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Resumo 

 
 Com o advento de novas tecnologias de fabricação, a complexidade e a capacidade de 

processamento dos sistemas microeletrônicos tornaram-se cada vez maiores. Contudo devido 

às tendências de mercado atuais, dispositivos portáteis, alimentados à bateria, estão sendo 

cada vez mais procurados, de modo que uma demanda de produtos que tenham uma maior 

capacidade de prolongar a vida útil das baterias vem crescendo. 

Recentemente, a redução do tamanho do transistor propiciou uma mudança no 

comportamento das componentes de energia em transistores CMOS. A componente estática 

que antigamente era praticamente desprezada tem aumentado exponencialmente com 

alterações não proporcionais, tais como diminuição do canal e redução de tensão de 

alimentação dos circuitos. Atualmente, esta componente estática representa uma fração 

significante da potência total consumida em circuitos com tecnologias de fabricação abaixo de 

90 nm, podendo passar de 50% da potência total. Este consumo torna-se cada vez mais 

expressivo à medida que as tensões de alimentação dos circuitos são reduzidas, devido à 

necessidade de se minimizar a tensão de threshold para manter o desempenho dos circuitos. 

O algoritmo desenvolvido para a redução de potência estática em circuitos integrados 

digitais pode ser inserido no fluxo de desenvolvimento, sem causar penalidades ao mesmo. Na 

abordagem proposta, baseada na técnica Dual-Threshold, parte das células do circuito é 

substituída por células com tensão de threshold mais alta sem que haja inserção de violações 

de tempo no circuito. A troca de cada célula é definida a partir de estimativas do 

comportamento do circuito caso a célula seja trocada, antes que ela seja de fato substituída. 

Ao contrário de abordagens baseadas em caminhos, a característica de não haver trocas a cada 

análise das células do circuito, permite uma redução significativa no tempo de execução do 

algoritmo. Os resultados obtidos, que apresentaram uma redução de potência estática de até 

39%, resultaram da execução do algoritmo utilizando circuitos do benchmark ISCAS85. 

 

Palavras-Chave: Low-Power, VLSI, CMOS, Potência Estática 
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Abstract 

 
With the advent of new manufacturing technologies, the complexity and processing capacity 

of the microelectronic systems have increased substantially. However due to current market 

trends, portable devices, that are battery powered, are being increasingly sought, so that there 

is a growing demand for products that have a greater capacity to prolong battery life. 

Recently, downsizing of the transistors brought about a change in the behavior of the power 

components in CMOS transistors. The static component that was once practically ignored has 

increased exponentially with non-proportionate changes such as the reduction of the channel 

length and the reduction of the supply voltage of the circuits. Currently, this static component 

represents a significant fraction of the total power consumed in circuits with manufacturing 

technologies below 90 nm, and they can reach up to 50% of the total power. This 

consumption becomes increasingly significant as the supply voltages of the circuits are 

reduced, due to the need of minimizing the threshold voltage to maintain the performance of 

the circuits. This work presents an algorithm for reducing static power capable of being 

perfectly inserted in the conventional flow of development of integrated systems. In the 

proposed approach, based on Dual-Threshold technique, part of the cells of the circuit is 

replaced by cells with a higher threshold voltage without the inclusion of timing violations in 

the circuit. The exchange of each cell is defined based on estimates of the behavior of the 

circuit in the case that the cell was changed, before it is actually replaced. The fact that the 

cells are not replaced at each iteration allows a gain in the run-time of the optimization 

algorithm, and thus its use in designs with millions of gates is feasible. The results, which 

showed a reduction in static power up to 39%, were generated from the implementation of the 

algorithm using ISCAS85 benchmark circuits. 

 

Keywords: Low-Power, VLSI, CMOS, Static Power 

 

 



Capítulo 1 

Introdução 

 Este capítulo tem como objetivo dar uma visão global da evolução do domínio da 

redução de potência em circuitos integrados VLSI. Um breve histórico será apresentado a fim de 

se compreender o desenvolvimento desta área desde a criação da tecnologia CMOS. Serão 

explicitados os desafios da área e a situação atual, além das motivações que desencadearam a 

realização do presente trabalho. O estado da arte das técnicas que buscam a redução da 

potência estática será detalhadamente comentado, de maneira que possamos estabelecer pontos 

fracos e fortes entre os trabalhos consultados.  Então, será feita uma análise concisa e 

comparativa de tais técnicas com o intuito de se delinear as intenções do presente trabalho. Em 

seguida, será apresentado o problema proposto a ser resolvido assim como os objetivos a serem 

alcançados. Por fim, um resumo geral da estrutura dos capítulos desta dissertação será 

apresentado. 

 

1.1. Breve Histórico 

 

 A história da eletrônica de baixa potência começou realmente com a invenção do 

transistor bipolar em 1947  [24]. Comparados com “tubos a vácuo”, que consomem vários watts 

de potência, estes transistores, que possuem um consumo em torno de 10 miliwatts, podem ser 

considerados transistores de baixo consumo. Além disso, como uma segunda etapa 

representativa da diminuição do consumo de potência, pode-se dizer que, historicamente, a 

invenção dos circuitos integrados foi o passo seguinte para a economia da energia de circuitos 

eletrônicos. Isto se deve basicamente ao fato de que as interconexões consomem muito menos 
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potência do que circuitos “discretos” (off-chip). Com o advento da criação da tecnologia CMOS, 

tornou-se possível a implementação de sistemas digitais que obtinham um desempenho elevado 

com muito menos energia consumida. Isto se deve inicialmente a Frank Wanlass que trabalhava 

na Fairchild Semiconductor na década de 60. Nesta época, ele publicou a idéia do 

“complementary-MOS (CMOS)”.  

Frank Wanlass teve a idéia de que um circuito complementar de NMOS e PMOS 

consumiria uma corrente muito pequena em seu funcionamento. Surpreendentemente, a 

tecnologia CMOS causou uma diminuição em potência em seis ordens de grandeza em relação 

aos circuitos equivalentes em tecnologia bipolar ou PMOS. Em cinco de dezembro de 1967, foi 

emitida a patente em seu nome com o título de "Low Stand-By Power Complementary Field 

Effect Circuitry". Desta forma, CMOS tornou-se a base da grande maioria dos ICs de alta 

densidade manufaturados hoje. 

 Historicamente, tecnologia CMOS tem dissipado muito menos potência do que as 

tecnologias recentes como “Transistor-Transistor” e “Emitter-coupled logic” [4]. A comunidade 

científica tem reorganizado e reformulado os significados deste crescimento de potência estática 

com o aumento da velocidade e da densidade dos projetos. Mesmo antes da introdução da 

tecnologia MOS (Metal oxide Semiconductor) e da tecnologia CMOS (Complementary Metal 

Oxide Semiconductor), vários conceitos de Low Power já tinham sido compreendidos por volta 

de 1960. Alguns deles consistem na redução de tensão de alimentação, o uso de circuito 

analógico no lugar de digitais e a elaboração de projetos de circuitos mais rápidos permitindo 

uma redução da tensão de alimentação de forma que se adequassem as restrições de velocidade.  

 A preocupação global com o consumo de potência começou efetivamente por volta de 

1992. Anteriormente a este período, apenas alguns nichos de mercado tinham a necessidade de 

circuitos integrados que consumissem baixa potência. Apenas a nível informativo, o ENIAC 

(1944), que é geralmente considerado o primeiro computador eletrônico e requeria 18.000 “tubos 

de vácuo”, tinha seu consumo de potência por volta de 150.000 watts. 

 Antes de 1990, circuitos integrados CMOS, demonstravam apenas um consumo 

moderado de potência, desta forma eles não eram projetados com o interesse específico em 

reduzir este consumo. Em 1992, no entanto, o primeiro microprocessador veloz, Alpha, que 

funcionava a uma freqüência de 200 MHz, consumia em torno de 30 Watts  [24]. Isto causou um 

grande choque para a indústria de semicondutores, uma vez que o consumo teve um crescimento 

além do esperado. Um segundo problema que se encontrou, diz respeito ao crescimento do 
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mercado de dispositivos portáteis, como calculadoras de bolso, PDAs (personal digital 

assistants), GPS (global positioning system), Palmtops, computadores e notebooks. Além disso, 

uma terceira limitação de potência encontrada consiste na constante necessidade de se reduzir 

área e aumentar a velocidade dos circuitos integrados de um modo geral. 

 

1.2. Motivação 

 

 O consumo de potência nos circuitos VLSI é hoje umas das principais preocupações em 

seu desenvolvimento. Com o avanço da tecnologia, a busca por sistemas que sejam portáteis e de 

longa vida útil em termos de energia, vem criando uma área de grande importância em pesquisas 

acadêmicas e na indústria. A busca por tecnologias que consumam menos é uma constante em 

nossos dias. No passado, a maior concentração de esforços em circuitos VLSI, consistia no 

melhoramento do desempenho e na diminuição da área do mesmo. Com a crescente demanda por 

equipamento com uso de rede wireless e computadores portáteis, o consumo de potência tornou-

se um problema crítico. Neste contexto é de extrema importância estender o tempo de vida das 

baterias o máximo possível.    

 Consumo de potência é agora o maior problema técnico que enfrenta a indústria de 

semicondutores  [4]. Até muito recentemente, apenas potência dinâmica tinha sido uma fonte de 

consumo de potência significante, apoiada pela “Lei de Moore”  [6]. Com a diminuição dos 

tamanhos dos dispositivos abaixo de 0.1um, a potência estática passa a impor novos desafios aos 

circuitos Low-Power. A previsão de Moore dizia que o número de transistores em um chip 

dobraria a cada dois anos aproximadamente, proporcionando um amplo desenvolvimento da 

tecnologia em todo o mundo e hoje se tornou um atalho para a rápida mudança tecnológica.  

Esta lei conseguiu prever não somente o aumento da importância tecnologia dos 

computadores, a previsão a cerca do seu custo foi igualmente acertada. A figura 1.1 mostra a 

comprovação da “Lei de Moore” ao longo dos anos. No entanto, recentes trabalhos vêm 

mostrando que esta lei está se tornando uma meta difícil de ser alcançada nos dias atuais, devido 

à crescente potência estática nos circuitos com tecnologias de fabricação reduzidas  [4]. 
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Figura 1.1: Lei de Moore 

 

 A figura 1.2 mostra uma extrapolação das tendências dos consumos de potência nos 

próximos anos de chips no domínio de aplicações portáteis e sem-fio na tecnologia do estado da 

arte atual baseada no “International Technology Roadmap for Semiconductors – 2008 Update 

(ITRS)”  [5]. 

 

 

Figura 1.2: Tendências do consumo de potência em sistemas portáteis  [5]. 

 

 O ITRS (International Technology Roadmap for Semiconductors) projeta um 

requerimento máximo de potência que, a partir da extrapolação usando a tecnologia atual, não 

condiz com a potência consumida nos circuitos. Podemos ver claramente que a curva de potência 
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total (dinâmica + estática) requerida será superada cada vez mais com o passar dos anos, de 

modo que de acordo com o gráfico, no ano de 2022, por exemplo, a potência requerida, ou seja a 

potência que o sistema será permitido de gastar, estará na ordem de 1 Watts, enquanto a 

consumida nos circuito será de mais de 4 Watts. Com isso vemos a importância de se otimizar 

algoritmos e tecnologias para a redução do consumo de energia de circuitos integrados em 

sistemas portáteis.  

 Na figura 1.3, um gráfico com previsões do consumo de potência subdivide o consumo 

em 4 partes: os consumos relacionados à potência de chaveamento em circuitos lógicos, à 

potência estática (leakage), à potência de chaveamento em circuitos de memória e à potência 

estática (leakage) de memória.  

 

 

Figura 1.3: Desafios em consumo de potência em SOC  [5] 

  

 Vemos na figura 1.3 que os desafios relacionados à potência consumida por SoC’s 

(System on Chip) são significativos, em especial os relacionado à potência estática de circuitos 

lógicos. Esta consiste na potência foco deste trabalho. No gráfico acima, percebemos o aumento 

da potência estática com o passar dos anos, tendo suas previsões cada vez maiores e chegando a 

atingir níveis altos de consumo. Dada a mesma tecnologia atual, estima-se que em 2012 a 

potência estática ultrapasse 100 Watts. 

A figura 1.4 ilustra um gráfico que corresponde a uma estimativa dos próximos dez anos 

com relação às pesquisas requeridas em áreas como processamento paralelo, criação de 
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testbenchs inteligentes, infra-estrutura para SW concorrente, processamento paralelo 

heterogêneo, memória transacional, automação do projeto de sistemas e especificação 

executável. O gráfico indica sinalizações de: (i) necessidades de pesquisa (ii) pesquisa em 

desenvolvimento (iii) melhorias/pré-produção e (iv) contínuo melhoramento em função dos anos 

e considerando que o tamanho da tecnologia de transistor é atualizada ao longo dos anos.  

 

 

Figura 1.4: Potenciais soluções para design em nível de sistema  [5]. 

 

Devido ao aumento de produtividade requerido em relação ao co-projeto de software e 

hardware, o ITRS prevê a necessidade de pesquisas na área de automação de projetos no nível de 

sistemas (System Design Automation - SDA) até o ano de 2017, como ilustrado na figura 1.4. Isto 

consiste em mais um fator motivante para a realização deste trabalho. 

 Consumo de potência é hoje uma das maiores restrições em um projeto de um circuito 

integrado. O ITRS 2008 identificou este problema como um dos três maiores desafios dos 

últimos cinco anos. “O consumo de potência de leakage, incluindo sua variabilidade, tem sido 
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identificado como uma ameaça e um tópico de foco para o desenvolvimento de tecnologias nos 

próximos 15 anos”. Isto só reforça e estimula ainda mais a realização deste projeto. Portanto, 

algoritmos, como o desenvolvido neste trabalho, são fundamentais para a evolução da tecnologia 

de circuitos integrados. 

 Como o mercado de dispositivos eletrônicos portáteis cada vez mais aquecido, a 

competitividade de tais produtos é elevada. Isto faz surgir à necessidade de se antecipar aos seus 

concorrentes, ou de produção de produtos competitivos no que diz respeito à data em que são 

postos no mercado. Além disso, o tempo de vida destes produtos vem se tornando cada vez mais 

curto, devido às tendências de consumo atuais. 

Abaixo se encontra a figura 1.5 que se refere à janela de mercado desses produtos.  

 

 

Figura 1.5: Janela de mercado 

 

 Uma vez que o tempo de vida dos produtos vem diminuindo devido às tendências de 

mercado, a janela de mercado irá se encurtar. Desta forma os tempos de desenvolvimento, 

produção, distribuição e manutenção também serão reduzidos. 

 A figura 1.6, refere-se ao “Time-to-market” de um sistema digital. Ela representa o 

comportamento típico de uma janela de mercado de um sistema como este. Podemos observar 

claramente que quanto maior for o atraso no lançamento de um novo produto, teremos em 

conseqüência uma maior perda nos lucros. Desta forma a equipe de desenvolvimento sofre uma 

grande pressão para que o projeto seja feito em um tempo hábil, que compense a colocação do 

produto no mercado, ou seja, há sempre e cada vez mais necessidade de se desenvolver o 

produto o mais rápido possível.  
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Figura 1.6: Time to Market 

 

 Como conseqüência desta pressão causada pelo “Time-to-Market”, as equipes de projeto 

tem procurado formas de se acelerar este processo. Estes avanços com respeito ao tempo de 

desenvolvimento dos projetos podem ser relacionados às melhorias no potencial das ferramentas 

utilizadas, tais como ferramentas de síntese e simulação. Tais melhorias têm dado bons 

resultados e contribuído bastante para otimizações de tempo de projeto. Além disso, o 

desenvolvimento de bibliotecas para reuso tem ajudado significativamente no processo de 

desenvolvimento  [25], uma vez que partes dos sistemas já implementados, poderão ser 

aproveitadas para futuros projetos, dispensando a necessidade de uma nova implementação das 

mesmas. 

 

1.3. Visão Geral 

 

 O desafio de reduzir potência em um circuito integrado vem sendo resolvido por várias 

abordagens, que por sua vez tentam reduzir os diversos tipos de potência dissipada do circuito, 

como a potência estática e a potência dinâmica. O presente trabalho visa abordar a redução de 

potência estática. 

 Nos próximos capítulos serão explanadas as várias técnicas de redução de potência 

estática. Cada uma delas será detalhada de forma que ao fim da explanação, demonstraremos o 

porquê da técnica escolhida (abordagem heurística da técnica Dual-VTH). Como visto na 

subseção  1.1, a conscientização sobre o problema do consumo de potência se deu por volta da 
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década de 90. De lá para cá muitos métodos foram propostos e aperfeiçoados para que 

determinadas tecnologias e mercados pudessem ser viáveis. Devemos acrescentar a isto o fato de 

que o problema vem se tornando mais crítico com e evolução da tecnologia, ou seja, com a 

diminuição das dimensões dos transistores e conseqüentemente da área dos circuitos. 

 A potência estática dissipada nos circuitos tem sua importância em diversos exemplos de 

nossa vida cotidiana. Em computadores de um modo geral, potência ativa de leakage vem se 

tornando mais significativa quando comparada à potência dinâmica. Em sistemas que operam 

com baterias, a standby leakage domina o consumo. 

 Com a diminuição da escala de produção dos circuitos utilizando tecnologias CMOS 

cada vez menores, a potência estática (leakage) tornou-se cada vez maior. As tensões de 

threshold foram escaladas de maneira que se pudesse manter a performance dos circuitos para 

tensões de alimentações cada vez menores. As correntes de leakage têm se tornado a parte mais 

representativa de toda a potência dissipada no circuito inteiro, chegando a mais de 50% em 

condições normais de operações  [2]. 

 Um fator que é importante ressaltar quando se fala em redução de potência, mais 

especificamente, quando são desenvolvidas ferramentas que se adéqüem ao fluxo de projeto de 

sistemas integrados, é o fato de que os fluxos não priorizam a redução de potência. O mesmo 

acontece com as ferramentas de EDA (Electronic Design Automation). Isto dificulta, sobretudo, 

a inclusão de um algoritmo de redução de potência nestes fluxos. Tal inclusão consiste em um 

dos objetivos deste trabalho. Isto se deve ao fato histórico de que o consumo de potência não 

constituía um problema técnico de grande importância, quando comparado às questões de área e 

desempenho. 

 

1.4. Objetivos  

 

  Uma vez que as dificuldades e desafios, em relação ao consumo de potência 

estática em circuito integrados combinacionais foram apresentadas, o presente trabalho tem 

como objetivo o desenvolvimento de um algoritmo para a redução de potência estática que se 

adéqüe ao fluxo de projetos de circuitos integrados. Isto implica em desenvolvermos uma 

ferramenta compatível com os formatos originados pelas ferramentas de EDA no mercado. 

Portanto, os arquivos tratados, como a netlist dos circuitos, deverão ser adotados no formato 

original de saída da ferramenta de síntese e entregues ao restante do fluxo com o mesmo 
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formato, possibilitando desta forma, a inclusão do algoritmo sem que nenhum dano seja causado 

ao fluxo original de projeto. 

 Será proposto aqui um algoritmo que é capaz de reduzir a potência estática de circuitos 

combinacionais já sintetizados de forma que tome como entrada a saída do projeto após o place-

and-route e entre novamente ao fluxo um circuito que não necessite ser tratado para que as 

demais etapas do fluxo sejam realizadas. Além disso, o desenvolvimento deste projeto pretende 

atender às situações reais de um projeto comercial levando em conta todas as dificuldades 

levantadas no estado da arte tomado como referência. 

 

1.5. Estrutura do documento 

 

 No capítulo 2 serão abordados alguns conceitos básicos a respeito de circuitos integrados 

VLSI, que serão indispensáveis para uma completa compreensão do trabalho aqui proposto. 

