term 
  if (termType == oacInputTermType) { 
   std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccInstTerm()); 
   oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
           TPoint *p = TPoint::get(block);  
   if (p->getPowerSupply() == VDDL_value) { 
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    instTerms++; 
   } 
  } 
 } 
 return instTerms; 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
std::list<oa::oaString>  
fPowerClass::getScalablesGates(){ 
 cout << " \n>>>>>>>>>>>>> Getting Scalables Gates >>>>>>>>>>>>>  :" << endl;   
 std::list<oa::oaString> scalablesGates; 
 oa::oaString instName; 
 oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
 while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext() ){ 
  inst->getName(_nativeNS,instName); 
  std::pair<oa::oaString, double> powerSupply = getInstancePowerSupply(instName); 
  if ( (powerSupply.first == "VDDH") &&  

       (powerSupply.second == VDDH_value) && !(isLevelShifterCell(instName)) ){ 
   scalablesGates.push_back(instName); 
//   cout << "  " << instName; 
  } 
 } 
// std::cout << std::endl; 
 return scalablesGates; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
double  
fPowerClass::getWireCap(int inputInstTerms, int outputTerms) { 
    return _timer->_wireModel->getWireCap(inputInstTerms,outputTerms)*1000; 
} 
//-------------------------------------------------------------------------- 
void 
fPowerClass::insertLC (oa::oaString &cellName, oaScalarNet *net) { 
 
 oa::oaString LCinstName; 
 bool netConnectedToLC = false; 
    oaIter<oaInstTerm> netTermIter1(net->getInstTerms()); 
     while (oaInstTerm *i = netTermIter1.getNext()) { 
  TPointMaster *tpm = getTPointMaster(i); 
  if (tpm->isLevelShifter) { 
   // There is already a LC in this net it doesn't need to be created 
   netConnectedToLC = true; 
   i->getInst()->getName(_nativeNS, LCinstName); 
  } 
 } 
 oa::oaString netName, net1Name; 
 // New Net Name:<PreviousNetName> + _1 
 net->getName(_nativeNS,netName); 
 net1Name = netName; 
 net1Name += "_1"; 
     oaScalarNet *net1; 
 if (!netConnectedToLC) { 
  // Creating new net 
      net1 = oaScalarNet::create(_block, oaScalarName(_nativeNS,net1Name)); 
 } 
 else { 
  net1 = oaScalarNet::find(_block, oaScalarName(_nativeNS,net1Name)); 
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  if (!net1) { 
   cout << "\nERROR: THE NET : " << net1Name << " WAS NOT FOUND! "<< endl; 
   assert(0); 
  } 
 } 
 // move driven terms to new net 
 oaIter<oaTerm> termIter(net->getTerms()); 
 while (oaTerm *i = termIter.getNext()) { 
         oaTermType type(i->getTermType()); 
         if (type == oacOutputTermType) { 
          i->moveToNet(net1); 
  oaString str; 
  i->getName(_nativeNS, str); 
#if defined(DEBUG) 
  cout << " MOVING TERM " << str << " to net " << net1Name << endl; 
#endif 
         }  
     } 
// cout << "\nTESTING 5 "<< endl; 
     oa::oaString instanceName; 
     // move driven instTerms to new net 
    oaIter<oaInstTerm> netTermIter(net->getInstTerms()); 
     while (oaInstTerm *i = netTermIter.getNext()) { 
          oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
          assert(masterTerm); 
          oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
  TPoint *p = getTPoint(i); 
  TPointMaster *tpm = getTPointMaster(i); 
          if ( (type == oacInputTermType) && (p->getPowerSupply() == VDDH_value) &&  

      (!tpm->isLevelShifter) ) { 
               i->addToNet(net1); 
       oaString str; 
       i->getInst()->getName(_nativeNS, str); 
#if defined(DEBUG) 
       cout << " MOVING INSTANCE " << str << " to net " << net1Name << endl; 
#endif 
  } 
  else if (type == oacOutputTermType){ 
       oaInst* instance = i->getInst();    
       instance->getName(_nativeNS,instanceName); 
  } 
     }  
// cout << "\nTESTING 6 "<< endl; 
 if (!netConnectedToLC) { 
  // Open a cell (design) from a tech library 
  // libname is the name of the standard cells library 
  oa::oaString libname; 
  oa::oaTech *myTech = _design->getTech(); 
  myTech->getLibName(_nativeNS,libname); 
  // Creating the new cell to be inserted 
  oa::oaDesign *LCdesign = createDesign(cellName, libname); 
  oa::oaBlock *LCblock = LCdesign->getTopBlock(); 
          assert(LCblock); 
  // Creating the ScalarInst related to the new cell 
         oa::oaScalarInst *LCinst = oa::oaScalarInst::create(_block, LCdesign,  

oa::oaTransform(0, 0, oacR0)); 
  oaIter<oaTerm> iTermIter(LCblock->getTerms(oacTermIterAll)); 
  while (oaTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
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      assert(i); 
      oaTermType type(i->getTermType()); 
      oa::oaString termName; 
      i->getName(_nativeNS,termName); 
          if ((type == oacInputTermType) && (termName != "VSS")) { 
    oa::oaInstTerm::create(net,LCinst,oa::oaName(_nativeNS,termName)); 
      } else if (type == oacOutputTermType) { 
    oa::oaInstTerm::create(net1,LCinst,oa::oaName(_nativeNS,termName)); 
          } else { 
   if (termName == "VDD") { 
    oaScalarNet *VDDHNet = oaScalarNet::find(_block, 

 oaScalarName(_nativeNS,"VDDH")); 
oa::oaInstTerm::create(VDDHNet,LCinst,oa::oaName(_nativeNS, 

 termName)); 
   } 
   else if (termName == "VDDL") { 
    oaScalarNet *VDDLNet = oaScalarNet::find(_block, 
        oaScalarName(_nativeNS,"VDDL")); 
       oa::oaInstTerm::create(VDDLNet,LCinst, 

oa::oaName(_nativeNS,termName)); 
   } 
      } 
  } 
  LCdesign->close();  
 
  // Renaming LCinst : <FaninGateName> + _LC 
      // Ex.: Fanin gate (previous gate): g2884 
      //     LC inserted after : g2884_LC 
      instanceName += "_LC"; 
      LCinst->setName(oaScalarName(_nativeNS,instanceName)); 
      LCinst->getName(_nativeNS,LCinstName); 
 
#if defined(DEBUG) 
  cout << " INSERTING a LC : " << LCinstName << " between the net: "  

<< netName << " and the net: "<< net1Name << ">>>>>>>>>>>>> " << endl; 
#endif 
 
     } 
     // in order to update the timing information the instances connected to the net where 
    // the LC was inserted are replaced by the same cell  
 invalidateNetFanins(net); 
 invalidateNetFanins(net1); 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
//  ///////////////// 
void  
fPowerClass::invalidateNetFanins(oaNet *net) 
{ 
 
 std::list<oaString> faninGates; 
     // in order to update the timing information the instances connected to the net where 
    // the LC was inserted or removed are replaced by the same cell  
     oaIter<oaInstTerm> netTermIter2(net->getInstTerms()); 
     while (oaInstTerm *i = netTermIter2.getNext()) { 
  oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
  assert(masterTerm); 
          oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
       if (type == oacInputTermType) { 
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           oaInst* instance = i->getInst();    
    oa::oaString instanceName; 
   instance->getName(_nativeNS,instanceName); 
//   if (!isLevelShifterCell(instanceName)) { 
    faninGates.push_back(instanceName); 
//   } 
      } 
 }  
 