Naturalmente, estes conceitos serão direcionados à área de potência estática em circuitos 

integrados. Os conflitos e relações entre as potências estática e dinâmica serão apresentados. No 

capítulo 3 serão abordadas as técnicas disponíveis para a redução de potência estática. Uma 

explanação detalhada irá nos permitir traçar um estudo comparativo entre estas técnicas, de 

modo que se possa justificar claramente a escolha da técnica escolhida e aqui tratada, técnica 

Dual-VTH. No capítulo 4 serão apresentados os principais trabalhos do estado da arte atual 

relativos à redução de potência estática. De modo que uma descrição breve, ressaltando os 

principais pontos de cada trabalho, será feita. Uma abordagem comparativa e analítica se dará 

com o intuito de se localizar possíveis contribuições para o estado da arte, bem como escolher as 

principais bases que nortearão este trabalho. No capítulo 5 a metodologia proposta será 

apresentada detalhadamente, cobrindo todos os pontos que estão ligados aos objetivos deste 

trabalho, bem como as justificativas na estratégia de reduzir potência e se adaptar ao fluxo de 

projeto de sistemas integrados. Em seguida, no capítulo 6, serão apresentados os resultados 

obtidos assim como as contribuições dadas. No capítulo 7, serão apresentadas as conclusões, 

bem como, os futuros trabalhos propostos. Por fim, a bibliografia completa contendo todas as 

fontes usadas e estudadas para a realização deste trabalho serão apresentadas. 

 



Capítulo 2 

Conceitos Básicos 

 Alguns conceitos devem ser esclarecidos e reforçados para a compreensão deste 

trabalho. Na fase preparatória do presente projeto foram desenvolvidos estudos desde 

conceitos básicos até conceitos mais complexos e direcionados a redução de potência 

estática. Neste capítulo serão abordados tópicos como o comportamento das correntes de 

fuga em um transistor CMOS, o consumo de potência, as diferentes potências que constituem 

a potência total em um circuito, a análise estática de tempo em um circuito e a extração de 

detalhes das bibliotecas de standard cells para a obtenção de parâmetros necessários à 

resolução do nosso problema. É importante salientar que todos os conceitos foram 

direcionados à potência estática e sua redução. 

 

 

2.1. Estudos preliminares 

 

 Em um circuito digital temos quatro fontes de dissipação de potência. Estas fontes 

consistem em potência dinâmica de chaveamento, potência de curto-circuito, potência estática 

de polarização e potência de leakage. 

 A equação abaixo descreve o consumo total de um circuito digital. 

 

leakageestáticaopolarizaçãcircuitocurtodinâmicoochaveament PPPPP +++= − __  
(1.1) 
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  A dissipação de potência de chaveamento é causada pela carga e descarga do circuito. 

Considerando CL como o modelo da capacitância de saída de uma porta lógica, que inclui a 

capacitâncias de roteamento e as capacitâncias de entrada dos fanouts conectados, a figura 

2.1  descreve a localização e o comportamento de carregamento desta capacitância.  

 

 

Figura 2.1: Correntes de carga e de curto-circuito. 

 

 Na figura 2.1, CL é carregado através do transistor pMOS. Considerando este inversor 

e assumindo que a forma de onda de entrada tem os tempos de subida e de descida iguais a 

zero, o consumo de energia durante a transição de nível baixo para alto pode ser calculado 

integrando-se a potência instantânea dentro do intervalo de tempo de interesse. 
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(1.2) 

 

 Na equação 1.2, podemos ver que é dissipada uma energia proporcional à capacitância 

de saída e ao quadrado da fonte de alimentação.  

 

2
)(

2

000

ddL
outoutLout

out
LoutVC

VC
dvvCdtv

dt

dv
CdtvtiE

ddL
==== ∫∫∫

∞∞∞

 

(1.3) 

 

A equação acima mostra que apenas metade da energia drenada é armazenada na 

capacitância, sendo a outra metade dissipada no transistor pMOS.  
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 Para a análise de quanto o circuito consome de potência dinâmica é necessário levar 

em conta a freqüência de chaveamento do mesmo, de forma que temos a potência dinâmica 

como na equação abaixo.  

 

fVCP ddLdinâmicoochaveament
2

_ =  (2.4) 

 

 Esta potência era considerada um fator dominante em comparação com as outras 

potências nos circuitos para tecnologias abaixo de 0,18 µm. A potência de curto-circuito por 

outro lado acontece primordialmente quando em determinado instante do chaveamento, 

ambos os transistores, nMOS e pMOS, no caso do inversor, estão conduzindo. Isto causa um 

caminho direto entre a fonte de alimentação e o aterramento do circuito. O consumo de 

potência de curto-circuito pode ser aproximado pela equação abaixo. 

 

( ) fVVKP THddcircuitocurto ⋅⋅−=− τ
32  (2.5) 

 

 Onde K é uma constante que depende das dimensões do transistor e da tecnologia de 

fabricação. Já τ consiste nos tempos de subida e descida do sinal. Estas duas fontes de 

dissipação de potência são consideradas fontes de dissipação de potência dinâmica, uma vez 

que tratam de potências dissipadas na ocorrência de uma transição. Já a potência estática está 

relacionada a correntes que fluem através dos transistores quando os terminais das portas 

lógicas não estão mudando.  

 

Figura 2.2: Nível de tensão degradada como sinal de entrada resultando em consumo de 

potência estática 
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 A  figura 2.2 ilustra a potência estática de polarização. Nesta situação, o transistor na 

entrada do inversor causa um estado “weak-ON” (“levemente” ligado) no transistor pMOS. 

Desta forma uma corrente estática de polarização é criada da fonte de alimentação para o 

“terra”. Já a corrente que flui da fonte de alimentação para o “terra” sem a degradação da 

entrada ou lógica pseudo-nMOS é conhecida como potência de leakage.  

 

2.2. Potência Estática 

 

 Para tecnologias onde correntes de leakage são predominantes, é necessário entender o 

consumo de potência estático de forma que possamos montar estratégias para reduzi-lo. As 

três formas de correntes de leakage, consideradas na presente abordagem, estão representadas 

na  figura 2.3 abaixo. 

 

 

Figura 2.3: Correntes de leakage majoritárias. 

  

2.2.1. Correntes de sub-threshold 

 

 Como comentado em sessões anteriores, as fontes de tensão que alimentam os 

circuitos foram reduzidas com o passar do tempo a fim de se poder controlar a potência 

dinâmica dos circuitos. Ao mesmo tempo, fez-se necessário reduzir as escalas das tensões de 

threshold de modo a se obter uma capacidade de fornecimento de corrente alta. Visto que com 

a diminuição da tensão de threshold, temos um aumento das correntes de sub-threshold, as 

Substrato 

Dreno Porta Fonte 

Poço 

Leakage de porta 

Leakage de sub-threshold 

Corrente de junção 
reversamente polarizada 



 30 

proporções de redução de escala não foram feitas igualmente para as tensões de alimentação e 

de threshold. 

 As correntes de sub-threshold ocorrem entre o dreno e a fonte dos transistores quando 

os mesmos estão operando em inversão fraca, ou seja, a tensão fornecida na porta do 

transistor é menor que a tensão de threshold. A corrente entre dreno e fonte é composta pela 

corrente de “drift” e pela corrente de difusão. Sendo a corrente de difusão dominante quando 

se trata de corrente de sub-threshold.  Do modelo de transistor BSIM, a corrente de sub-

threshold de um MOSFET é dada pela equação (2.6)  [26].  
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q

KT
VTH =  e n é o coeficiente de variação sub-threshold. 

(2.8) 

 

2.2.2. Corrente de tunelamento de gate 

 

A fim de se controlar os efeitos de pequeno canal, a espessura do oxido de gate foi 

sendo reduzida a cada nova tecnologia. Contudo, a cada redução de espessura, o campo 

elétrico tornou-se cada vez maior, resultando em uma corrente de tunelamento através deste 

isolante da porta do transistor. Esta corrente é devido ao tunelamento de elétrons ou lacunas 

da região do poço e das regiões superpostas gate - dreno/fonte. Nesta abordagem, considera-

se que para um SiO2 padrão usado como o oxido isolante no gate, tem-se que para 

dispositivos pMOS a corrente de gate é tipicamente uma ordem de magnitude menor do que 

para dispositivos nMOS com o  mesmo TOX e o mesmo VDD. Isto se deve ao fato de que 

muito mais energia é requerida para o tunelamento das lacunas do que para o tunelamento dos 

elétrons. Nesta abordagem também iremos considerar que, para transistores com óxido de 

gate SiO2 padrão, as correntes de porta para dispositivos pMOS são desprezíveis.  
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2.2.3. Corrente de junção PN reversamente polarizada 

 

No transistor MOS temos duas junções PN referentes às junções do dreno/fonte com o 

poço do transistor. Tipicamente estas junções estão polarizadas reversamente, causando uma 

corrente de leakage que é função da área da junção e da concentração de dopantes.   
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3

4
*2

h
qmA

π

=

, hq
mB 3

*2=
, m* é a massa específica do elétron, Eg é o “gap” da 

banda de energia, Vapp é a polarização reversa aplicada, “E” é o campo elétrico na junção, “q” 

é a carga do elétron e “h” é (½)π vezes a constante de Planc.  

 É importante salientar que mesmo para as atuais tecnologias de ponta, correntes de 

junção PN reversamente polarizadas são desprezíveis face às demais correntes em jogo. 

 

2.3. Implicações do aumento da tensão VTH nos circuitos lógicos 

 

 De acordo com o modelo de atraso de Elmore  [13], faremos uma análise do circuito da 

figura 2.4, a fim de compreender como se dá o atraso em relação à tensão de threshold.   

 A figura 2.4 representa uma porta lógica NAND e pode ser analisada usando uma rede 

equivalente RC. Cada transistor tem uma resistência equivalente Rj e cada nó nas suas n 

entradas possuem uma capacitância associada Cj. O circuito da rede RC equivalente é 

mostrado na figura 2.5.  
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Figura 2.4: Porta lógica NAND com n entradas  [13]. 

 

 Analisando o circuito da figura 2.4, podemos compreender como a mudança na tensão 

de threshold implica na mudança no atraso do circuito. 

 

 

Figura 2.5: Circuito equivalente da rede pull-down (PDN)  [14]. 

 

 Uma vez que a tensão de threshold implica numa mudança direta na resistência ON 

dos transistores, claramente podemos observar que o atraso do sinal para atravessar o circuito 

da figura 2.5 será maior. Analisando o circuito RC, vemos que com o aumento das 

resistências, a freqüência de corte do filtro passa-baixas gerado será menor, implicando num 

maior atraso. A figura 2.6 mostra a variação dessa resistência ON com a variação da tensão de 

threshold. 
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Figura 2.6: Relação entre RN e VTH  [14]. 

 

 A  figura 2.6 indica que um aumento da tensão de threshold implica no aumento da 

resistência equivalente de cada transistor, de forma a resultar num maior atraso de 

propagação. Normalmente, esta tensão de threshold é empiricamente definida e possui um 

valor em torno de 20% da tensão de alimentação do circuito a fim de se manter o desempenho 

dos circuitos  [21]. Para tensões de alimentações baixas este percentual pode ser ainda menor, 

o que implicaria como já visto, em um aumento da corrente de leakage. 

 

2.4. O conflito entre potência dinâmica e estática 

 

 A maneira mais efetiva de diminuir a potência dinâmica é reduzindo a tensão de 

alimentação. Nos últimos quinze anos as tensões de alimentação vêm sendo dimensionadas de 

maneira que seus valores vêm caindo de 5 V para 3,3 V para 2,5 V para 1,2 V, etc. Esta 

redução resulta em valores menores de correntes nos transistores e conseqüentemente 

velocidades menores. Se nós ignorarmos a saturação da velocidade e alguns dos outros efeitos 

que ocorrem abaixo de 90nm, a corrente de dreno para um MOSFET pode ser aproximada 

pela equação 2.11.  
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 Onde o µ é a mobilidade dos portadores de carga, COX é a capacitância do gate, o VTH é 

a tensão de threshold e VGS é a tensão de porta-fonte. A partir desta equação podemos ver que 

precisamos reduzir a tensão de threshold (VTH), da mesma forma como a tensão de 

alimentação vem sendo reduzida. Contudo, ao reduzirmos a tensão de threshold iremos causar 

um aumento exponencial na corrente de sub-threshold, como foi mostrado na equação 2.11. 

Estas reduções na tensão de threshold e de alimentação do circuito eram razoáveis enquanto o 

consumo estático era relativamente mais baixo que o consumo dinâmico.  No entanto, a partir 

de tecnologias de 90nm o consumo estático passou a ser um problema tão grande quanto o 

consumo dinâmico. Isto explica porque estas tensões vêm sendo reduzidas em proporções 

diferentes. 

 

2.5. Redução em escala da tensão de threshold 

 

 Como explanado anteriormente, a redução da tensão de alimentação nos permite 

reduzir o consumo em circuitos integrados CMOS. A redução da tensão de threshold, dada 

uma tensão de alimentação fixa, resulta no aumento da velocidade do circuito devido ao 

incremento na tensão de overdrive (|VGS| – |VTH|) do transistor. Desta forma a redução da 

tensão de threshold permite uma redução em escala da tensão de alimentação sem causar 

prejuízos ao desempenho do circuito. A  figura 2.7 mostra um gráfico com a variação da 

tensão de alimentação em função dos atrasos causados. 

  

 

Figura 2.7: Variação do atraso em um inversor CMOS com a tensão de alimentação para 

diferentes tensões de threshold (Tecnologia CMOS 0.18 µm)  [10]. 
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 A figura 2.7 demonstra como a variação do atraso se dá à medida em que aumentamos 

a tensão de alimentação para diferentes tensões de threshold. Como visto anteriormente, 

quanto menor a tensão de alimentação maior será o atraso. Além disso, vemos que com o 

aumento da tensão de threshold, as curvas de atraso apresentam um offset entre elas. A partir 

do gráfico observamos que, uma vez que a relação (VTH/ VGS) é mantida constante, o aumento 

do atraso devido à redução da tensão de alimentação pode ser limitado. 

 Apesar da melhora no desempenho do circuito obtida com a diminuição da tensão de 

threshold, existem alguns problemas que surgem em tecnologias de fabricação mais recentes. 

Devido a limitações na potência máxima de leakage em modo standby ou no modo ativo, 

variações de die para die e variações de características internas, a redução da tensão de 

threshold vem sofrendo um retardo em relação à redução de tensão de alimentação a cada 

nova tecnologia de fabricação. 

Uma limitação na redução de tensão de threshold pode ser observada na equação 2.6. 

A variação exponencial da corrente de sub-threshold com a variação da tensão de threshold 

pode causar sérios problemas. Leakage devido a correntes de sub-threshold é uma fonte 

primária de dissipação de potência em um circuito CMOS em estado idle.  Outro problema 

significante que surge com a redução da tensão de threshold são os efeitos de variação de die 

para die, que são relativos a diferenças de wafer para wafer devido à temperatura do processo 

de fabricação, polimento, etc. Há também variações internas devido a defeitos de fabricação. 

 

2.6. Biblioteca 

 

 Uma das primeiras etapas para a implementação de projetos Low-Power é a seleção de 

bibliotecas de standard cells e um conjunto de compiladores de memória que suportem a 

estratégia Low-Power utilizada no design  [1]. 

  

2.6.1. Bibliotecas de Standard cells 

 

 Em bibliotecas em nível de IP-cores (Intellectual Property cores), certos detalhes das 

características dos circuitos são invisíveis ao projetista, permitindo uma implementação e 

verificação em um nível de abstração mais alto. Este nível de abstração provê vistas da 
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biblioteca do projeto, de maneira que detalhes de fabricação e de modelagem dos transistores 

do chip não são preocupações do projetista. 

 Em bibliotecas de standard cells temos um nível de abstração tal que detalhes que 

seriam vistos no nível de transistor não são necessários. O projetista então trabalha com o 

front-end das vistas dos componentes das bibliotecas de maneira que detalhes internos das 

células e memória são removidos. Um conjunto de interfaces no nível de gate, a 

funcionalidade, o timing e a potência das células são suficientes para a síntese, place-and-

route, extração das impedâncias parasitas e análise pos-layout. 

 Alguns pontos são requeridos para uma vista de componente com o nível de abstração 

citado acima. 

• Modelos de timing – Para suportar múltiplas “corner synthesis”, otimização e 

análise; 

• Modelos físicos – Nível de abstração da forma do layout com portas de 

alimentação e sinais de entrada e saída; 

• Modelos de potência – Para suportar otimizações e análises de potência dinâmica e 

de leakage; 

• Modelos de testes – Para garantir cobertura de faltas. 

  

2.6.2. Caracterização de uma biblioteca de standard cells 

  

 Historicamente standard cells têm sido caracterizadas quanto ao processo de 

fabricação (comprimento do canal do transistor), tensão de alimentação e condições de 

temperatura. Por exemplo, temos “pior caso” (velocidade é lenta, baixa tensão de 

alimentação, alta temperatura), “melhor caso” (alta velocidade, alta tensão de alimentação e 

baixa temperatura) e “caso típico”. Com biblioteca de 90 nm ou menos, além da adoção de 

técnicas de gerenciamento de potência “agressivas”, tal caracterização torna-se cada vez mais 

difícil. Em tecnologias abaixo de 90 nm, os fios das interconexões tornam-se mais resistivos, 

de maneira que a impedância da rede de fios pode ser mais alta que as impedâncias de saída 

dos gates. 
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2.6.3. Potência de leakage em standard cells 

 

 A maioria das standard cells é projetada de tal forma que a potência é dissipada 

apenas quando sua saída ou estado muda. Existe uma potência que é dissipada quando as 

células estão conectadas à tensão de alimentação, mas não há atividade. Isto devido ao fato de 

que as correntes de leakage não são nulas. Este “vazamento” de corrente pode ser devido a 

correntes de sub-threshold em dispositivos MOS ou devido ao tunelamento das cargas através 

do óxido de gate, como explanado anteriormente. Em gerações mais antigas de tecnologia de 

fabricação de CMOS o leakage podia ser desprezado, contudo atualmente isto não pode ser 

feito. Utilizando-se células com VTH alto, pode-se reduzir este consumo de potência, no 

entanto há um compromisso entre este VTH alto e a redução do desempenho da célula. Para 

uma maior tensão de threshold, tem-se um desempenho pior. Com relação ao consumo devido 

ao tunelamento, não há uma mudança significativa com a variação da tensão de threshold.  

Similarmente à seleção entre um alto VTH e um VTH padrão, há um compromisso relativo à 

carga máxima suportada por gate entre leakage e desempenho. Uma alta capacidade de carga 

na saída ocasiona um alto consumo de potência de leakage. 

Um exemplo da especificação da potência de leakage de um porta lógica (inversor) 

extraída de uma biblioteca de standard cells está descrito na figura 2.8. O atributo 

cell_leakage_power consiste na potência de leakage média dissipada em uma célula. A 

unidade da ordem de grandeza desta potência é fornecida nos cabeçalhos do arquivo da 

biblioteca. Tipicamente este valor é dado em nanowatt.  

 

 

Figura 2.8: Especificações de potência de acordo com os estados da célula  

 

cell_leakage_power : 0.70; 

leakage_power() { 

when : "!I"; 

value : 1.17; 

} 

leakage_power() { 

when : "I"; 

value : 0.23; 

} 
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Entretanto, normalmente a potência de leakage depende do estado das entradas da 

célula. Para a obtenção desta informação utiliza-se o atributo leakage_power. No exemplo da 

figura 2.8 mencionado anteriormente, a potência de leakage dissipada quando o pino de 

entrada I está no nível lógico 0 (“!I”) é igual a 1,17 nW, já quando o nível lógico deste pino é 

igual a 1, a potência de leakage dissipada é igual a 0,23 nW.  

 Modelos dependentes dos estados nos pinos de entrada podem ser especificados para 

qualquer atributo na biblioteca de timing. Desta forma as especificações de dependência com 

os estados podem existir para potência, potência de leakage, tempo de transição, atrasos de 

subida e descida, restrições de timing, etc. Outro exemplo de potência de leakage de acordo os 

estados nos pinos de entrada está descrito na  figura 2.9. Contudo para propósitos de 

estimativa de potência, como é o caso deste trabalho, a média de potência de leakage para 

cada célula pode ser usada. 

 

 

Figura 2.9: Especificações de potência de acordo com os estados na entrada 

 

2.7. Análise Estática de tempo 

 

Análise estática de tempo é o processo de se adicionar os atrasos das células e os 

atrasos dos nós, de forma a se obter os atrasos dos caminhos e compará-los às especificações 

de tempo. Desta forma a análise estática permite encontrar a freqüência máxima do clock para 

um circuito e o ciclo de trabalho para os clocks. 

 Abaixo um exemplo ilustrativo dos atrasos para um circuito combinacional similar aos 

que serviram como benchmarks para a tomada dos resultados apresentados no capítulo 6. 

 

 

 

leakage_power() { 

when : "A1 !A2"; 

value : 259.8; 

} leakage_power() { 

when : "A1 A2"; 

value : 282.7; 

} 
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Figura 2.10: Circuito com atrasos discriminados. 

 

 A figura 2.10 mostra os atrasos das portas lógicas, bem como os atrasos nos fios de 

interconexões destas portas. Dados estes atrasos, o caminho crítico é determinado e destacado 

pela linha tracejada em azul. A  figura 2.11 demonstra em detalhes o caminho crítico e como 

seu cálculo é feito. Os tempos de atrasos são meramente ilustrativos, servindo apenas para a 

demonstração do conceito. 

 

 

Figura 2.11:Atraso do caminho. 

 

A  figura 2.11 mostra o cálculo do atraso do caminho. A ferramenta de STA calcula 

automaticamente para os milhões de caminhos do projeto. Isto é feito com o propósito de ter 

todos os atrasos para a síntese. Baseada nestes atrasos a ferramenta então escolhe as células 

para criar um circuito que atenda os requerimentos de timing. 

Atraso do caminho = 1 + 2 + 2 + 3 + 2 + 1 = 11 unidades de tempo 
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Outra maneira de saber se o circuito esta respeitando as restrições de tempo consiste 

em fazer uma simulação SPICE, a qual é muito precisa. Porém este método consome muito 

tempo de processamento. Desta forma a STA é uma abordagem mais indicada, quando a 

precisão não for um fator crítico. 

No caso de um engenheiro de arquitetura ou de projeto, a simulação é executada para 

testar aspectos funcionais do design. Já no caso de um engenheiro de síntese ou de “place-

and-route”, a execução da STA é feita para verificar se o projeto esta respeitando as restrições 

de tempo. A  figura 2.12 mostra como a STA se localiza dentro do fluxo do projeto. 

 

 

Figura 2.12: Fluxo descriminando a execução da STA. 
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2.7.1. Elementos da STA 

 

• Arcos de tempo nas células (Nem sempre são simétricos) 

• Arco de tempo dos nets  

• Clock  

• Timing check data 

 

2.7.2. Arcos de tempo: Transição de sinal 

 

Tempo de transição (Transition time) é o tempo que o sinal leva para mudar o estado 

de baixo para alto e de alto para baixo. STA mede o “input transition time” usando os limites 

do slew, que consiste na taxa de transição. A figura 2.13 demonstra os tempos de transição de 

subida e descida. 

 

 

Figura 2.13: (a) Tempo de subida, (b) Tempo de descida. 

 

 A  figura 2.13 mostra os sinais de subida e descida com seus correspondentes tempos 

de subida e de descida de acordo com suas tensões limites. Podemos ver claramente que o 

tempo de transição não é tomado entra os dois valores extremos dos estados do sinal, mas em 

relação a determinados limites na descida e na subida. 

 

2.7.3. Slew de transição de subida e de descida 

 

Os valores de limite são usados para calibrar os delays especificados na biblioteca. 

Desta forma, quando os limites especificados na biblioteca não estão em concordância com os 

limites usados, a ferramenta de STA escalona os limites para calcular os delays e os slews.  
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 Por exemplo. Slew medido é de 0.05 na faixa de tensão 40-60 (20% de troca de 

estados). Na biblioteca os limites de slew são 10-90 (80% de troca de estados). Desta forma o 

novo slew é calculado 0.05 x 80/20 = 0.20. A  figura 2.14 exemplifica isto. 

 

 

Figura 2.14: Limites nos slews de saída e entrada. 

 

 O valor do limiar superior determina o tempo atual no qual o dispositivo liga e 

permanece ligado. Já o valor do limiar inferior determina o tempo no qual o dispositivo 

desliga e permanece desligado. Tipicamente os “slews” estão em uma estreita faixa de tensão 

(40-60, 33-66), a fim de se tomar uma porção mais linear da transição. 

 

2.7.4. Transição de saída 

 

Na análise estática de tempo, toma-se que o Output Transition time da biblioteca e 

usa-se este valor como o Output Transition para a próxima célula no caminho. Nas bibliotecas 

o Output Transition time é calculado através de uma LUT, de forma que a partir de um 

template de tabela, também fornecido pela biblioteca nos dá a informação dos eixos da tabela. 

Abaixo temos um exemplo e um típico trecho da biblioteca. As definições do que “index_1” e 

“index_2” representam está no próprio template. 

 

 

Figura 2.15: Exemplo de um template de transição de subida. 

Slew de descida 

80 

20 

Sinal 

Limiar superior de 
descida do slew 

Limiar inferior de 
descida do slew 

Slew de subida 

Limiar superior de 
subida do slew 

Limiar inferior de 
subida do slew 

rise_transition(delay_template_7x7) {  
index_1 ("0.05, 0.15, 0.6, 1.4, 2.3, 3.3,4.5");  
index_2 ("0.00035, 0.021, 0.0385, 0.084, 0.147, 0.231, 0.3115");  
values ( \  
"0.049669, 0.293559, 0.504914, 1.054467, 1.815376, 2.829936, 3.802228", \  
...  
"0.114690, 0.331215, 0.530978, 1.073969, 1.825687, 2.834624,  3.805160"); } 
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Cada célula da biblioteca também contém o output transition computado como uma 

função do slew de entrada e da carga de saída. Desta forma ele é usado como o input 

transition da próxima célula para se calcular o atraso. 

 

2.7.5. Atraso das células 

 

Cada célula tem um ou mais arcos de tempo, e cada arco de tempo tem um atraso de 

propagação. Este atraso de propagação através de célula é conhecido como o atraso da célula. 

Este atraso é determinado por; 

 

• Atraso intrínseco do arco de tempo; 

• A carga que a célula está suportando; 

• A transição de entrada, também conhecida como slew de entrada.  

 

 

Figura 2.16: Arcos de tempo e atrasos associados. 

 

Os tipos de atrasos de células incluem os seguintes parâmetros; 

 

• Transição - Consiste no tempo em que um pino leva para mudar de estado de nível 

lógico baixo para alto e de alto para baixo. 

• Atraso intrínseco - É definido como o delay na célula quando um sinal com tempo 

de transição igual a zero é aplicado na entrada da célula sem carga na saída. 
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• Atraso de propagação - É o tempo a partir da mudança de estado na entrada até a 

mudança de estado na saída. 

 

 

Figura 2.17: Atrasos na célula. 

 

2.7.6. Limiares de saída e de entrada no cálculo do delay das células 

 

 As ferramentas de STA medem de forma padrão, o atraso da célula de 50% do sinal de 

entrada para 50% do sinal de saída. Na figura 2.18 abaixo, os atrasos de subida e de decida 

são medidos de 60% da entrada e de 40% da saída. 

 

 

Figura 2.18: Limites de descidas e subidas das entradas e saídas da célula. 

 

 A maioria das bibliotecas de células usa LUT para prover os valores de atrasos como 

uma função do slew de entrada e da carga de saída, como ilustrado na figura 2.19. Os modelos 
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das LUT’s têm precisão de simulações SPICE. Estes modelos requerem apenas algumas 

variáveis de entrada, além de serem muito rápidas nos cálculos dos delays dos caminhos. 

 

 

Figura 2.19: Exemplo de Look-up-Table (LUT). 

  

2.7.7. Atraso do fio 

 

Devido à resistência e a capacitância das interconexões, há uma porção do atraso dos 

projetos que são chamados de net delays.  

 

 

Figura 2.20: Atraso nos fios. 

 

 Usualmente o atraso dos fios é calculado de 50% da entrada até 50% da saída. Existem 

dois métodos básicos de estimação dos delays dos fios que conectam as células; 

 

• Physical Layout Estimation (PLE) – Que consiste em usar o projeto atual e 

informações físicas;  

• Wire-load Models – Consiste em um método estatístico.  
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 Para estimar o Net delay usando wire-load modes, usa-se sua resistência e sua 

capacitância. 

 

netnetnet CRDelay ⋅= , (2.12) 

 

 As ferramentas de STA usam wire-load models (WLMs) estatísticos para calcular a 

capacitância dos Nets, baseada no comprimento, fanout e área. 

  

2.7.8. Backannotation do atraso do Net 

 

 Quando já foi feito o place-and-route do design, as impedâncias parasitas extraídas 

(RC) nos dão informações que são recolhidas e passadas de volta para a ferramenta de síntese 

ou passadas diretamente como elementos parasitas para o cálculo de atrasos. Este processo é 

conhecido como Backannotation. A informação de backannotation é disponível nos formatos 

listados na tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1: Formatos e descrições de backannotation. 

Formato Descrição 

SPEF (Standard parasitic exchange format) Para extração de parasitas 

DSPF (Detailed standard parasitic format) Para extração detalhada de parasites 

RSPF (Reduced standard parasitic format) Para extração menos detalhada de parasitas 

SDF (Standard delay format) Para informações do atraso 

 

2.7.9. Slack 

 

 Slack é comumente conhecido como a diferença do tempo requerido e do tempo de 

chegada de um sinal na saída do caminho. Um engenheiro de síntese usa os valores de slack 

para identificar os caminhos nos quais podem ser feitas melhorias de área e de desempenho. 

Um slack positivo indica que o circuito obtido pela ferramenta de síntese satisfez as restrições 

de tempo. Já um slack negativo indica que o circuito obtido não satisfez estas restrições. 
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2.8. Conclusão 

 

Neste capítulo podemos obter as informações básicas para a compreensão das técnicas 

esplanadas posteriormente. Os modelos de potência estática utilizados foram detalhados e a 

necessidade de uma plataforma complexa o suficiente para atender aos requerimentos de 

tratamento dos circuitos digitais foi identificada, dada a complexidade que envolve o domínio 

de potência em circuitos integrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 

Técnicas de Redução de Leakage 

 

 Uma vez que o foco principal da presente abordagem é a redução de potência 

estática, serão apresentadas nesta seção apenas técnicas de redução de correntes de leakage 

em modo ativo de operação dos circuitos, bem como em modo de standby. Dentre tais 

técnicas serão introduzidas técnicas que trabalham no nível de abstração de portas lógicas, 

onde um circuito lógico é tratado sem interferir em detalhes físicos. Outro modo consiste em 

técnicas que possibilitam a redução de potência através de modificações no nível de 

transistores, bem como no nível de circuito.  

 Assim como mencionado em sessões anteriores, com a diminuição da escala dos 

circuitos, a potência de leakage torna-se parte significante na potência total do circuito. 

Nesta seção serão introduzidas apenas as técnicas referentes à redução de potência estática. 

Além disso, uma análise sobre as técnicas explanadas será feita de maneira que a escolha 

pela abordagem feita neste trabalho seja logicamente fundamentada.  

 

 

3.1. Redução de leakage 

 

 Atualmente existe uma série de técnicas de redução de potência, nos mais diversos 

níveis no fluxo de projeto de ASIC’s. Diferentes técnicas de circuito têm sido propostas para a 

redução de leakage em projetos sem que seus desempenhos sejam afetados por tais 

algoritmos. Estas técnicas podem ser classificadas com base em quando e como utilizam as 

informações de tempo, como por exemplo o slack.  
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Figura 3.1: Modos de operação 

 

Um design tem três principais modos de operação; 

• Modo normal 

• Modo Idle 

• Modo Desligado 

 

 No modo normal o circuito trabalha segundo suas funções, seguindo a lógica de seu 

funcionamento. A potência ativa devido às mudanças de estado e a potência de leakage 

devido às fugas de corrente nos transistores estão presentes. No modo Idle, o circuito tem suas 

mudanças de estado setadas de modo que o estado lógico do circuito é desconhecido. Neste 

caso, não há potência ativa, apenas consumo de potência de leakage. O terceiro modo consiste 

no modo desligado ou standby. Neste modo o circuito encontra-se em um estado conhecido 

que consome menos potência. Assim como no estado Idle não há a presença de potência ativa, 

apenas consumo de potência de leakage.  

As técnicas que utilizam slack em tempo de execução, podem ser divididas em dois 

grupos, dependendo se elas reduzem potência no modo standby ou no modo ativo dos 

circuitos. As técnicas que se propõem reduzir leakage em standby colocam o sistema inteiro 

em um modo de “baixo leakage” quando o esforço computacional não é requerido. Já leakage 

em modo ativo é reduzido desacelerando o sistema dinamicamente, mudando-se o VDD ou 

VTH quando o máximo desempenho não é requerido.  

 Na figura 3.2 encontra-se um gráfico relativo às técnicas de Low-Power utilizadas hoje 

em dia. 

 

Potência 

Ativo 

Leakage 

Normal Idle Desligado 
Tempo 
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Figura 3.2: Técnicas usadas atualmente em SoC  [22] 

  

 Observa-se no gráfico que as principais técnicas utilizadas para a redução de potência 

de SoCs (System on Chip) são Gated Clock, Multi-VTH, Power Gating e Multi-Supply-Voltage. 

A técnica Multi-VTH representa 20% do total das técnicas consideradas, e além disso é a de 

maior utilização dentre as técnicas de redução de potência estática. 

 

3.2. Técnicas para Redução de Potência Estática 

 

Esta subdivisão das técnicas de redução de leakage consiste no conjunto de técnicas 

que exploram o delay e o slack de caminhos não-críticos para reduzir potência estática. Estes 

métodos são estáticos, ou seja, são fixos, de modo que não podem ser mudados 

dinamicamente enquanto o circuito está em operação. 

 

3.2.1. Dual Threshold CMOS  [1] 

 
 Basicamente esta técnica consiste em explorar os possíveis slacks nos caminhos não 

críticos para reduzir consumo de potência. Deve-se salientar que ela é uma técnica de redução 

de potência estática. Como resultado, temos um circuito com menor consumo e com dois 

tipos de transistores com relação à tensão de threshold como ilustrado na figura 3.3. Dual 

threshold CMOS consiste numa técnica de redução de potência tanto para circuitos em modo 

ativo quanto para circuitos em standby.  
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Figura 3.3: Circuito com dois valores de VTH. 

 

 Para se obter transistores com diferentes tensões de threshold, os processos de 

fabricação podem variar algumas características como a dopagem do canal, o comprimento do 

canal, mudando a polarização de corpo e usando diferentes espessuras do óxido de porta. A 

alteração da tensão de threshold impacta basicamente em duas características principais da 

porta lógica, o atraso e o consumo de potência de leakage. O gráfico ilustrado na figura 3.4 

mostra o comportamento do atraso e potência de leakage de uma porta lógica para três valores 

de tensão de threshold distintos, VTH baixo (LVT), VTH padrão (SVT) e VTH alto (HVT). 

Observa-se portanto o aumento do atraso e a redução do consumo de potência de leakage à 

medida que a tensão de threshold aumenta. 

 

 

Figura 3.4: Leakage vs. Delay para uma biblioteca de 90nm  [1]. 

 

 Em situações onde o caminho crítico encontra-se com uma “folga”, há a possibilidade 

de que ele seja atrasado sem que o desempenho do circuito seja afetado. Uma vez que 

transistores com um VTH alto (HVT) têm sua corrente de sub-threshold reduzida, enquanto 

que os transistores com baixa tensão de threshold (LVT) têm correntes de sub-threshold mais 

elevadas, usa-se esta abordagem para otimizar a potência de forma que células que não estão 
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nos caminhos críticos possam ser trocadas por células com maiores VTH’s sem que o circuito 

seja afetado em relação ao desempenho. 

 A idéia básica consiste na troca de células LVT no caminho não-crítico por 

células HVT. A figura 3.5 mostra um exemplo em que o caminho não-crítico tem uma folga 

de atraso (slack) em relação ao caminho crítico de 5 ns. Isto implica que as alterações 

causadas pelas trocas de algumas células no caminho não-crítico, podem atrasar a informação 

em até o valor da folga. Na figura 3.6 algumas células no caminho não-crítico foram trocadas, 

de modo que o delay do caminho, o qual elas pertenciam, passou a ser 8 ns devido às trocas. 

 

 

Figura 3.5: Caminhos críticos e não-críticos. 

 

 

Figura 3.6: Troca das células LVT e HVT no caminho não-crítico. 

 

Isto exemplifica como este tipo de abordagem pode reduzir o consumo de potência 

estática, dado que as células HVT que foram colocadas no lugar das células LVT, consomem 

menos potência. Atualmente o uso de um fluxo Dual-VTH durante a síntese vem se tornando 
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relativamente comum  [1].  Isto envolve geralmente uma síntese inicial com uma biblioteca 

primária, seguida de uma otimização com uma ou mais bibliotecas com diferentes tensões de 

thresholds. 

 

3.2.2. Multiple Supply Voltage  [1] 

 
 Originalmente desenvolvida para a redução de potência devido ao chaveamento, esta 

técnica também ajuda na redução de potência de leakage, devido ao fato de que as correntes 

de leakage têm dependência com a tensão de alimentação, de modo que a sua redução implica 

na redução de tais correntes. 

 

 

Figura 3.7: Esquema de dois níveis de Multiple Supply Voltage. 

 

 A  figura 3.7 mostra a aplicação da técnica Multiple Supply Voltage com dois níveis de 

tensões de alimentação, alto VDD e baixo VDD. Uma vez que em um mesmo projeto serão 

encontradas células com níveis diferentes de tensão de alimentação, será necessário o uso de 

conversores de nível devido ao fato dos sinais de entrada e saída das portas lógicas serem 

comprometidos com a mudança das tensões de alimentação. 

 Para se alcançar um baixo consumo de potência sem comprometer o desempenho do 

projeto, dois métodos de diminuição de tensão de alimentação podem ser empregados. 

Atribuição estática e dinâmica das tensões de alimentação. A atribuição dinâmica será 

detalhada posteriormente. A atribuição estática é uma abordagem que tem como idéia 

principal atribuir tensões de alimentação baixas para os caminhos não-críticos e atribuição de 

tensões altas nos caminhos críticos. Isto se deve ao fato de que nos caminhos não-críticos há 

uma “folga” no slack, o que nos permite atribuir uma baixa tensão de alimentação nas portas 

lógicas dos caminhos não-críticos, que passaram a ter atrasos maiores, consumindo esta folga 

sem causar penalidades ao desempenho do projeto. 
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 Esta técnica, no entanto, possui a desvantagem de necessitar inserir conversores de 

nível que aumentam a área do circuito e causam atrasos significativos. Além disso, há a 

necessidade de um roteamento adicional para os níveis de tensão de alimentação, o que 

acarreta em uma maior área de projeto. 

 

3.3. Técnicas para a redução de leakage em modo standby 

 

 Esta é uma técnica comum no nível de arquitetura para manter o consumo de potência 

de blocos de circuitos críticos e de alto desempenho dentro de faixas específicas, colocando-

os em modo standby a qualquer momento, uma vez que os mesmo não estão sendo 

requeridos. As técnicas apresentadas a seguir exploram a idéia de colocar certas partes do 

circuito em modo standby quando estes blocos não estão processando informação visando à 

redução da potência de leakage. 

 

3.3.1. Transistor Stack Effect 

 

 O transistor stack é uma técnica de redução de leakage que é capaz de reduzir potência 

tanto no modo ativo, quanto no modo standby. Esta técnica baseia-se na observação de que 

dois transistores desligados conectados em série causam menos perda de potência por leakage 

do que apenas um único transistor. A corrente de leakage desse conjunto de transistores 

desligados chega a ser menor que a corrente de um único transistor mesmo que ele tenha o 

dobro do comprimento do canal. 

 

 

Figura 3.8: Corrente de sub-threshold versus número de transistores desligados em stack. 
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A  figura 3.9 mostra um esquemático de um conjunto de transistores nMOS e a 

aplicação desta técnica. Correntes de sub-threshold têm sua magnitude reduzida drasticamente 

quando dois ou mais transistores que não estão conduzindo são ligados em série. Este efeito é 

chamado “stack” e está ilustrado na figura 3.9  [11]. 

 

 

Figura 3.9: Dois transistores conectados em série formando uma “pilha” de transistores. 

 

 Considere os dois transistores na figura 3.10 abaixo. Quando ambos os transistores M1 

e M2 estão desligados, a tensão intermediária é positiva devido à pequena corrente de dreno. 