 std::list<oa::oaString>::iterator it; 
     for (it = faninGates.begin(); it != faninGates.end(); ++it) { 
  std::pair<oa::oaString, double> powerSupply = getInstancePowerSupply(*it); 
  if (powerSupply.first == "VDDH") { 
   changeInstancePowerSupply(*it, "VDDL", VDDL_value); 
   changeInstancePowerSupply(*it, "VDDH", VDDH_value); 
  } 
  else { 
   changeInstancePowerSupply(*it, "VDDH", VDDH_value); 
   changeInstancePowerSupply(*it, "VDDL", VDDL_value); 
  } 
     } 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
bool 
fPowerClass::isFanoutPOConnectedToLC(oaNet* net){ 
 
 bool isPO = false; 
 // Iterating through the Terms associated with the net 
        oaIter<oaTerm> iTerm(net->getTerms()); 
 while (oaTerm *i = iTerm.getNext()){ 
  oaTermType termType = i->getTermType(); 
  // Verifying if the Term is an output term 
  if (termType == oacOutputTermType) { 
   isPO = true; 
  } 
 } 
 return isPO; 
 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
bool 
fPowerClass::isInputNet(oaNet *net) 
{ 
     bool hasInput = false; 
     oaIter<oaTerm> iterTerm(net->getTerms()); 
     while (oaTerm *i = iterTerm.getNext()) { 
        oaTermType type(i->getTermType()); 
 if (type == oacInputTermType && !hasInput) { 
    hasInput = true; 
        } 
    } 
    return hasInput; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
bool 
fPowerClass::isLevelShifterCell( oa::oaString &instName) 
{ 
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    bool isLevelShifter = false; 
    // Searching the cell(ScalarInst) in the design with name instName 
    oaScalarName cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
    // Iterating through the instTerms 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
 // Getting the corresponding masterTerm 
        oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
        assert(masterTerm); 
        oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
        if (type == oacOutputTermType) { 
    // Getting TPointMaster  
        TPointMaster *tm = getTPointMaster(i); 
    isLevelShifter = tm->isLevelShifter; 
 } 
    } 
    return isLevelShifter; 
 
 
} 
//-------------------------------------------------------------------------- 
oa::oaString 
fPowerClass::removeLC (const oa::oaString &instName) { 
 
// cout << " >>>>>>>>>>>>> Removing the LC : " << instName << ">>>>>>>>>>>>> " << 
endl; 
 // Searching the ScalarInst related to the Level Converter 
        oa::oaScalarInst *inst = oa::oaScalarInst::find(_block, oaScalarName(_nativeNS,instName)); 
 if (!inst) { 
  cout << "\nERROR: THE INST : " << instName << " WAS NOT FOUND! "<< endl; 
  assert(0); 
 } 
 oaNet *inNet = 0; 
    oaNet *outNet = 0; 
 // find input and output nets 
 oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
 while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
  oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
          assert(masterTerm); 
          oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
          if (type == oacInputTermType) { 
               assert(!inNet); 
               inNet = i->getNet(); 
          } else if (type == oacOutputTermType) { 
               assert(!outNet); 
               outNet = i->getNet(); 
          } 
 } 
 assert(inNet); 
 assert(outNet); 
 
 // Verifying if the LC fanin cell is a VDDH cell 
 bool isVDDHcellFanin = false; 
    oaIter<oaInstTerm> inInstTermIter(inNet->getInstTerms()); 
     while (oaInstTerm *i = inInstTermIter.getNext()) { 
          oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
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          assert(masterTerm); 
          oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
  TPoint *p = getTPoint(i); 
          if ( type == oacOutputTermType) { 
   if (p->getPowerSupply() == VDDH_value) { 
        oaString name; 
        i->getInst()->getName(_nativeNS, name); 
    isVDDHcellFanin = true; 
   } 
                }  
     } 
 oa::oaString inNetName, outNetName; 
 inNet->getName(_nativeNS,inNetName); 
 outNet->getName(_nativeNS, outNetName); 
 // Removing LC 
 if (isVDDHcellFanin) { 
  // move terms on outNet 
  oaIter<oaTerm> termIter(outNet->getTerms()); 
  while (oaTerm *i = termIter.getNext()) { 
          oaTermType type(i->getTermType()); 
          if (type == oacOutputTermType) { 
       i->moveToNet(inNet); 
       oaString str; 
       i->getName(_nativeNS, str); 
          } else { 
       std::cout << " \n>>>>>> error: the output net has multiple drivers (1) >>> \n "  