Como conseqüência dessa tensão positiva em Vx, temos alguns efeitos característicos. A 

tensão VGS de M1 torna-se negativa, conseqüentemente a corrente de leakage é bastante 

reduzida.  O potencial elétrico entre o corpo e a fonte de M1 torna-se negativa, resultando em 

um aumento na tensão de threshold e assim reduzindo leakage.  A tensão VDS de M1 é 

reduzida, resultando em um aumento na tensão de threshold de M1 e assim reduzindo leakage. 

 

 

Figura 3.10: Redução da potência dissipada pelo desligamento dos transistores 

 

I –   Corrente de sub-threshold; 
II –  Corrente de tunelamento no gate; 
III – Leakage induzido pelo gate no dreno. 
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3.3.2. Sleep Transistor 

 

 Esta técnica consiste em inserir um transistor extra, conectado em série na rede Pull-

up ou Pull-down das portas lógicas. Sua tarefa consiste em colocar o gate em modo standby 

quando necessário. Durante seu modo de operação o transistor extra é ligado a fim de se 

garantir um baixo consumo de leakage, reduzindo o consumo durante o modo standby. 

Contudo, o fato de que sabendo que se colocando dois transistores em série (efeito stack) 

reduzimos o consumo de leakage significativamente se compararmos com um único transistor 

desligado. Devido a este transistor extra (sleep transistor) a corrente será diminuída causando 

uma penalidade para o atraso da porta lógica. Desta forma esta técnica só poderá ser utilizada 

nos caminhos não-críticos do projeto. 

 Outro ponto que pode nos dar melhores reduções de consumo de leakage é a 

atribuição de um alto VTH para este transistor extra. Além disso, os transistores nMOS são 

preferíveis pois sua resistência, quando ligados, é menor para uma mesma largura de canal. 

Desta forma pode-se utilizar um transistor menor o que economizará área.  

 A  figura 3.11 demonstra um circuito com transistores “sleep” empregados para a 

redução de potência. 

 

 

Figura 3.11: Transistores “sleep”. 

 

 Na  figura 3.11, dois transistores pequenos são adicionados ao um gate convencional, 

a fim de se reduzir seu consumo de leakage. No modo standby o sinal de “sleep” (SL) é 
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ligado.  O transistor “sleep” nMOS é adicionado para prevenir qualquer eventual corrente de 

curto-circuito na saída. Devido ao fato dos transistores “sleep” não estarem presentes nos 

caminhos críticos, uma perda mínima no desempenho do circuito é detectada. 

 

3.4. Técnicas de redução de leakage em modo ativo 

 

 Nem todas as aplicações envolvendo sistemas integrados requerem um desempenho 

elevado em todos os momentos. Nestes circuitos é possível serem empregadas técnicas para a 

redução de potência de leakage que exploram a idéia de que reduzindo suas velocidades de 

processamento, há a redução tanto do consumo da potência de leakage como da potência 

dinâmica.  

 

3.4.1. Redução dinâmica de VDD (Dynamic VDD Scaling - DVS) 

 

 Redução dinâmica de tensão de alimentação torna-se mais eficiente em relação à 

atribuição dupla de tensão de alimentação uma vez que a atribuição da tensão de alimentação 

é feita segundo a demanda de desempenho dos circuitos os quais ela alimenta. Uma tensão de 

alimentação mais alta permite um alto desempenho do circuito. Contudo, como explanado no 

capítulo 2, quanto maior a tensão de alimentação do circuito maior será seu consumo de 

potência. Desta forma, em células do circuito ou mesmo para um conjunto de células que 

demandem um desempenho menor, a atribuição dinâmica levará isto em conta de modo a 

reduzir a tensão de alimentação destes circuitos e conseqüentemente o consumo de potência 

iria ser reduzido. 

 

3.4.2. Redução dinâmica de VTH (Dynamic VTH Scaling – DVTS) 

 

 De forma similar ao DVS, explanado anteriormente, a técnica de redução dinâmica de 

tensão de threshold pode ser usada, a fim de se reduzir a potência de leakage em circuito com 

tecnologias inferiores aos 100 nm. Nesta técnica, uma vez que a carga de trabalho do circuito 

é menor que a máxima, o sistema operacional reduz a freqüência do clock e o hardware de 

DVTS, responsável pelo controle da tensão de threshold a aumenta, no intuito de 

proporcionar uma redução de consumo de potência.  Em casos onde não há uma carga de 
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trabalho, a tensão de threshold pode aumentar significativamente de modo a chegar ao limite 

de polarização de corpo do transistor, reduzindo o máximo de potência. 

 
3.4.3. Power Gating 

 
 Potência de leakage, como foi visto em sessões anteriores, cresce em cada nova 

geração da tecnologia CMOS. Esta potência não é somente um desafio para produtos portáteis 

que funcionam à bateria, mas vem se tornando algo significativo em dispositivos de alto 

desempenho com roteadores, servidores, etc. A fim de se poder reduzir este consumo de 

potência nos circuitos integrados, é desejável a inserção de mecanismos que desliguem certos 

blocos do sistema que não estão sendo utilizados. Esta técnica é chamada de Power Gating. 

 A técnica de Power Gating usa a tensão de alimentação como a principal fonte de 

redução de correntes de leakage. Ela consiste no uso de um transistor como chave que pode 

cortar a alimentação ao circuito durante o modo de standby. Tipicamente este transistor 

“chave” é colocado entre a linha de alimentação e o gate, ou entre a base inferior do gate e a 

linha do “terra”. Este transistor permanece ligado no modo ativo do circuito e desligado no 

modo standby. A fim de reduzir correntes de leakage, faz-se com que este transistor tenha 

uma largura de canal menor do que a largura total dos transistores que estão ligados, além 

disso, há o efeito de “stack”. Contudo, isto causa uma degradação no desempenho do circuito 

quando em modo ativo. 

 

 

Figura 3.12: Diagrama de blocos de um SoC com Power Gating  [1]. 

 

 A  figura 3.12 mostra um diagrama de blocos interligados, onde há a presença de um 

controlador de Power Gating. A ação de desligar determinados blocos ou agendar tarefas 

pode ser feita via software através do sistema operacional. Uma alternativa a isto pode ser um 
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controle de potência no nível de sistema via hardware. Utilização da técnica Power Gating 

pode ser aplicada para a redução de leakage de diversos circuitos em um mesmo subsistema. 

Para melhor compreensão dos gráficos das  figura 3.13 e figura 3.14, é necessário a 

introdução de dois termos, SLEEP, que consiste no evento que inicia a entrada em modo Low 

Power e WAKE, que inicia o retorno do subsistema ao modo ativo. 

 

 

Figura 3.13: Perfil de atividade sem Power Gating 

 

 A  figura 3.13 mostra um exemplo de um perfil de atividade de um subsistema usando 

outra técnica chamada Clock Gating. Vemos que o sistema apresenta uma redução de 

potência quando se encontra em modo standby. Os eventos WAKE e SLEEP estão 

sincronizados com o clock nesta técnica. Contudo, esta redução pode ser maior com a técnica 

Power Gating. 

 

Figura 3.14: Perfil de atividade com Power Gating 
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 A  figura 3.14 mostra um exemplo de um perfil de atividade de um mesmo subsistema 

com uma implementação básica de Power Gating. Pode-se notar que o tempo de resposta 

entre o evento WAKE e o clock pode ser significativo devendo ser analisado e tratado quando 

este evento não possa ser ignorado e venha a causar penalidades ao desempenho do sistema. 

Além disso, a redução do consumo de potência quando o circuito está em modo standby é 

visível e deve-se às características da técnica, detalhadas anteriormente. 

 

3.4.4. MTCMOS 

 

 Multi-Threshold CMOS (MTCMOS) consiste em uma abordagem popular da técnica 

Power Gating, em que mais de uma tensão de threshold é utilizada. Esta abordagem usa 

dispositivos com HVT para chaves de potência. A  figura 3.15 é uma estrutura do MTCMOS, 

onde um bloco com LVT usa chaves com HVT para Power Gating. O transistor LVT na 

lógica do circuito, permite um alto desempenho operacional.  

 

 

Figura 3.15: Esquemático de circuito MTCMOS  [17]. 

 

 Contudo, a introdução de dispositivos às fontes de alimentação dos circuitos com 

MTCMOS, acarreta penalidades no desempenho. Em geral, apenas um tipo de transistor HVT 

é suficiente para a redução de leakage. 

 Uma ressalva importante a ser feita sobre esta técnica é o fato de que ela é capaz de 

reduzir o consumo de potência apenas no modo standby, pois os a introdução desses 
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dispositivos, só afeta a potência estática do circuito quando os mesmo estão cortados. Quando 

ligados, o circuito funciona normalmente. Além disso, a inserção de grandes transistores 

(sleep transistor) pode acarretar um aumento significativo na área e no atraso do circuito.  

 

3.4.5. Body Biasing 

 

 Esta técnica tem sido utilizada comercialmente em chips de memória desde 1970. Já 

no caso de circuitos lógicos, Body Biasing tem sido aplicada desde 1990 para redução de 

potência. Esta técnica consiste em polarizar reversamente o corpo do transistor de modo a 

reduzir as correntes de fuga no transistor. Originalmente a polarização do substrato foi usada 

para reduzir leakage em modo standby em aplicações portáteis.  

 Uma técnica existente de Body Biasing consiste na chamada VTCMOS (Variable 

Threshold CMOS), na qual para atingir diferentes tensões de threshold este esquema usa um 

circuito de polarização do substrato para o controle do “body bias”. Enquanto a técnica 

VTCMOS muda o VTH, baseada nos estados ativos e de standby, existe outra técnica chamada 

DVTS (Dynamic Voltage Scaling) que consiste na modificação do VTH baseada na demanda 

de desempenho do circuito. Desta forma durante o modo ativo do circuito, a tensão de 

threshold pode ser variada dependendo do requerimento de desempenho do sistema. 

 

3.4.6. Variable Threshold CMOS (VTCMOS) 

 

 Variable Threshold CMOS (VTCMOS) consiste em uma técnica de Body Biasing. Na  

figura 3.16 um esquemático é mostrado para exemplificar a técnica. 

 

 

Figura 3.16: (a) Variable Threshold CMOS e (b) Realização da polarização de corpo pela 

mudança da tensão de fonte com seu aterramento  [23]. 
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 A figura 3.16, demonstra como é possível através desta técnica dispor de diferentes 

tensões de threshold (a), via a polarização do substrato do transistor (b). Nesta técnica, uma 

vez que o circuito encontra-se em modo ativo, uma tensão de polarização de corpo igual a 

zero é aplicada. Já em modo standby, uma tensão de polarização é aplicada de modo a 

aumentar a tensão de threshold a fim de cortar a corrente de leakage. Uma desvantagem desta 

técnica é o fato da necessidade de uma rede extra de interconexões para a tensão de 

polarização de corpo dos transistores. Isto implica diretamente no aumento de área.  

  

3.5. Escolha da técnica aplicada 

 

 As técnicas apresentadas compõem o conjunto das mais significativas encontradas nas 

bibliografias disponíveis atualmente. Pudemos observar que cada uma tem suas vantagens e 

desvantagens, podendo ser mais ou menos indicadas para determinado objetivo relacionado à 

redução de potência. 

 Neste trabalho um dos pontos de partida foi à idéia de um algoritmo que otimizasse 

potência estática no nível de portas lógicas. Desta forma, técnicas no nível de transistor não se 

encaixariam em nosso objetivo. O fundamento principal por tal escolha se deve ao fato de 

que, nestes casos, a construção de uma biblioteca de standard cells utilizando tais técnicas se 

faria necessário. No entanto, isto seria inviável para a pretensão deste trabalho de dissertação 

de mestrado. Bibliotecas atualmente são constituídas de uma quantidade expressiva de células 

que são relativamente complexas e muito precisamente modeladas. Além disso, para estes 

casos em que a otimização de se dá no nível de transistor, as bibliotecas aumentariam 

significativamente devido às várias possibilidades em termos dos parâmetros geométricos dos 

transistores que compõem cada porta lógica. 

 Outra forma de redução de potência, além das abordagens que trabalham com a tensão 

de threshold, consiste em reduzir a potência consumida devido ao tunelamento de cargas 

através do óxido de porta. Nesta técnica a espessura do óxido varia de forma que em certos 

transistores, dentro das portas lógicas, responsáveis por uma parte significativa do consumo, 

sua espessura de óxido seja aumentada. Naturalmente existem compromissos entre esta 

mudança e o desempenho do circuito. Contudo, segundo  [4], acredita-se que, com o 

desenvolvimento de novas tecnologias de materiais isolantes, esta potência será reduzida de 

forma que seu consumo não acarretará um problema para a potência do circuito como um 
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todo. Além disso, esta é uma técnica no nível de transistores, que foge do escopo do trabalho. 

 A figura 3.17 mostra uma previsão para o crescimento das potências totais dissipadas 

em circuitos integrados. 

 

 

Figura 3.17: Crescimento das potências totais dissipadas em chip  [4]. 

 

 Vemos na figura 3.17 que a tendência, com o passar dos anos em termos de consumo 

de potência em relação às correntes de fuga através do óxido de porta, tem seu crescimento 

comparável ao da potência devido às correntes de sub-threshold. No entanto, há estimativas 

de que com o advento da tecnologia de materiais isolantes, este problema poderá ser reduzido. 

Este é um fator que auxiliou na escolha da técnica estudada e desenvolvida neste trabalho. 

 Outro ponto que deve ser ressaltado, diz respeito às técnicas que trabalham no nível de 

portas lógicas, inserindo ou removendo células no design. Uma vez que estas técnicas não 

poderiam ser aplicadas após a etapa de place-and-route, a confiabilidade de tais técnicas no 

quesito de inclusão no fluxo de projeto, um dos objetivos deste trabalho, se tornaria inviável. 

Estas técnicas apenas poderiam ser posicionadas após a síntese e nunca após o place-and-

route, já que a inserção ou a remoção muda quesitos como o posicionamento e a área 

ocupada. Outro ponto importante sobre o posicionamento do algoritmo no fluxo, consiste no 

fato de que a extração de elementos parasitas dos circuitos após a síntese está incompleta, 

sobretudo em tecnologias abaixo de 90nm. Isto diz respeito às técnicas que inserem e 

removem células no design, como também técnicas que apenas trocam células semelhantes 

em área e funcionalidade. Após o posicionamento e o roteamento as impedâncias parasitas 

das interconexões, em tecnologias abaixo de 90 nm, podem ser superiores às cargas de saída 
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das células, como explanado anteriormente. Isto causaria uma incerteza muito maior e uma 

não garantia de que as restrições de tempo dos circuitos seriam respeitadas.  

 Como o explanado acima, partimos para a escolha das técnicas dual-threshold, pois 

atenderia todas as questões citadas. Outra questão poderia surgir em relação a esta escolha. 

Por que utilizar apenas dois níveis de tensão de threshold? Em  [15], a fim de se reduzir a 

potência consumida, é demonstrado que se usando células de uma biblioteca que possui várias 

combinações de VTH não se obtém resultados tão satisfatórios que compensem sua utilização. 

Bibliotecas de células que possuem conjuntos de portas lógicas com todos os transistores com 

alto VTH bem como conjuntos de portas lógicas com todos os transistores com baixo VTH são 

suficientes para desenvolver estratégias para reduzir potência. Além disso, esta referência 

mostra que o valor ótimo de diferença entre o valor de alto VTH e de baixo VTH é 0,1 Volt. 

 A  figura 3.18 abaixo mostra a potência em função da tensão de threshold para uma 

biblioteca com várias tensões VTH’s e para uma biblioteca com apenas dois. 

 

 

Figura 3.18: Combinação de VTH’s em uma biblioteca de células  [15]. 

  

 Observamos na figura 3.18 que bibliotecas complexas com vários VTH’s disponíveis 

consomem menos potência, contudo sua otimização é muito baixa em relação à biblioteca que 

possui apenas dois VTH’s (apenas 4-7%). 

 A escolha da técnica dual-threshold baseou-se portanto nos seguintes argumentos: 

abordagem no nível de abstração de portas lógicas, utilização de uma biblioteca de standard 

cells comercial e flexibilidade para a inclusão do algoritmo proposto tanto após a síntese 

quanto após o posicionamento e roteamento das células.  
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3.6. Conclusão 

 

Neste capítulo foram introduzidas as principais técnicas disponíveis na literatura com 

o objetivo de reduzir a dissipação de potência de leakage em circuitos integrados. 

Basicamente, estas técnicas podem ser classificadas de acordo com o modo de operação do 

circuito na qual elas serão aplicadas, que são o modo standby e o modo ativo. A finalidade 

principal deste capítulo foi possibilitar o entendimento da estratégia definida para a escolha da 

abordagem pretendida, a partir de um estudo comparativo das técnicas apresentadas. No 

capítulo seguinte, serão apresentados alguns dos principais trabalhos do estado da arte atual 

que utilizam a técnica Multi-threshold para a obtenção de circuitos com consumo de potência 

estática reduzido. 



Capítulo 4 

Estado da arte 

 Este capítulo tem como finalidade a apresentação de uma revisão bibliográfica de 

todos os trabalhos acadêmicos publicados nas três últimas décadas, que forem relevantes 

para o tema proposto nesta dissertação. Serão abordados e métodos de redução de potência 

em nível de transistor, em nível de portas lógicas e abordagens que contemplem estas duas de 

forma complementar. Uma análise crítica será feita, de modo que a abordagem do algoritmo 

proposto na metodologia será fundamentada na resolução de deficiências críticas 

encontradas nos trabalhos detalhados neste capítulo. 

 

4.1. Trabalhos relacionados 

 

 A busca por algoritmos que implementam uma redução significativa de consumo de 

potência em circuitos integrado é hoje uma área de grande importância para o 

desenvolvimento da tecnologia, sobretudo em relação a equipamentos portáteis. Vários 

artigos têm sido publicados nas últimas décadas a fim de se minimizar esta dissipação de 

potência.  

 Para o desenvolvimento de algoritmos que reduzam potência, algumas plataformas e 

bases de dados se fazem necessárias. Para a implementação do presente trabalho, algumas 

referências foram estudadas, de modo que fosse possível a implementação de um algoritmo 

que tivesse uma compatibilidade com as ferramentas atuais disponível comercialmente. 
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4.1.1. Boost Graph Library (BGL) 

 

 Grafos consistem em uma abstração matemática que tem grande utilidade para 

resolver muitos tipos de problemas em ciências da computação. Interfaces genéricas 

padronizadas para percorrer grafos são de grande importância para o incentivo do reuso de 

algoritmos de grafos e estruturas de dados.  A BLG tem uma grande parte que consiste em 

uma genérica interface que permite acessar estruturas de grafos, sem mostrar os detalhes de 

sua implementação. Ela consiste numa interface de código aberto, de modo que qualquer 

biblioteca de grafo que implemente esta interface irá interpolar com os algoritmos genéricos 

da BGL e com outros algoritmos que também usam esta interface  [12].  

 Os algoritmos da BGL consistem em um conjunto de algoritmos padrões, 

implementados como genéricos e um grande conjuntos de algoritmo de grafos. O conjunto de 

algoritmos padrões é:  

• Breadth First Search (busca em largura) – Algoritmo de busca que começa do nó 

raiz e explora todos os nós vizinhos; 

• Depth First Search (Busca em profundidade) – Começa por um determinado nó e 

percorre o mais profundo possível dentro de um ramo da estrutura, antes de voltar 

para percorrer o próximo ramo; 

• Uniform Cost Search (Busca uniforme do custo) – Usado para buscar ou percorrer 

árvores com pesos diferentes, estruturas de árvores e grafos.  

 Esta biblioteca é muito útil quando vemos os circuitos combinacionais como um grafo. 

Isto nos permite fazer buscas e percorrer o circuito de forma eficiência. Contudo para os 

objetivos aqui pretendidos, uma infra-estrutura enorme seria necessária e conseqüentemente a 

sua utilização se tornaria inviável. A necessidade de métodos robustos e eficientes para a 

realização da análise estática de tempo, bem como certas análises de potência iriam ser muito 

custosas para este trabalho.  

 

4.1.2. ILOG CPLEX 

 

 O ILOG CPLEX consiste em uma biblioteca C, C++, Java e C#NET que possibilitam 

resolver problemas de programação linear (LP – Linear Programming) e problemas 

relacionados. Especificamente, ele é capaz de resolver restrições lineares ou quadráticas de 
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modo a obterem-se otimizações de problemas onde o objetivo a ser alcançado pode ser 

expressado como uma função linear  [9].  

 ILOG CPLEX é uma ferramenta para resolver, primeiramente, problemas lineares de 

otimização. Tais problemas são convencionalmente escritos da seguinte forma: 

  

Minimize (maximize)   nxxx n2211 ccc +⋅⋅⋅++  (4.1) 

 

Submetida a:             11n212111 ~aaa bxxx n+⋅⋅⋅++  (4.2) 

 

22n222121 ~aaa bxxx n+⋅⋅⋅++  (4.2) 

  •••   

mn bxxx ~aaa mn2m21m1 +⋅⋅⋅++  (4.3) 

 

Com estas restrições nn uxux ≤≤⋅⋅⋅≤≤ n111 l,,l  (4.4) 

 

onde a relação ~ pode ser maior ou igual, menor ou igual , ou simplesmente igual. 

 Uma vez que em para algumas aplicações os circuitos digitais podem ser modelados 

de tal forma, esta ferramenta pode ser muito útil para implementar algoritmos de otimização 

em geral. Um exemplo será mostrado na referência  [8], que será explanada mais adianta neste 

capítulo. No entanto, assim como em  [9] e  [12], para os objetivos aqui traçados, esta 

ferramenta não contém uma base robusta para o tratamento de otimizações em design de 

circuitos integrados em nível comercial. Similarmente a estas duas referências, a 

implementação de tal infra-estrutura seria inviável para a realização deste trabalho. 

 

4.1.3. OpenAccess  

 

 A base de dados do OpenAccess provê um modelo de código aberto que nos fornece a 

capacidade de uma implementação robusta para o fluxo de desenvolvimento de circuito 

integrados. A  figura 4.1 abaixo mostra a API (Application Programming Interface) e a 
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Implementação de referência interconectadas e capazes de interagir com todas as ferramentas 

comerciais. 

 

 

Figura 4.1: API do OpenAccess e a Implementação de referência: Disponíveis para todas as 

ferramentas  [7]. 

 

 Atualmente muitos fluxos de design usam arquivos comuns como Verilog, DEF, 

GDSII e PEF para a troca de informações entre as ferramentas. Este fato apresenta dois 

principais problemas  [7], o primeiro é  fato de que os vários tipos de arquivos são em geral 

incompletos e inconsistentes.  

 O segundo consiste no fato de que cada aplicação que precisa de informações dos 

designs necessita traduzir (parser) um ou mais destes arquivos, além de adaptá-los a um 

formato interno. Esta tradução é, em geral, ineficiente e freqüentemente causa interpretações 

errôneas ou perda de informações. O OpenAccess é capaz de resolver estes tipos de 

problemas. Seu modelo de informação é mais completo, de modo que arquivo em formatos 

mais consistentes são usados. Além disso, sua base de dados para um design pode ser lida por 

aplicações através da API do modo mais eficiente. A utilização do OpenAccess possibilitou a 

elevação do nível do presente trabalho de modo que pudemos nos aproximar de situações 

mais reais encontradas em um ambiente de desenvolvimento de circuitos integrados 

comercial. A utilização das outras bibliotecas citadas acima seria interessante, mas 

inviabilizariam a feitura de alguns aspectos aqui presentes. A Análise Estática, em toda sua 

complexidade, deveria ser recriada, o que não poderia ser feito no intervalo de tempo 

destinado a realização deste trabalho. Além disso, sua concepção seria muito distante do 

propósito do trabalho.  Além disso, problemas como modelagem de parasitas e interconexões 

tornariam o problema de redução de potência cada vez mais distante. Em outras palavras, o 
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OpenAccess nos permitiu ter uma infra-estrutura complexa e extremamente necessária para a 

realização do trabalho. 

 Na seção seguinte uma classificação será feita para melhor compreender os caminhos 

do estado da arte para a redução de potência estática. As abordagens estudadas no estado da 

arte foram divididas em abordagens no nível de abstração de transistores, no nível de 

abstração de portas lógicas e abordagens nos dois âmbitos. 

 

4.2. Abordagens no nível de transistores 

 

 Neste tipo de abordagem em que o design é modificado no nível de abstração de 

transistores, as portas lógicas são alteradas internamente, baseando-se em cada critério e 

técnica adotada. Como mencionado anteriormente, uma vez que as modificações se dão 

interiormente às portas lógicas, há a necessidade de se ter uma biblioteca vasta e complexa. 

Isto é algo dificilmente encontrado comercialmente, já que as bibliotecas comerciais 

atualmente não possuem tais características. Seria necessário um grande número de diferentes 

tipos de uma mesma célula. 

 Em  [16] um esquema para a emulação de correntes de leakage para baixas tensões de 

threshold em transistores MOSFET’s é proposto. Este emulador é capaz de medir correntes de 

leakage em qualquer tensão de threshold, sendo ela menor que a tensão de threshold original 

sem nenhuma mudança em processos de fabricação. Isto poderia ser útil para algoritmos de 

redução de potência, mas assim como em outras referências, há a premissa de que o circuito 

original tenha apenas um único valor de tensão de threshold. 

 Em  [20] é proposto um método de redução de potência estática em modo standby no 

nível de transistores. Esta abordagem propõe uma heurística que divide a otimização do 

consumo de potência estática em duas etapas distintas: o dimensionamento do tamanho dos 

transistores e a atribuição da tensão de threshold a cada transistor da porta lógica, escolhida 

entre dois possíveis valores. A primeira etapa promove a redução dos atrasos das células 

através do aumento dos transistores, enquanto a segunda promove a redução do consumo de 

potência estática através da atribuição dos valores da tensão de threshold ótima de cada 

transistor da porta lógica.  O compromisso entre a redução do consumo de potência estática e 

o aumento dos atrasos das células é, portanto, resolvido através da utilização combinada das 

duas técnicas. Esta abordagem afirma ser capaz de reduzir em até 21% o consumo de 
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potência estática para certos circuitos do benchmark ISCAS85. Contudo métodos como este 

requerem um longo período de processamento do circuito, visto que trata de técnicas no nível 

de transistor. Além disso, seriam necessárias bibliotecas muito grandes disponíveis para 

proporcionar tais reduções. 

  

4.3. Abordagens no nível de transistores e no nível de portas lógicas 

 

 Neste tipo de abordagem, técnicas que são capazes de otimizar os designs no nível de 

transistores bem como no nível de portas lógicas. No nível de transistores, estas técnicas 

modificam certos parâmetros dos transistores presentes nas portas lógicas, que compõem a 

lógica dos circuitos. Alguns desses parâmetros consistem na tensão de threshold, a espessura 

do óxido de porta, etc. 

 Em  [3], temos dois métodos para redução de potência de leakage em circuito em modo 

standby. As abordagens consistem em um algoritmo de mudança de VTH’s em portas lógicas 

pertencentes a caminhos críticos de forma a serem atribuídos baixos VTH’s a eles. Já nos 

caminhos que não são críticos se aplica altos VTH’s às células já que há uma maior 

flexibilidade de mudança, visto que nos caminhos não críticos o slack é maior.  Correntes de 

leakage podem ser drasticamente reduzidas desde que seja conhecido o estados do circuito, o 

que é possível em circuito em modo standby. Isto se deve ao fato de que em estados 

conhecidos e que minimizem o consumo de potência, apenas alguns transistores terão que ser 

considerados para possíveis modificações como para VTH altos ou TOX espessos. O método 

proposto neste artigo pode ser dividido em duas categorias; 

1) Atribuição simultânea de Dual-VTH e atribuições de estado de “sleep” para redução de 

correntes de sub-threshold (Isub) em tecnologias nas quais Isub é predominante de modo 

standby. 

2) Atribuição simultânea de Dual-VTH e Dual-TOX, além de atribuições de estado de 

“sleep”, tanto para Isub quanto para Igate. 

 Na categoria 1, tem-se uma combinação dos conceitos de atribuição de VTH’s e de 

estados de “sleep”. Esta abordagem é baseada na observação de que, dado um estado de 

entrada conhecido para uma célula, a potência de leakage pode ser drasticamente reduzida, 

modificando-se apenas um único transistor no caminho entre VDD e o GND. 

Conseqüentemente esta abordagem tem uma melhor relação entre desempenho e potência 
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dissipada, quando comparada com atribuições de VTH sem o conhecimento do estado de 

entrada das células. A segunda categoria tem em sua abordagem uma proposta de reduzir 

tanto Isub quanto Igate, de forma a atribuir simultaneamente “sleep state”, alto VTH e TOX mais 

espesso, desde que Isub só ocorre em transistores em estado OFF e Igate só ocorre em transistor 

em estado ON. A  figura 4.2 abaixo exemplifica as atribuições do método. 

 

 

Figura 4.2: Atribuição de HVT e óxido de porta espesso em diferentes estados de entrada  [3] 

 

 A figura 4.2 acima mostra um exemplo de atribuições de tensões de threshold alta a 

certos transistores, bem como a atribuição de um óxido de porta mais espesso em alguns 

transistores, dado o estado na entrada da porta lógica que os contém. 

 Os métodos propostos foram implementados nos benchmarks construídos pelos 

autores, usando-se uma biblioteca de células de 0,18 µm para minimizações de Isub e 0,65 µm 

para minimizações em Isub e Igate. O método com atribuição de “VTH/input state” teve como 

resultado uma redução de potência cinco vezes maior, em relação a abordagens com apenas 

atribuição de VTH., O segundo método minimiza ambas as Isub e Igate com um fator de redução 

da ordem de 5 a 6 vezes em relação ao circuito com baixos VTH (inicial) e um fator de 2 vezes 

em relação ao algoritmo do primeiro método. Contudo, assim como todas as técnicas que 

trabalham no nível de transistores, há a necessidade de uma grande biblioteca, além do tempo 

de execução do algoritmo de otimização ser alto. Além disso trata-se de redução de leakage 

em modo standby, que não representa o foco do presente trabalho. 
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4.4. Abordagens no nível de portas lógicas 

 

 Neste tipo de abordagem, as modificações se darão em nível de portas lógicas, de 

modo que internamente a elas, não haverá mudanças. Esta é a abordagem escolhida para este 

trabalho. As razões para esta escolha foram esplanadas no capítulo 3. Neste tipo de técnica as 

portas lógicas são compostas por um único nível de tensões de threshold ou espessura de 

óxido de porta. 

 Em  [18] a abordagem proposta é semelhante a  [13], porém, um pouco mais complexa. 

A técnica proposta é chamada de MVT (Mixed-VTH) e é aplicada a circuitos CMOS. Por se 

tratar de uma abordagem que está no nível de transistores, fundamenta sua metodologia em 

resultados que chegam a 20% mais redução de potência em relação às técnicas no nível de 

portas lógicas. A  figura 4.3, abaixo, demonstra a aplicação do método desenvolvido nesta 

referência. 

 

 

Figura 4.3: Aplicação da técnica MVT  [18]. 
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 Vemos na figura 4.3 quatro circuitos de topologias iguais, mas com diferentes 

configurações de transistores. Na primeira figura (“Figure 2”) é representado um circuito com 

apenas um tipo de tensão de threshold, ou seja, todos os transistores dentro do gate possuem 

um único valor desta tensão. Na figura dois (“Figure 3”), o mesmo circuito é mostrado 

utilizando-se a técnica Dual-VTH, onde alguns transistores possuem uma tensão de threshold 

alta e outros uma tensão de threshold baixa. O terceiro circuito apresentado o mesmo circuito 

utilizando-se um tipo de MVT, o qual dentro de um gate há diferentes tensões de threshold, 

mas dentro de uma rede pull-up ou pull-down da porta lógica. 

 Em sua argumentação, pode-se ressaltar que nesta abordagem o número final de 

transistores com HVT é maior que o número de transistores ao final da aplicação de métodos 

em nível de portas lógicas. Todavia este tipo de abordagem lida com um tamanho de 

bibliotecas de standard cells muito grande, de modo a torná-lo inviáveis comercialmente. 

 Em  [8], a minimização de potência tanto devido ao leakage quanto devido a glitches é 

tratada. Para isto, usa-se Dual-VTH e inserção de buffers (para balanceamento de caminhos). O 

problema é tratado como um ILP (Integer Linear Programing), como o objetivo de otimizar a 

atribuição de VTH para diminuir a potência de leakage total e depois inserir delay buffers para 

diminuir glitches. 

 O ILP é resolvido usando-se CPLEX  [9], que consiste em um pacote de otimização de 

software. Ele foi criado para resolver grandes ILPs.  As simulações foram feitas com o 

benchmark ISCAS’85. A entrada para o CPLEX consiste da formulação, a qual é gerada por 

um programa em JAVA que faz o “parser” do Verilog estrutural do benchmark ISCAS’85 e 

gera o conjunto de restrições. O CPLEX então retorna atribuição de VTH (alto e baixo) para 

todos os Gates, bem como a posição dos buffers inseridos. Nesta referência, a inserção de 

buffers para a diminuição de glitches e a atribuição de VTH’s para a diminuição de leakage, 

foram separadas em dois ILP’s (ILP1 – Atribuição de VTH e ILP2 – Para inserção de buffers). 

 Em um ILP as variáveis de decisão são inteiras (na maioria 0 ou 1) a as restrições são 

lineares (nem os objetos de funções, nem as restrições contêm termos de ordem alta). A 

abordagem apresentada é similar ao problema de atribuição (um bem conhecido problema de 

otimização) com restrições adicionais para especificar VTH e representar a topologia dos 

circuitos. A função objetiva do ILP1 pode ser representada matematicamente pela equação a 

descrita seguir. 
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( ) tHighi
i

tLowi IxIxMinimize ,, .1−+∑
 

(4.2) 

 

 A equação (4.2) mostra a potência de leakage total do circuito baseado na atribuição 

de VTH’s altos e baixos às células do circuito. Desta forma, tem-se o objetivo de minimizar 

seu valor, pois assim minimizaríamos a potência consumida no circuito. O exemplo abaixo 

mostra como as restrições para o gate 5 são geradas a partir do circuito. 

 

 

Figura 4.4: Exemplo de circuito lógico. 
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}{ primáriassaídaskTT MaxK ∈∀≤  (4.7) 

 

 Podemos ver a partir deste exemplo que o tamanho do conjunto de restrições é 

linearmente proporcional ao número de células no circuito. Desta forma, a formulação 

apresentada não é simples para grandes circuitos, uma vez que o número de equações 

aumentará com o aumento do circuito. Para os resultados das simulações, as netlists dos 

circuitos benchmark foram geradas em 70nm BTPM (Berkely Device Group, “Berkely 

Predictive Technology Modeling) usando uma biblioteca de células com um fanout máximo 
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de 6. As tabelas “lookup table” foram geradas com os dados de potência de leakage e atrasos, 

usando-se simulações com o simulador Spectre (Cadence).  Uma ressalva importante a ser 

feita é o fato de o ILP2 não foi comentado, pois foge bastante do escopo da proposta para a 

dissertação de mestrado. 

 Em  [19] é proposto um algoritmo utilizando-se a técnica de Dual-Threshold utilizando 

como benchmark o ISCAS85. Nesta abordagem um fator de prioridade para a troca das 

células é criado, de modo que uma quantificação da redução de correntes de sub-threshold em 

relação ao aumento de atraso determina a prioridade de determinada célula no circuito para a 

troca.  
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 Onde )(ui
LVTleakage  consiste na corrente de leakage da célula LVT, )(ui

HVTleakage  consiste 

na corrente de leakage da célula HVT e Pt  representa o tempo de propagação de cada nó. 

 

 

Figura 4.5: (a) Parte de um circuito onde nenhuma das portas lógicas está no caminho crítico. 

(b) Atribuição convencional de Dual-VTH. (c) Troca 1 (d) Troca 2 (e) Troca 3 (f) Troca 4  [19] 
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 Utilizando-se deste fator, uma célula que causaria uma maior redução de potência e 

menor prejuízo para o timing do circuito teria prioridade sobre as demais. Nesta técnica 

afirma-se alcançar uma média de 25% de redução de leakage nos circuitos do benchmark 

ISCAS85. Contudo neste trabalho múltiplas trocas são feitas de modo a ocasionar um 

aumento expressivo no tempo de execução do algoritmo. Além disso não há atualização do 

timing do circuito a cada troca, ou seja, a Análise Estática do circuito não é atualizada.  Isto 

pode causar sérios problemas, visto que a cada troca os caminhos críticos do circuito podem 

mudar, de modo que uma próxima célula a ser tratada terá suas restrições de tempo 

subestimadas no caso em que dada uma troca de outra célula ela tenha suas restrições de 

tempo mais severas. Outro fator que sugere uma deficiência na abordagem consiste na tomada 

de circuitos com apenas um VTH, que como já explicado anteriormente, representa algo que 

não condiz com a realidade dos fluxos de projetos com a utilização de mais de uma tensão de 

threshold. 

 Em  [2], a redução de potência de leakage em ASIC com milhões de portas lógicas em 

90nm e 65nm é obtida pela troca das células com baixo VTH por células de alto VTH nos 

caminhos menos críticos do circuito.  

 Este trabalho tem como alvo principal, a resolução do problema do tempo de execução 

elevado e da redução de consumo de potência estática. Além disso, este algoritmo ataca 

problemas como a otimização de uma netlist de um circuito que tenha multi-VTH, ou seja, 

possua altos e baixos VTH no mesmo circuito. Este fato é algo muito comum nas netlists 

fornecidas pelas ferramentas mais comuns no mercado. Esta estratégia difere completamente 

da maioria das abordagens, pois quase sempre os algoritmos assumem que todas as células 

têm VTH baixos ou altos. 

 O seu algoritmo pode ser dividido nos seguintes passos: 

1. Identificação das instâncias de células no circuito detalhadamente posicionado e 

globalmente roteado, que podem ser trocadas; 

2. Avaliação dos “DelayBudgets” de todos os arcos da entrada para a saída destas 

instâncias de células levando em conta a degradação de slew; 

3. Identificação de todos os possíveis candidatos (EligibleModels) com os quais pode-se 

trocar as instâncias de células; 

4. Entre as possíveis “EligibleModels”, determinar o modelo o qual satisfaz o delay e o 

slew budget e que possui o menor leakage;  
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5. Implementar a troca das células; 

6. Repetir os passos acima para todas as instâncias; 

7. Otimização incremental para recuperar alguma perda em timing, ou seja alguma 

violação de tempo gerada nos passos acima; 

 Diferentemente dos algoritmos “path-based”, os que são baseados nos caminhos 

críticos e não-críticos do circuito, em  [2] o algoritmo não faz a atualização do timing a cada 

troca de célula, pois a cada análise da célula, este algoritmo apenas escolhe uma possível 

substituta e somente realiza as trocas ao final do algoritmo de uma única vez para todas as 

células.  

 Para circuitos com milhões de portas lógicas o tempo de execução do algoritmo torna-

se um fator dominante no que diz respeito a sua eficiência durante o ciclo de projeto. Para a 

execução do método proposto, algumas heurísticas são usadas para que o algoritmo seja 

otimizado o máximo possível. Estas melhorias baseadas em heurísticas estão relacionadas a 

parâmetros que são dependentes do circuito e das características da biblioteca usada  [2]. 

 Contudo este abordagem toma excessivamente o pior caso não tendo uma redução de 

potência explorada ao máximo. Outro ponto consiste no fato de que as heurísticas usadas, 

como a folga de slack que as células devem ter para que possam ser trocadas, não possuem 

um valor associado com os circuitos, de modo que o projetista tem que se encarregar de sua 

atribuição baseando-se em sua experiência.  

 Além disso, parâmetros como o que representa a quantidade de degradação de atraso 

permitida devido à troca da célula não se mostraram muito robustos e pouco dependentes dos 

circuitos. O excesso de tomada do pior caso foi otimizado no presente trabalho e os demais 

pontos serão melhor explanados mais adiante na seção de trabalhos futuros. 

 Em  [13] é apresentado uma abordagem que utiliza o algoritmo BFS (Breadth-First 

Search) para selecionar e atribuir HVT a um conjunto de células possíveis de serem trocadas. 

Igualmente às técnicas convencionais de Dual-Threshold, às células em caminhos não-críticos 

é atribuído HVT, já nos caminhos críticos as células terão a atribuição LVT. A  figura 4.6 

abaixo, mostra um exemplo da aplicação do algoritmo ao circuito mostrado. 
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Figura 4.6: Circuito exemplo. (a) Circuito original VDD = 1 V, VTH = 0,2 V. (b) VTH = 0,25 V. 