    << std::endl; 
       assert(0); 
          } 
  } 
  // move instTerms on outNet 
     oaIter<oaInstTerm> instTermIter(outNet->getInstTerms()); 
      while (oaInstTerm *i = instTermIter.getNext()) { 
          oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
          assert(masterTerm); 
          oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
          if ( type == oacInputTermType) {   
    i->addToNet(inNet); 
    oaString str; 
    i->getInst()->getName(_nativeNS, str); 
                  }  
      } 
#if defined(DEBUG) 
  cout << " \n>>>>>>>>>>>>> LC : " << instName << " between the nets: " << inNetName  

        << " and " << outNetName << " REMOVED >>>>>>>>>>>>> " << endl; 
#endif 
  outNet->destroy(); 
  inst->destroy(); 
      // in order to update the timing information the instances connected to the net where 
     // the LC was removed are replaced by the same cell  
  invalidateNetFanins(inNet); 
 } 
 // REalocating LC position 
 else { 
  bool removeLC = true; 
  // Verifying if there is an output terminal at the LC fanout 
  oaIter<oaTerm> termIter(outNet->getTerms()); 
  while (oaTerm *i = termIter.getNext()) { 
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          oaTermType type(i->getTermType()); 
          if (type == oacOutputTermType) { 
       // There is at least one PO at the fanout of the LC, so it must not be removed 
       removeLC = false; 
 
          } 
  } 
  // move instTerms of VDDL cells on outNet 
     oaIter<oaInstTerm> instTermIter(outNet->getInstTerms()); 
      while (oaInstTerm *i = instTermIter.getNext()) { 
          oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
          assert(masterTerm); 
          oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
   TPoint *p = getTPoint(i); 
   oaString instName; 
       i->getInst()->getName(_nativeNS, instName); 
           if (type == oacInputTermType){ 
    if (p->getPowerSupply() == VDDL_value) { 
     i->addToNet(inNet); 
    } 
    else { 
     // There is at least one VDDH at the fanout of the LC, 

// so it must not be removed 
     removeLC = false; 
         oaString name; 
         i->getInst()->getName(_nativeNS, name); 
 
    } 
           }  
      } 
  if (removeLC) { 
#if defined(DEBUG) 
   cout << " \n>>>>>>>>>>>>> LC : " << instName << " between the nets: "  

        << inNetName << " and " << outNetName << " REMOVED >>>>> " << endl; 
#endif 
   outNet->destroy(); 
   inst->destroy(); 
       // in order to update the timing information the instances connected to the net where 
      // the LC was removed are replaced by the same cell  
   invalidateNetFanins(inNet); 
  } 
  else { 
#if defined(DEBUG) 
   cout << " \n>>>>>>>>>>>>> LC : " << instName << " between the nets: " 

      << inNetName <<" and "<< outNetName <<" REALOCATED  >>>>> " << endl; 
#endif 
   invalidateNetFanins(inNet); 
   invalidateNetFanins(outNet); 
  } 
 } 
 return inNetName; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// RelatÃ³rio do circuito todo contendo timing e capacitÃ¢ncias ///////////////// 
void  
fPowerClass::reportVddDistribution(double initialSwitchingPower, double finalSwitchingPower) 
{ 
    cout << std::setw(12) << "# of Gates"  
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  << std::setw(20)  << "Original Pow(nW)" 
         << std::setw(15)  << "VDDH Gates(%)" 
         << std::setw(19)  << "VDDL Gates(%)" 
         << std::setw(12) << "# of LCs" 
         << std::setw(17) << "Power saved(%)" 
         << std::endl; 
 