(c) VTH = 0,395 V. (d) VTH = 0,46 V  [13]. 

  

 A figura 4.6 acima mostra um exemplo de um circuito no qual o algoritmo  [13] foi 

aplicado. No circuito original (a), a tensão de alimentação é 1V e a tensão de threshold é 

0.2V. Na figura 4.6 (b), (c) e (d) as tensões de threshold variam de 0,2Volts a 0,4 Volts. 

Observa-se que os caminhos críticos e os atrasos críticos são mantidos depois das atribuições 

feitas. Esta abordagem nesta referência é defendida como rápida em tempo de execução, 

contudo o fato de não atualizar o timing a cada troca pode representar possíveis falhas na 
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otimização de potência proposta. Além disso, a metodologia proposta tenta encontrar valores 

ótimos para HVT. Isto seria algo de grande benefício para a redução de potência pois as 

reduções possíveis seriam exploradas ao máximo. Contudo é inviável para fluxos de projetos 

de Low-Power em circuitos integrados, visto que não se dispõe de tais bibliotecas 

comercialmente. 

  

4.5. Conclusão 

 

 O estado da arte se mostrou de grande valia para a compreensão do domínio de 

redução de potência estática em circuitos integrados e auxiliou o desenvolvimento deste 

trabalho. Dentre as referências estudadas, pode-se verificar o avanço das técnicas de modo 

que, baseando-se nos objetivos deste trabalho as bases foram escolhidas para que se pudessem 

obter resultados que comprovem a contribuição pretendida a este estado da arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 

Metodologia Proposta 

 Este capítulo será inteiramente dedicado a explanação detalhada da metodologia 

proposta para a redução de potência estática em circuitos integrados em tecnologias 

nanométricas. O fluxo de todo o método será apresentado inicialmente, em forma de um 

organograma, de modo que o algoritmo seja explicitado em sua lógica. Em seguida, as 

definições dos conceitos que compõem a metodologia serão explicadas e introduzidas. Um 

encadeamento de passos será demonstrado, de maneira que a compreensão completa do 

algoritmo possa ser obtida.  Por fim, um exemplo detalhado utilizando um circuito similar 

aos circuitos do benchmark utilizado será demonstrado a fim de se ter uma real noção das 

etapas do método aqui proposto.  

 
5.1. Metodologia Proposta 

  

 As atuais ferramentas de EDA disponíveis no mercado nos dão um resultado no qual 

timing e área são suas otimizações primárias, sendo potência e custo suas opções secundárias 

de implementação. Daí a necessidade de desenvolvimento de ferramentas com o foco na 

redução do consumo de potência. 

Existem várias formas de se otimizar potência estática com o uso da tensão de 

threshold (VTH), contudo em abordagens que tentam encontrar valores ótimos de VTH, não se 

tem uma situação condizente com as opções de bibliotecas encontradas, ou seja, em 

bibliotecas reais, utilizadas comercialmente, os projetistas não possuem tal variedade de 

tensões de threshold. Em geral, por mais complexa que a biblioteca seja, ela possui um 

número finito e restrito de células. Desta forma, não existe a opção de uma mesma célula com 
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várias possibilidades de VTH’s diferentes, em geral apenas dois ou três valores são 

encontrados. Outro fator importante, que se deve comentar a respeito das demais abordagens, 

é que muitos mecanismos não levam em conta o fato de que cada vez que uma célula é 

trocada por uma outra com VTH diferente, os slacks de todas as células pertencentes aos 

caminhos dos quais a célula trocada faz parte devem ser atualizados, já que os novos atrasos 

da célula trocada irá alterar os tempos de chegada e requerido de todas as células de tais 

caminhos. Desta forma, os caminhos críticos do circuito podem mudar completamente já que 

os slacks de várias células do circuito são afetados.  

 As abordagens baseadas em caminhos incorporam as alterações no timing (slack1 e 

slew2) do circuito quando ocorre a troca de uma célula, atravessando os caminhos nível por 

nível e atualizando a base de dados após cada troca. Uma restrição desta abordagem, na qual a 

base de dados é atualizada a cada troca, é que isto representa um enorme aumento do tempo 

de execução do algoritmo, principalmente em grandes circuitos. 

 O problema de dissipação de potência estática considerado nesta dissertação de 

mestrado é passível de ser tratado após a fase de roteamento global, onde as restrições de 

timing e área foram aproximadamente resolvidas e a informação de capacitâncias parasitas 

está disponível e com boa precisão. Contudo, sua generalidade não o impede de ser aplicado 

logo após a etapa de síntese, ou seja, o algoritmo é capaz de tratar uma netlist resultante 

diretamente da síntese e logo após o posicionamento e roteamento do circuito. Além disso, os 

problemas citados acima com relação a abordagens já existentes, serão revistos a fim de se 

implementar um algoritmo robusto aos problemas já identificados.  

 O algoritmo aqui proposto leva em conta as alterações nos slacks dos caminhos do 

circuito devido às trocas das células. É importante salientar que esta característica é essencial 

para manter a integridade do timing do circuito. Em algumas referências como  [13] e  [19], 

não são feitas tais atualizações, de modo que isto representa uma possível falha no momento 

em que se tenta não causar violações relacionados ao desempenho do circuito. Isto se deve ao 

fato de que cada vez que uma célula é trocada os caminhos críticos podem ser alterados.  

O problema relacionado ao tempo de execução devido às atualizações do timing do 

circuito é minimizado pois ao invés de ser executada análise estática de tempo a cada troca, é 

feita uma previsão da possível degradação nos slews das células afetadas. Esta análise da 

                                                           
1 Slack: Tempo requerido menos o tempo de chegada do sinal na porta lógica.   
2 Slew: Taxa de variação do sinal nas entradas e saídas das portas. 
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degradação irá definir se alguma porta lógica da biblioteca de standard cells satisfaz 

restrições heuristicamente definidas para substituir uma dada célula do circuito. Esta 

abordagem foi proposta em  [2], referência na qual se baseia o trabalho aqui apresentado. 

Visando a redução da taxa média do consumo de potência, o algoritmo proposto será inserido 

de forma otimizada no fluxo de um circuito digital como mostrado na  figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1: Fluxo de síntese – Inclusão do algoritmo. 

 

 A figura 5.1 ilustra o fluxo de projeto e as possíveis localizações para a inserção do 

algoritmo proposto. Deve-se ressaltar que a inserção de métodos para a otimização de 

potência, neste e nos demais algoritmos pesquisados que tem como objetivo uma inserção 

Microarquitetura 
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como a que está mostrada na figura, está, ainda, relativamente subjugada à premissa de atingir 

as restrições de tempo e de área. É claro que, tais restrições devem ser relacionadas à 

aplicação do projeto, contudo, nas referências pesquisadas, de um modo geral, tenta-se inserir 

novos mecanismos de otimização de modo que as demais restrições de projeto são 

respeitadas.  

 A idéia básica do algoritmo proposto é a definição de todas as células do circuito que 

podem operar com uma tensão de threshold maior que o valor original antes das substituições 

serem efetivamente feitas. Primeiramente, cada uma das células que poderão substituir as 

células do circuito é escolhida dentre as células da biblioteca de standard cells. Então, apenas 

ao fim das iterações que percorrem todas as células do circuito que podem ser trocadas, as 

trocas serão feitas.  

A figura 5.2 mostra o fluxograma do algoritmo proposto. Neste fluxo uma netlist 

(sintetizada) é tomada como entrada, em seguida uma análise estática é feito a fim de se 

encontrar as células LVT com uma folga de slack suficiente para serem trocadas por células 

HVT. Cada célula do circuito é analisada a fim de serem criadas listas das células que poderão 

ser trocadas e estabelecer uma ordem para o tratamento das células. Testes são feitos com as 

células da biblioteca para possibilitar a escolhe da célula que irá substituir a células do 

circuito. Estes testes incluem a verificação do fanout máximo da célula da biblioteca, a 

verificação  da funcionalidade da célula e a comparação da degradação do slew e do delay 

desta célula caso ela seja inserida no lugar da célula do circuito com um valor heuristicamente 

definido. Somente quando todas as células do circuito tiverem sido visitadas, as trocas serão 

feitas de modo que efetivamente só haverá uma analise estática de tempo  executada ao final 

para garantir que não houve violação de tempo causada pelas substituições definidas ao longo 

das iterações do algoritmo. 
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Figura 5.2: Fluxograma completo do algoritmo proposto 

Netlist Inicial 

Percorre lista 
circCell ordenada 

Criação lista das 
Suplentes (libCell) 

NÃO SIM 

Cálculo dos slew e delay 
degradado da alvoCell 

STA 

 circCell == alvoCell 

Cálculo dos slew e delay 
degradado da libCell 

NÃO SIM  (degradedDelay < orçDelay)  
&& (degradedSlew < limSlew) 

 Fim das suplentes? 

Insere libCell na 
lista das prováveis 

 Fim das suplentes? 

Escolha da libCell 

SIM SIM NÃO NÃO 

 Fim da lista das circCell ? 
NÃO 

Atualiza limSlew 

STA 

Netlist Dual-VTH 

Executar substituições 

SIM 
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 Uma descrição pormenorizada do algoritmo ilustrado no fluxograma da figura 5.2 é 

detalhada a seguir. 

 

1 – Tomada da netlist 

2 – Ordenações das células da entrada para a saída 

� Usando o algoritmo BFS (Bredth First Search) 

3 – Iterações nas células do circuito (todas) 

 - Tanto as HVT quanto as LVT 

4 – Verificação se a célula da iteração está na circCellList  

 - Se não estiver o tratamento será diferente 

4.1 - [se sim] Criação das suplentes 

� Células com a mesma funcionalidade 

� Todas as células HVT 

� Todas HVT’s que possuírem fanout maior que a metade do fanout da célula do 

circuito e menor que o fanout da célula do circuito. 

4.2 - Testa se a lista das suplentes (libCells) está vazia  

 - Se não houver células na lista das suplentes a célula não será trocada 

4.2.1 [se não] Criação do limSlew (Encontrar a substituta) 

� Com a mesma carga da saída da célula do circuito 

� O limSlew será tratado de duas formas diferentes 

� Para testar as células da biblioteca a fim de escolher uma substituta 

� Para fornecer a degradação para a próxima célula em cascata 

� setUnchangedCellLimSlew – P/ células não trocadas – Igual ao 

circDelayDeg – o slew original  

� setChangedCellLimtSlew – Para células trocadas – Igual ao valor real do 

slew de saída da célula substituta menos o slew de saída original 

4.2.2 Iteração nas suplentes 

- Para cada libCell toma-se o slew de saída com a entrada degradada pelo 

limSlew da célula ligada à sua entrada. 

- o limSlew é igual a média dos slews de saída menos o pior slew original de 

saída 

  limSlew = Média_outputslew – Pior_slew_original 
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4.2.2.1. Cálculo do slew de saída com a mesma entrada degradada utilizada para as 

circCells. Calcula-se o pior slew de saída com essa entrada degradada e a 

mesma carga da célula do circuito 

4.2.2.2. Cálculo do delay com a mesma entrada degradada. Toma-se o pior arco de 

delay. 

4.2.2.3. Calcula-se a degradação de delay; 

  - degradDelay = libDelayDeg - circDelayDeg 

4.2.2.4.  Calcula-se a degradação do slew 

  - degradSlew = libSlewDeg - circSlewDeg 

4.2.2.5.  Calcula-se o orçDelay (Para cada arco da célula do circuito) 

� orçDelay = (arc.delay / slack)*(slack - folgSlack) 

� Onde o arc.delay é o arco de delay original da célula do circuito 

� Slack é o pior slack deste arco. Para cada arco temos duas possíveis 

situações. Toma-se a de pior slack. 

� folgSlack é o parâmetro heurístico  

4.2.2.6.  Teste para a criação da lista das prováveis 

� Se degradSlew < limSlew – OK! 

� Se degradDelay < orçDelay – OK! 

�  Se a célula atendeu as estes testes, coloca-se a célula da lista das suplentes 

na lista das prováveis; 

4.2.3 Escolha da célula substituta; 

� Toma-se a célula que tiver o menor consumo de potência entre as células 

da lista das prováveis; 

�  No caso de que uma célula substituta foi encontrada, atualiza-se o 

limSlew, pelo limSlew  gerado à partir da célula substituta. 

-  limSlew (novo) = slew degradado pela célula substituta menos o slew de 

saída original (do pior arco) 

  - setChangedlimSlewt = Slew degradado (substituta) – slew original (pior 

arco) 

- Desta forma a próxima célula irá ter como sinal de entrada degradado um 

parâmetro que será mais realista para os seus testes com as suas suplentes. 

4.2.4 Caso a célula não passe nos testes, ela não entra na lista das prováveis 
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� Mas o seu limSlew deve ser atualizado de modo que a propagação de 

uma possível degradação a ela seja respeitada. 

- setUnchangedlimSlew = circSlewDeg – slew original (pior arco) 

5 – Substituição das células 

6 –  STA 

7 –  Criação da netlist modificada (Multi-VTH) 

 

5.2. Detalhamento do Algoritmo 

 

 Algumas definições se fazem necessárias para a compreensão do algoritmo proposto. 

 

5.2.1. CircCellList 

 

 Uma vez que a análise estática de tempo foi feita para o circuito a ser tratado pelo 

algoritmo, o primeiro passo é a criação de uma lista que contenha todas as células que possam 

ser trocadas (cellAlvo) no algoritmo (circCellList).  Nesta abordagem iremos criar uma lista 

de células que possam ser trocadas, de modo que o algoritmo possa se adequar a diferentes 

tipos de netlist de entrada. A fim de suportar netlist que contenham células HVT e LVT, esta 

lista é criada a partir das células que sejam LVT e que possuam um slack maior do que o 

parâmetro de segurança folgSlack, que é definido pelo usuário a fim de compensar as 

aproximações heurísticas feitas ao longo da execução do algoritmo. Deve-se ressaltar que esta 

capacidade de suportar netlists de entrada com mais de um VTH é uma característica essencial 

para algoritmos que pretendam ser incluídos de forma bem adaptada ao fluxo de projeto. 

Contudo, encontramos tal característica em muito poucas referências como  [2]. Isto é algo de 

muita importância nos algoritmos de redução que utilizam a abordagem Multi-VTH. Uma vez 

que as equipes de projeto tenham a disposição bibliotecas com Multi-VTH, é natural que tais 

bibliotecas sejam usadas, de forma que gerem para a etapa de redução de potência uma netlist 

mista, composta de Multi-VTH’s. 

 A circCellList é formada apenas por células com VTH baixo, pois não há razão em 

substituir-se uma célula HVT, que consomem menos, por uma LVT que consome mais. O 

pseudocódigo para a criação da circCellList é descrito a seguir. 
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5.2.2. Slew de entrada & Carga na saída (Output Load) 

 

 Uma vez que a circCellList foi criada e que a análise estática foi devidamente 

realizada, calcula-se os respectivos slews de entrada e as cargas das saídas da células. Deve 

ressaltar que na presente abordagem todos os arcos das células são levados em conta, isto é, 

todas as combinações de arcos de subida e descida de todas as entradas para as saídas, ao 

contrário de algumas abordagens nas quais os piores casos nem sempre serão considerados. 

Isto torna a análise do circuito mais complexa, porém mais precisa. Desta forma tal precisão 

implica diretamente em uma maior possibilidade de redução, bem como uma maior garantia 

de que não serão causadas penalidades de tempo ao circuito. Tanto os arcos de atrasos quanto 

os arcos de slew são levados em conta. 

 

5.2.3. Suplentes candidatas 

 

 Uma vez selecionadas as células que podem ser trocadas do circuito, para cada uma 

destas células, uma lista com suas respectivas suplentes é criada de modo que, ao longo do 

algoritmo estas listas vão sendo filtradas até a escolha da possível célula que irá entrar no 

lugar da sua circCell correspondente. 

 Estas listas serão criadas a cada iteração do algoritmo que trata cada circCell. Para sua 

criação algumas restrições são feitas às células da biblioteca. Para fazer parte desta lista, as 

células da biblioteca devem ter a mesma funcionalidade da circCell. Isto é devido à intenção 

deste algoritmo de não alterar qualquer lógica presente no design. Ou seja, se uma circCell é 

uma NAND de duas entradas, todas as células de sua respectiva lista de suplente deverão 

obrigatoriamente ser NAND de duas entradas. Além disso, como o objetivo da possível troca 

CircCellList( netlist, SlackSegurança) { 

 while ( *iterador  getnext()) { 

  if ((SlackCell > folgSlack) && (Cell == LVT)){  

 CircCellList.insert (iterador++, Cell) 

  } 

 } 

} 
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é de reduzir o consumo de potência estática, temos claramente, que todas as células desta lista 

devem ser HVT, de acordo com o que foi visto em sessões anteriores.  

 Outra restrição que garantirá a redução de potência consiste no fato de que o consumo 

de potência das células, mesmo sendo HVT, deve ser menor que a correspondente circCell. 

 

 

Figura 5.3: Criação da lista das suplentes. 

 

 Um parâmetro heurístico é aqui inserido de modo a controlar o fanout das possíveis 

células da lista. Todas as células da lista das suplentes devem possuir um fanout máximo 

menor ou igual ao da célula circCell e um fanout mínimo de pelo menos metade do fanout da 

circCell. Este parâmetro definido em  [2] foi encontrado com simulações exaustivas de modo 

que os valores citados se mostraram mais convenientes para resultados melhores de 

otimização. O pseudocódigo para a criação da lista das suplentes é mostrado a seguir. 

 

 

 

5.2.4. Limite de degradação do Slew de saída devido à troca (limSlew) 

 

Este parâmetro consiste na máxima degradação do slew de saída que se pode ter, dada 

a troca da célula. Devido ao fato de que as células estão dispostas em cascata, este parâmetro 

que é calculado a partir de slew de saída, influenciará e governará os slews de entrada das 

SuplenteList (circCell) {  

while (*libCell = iterador.getnext()) { 

 if ((cell  = HVT) && (circCellFunction = libCellFunction) &&  

 (libCellFanout < circCellFanout) && (libCellFanout > circCellFanout)) 

 { suplenteList.insert(iterador++, libCell).                                                               

 } 

} 
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próximas células.  Na abordagem aqui proposta, este parâmetro consiste num dos pontos 

principais, já que neste trabalho é proposta uma análise mais realista dos valores de slews 

propagados em relação ao trabalho original. 

 Este parâmetro é calculado com a finalidade de estimar as degradações nos atrasos das 

células suplentes visando a ausência de violações no timing do circuito. Estas estimativas são 

feitas sem que haja alterações no circuito, desta forma não são necessárias atualizações no 

timing do circuito cada vez que uma célula do circuito é analisada. Este é um dos objetivos 

principais deste algoritmo. Como os projetos de circuitos integrados podem chegar a milhões 

de células, um algoritmo de otimização que seja muito dispendioso em relação ao tempo de 

execução pode não respeitar os requisitos em relação ao tempo total de implementação do 

projeto. Ao invés de trocar a célula após a escolha de sua suplente e com isso ter que atualizar 

o timing do circuito, o algoritmo guarda os pares de células a serem trocadas e suas 

respectivas suplentes para a realização das trocas somente ao fim de todas as análises das 

células. Desta forma uma única STA será realizada ao final do algoritmo. 

 A  figura 5.4 abaixo, ilustra a degradação sofrida no slew de saída devido à troca de 

uma célula LVT por uma HVT. 

 

 

Figura 5.4: Slews das células HVT e LVT 

 

 O limSlew serve para, nas estimativas feitas, degradar o slew de entrada das células de 

modo que simule uma possível degradação de slew causada pela troca de alguma célula 

anterior à analisada, simulando assim, possíveis células HVT em seu cone de fanin. Este 

parâmetro heurístico é definido inicialmente como sendo a média dos slews de saída das 

células da lista das suplentes, obtidos considerando como capacitância de saída a mesma 

carga do circuito. Assim este parâmetro será dependente das bibliotecas usadas e do próprio 

projeto, de modo a ser bem genérico, não necessitando ser configurado pelo usuário. A 

respeito desta carga na saída é importante ressaltar que estamos trabalhando em tecnologias 

abaixo de 90 nm. Um questionamento pode surgir com relação a isso, neste sentido, se 

HVT 

LVT 

θLVT 

θHVT 
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estamos estimando situações limites para as suplentes, deveríamos impor uma situação limite 

em relação a esta carga na saída. Contudo para tecnologias de fabricação abaixo de 90 nm as 

capacitâncias parasitas das interconexões são dominantes em relação à carga da saída da 

célula. Desta forma, as estimativas feitas com a própria capacitância vista na saída da célula 

do circuito são satisfatórias já que inclui as capacitância parasitas das interconexões, 

garantindo assim que penalidades do timing não sejam causadas. 

 À medida que as células do circuito são visitadas, o valor do parâmetro limSlew de 

cada uma destas células é recalculado. Esta etapa introduzida no algoritmo original visa a 

obtenção de situações mais realistas nas estimativas feitas. Isto se deve ao fato de que haverá 

no design células HVT que apenas irão propagar o slew na sua entrada, células LVT que serão 

trocadas e células LVT que não serão trocadas. A seguir o cálculo do limSlew nas 3 situações 

citadas será detalhadamente descrito. 

 

I) No caso de células HVT; 

 

 Seja o circuito com apenas 3 células mostrado na figura 5.5. Será analisado o cálculo 

do novo valor do limSlew da célula II, que é uma célula HVT. Nesta situação, a célula II tem 

em sua entrada a célula I que de acordo com a ordenação na qual as células do circuito são 

visitadas já foi analisada. Portanto, nesta etapa do algoritmo já deve estar definido se a célula 

I será trocada ou não. No caso em que a célula I não é trocada, o slew de saída de II será o 

mesmo, visto que antes dela não houve mudança alguma, e ela por ser uma célula HVT não 

será trocada. Contudo, no caso em que a célula I será trocada, a célula II deverá propagar o 

slew degradado devido ao novo slew de saída da substituta da célula I. Como a situação 

mudou, teremos que saber quanto da nova degradação, devido à propagação através de II 

chegará à célula III. 

 

 

Figura 5.5: Situação da célula HVT para o cálculo do limSlew. 
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 Como a célula II não será trocada por já ser uma célula HVT, seu limSlew será 

calculado da mesma forma que uma célula que não foi trocada. 

 

origSlewgcircSlewDeLimSlew −=  (5.1) 

 

 Onde o origSlew consiste no slew de saída original do pior arco. Desta forma a célula 

III terá a sua degradação de entrada governada por este parâmetro. Notemos que para isso é 

necessário que o circuito seja percorrido das entradas para as saídas.  O método para percorrer 

o circuito será detalhado posteriormente. 

 

II) No caso de células LVT que não serão trocadas; 

 

 Na figura 5.6 temos uma situação em que a célula em questão é a célula II. A célula I 

poderá ser trocada ou não. A célula II não terá nenhuma substituta à altura ou não possui um 

slack suficiente. Dado que o algoritmo percorre da saída para a entrada, a célula III não foi 

analisada até este momento da análise de II. 

 

 

Figura 5.6: Situação da célula LVT não trocada para o cálculo do limSlew. 

  

Nesta situação temos que a célula II não será trocada, de modo que mesmo neste caso 

haverá a propagação de um slew que pode ser degradado, dependendo da troca de I. A fim de 

considerar a propagação, deve-se simular a célula com a situação que poderá ser nova 

dependendo da troca de I. Para obtermos a degradação ou não da célula II, dada a entrada 

governada pela degradação ou não de I, calculamos o limSlew da seguinte forma. 

 

origSlewgcircSlewDeLimSlew −=  (5.2) 
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III) No caso de células LVT que serão trocadas; 

 

 Nesta situação a célula do circuito terá uma substituta que passará nos testes das 

simulações. A  figura 5.8 exemplifica a situação.  

 

 

Figura 5.7: Situação da célula LVT trocada para o cálculo do limSlew. 

 

 Neste caso a célula em questão (II) irá ser trocada. Desta forma certamente a célula 

substituta acarretará uma degradação que será vista pela célula III. Uma vez que a célula I foi 

analisada e sabe-se a real degradação de slew devido à troca ou não, seguindo os casos acima, 

podemos determinar a degradação de slew causada pela troca de acordo com a seguinte 

fórmula: 

 

[ ] origSlewescolhidacéuladasaídadeSlewLimSlew −=  (5.3) 

  

 Todos os casos acima dizem respeito ao cálculo do limSlew que servirá para as 

próximas células como parâmetro de degradação de slew de entrada. Contudo para calcular o 

parâmetro que servirá para a escolha da própria célula em questão, este mesmo parâmetro é 

calculado de maneira diferente de modo que sua dependência é com a biblioteca de standard 

cells e com a degradação vista na sua entrada.  Nas situações acima os parâmetros que servem 

para governar a degradação das próximas células serão definitivos após sua análise completa. 

Todavia há um passo intermediário que pode estar sujeito a mudanças no seu valor. 

 Independentemente das situações acima descritas, o limSlew é calculado inicialmente 

com explicado no início desta seção. 

 

[ ] origSlewLoadcirceentradasaídaSlewMédiaLimSlew −= _deg____  (5.4) 
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 Este valor calculado a partir da fórmula acima é usado então para as estimativas feitas 

com as suplentes candidatas da célula. A partir daí a modificação deste valor se dará 

conforme as três situações citadas acima. 

 

5.2.5. Vetor de delays degradados da circCell (circDelayDeg) 

 

 Uma vez que os limSlew das células presentes no cone de fanin da célula analisada, foi 

determinado, este valor será usado para simular uma situação em que a célula terá que lhe dar 

com uma entrada degradada. O vetor de atrasos degradados consiste em um vetor que é 

composto dos atrasos de todos os arcos da célula, uma vez que em sua entrada há um sinal 

degradado pelo limSlew das células anteriores à ela e em sua saída encontra-se uma 

capacitância de mesmo valor da capacitância de saída da célula no circuito. 

 

 

Figura 5.8: Atrasos dos arcos entrada-saída. 

 

 O pseudocódigo para a tomada dos arcos de atraso degradados a partir da célula do 

circuito e da célula de cada iteração na lista das suplentes é mostrado abaixo. 

 

 

 

 

Delay 3 

Delay 1 

Delay 2 

Delay 4 

circDelayDeg (circCell) {  

while (*arcLibCell = iterador.getnext()) { 

 delayArcVector = getTimingArcDelay(circCell, libCell) 

 } 

} 
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5.2.6. Vetor de slews degradados de circCell (circSlewDeg) 

 

 O vetor de slews degradados da circCell é semelhante ao vetor de delays degradados 

da circCell. Ele consiste no vetor que contém os slews degradados dos arcos da célula do 

circuito analisada para sua troca. 

 

 

Figura 5.9: Slews dos arcos entrada-saída. 

 

O pseudocódigo para a tomada dos slews de atraso degradados a partir da célula do 

circuito e da célula de cada iteração na lista das suplentes é mostrado abaixo. 

 

 

 

5.2.7. Orçamento de atrasos (orçDelay) 

 

 O orçamento de atrasos de uma célula consiste no valor da máxima degradação de 

delay permitida devido à troca da célula. Naturalmente, devido aos fatores já mencionados 

anteriormente na explanação sobre análise estática, este valor é proporcional a contribuição da 

célula para o pior caminho na qual ela pertence. Este parâmetro é calculado para cada arco da 

célula. Sua utilidade será posteriormente detalhada. Por hora, iremos nos ater a sua 

importância no algoritmo, mais especificamente na construção da lista de prováveis, pois este 

parâmetro será uma das principais referências para os testes das células da lista das suplentes, 

slew 3 

slew 1 
slew 2 

slew 4 

circSlewDeg (circCell) {  

while (*arcLibCell = iterador.getnext()) { 

 slewArcVector = getTimingArcSlew(circCell, libCell) 

 } 

} 
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de modo que a degradação no atraso causada pela troca da célula do circuito por uma lista das 

suplentes não poderá exceder o orçamento de atraso. Seu cálculo é feito através equação 5.5. 

 

( )SlackFoSlack
Slack

Delay
OrçDelay lg−⋅








=  (5.5) 

 

 Onde o delay é o atraso do arco entrada-saída. O slack consiste no slack do pior 

caminho deste arco e é calculado no momento da realização da análise estática. A folga de 

slack (folgSlack) é uma margem de segurança que leva em conta certas limitações das 

heurísticas usadas. Sua definição será detalhada mais adiante. 

 

5.2.8. Folga de slack (folgSlack) 

 

 A folga de slack consiste em um valor que corresponde a uma compensação aos erros 

que podem ocorrer devidos as aproximações relativas às heurísticas aplicadas no algoritmo. 

Esta idéia de compensação foi baseada na referência  [2], contudo devido a tomadas de 

situações mais realista, o algoritmo aqui proposto será menos dependente deste parâmetro. 

 Este parâmetro é aplicado pelo projetista a fim de minimizar as penalidades de timing 

que podem ser inseridas por esta heurística. Desta maneira para cada circuito um valor é 

determinado a fim de otimizar os resultados de otimização de potência e garantir que o 

circuito resultante não terá células com slacks negativos. 

 

5.2.9. Limite mínimo de fanout 

 

 O limite mínimo da capacidade de suportar certa quantidade de células tal que o sinal 

transmitido não seja atenuado, consiste em um parâmetro heurístico usado para a criação da 

lista das suplentes candidatas. Na avaliação das células da biblioteca temos alguns critérios 

que foram explicados anteriormente, bem como o limite mínimo de capacidade máxima de 

carga na saída da célula. Este limite é utilizado para excluir células da biblioteca que tenham 

uma capacidade máxima de carga na saída inferior a quantidade máxima de carga na saída da 

célula do circuito, a qual se está criando a lista das suplentes candidatas. 
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5.2.10. Ordenação das células 

 

O processo para determinação da possível célula da biblioteca de standard cells que 

irá substituir uma porta lógica do circuito de modo a reduzir o consumo de potência estática 

impõe uma ordem na qual as portas lógicas do circuito devem ser analisadas. Esta ordem deve 

ser tal que uma porta lógica só poderá ser analisada caso todas as portas lógicas pertencentes 

aos caminhos que chegam na porta lógica em questão tenham sido analisadas. Esta condição é 

necessária, pois os parâmetros que servem para realizar as simulações de situações em que 

pode haver troca, por exemplo, as degradações de slew, são dependentes dos fanins da porta 

lógica a ser analisada.  

 O método implementado para a obtenção da ordenação desejada baseia-se no 

algoritmo de busca de grafo em profundidade, Depth First Search (DFS). A busca das células 

é feita partindo das saídas primárias do circuito em direção às entradas primárias. O nó de 

partida do método de ordenação é uma célula conectada a uma saída primária do circuito. Em 

seguida, busca-se todas as células conectadas nas suas entradas (células nos fanins). Para cada 

célula nos fanins, repete-se o passo anterior, isto é, busca-se as células conectadas nas suas 

entrada. Este procedimento é recursivamente executado até que o algoritmo de busca encontre 

uma célula cujos pinos de entrada estão conectados a entradas primárias. Caso isto ocorra, a 

célula é inserida no final da lista de ordenação. Durante o loop para busca dos fanins de uma 

célula do circuito caso a célula conectada ao fanin já tenha sido ordenada executa-se a 

próxima iteração do loop. Abaixo há uma descrição do pseudocódigo executado tendo com nó 

de partida cada saída primária do circuito.  

 

 

 

updateFaninCell (circCell) {  

while (there is  a fanin cell of circCell  that has not been visited) { 

  if (the current fanin cell is not ordered) { 

   updateFaninCell (faninCell) 

  } 

} 

set circCell ordered; 

insert circCell at the end of the ordered list; 

} 
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5.2.11. libSlewDeg e libDelayDeg 

 

 Estes dois parâmetros são peças chave no algoritmo. Consistem respectivamente do 

slew de saída e do atraso das células suplentes uma vez que é aplicada as suas entradas um 

sinal degradado, governado pelos parâmetros das células anteriores a célula do circuito 

analisada.  

 O libSlewDeg consiste no slew degradado na saída da suplente uma vez que é aplicado 

um slew degradado na sua entrada. Já o libDelayDeg consiste no atraso da suplente, uma vez 

que um sinal degradado é aplicado em sua entrada. É importante ressaltar que em ambos os 

casos os seus valores são tomados considerando a mesma carga da circCell em questão. 

 

 

 

5.2.12. degradDelay e degradSlew 

  

 Estes parâmetros representam a degradação do atraso e do slew respectivamente, 

causados pela suposta troca da célula do circuito pela suplente que esta sendo analisada. Desta 

forma a degradação de atraso consiste no circDelayDeg menos o atraso original da célula do 

circuito. Já a degradação do slew é representada pela subtração entre o parâmetro 

circSlewDeg e o slew de saída original da célula do circuito.  

  

5.2.13. Lista das prováveis 

 

 A criação da lista das prováveis se dá através de um conjunto de testes feitos às células 

suplentes de modo que possamos garantir que, uma vez colocadas no circuito, tais células não 

acarretariam prejuízos ao timing do circuito. Os testes são baseados em parâmetros heurísticos 

 [2] que visam alcançar as melhores taxas de redução de potência. 

loadCircCell = takeLoadCircCell (circCell); 

inputSlewDeg = takeCircSlew(circSlew) + limSlew(takeInputCell(circCell); 

libSlewDeg (circCell, loadCircCell, inputSlewDeg) {  

while (*arcLibCell = iterador.getnext()) { 

 slew/delayArcVector = getTimingArcSlew/Delay(libCell); 

 } 

} 
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 Estes testes consistem basicamente de dois critérios principais para a inclusão das 

suplentes nesta lista. O primeiro garante que a degradação de atraso da suplente, não será 

maior que o orçamento atraso da célula do circuito. Uma vez que o orçamento é o parâmetro 

que determina o quanto de degradação de atraso é permitido devido à troca da célula do 

circuito, não é aceitável que a célula suplente entre na lista das prováveis tendo uma 

degradação de atraso maior que este orçamento. O segundo diz respeito na degradação de 

slew. Este critério diz que não será permitida a inclusão da suplente na lista das prováveis, 

caso sua degradação de slew seja maior que o limSlew referente à célula do circuito.    

 

 

 

5.3. Escolha da libcell 

 

 O critério de escolha da célula entre as prováveis que irá de fato substituir a célula do 

circuito é bem simples. O método consiste em percorrer todas as células presentes na lista das 

prováveis e escolher a célula que apresentar o menor consumo de potência de leakage. Para 

tanto, deve-se procurar no arquivo da biblioteca de standard cells tal informação referente à 

potência de leakage da célula provável. 

 

5.4. Substituições 

 

 Todas as substituições serão feitas após a análise de todas as células do circuito. Uma 

vez que já foram escolhidas as células da biblioteca que irão ser trocadas com suas respectivas 

no circuito original, um vetor de pares, contendo a célula do circuito e sua correspondente 

substituta, será percorrido de maneira que as trocas serão feitas de uma só vez. Junto a isto, 

prováveisList(circCell, suplenteList) { 
 orçDelay = orçDelay(circCel); 
 for (iterador = supente.begin(), iterador != suplente.end(), iterador++) { 
  while(*arcLibCell = iterador.getnext()) { 
   degradDelay = libDelayDeg – circDelayDeg; 
   degradSlew = libSlewDeg – circSlewDeg; 
   if((degradDelay > orçDelay) && (degradSlew > limSlew) { 
    break; 
   } 
  } 
  provávesList.insert(); 
 } 
} 



 101 

deve-se salientar que desta maneira haverá a necessidade de execução de apenas uma análise 

estática (STA) no circuito, visto que nenhuma mudança posterior às trocas ocorrerá. 

  

5.5. Netlist modificada 

 

 A netlist resultante da realização completa do algoritmo consiste em uma netlist 

compatível com o restante do fluxo de projeto de circuitos integrados. Como se trata de uma 

abordagem no nível de portas lógicas e de redução de leakage através da troca de células LVT 

por células HVT, o algoritmo gerará uma nova netlist semelhante à original, apenas com 

algumas células diferentes. Devido ao fato destas trocas de LVT por HVT não afetarem os 

seus posicionamento e roteamentos, as informações relativas às capacitâncias parasitas do 

circuito não irão sofrer modificações. 

 A fim de exemplificar todo o método proposto será descrito de forma que um passo a 

passo do algoritmo será feito para um circuito hipotético baseado em um dos circuitos que 

serviram como benchmark para a tomada dos resultados. É importante salientar que a situação 

descrita na execução do algoritmo visa demonstrar o máximo de situações possíveis em um 

design real. A  figura 5.10 representa tal circuito. Note que o circuito inicial possui mais de 

uma tensão de threshold. 

 

 

Figura 5.10: Circuito hipotético inicial com células HVT e LVT para exemplificação. 
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1. Ordenação das células do circuito da entrada para a saída. Neste caso a seqüência será - I, 

II, III, IV, V, VI; 

2. Criação da lista das células alvo (circCellList). Supondo neste caso que entre as células 

LVT do circuito, apenas as células I, II e III terão slack maior que a folga de slack 

(fogSlack);  

   - folgSlack = 3; 

   - Slack (cell 1) = 4; 

   - Slew (cell 1) = 0,1 

   - Slack (cell 2) = 4; 

   - Slew (cell 2) = 0,1 

   - Slack (cell 3) = 4; 

   - Slew (cell 3) = 0,1 

   - Slack (cell 4) = 1; 

   - Slew (cell 4) = 0,2 

   - Slack (cell 5) = 0; 

   - Slew (cell 5) = 0,2 

   - Slack (cell 6) = 2; 

   - Slew (cell 6) = 0,1 

3. Iteração nas células do circuito (todas); 

4. Criação da lista das suplentes candidatas de I (I esta na circCellList); 

5. Supondo que existam células na biblioteca que possam fazer parte desta lista, executa-se o 

método para a criação do limSlew inicial. Toma-se a média dos slews de saída das células 

das suplentes com a entrada degradada (neste caso a entrada é a mesma visto que a célula 

está em uma entrada do circuito) e a mesma carga de I no circuito. limSlew igual a esta 

média menos o slew original de I (já obtido pela STA); 

   - limSlew1 inicial = 0,1 

6. Método para o cálculo de circDelayDeg e circSlewDeg de I. Com uma entrada degradada 

(será a mesma pois I está na entrada do circuito), calcula-se o atraso e o slew de saída de I; 

   - circDelayDeg(inputSlew, outputLoad) = 0,1   

   - circSlewDeg (inputSlew, outputLoad) = 0,1  

7. Para cada célula da lista das suplentes, calcula-se o libDelayDeg e o libSlewDeg; 

• Valores teóricos (apenas para fins ilustrativos); 
 
• Serão considerados apenas os piores arcos de 

tempo. 
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   - Supondo apenas duas suplentes; 

   - libDelayDeg1(inputSlew, outputLoad) = 0,3 

   - libSlewDeg 1(inputSlew, outputLoad) = 0,3 

   - libDelayDeg2(inputSlew, outputLoad) = 0,2 

   - libSlewDeg 2(inputSlew, outputLoad) = 0,2 

8. A partir dos parâmetros calculados anteriormente, calcula-se as degradações de slew e de 

atraso, degradSlew e degradDelay respectivamente; 

   - degradSlew1 = 0,3 – 0,1 = 0,2 

   - degradDelay1 = 0,3 – 0,1 = 0,2 

   - degradSlew2 = 0,2 – 0,1 = 0,1 

   - degradDelay2 = 0,2 – 0,1 = 0,1 

9. Cálculo do orçamento de atraso de I (orçDelay); 

   - Assumindo que o orçDelay (cell 1) = 0,2 

10. Implementa-se o teste para a inclusão das células suplente na lista das prováveis. Caso a 

degradação de atraso for menor que o orçDelay e a degradação de slew for menor que o 

limSlew, a célula suplentes será inserida na lista das prováveis; 

   - degradSlew1> limSlew – Não entra na lista das provávaveis 

   - degradDelay1> orçDelay – Não entra na lista das provávaveis 

   - degradSlew2= limSlew – Ok! 

   - degradDelay2= orçDelay – Ok! 

11. Caso existam células na lista das prováveis, escolhe-se a que apresentar o menor consumo 

de potência de lekage para ser a substituta de I; 

   - Célula 2 da lib escolhida. 

12. Supondo que existe pelo menos uma substituta para I, atualiza-se o limSlew de I que será 

utilizado para governar a degradação de entrada de V. Este parâmetro será governado 

libSlewDeg menos o slew original de I; 

   - limSlew1= libSlewDeg - slew original(cell1) = 0,2 – 0,1 = 0,1 

13. Análise da célula II. Uma vez que II apresenta as mesmas condições que I, vamos supor 

que o tratamento para esta célula foi similar, de modo que II também terá uma substituta; 

   - Após sua análise, o limSlew2 atualizado = 0,2. 