    int LCcounter = 0; 
    double VDDHcounter = 0, VDDLcounter = 0; 
    oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
    while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext() ){ 
 // Getting instance Name 
         oa::oaString instName; 
 inst->getName(_nativeNS,instName); 
 // Verifying if the instance is a LC 
 if (isLevelShifterCell(instName)) { 
  LCcounter += 1; 
 } 
 else { 
  std::pair<oa::oaString, double> powerSupply = getInstancePowerSupply(instName); 
  if (powerSupply.second == VDDH_value) { 
   VDDHcounter+= 1; 
  } 
  else { 
   VDDLcounter += 1; 
  } 
 } 
    } 
    cout << std::setw(8) << std::setprecision(0) << static_cast<int> (VDDHcounter + VDDLcounter) 
  << std::setw(20) << std::setprecision(5) << initialSwitchingPower 
           << std::setw(8) << static_cast<int>(VDDHcounter) << " (" << std::setprecision(4)  

 << ((VDDHcounter / (VDDHcounter + VDDLcounter))* 100) << "%)" 
          << std::setw(8) << static_cast<int>(VDDLcounter) << " (" << std::setprecision(4)  

<< ((VDDLcounter / (VDDHcounter + VDDLcounter)) * 100) << "%)" 
          << std::setw(12) << std::setprecision(0) << LCcounter 
          << std::setw(15) << std::setprecision(4)  

<< (((initialSwitchingPower - finalSwitchingPower)/initialSwitchingPower)* 100) << " %" 
          << std::endl; 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
bool 
fPowerClass::tryGateMove(oa::oaString &instName) { 
#if defined(DEBUG) 

cout << "\n>>>>>>>>>>>>> Trying Gate Move  - Gate is " << instName << " >>>>>"<< endl; 
#endif 
 
 // instScalarName has the name of the cell to be moved 
 oaScalarName    instScalarName(_nativeNS, instName); 
 // scalarInst is the inst to be moved 
 oaScalarInst *scalarInst = oaScalarInst::find (_block, instScalarName); 
 
 _design->setCp(1); 
 
 bool insertLCflag = false; 
 bool removeLCflag = false; 
 std::list<oa::oaString> removedLCs; 
 oaString outNetName; 
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 // iTermIter will iterate through the InstTerms of the scalarInst 
         oaIter<oaInstTerm> iTermIter(scalarInst->getInstTerms());  
  while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext() ) { 
     oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
                assert(masterTerm); 
     // Getting the net name 
     oaString netName; 
     i->getNet()->getName(_nativeNS, netName); 
     // Getting the signal type of the net conected to the current instTerm 
     oaSigType netType = i->getNet()->getSigType(); 
     // Verifying if the gate is VDDH 
     if (netType == oacPowerSigType) { 
  if (netName == "VDDL"){ 
   cout << "\nERROR: TRYING TO MOVE A VDDL CELL : " << instName << endl; 
   assert(0); 
  } 
    } 
    else { 
   // Getting the term type of the current instTerm 
      oaTermType termType = masterTerm->getTermType(); 
  // Treating fanouts of the current cell 
  if (termType == oacOutputTermType){ 
   outNetName = netName; 
   oaIter<oaInstTerm> iNetInstTermIter (i->getNet()->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *j = iNetInstTermIter.getNext()) { 
    // Verifying if the current instTerm is the current cell instTerm  
    if (j == i) continue; 
    TPoint *fanoutTp = getTPoint(j); 
#if defined(DEBUG) 
    cout << "  Verifying the need of a LC at net " << outNetName << endl; 
    cout << "  fanoutTp->getPowerSupply() is "  

        << fanoutTp->getPowerSupply() << endl; 
#endif 
    if (fanoutTp->getPowerSupply() == VDDH_value){ 
     // A LC must be inserted 
     insertLCflag = true; 
#if defined(DEBUG) 
     cout << "  LC needed at net " << outNetName << endl; 
#endif 
    } 
    TPointMaster *fanoutTpm = getTPointMaster(j); 
    if (fanoutTpm->isLevelShifter){ 
     cout << "\nERROR:THE CELL : " << instName  

<< " FANOUTS TO A LC"<< endl; 
     assert(0); 
    } 
   } 
   oaIter<oaTerm> iNetTermIter (i->getNet()->getTerms()); 
    while (oaTerm *j = iNetTermIter.getNext()) { 
            oaTermType type(j->getTermType()); 
            if (type == oacOutputTermType) { 
             // A LC must be inserted 
     insertLCflag = true; 
#if defined(DEBUG) 
     cout << "  LC needed at net " << outNetName << endl; 
#endif 
            }  else { 
       cout << " \n ERROR: THE OUTPUT INST TERM IS " 
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         << CONNECTED TO A PRIMIARY INPUT \n " << endl; 
      assert(0); 
    } 
   } 
  } 
  // Treating fanins of the current cell 
  else if (termType == oacInputTermType){ 
   oaIter<oaInstTerm> iNetTermIter (i->getNet()->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *j = iNetTermIter.getNext()) { 
    // Verifying if the current instTerm is the current cell instTerm  
    if (j == i) continue; 
    oaString faninName; 
    j->getInst()->getName(_nativeNS, faninName); 
    TPoint *faninTp = getTPoint(j); 
    TPointMaster *faninTpm = getTPointMaster(j); 
    if (faninTpm->isLevelShifter){ 
     removeLCflag = true; 
     oaString LCinstRemoved; 
     j->getInst()->getName(_nativeNS, LCinstRemoved); 
     removedLCs.push_back(LCinstRemoved); 
    } 
   } 
  } 
  // Type is neither input nor output 
  else { 
   cout << "\nERROR: CELL " << instName  

         << " HAS A TERM THAT IS NEITHER INPUT NOR OUTPUT" << endl; 
   assert(0); 
  }   
     }   
 } 
 // 
 changeInstancePowerSupply(instName, "VDDL", VDDL_value); 
#if defined(DEBUG) 
 cout << "  MOVING GATE " << instName << endl; 
 printInstTerms(scalarInst); 
 
#endif 
 if (insertLCflag) { 
  oa::oaString LCCellName = LC_CELL_NAME; 
#if defined(DEBUG) 
  cout << "  INSERTING LC at net " << outNetName << endl; 
#endif 
  insertLC (LCCellName, oaScalarNet::find(_block, oaScalarName(_nativeNS,outNetName))); 
  oaString LCinstName = instName; 
  LCinstName += "_LC"; 
 } 
 
 std::list<oa::oaString> LCinputNets; 
 if (removeLCflag) { 
#if defined(DEBUG) 
  cout << "  REMOVING LCs" << endl; 
#endif 
  removedLCs.sort(); 
  removedLCs.unique(); 
  std::list<oa::oaString>::iterator it;  
          for (it = removedLCs.begin(); it != removedLCs.end(); ++it) { 
   oaString inNet = removeLC(*it); 
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   LCinputNets.push_back(inNet); 
  } 
 } 
 // Execute Static Timing Analysis 
 executeSTA(); 
// reportDesignCriticalInfo(); 
 std::list<oa::oaString> negativeSlackGates; 
 negativeSlackGates = getNegativeSlackCells(); 
 // Verifying if the move results in a time violation 
 bool moveSucceded; 
 if (!negativeSlackGates.empty()) { 
#if defined(DEBUG) 
  cout << "  Gate Move results in negative Slack - UNDO " << instName  

        <<  " MOVE " << endl; 
#endif  
  moveSucceded = false; 
  _design->undo(); 
  updateInstanceTPoints(instName); 
  executeSTA(); 
 
 } else { 
  moveSucceded = true; 
 } 
 return moveSucceded; 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
} 
 
 
 