14. Análise da célula III. Como uma de suas entradas está ligada a saída da célula II, deve-se 

tomar como degradação na entrada o pior slew; 
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   - Pior degradação – Gerada por II 

15. Como III está presente na circCellList,  busca-se células para a criação da lista das 

suplentes; 

16. Supondo que haja células suplentes, executa-se o método para a tomada do limSlew inicial 

de forma semelhante a de I e II; 

   - Com a degradação de 0,2 na entrada 

   - limSlew3 inicial = 0,1 

17. Método para o cálculo de circDelayDeg e circSlewDeg de III. Com uma entrada 

degradada (será governada pelo limSlew gerado e atualizado em II devido a escolha de sua 

substituta), calcula-se o atraso e o slew de saída de III; 

   - circDelayDeg3(inputSlew, outputLoad) = 0,2 

   - circSlewDeg3(inputSlew, outputLoad) =  0,2 

18. Para cada célula da lista das suplentes, calcula-se o libDelayDeg e o libSlewDeg com o 

mesmo limSlew citado acima; 

   - Supondo apenas duas suplentes; 

   - libDelayDeg1(inputSlew, outputLoad) = 0,5 

   - libSlewDeg 1(inputSlew, outputLoad) = 0,5 

   - libDelayDeg2(inputSlew, outputLoad) = 0,4 

   - libSlewDeg 2(inputSlew, outputLoad) = 0,4 

19. A partir dos parâmetros acima calculados, calcula-se as degradações de slew e de atraso, 

degradSlew e degradDelay respectivamente; 

   - degradSlew1 = 0,5 – 0,2 = 0,3 

   - degradDelay1 = 0,5 – 0,2 = 0,3 

   - degradSlew2 = 0,4 – 0,2 = 0,2 

   - degradDelay2 = 0,4 – 0,2 = 0,2 

20. Cálculo do orçamento de atraso de III (orçDelay); 

  - Assuminto que o orçDelay (cell 3) = 0,1 

21. Implementa-se o teste para a inclusão da célula suplente na lista das prováveis. Caso a 

degradação de atraso seja menor que o orçDelay e a degradação de slew seja menor que o 

limSlew, a célula suplente será inserida na lista das prováveis; 

   - degradSlew1> limSlew – Não entra na lista das provávaveis 

   - degradDelay1> orçDelay – Não entra na lista das provávaveis 
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   - degradSlew2> limSlew – Não entra na lista das provávaveis 

   - degradDelay2> orçDelay – Não entra na lista das provávaveis 

22. Supondo que nenhuma célula das suplentes conseguiu passar nos testes. Deste modo não 

haverá uma célula substituta. 

23. Igualmente a situação em que há uma célula substituta, o limSlew será atualizado. 

Contudo este parâmetro não será governado pela célula substituta, mas sim pelo 

circSlewDeg menos o slew de saída original de III (pior arco); 

   - limSlew3= circSlewDeg - slew de saída original de III = 0,2 – 0,1 = 0,1 

24. Análise da célula IV. Como se trata de uma HVT, automaticamente seu tratamento se dará 

de forma distinta, de modo que o algoritmo apenas se preocupará com a propagação de 

possíveis degradações de atraso anteriores a esta célula. 

25. Uma vez que esta célula está ligada a saída da célula II e a uma entrada do circuito, toma-

se o pior caso. Toma-se com o limSlew da célula II para a degradação da entreda de IV, de 

modo que possamos calcular seu circSlewDeg; 

   - circSlewDeg4(inputSlew, outputLoad) =  0,2 

26. Com o circSlewDeg cria-se o limSlew de IV que governará junto com o limSlew de III a 

degradação de entrada de VI; 

   - limSlew4= circSlewDeg - slew de saída original de IV  = 0,2 - 0,1 = 0,1 

27. Análise da célula V. Para esta célula têm-se as degradações de saída de I (governada por 

sua substituta) e de III (governada pela propagação da degradação em sua entrada – não 

foi trocada); 

28. Escolhe-se a pior degradação das entradas de V para o cálculo do seu limSlew. 

   - Pior degradação – Gerada por II = 0,2 

29. Como se trata de uma célula HVT, não será trocada e seu tratamento será similar ao da 

célula IV; 

   - circSlewDeg5(inputSlew, outputLoad) =  0,3 

   - limSlew5= circSlewDeg - slew de saída original de V  = 0,3 - 0,2 = 0,1 

30. Analisando a célula VI. Como se trata de uma célula que apesar de se LVT, não faz parte 

da cirCellList, seu tratamento será diferentes dos tratamentos feitos até aqui no circuito 

para as LVT. Será dado um tratamento similar aos tratamentos dado às células HVT. 

31. Calcula-se com o pior limSlew entre III e IV a degradação em sua entrada, de modo que 

possamos calcular seu circSlewDeg; 
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   - Pior degradação – Gerada por II ou por IV = 0,1 (degradações iguais) 

32. Com o circSlewDeg cria-se o seu limSlew que será governado pelo circSlewDeg menos o 

slew de saída original de VI. 

   - circSlewDeg6(inputSlew, outputLoad) =  0,2 

   - limSlew6= circSlewDeg - slew de saída original de V  = 0,2 - 0,1 = 0,1 

 Uma vez realizadas todas as etapas citadas acima, o novo circuito teria as células I e II 

trocadas por suas correspondentes substitutas de modo que a redução de potência seria 

comprovada mesmo em relação a um suposto circuito sintetizado pelas ferramentas 

comerciais atuais. O circuito gerado pelo algoritmo aqui proposto é mostrado na  figura 5.11 

abaixo. 

 

 

Figura 5.11: Circuito resultante após as etapas do algoritmo proposto. 

 

 

5.6. Conclusão 

  

Neste capítulo, todo o fluxo de implementação do algoritmo foi detalhadamente 

apresentado. Na primeira seção, foram apontados os possíveis pontos de inserção do 

algoritmo proposto ao longo do fluxo de síntese de circuitos integrados. Em seguida, uma 

Slew degradado 

Slew de entrada  

HVT LVT 

I’ V 

III’ 

IV’ 

II’ 

IV 

I 

II 
III 

VI 



 107 

visão geral da metodologia proposta foi apresentada através de um fluxograma geral do 

algoritmo implementado seguido de uma descrição de cada bloco do fluxograma. Na sessão 

seguinte, um detalhamento da implementação cada etapa do algoritmo foi descrito. A 

principal contribuição dada ao algoritmo original está relacionada ao cálculo do parâmetro 

limSlew que neste trabalho considera as reais situações da células do circuito para a previsão 

da degradação de slew vista nas entradas da células. Para isso, uma vez que a análise em 

relação a substituição ou não de cada célula do circuito é concluída, os valores de degradação 

de slew a serem propagados são recalculados. Por fim, um exemplo da aplicação do algoritmo 

foi descrito passo-a-passo. No próximo capítulo, serão apresentados os resultados obtidos a 

partir da aplicação deste algoritmo em vários circuitos combinacionais do benchmark 

ISCAS85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6 

Resultados e Contribuições 

 Este capítulo é inteiramente dedicado aos resultados e contribuições dadas a partir 

do algoritmo implementado. A metodologia para a obtenção dos resultados será explanada, 

de modo que todas as fases que a compõem serão detalhadas. Os resultados serão mostrados 

em tabelas e em seus correspondentes gráficos de modo a explicitar as contribuições dadas 

em termos de redução de potência. 

 

6.1. Metodologia para a obtenção dos resultados 

 

 Uma vez que a infra-estrutura foi completamente implementada no OpenAccess e o 

algoritmo foi inteiramente desenvolvido, partiu-se para a obtenção dos resultados. Todos os 

circuitos usados durante a obtenção dos resultados foram submetidos aos mesmos critérios. 

Este processo teve como etapas principais, a escolha dos benchmarks, a escolha da biblioteca 

de células, a determinação das restrições de tempo máximas para o funcionamento dos 

circuitos sintetizados sem violações de tempo e a obtenção dos resultados obtidos. Estas 

etapas serão explanadas a seguir. 

 

6.1.1. Escolha dos benchmarks 

 

 Por se tratar de um algoritmo que otimiza potência estática em circuitos 

combinacionais, a escolha do benchmark ISCAS85 se deu devido ao uso deste benchmark na 

grande maioria das referências estudadas. Este benchmark, quando sintetizado com a 
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biblioteca escolhida (vide próxima seção), apresentou seu menor circuito com apenas 4 

células e seu maior circuito com 2327 células. Todos os circuitos estão escritos em Verilog. 

 

6.1.2. Escolha da biblioteca de Standard Cells 

 

 O presente trabalho faz parte de um projeto maior, dentro do grupo de Low-Power do 

Centro de Informática da UFPE. Desta forma a escolha da biblioteca visou atender às 

necessidades comuns aos participantes deste projeto. Uma das premissas para sua escolha era 

que a tecnologia estivesse em escalas nanométricas e tendo um máximo de 90 nm de 

comprimento de canal dos transistores CMOS. A biblioteca então escolhida foi da TSMC, 

tcbn90lphphvttc e tcbn90lphplvttc, que são as bibliotecas de células HVT e LVT 

respectivamente. A tensão de alimentação usada para esta biblioteca foi 1.2 V. 

 

6.1.3. Escolha das restrições de tempo 

 

 A fim de igualar todos os testes feitos em todos os circuitos do benchmark e extrair os 

resultados, os mais coerentes possíveis, com uma situação real dentro de um fluxo de projeto 

de sistemas integrados, cada circuito teve um valor relacionado à restrição de tempo imposta. 

 A restrição de tempo de cada circuito foi determinada de modo que, nenhuma célula 

do circuito apresentasse um slack negativo. O valor para cada um dos circuitos foi 

determinado na síntese de modo que, com uma precisão de 0,1 ns, encontrou-se o resultado da 

restrição de tempo mais severa, ou seja, foi exigido o maior desempenho possível de cada 

circuito sintetizado com a tecnologia escolhida. 

 

6.2. Resultados obtidos 

 

 Os resultados obtidos se mostraram satisfatórios, de modo que a redução de potência 

média obtida para os circuitos do benchmark ISCAS85 foi igual a 23,53% em relação à 

potência estática total original dos circuitos. O valor máximo de redução de potência estática, 

obtida para o circuito c880, chegou a 39,28%. 

 Exceto o circuito c17, que foi desprezado devido ao seu tamanho muito reduzido, 

todos os circuitos testados tiveram uma redução em seu consumo de potência. Outro ponto 
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importante é o fato de que o objetivo de desenvolver uma ferramenta que se encaixasse 

perfeitamente no fluxo convencional foi atingido. Depois de otimizados, os circuitos 

respeitavam a sintaxe requerida para a ferramenta de place-and-route, proporcionando a 

inclusão no fluxo sem prejuízos ao mesmo. 

 Uma vez que o objetivo maior é a redução de potência, os parâmetros dos testes foram 

configurados de forma que proporcionassem uma maior possibilidade de redução de potência 

estática. Vale lembrar que estas configurações foram feitas de forma a não causar penalidades 

ao timing do circuito. Por exemplo no caso do parâmetro folgSlack, que como foi explanado 

no capítulo 5, trata-se da “folga” de slack que uma célula do circuito original deve ter para ser 

inserida na lista de células para serem analisadas para a troca e que efetivamente funciona 

como uma garantia para eventuais erros causados durante a propagação das degradações dos 

slews das células. Para este parâmetro, seus valores nos circuitos foram os menores possíveis, 

de maneira que no processo de otimização não fossem causados slacks negativos em nenhuma 

célula.  A tabela 6.1 abaixo, mostra os resultados obtidos com os circuitos do benchmark 

ISCAS85. 

 
Tabela 6.1: Resultados obtidos. 

Circuito 
Total de 
células 

Células trocadas 
(%) 

Folga de slack 
(ps) 

Ciclo de 
tempo (ps) 

Redução de 
leakage (%) 

C499 146 11,6% 0 1,9 5,00% 

C1355 146 24,7% 9 1,9 11,81% 

C880 167 35,3% 28 1,3 39,28% 

C2670 287 30,7% 33 2,0 24,50% 

C3540 522 32,0% 84 3,1 31,38% 

C5315 616 33,1% 17 2,8 29,10% 

C7552 849 39,3% 46 4,9 31,87% 

C6288 2357 20,6% 155 5,6 15,23% 

Média  29,5%   23,53% 

 

 Podemos ver nos resultados apresentados na tabela 6.1 que, assim como era esperado, 

os circuitos com maior número de portas lógicas possuem um maior ciclo de trabalho devido 

ao maior número de elementos parasitas contidos no circuito. Desta forma seu desempenho 

decresce com o aumento do tamanho. Com relação à folga de slack, pode-se notar uma 

tendência ao seu crescimento com o crescimento dos circuitos. Como explanado no capítulo 

5, este parâmetro funciona de modo a compensar possíveis erros causados pela propagação 

das degradações devido às trocas. Deste modo, uma vez que o circuito cresce, seu valor 
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também tende a crescer já que os resultados foram obtidos de modo que não há falhas no 

timing. 
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Figura 6.1: Reduções de potências obtidas 

 

 A figura 6.1, demonstra o crescimento da redução de potência estática nos circuitos 

mostrados. É importante observar que, como a escolha da restrição de tempo foi feita de modo 

a não deixar “folgas” no timing do circuito, quanto menor o circuito é, menor é a redução de 

potência conseguida. Por exemplo, o circuito C17 (desprezado), foi sintetizado com apenas 4 

portas lógicas. Uma vez que seu timing encontra-se o mais “justo” possível, a troca de uma 

célula acarretará em penalidades para os slacks das demais. Isto é mais bem demonstrado na 

figura 6.2 abaixo. 

 

Número de Células Trocadas

0

100

200
300

400

500

C499 C1355 C880 C2670 C3540 C5315 C7552 C6288

Circuitos ISCAS85

N
ú

m
e

ro
 d

e
 c

é
lu

la
s

fpow er

 

Figura 6.2: Aumento do número de trocas 

 
 A figura 6.2 mostra como o aumento da quantidade de células trocadas é proporcional 

à quantidade de células do circuito. Isto reflete bem o fato de que a influência da troca de uma 
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célula em um circuito pequeno é bem maior do que a influência em um circuito com grande 

número de células. Uma vez que em circuitos menores as trocas causam degradações mais 

expressivas, o usuário da ferramenta aqui apresentada, necessita aumentar o parâmetro 

folgSlack para compensar os possíveis erros causados por estas trocas. Desta forma, menos 

células ficam aptas para serem analisadas pelo algoritmo para serem trocadas, acarretando 

uma maior dificuldade de redução de potência. 

 Além do fato de que se torna mais difícil reduzir uma maior percentagem de um 

circuito pequeno, deve-se ressaltar que essa dificuldade tende a crescer ainda mais com o 

aumento dos valores das reduções. Em outras palavras, assumindo a aplicação de uma técnica 

específica, quanto mais o número de células trocadas se aproxima do número total de células 

do circuito, mais difícil será incrementar os percentuais de redução de potência. Os 

comparativos entre os dois algoritmos serão detalhados na seção a seguir. 

 

6.3. Comparativo dos resultados 

 

 Os resultados do algoritmo aqui proposto foram comparados com os resultados da 

referência  [2], principal base para este trabalho. Uma comparação foi feita, de modo que a 

implementação de ambos os algoritmos foi submetida aos mesmos testes. Esta comparação foi 

feita usando os mesmos circuitos, sintetizados com a mesma biblioteca de standard cells. 

Uma vez que o máximo ciclo de trabalho foi determinado, os testes em ambos os foram feitos 

com este mesma freqüência.  
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Figura 6.3: Comparativo entre as reduções de potência estática. 
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 A figura acima nos mostra a melhora nas reduções de potência em quase todos os 

circuitos sintetizados. Esta melhora na redução de potência se deu em um pouco mais de 

1,5%. Deve-se ressaltar que esta melhora torna-se expressiva, quando levamos em conta o 

tamanho dos circuitos, aos quais os algoritmos foram testados. Uma vez que o benchmark 

utilizado possui circuitos com um número reduzido de portas lógicas, torna-se cada vez mais 

difícil reduzir potência. Visto que quanto menor o circuito mais difícil se torna a troca de uma 

célula já que, quanto menor o circuito, mais expressiva é a influência pela degradação causada 

por sua troca. Isto fica mais claro na figura 6.4, onde a quantidade de células é demonstrada. 
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Figura 6.4: Comparativo entre a quantidade de células trocadas. 

  

 Vemos na figura 6.4, que com o aumento no número de portas lógicas dos circuitos, a 

quantidade de trocas feitas torna-se cada vez mais expressiva, haja vista o exemplo do circuito 

C6288, com 2357 portas lógicas, onde foram trocadas cerca de 76 portas lógicas a mais que a 

referência  [2]. Na média o presente algoritmo trocou 3% a mais de células. Deve-se comentar 

que as melhorias alcançadas, não acarretaram acréscimo ao tempo de execução do algoritmo. 

 Além dos resultados apresentados na seção 6.2, o algoritmo proposto se mostrou mais 

robusto com relação ao parâmetro “folgSlack”. Uma vez que testes foram feitos, reduzindo-se 

ao máximo este parâmetro para analisar a capacidade do algoritmo tratar situações mais 

realistas possível. Os testes mostraram que  [2] se mostrou mais vulnerável às variações neste 

parâmetro, de modo que com sua diminuição, os circuito, depois de tratados, apresentaram 

falhas graves em seus timings com várias células apresentando slack negativo. De um modo 

geral atribuímos às melhorias feitas à tomada das situações mais reais quando a análise para a 

troca da célula foi feita. Em  [2] a degradação dos slews é sempre tomada como o pior caso, 
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nunca levando em conta que as células anteriores à célula analisada podem ou não terem sido 

trocadas. Com esta observação as células analisadas podem encontrar-se em situações mais 

propícias para a troca do que considerando sempre o pior caso. Esta análise resultou 

diretamente na melhoria dos valores de redução de potência. 

 

6.4. Conclusão 

 

 Os resultados aqui apresentados se mostraram satisfatórios, de modo que foram 

obtidas reduções de potência estática maior que as referências utilizadas. Isto pôde comprovar 

o que foi dito no capítulo da metodologia proposta. A tomada de situações mais realista, 

levando-se em conta as propagações das características dos sinais ao longo do circuito, 

proporcionaram melhoras à redução de potência. Como foram explanadas neste capítulo, tais 

melhorias nas taxas de redução apresentaram uma tendência de crescimento com o tamanho 

dos circuitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

 Dentre as possibilidades de otimização do nosso algoritmo, encontradas ao longo da 

realização do mesmo, pudemos identificar algumas variações para as heurísticas aplicadas, de 

modo que uma investigação destas possibilidades se justificaria para trabalhos futuros. A 

figura abaixo ilustra um caminho específico do circuito no qual as células I, II e III fazem 

parte. 

 

 

Figura 7.1: Caminho com o slack positivo. 

 

 Assumindo que o slack do caminho indicado é x ns, como foi explanado 

anteriormente, não é interessante que a substituição de uma determinada célula consuma todo 

o possível slack positivo que “sobra” no caminho (x ns). Desta forma, uma vez que o 

“orçDelay” trata de quanto a substituição pode consumir desta sobra, podemos repensar a 

forma como ele é calculado. Neste contexto surge a questão, como distribuir o slack entre as 

células no caminho? No presente trabalho esta questão esta relacionada com o parâmetro 

“orçDelay” que é proporcional ao atraso da célula, ao slack do caminho e “folga de slack” 

(outro parâmetro heurístico).  Se dividirmos tal slack pela quantidade de células no caminho 

isto poderia não ser uma abordagem interessante, visto que esta heurística seria muito 

dependente do circuito e seus caminhos. Desta forma caso o caminho fosse composto por 
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muitas células o orçamento de delay seria muito pequeno não permitindo a troca de nenhuma 

célula no caminho. Isto iria contra a proposta de redução de potência. 

 Uma possível otimização neste parâmetro poderia ser a ligação das características da 

biblioteca usada no projeto, de modo a tornar a heurística mais robusta. Seria possível uma 

estratégia como a utilizada no parâmetro “limSlew”. Por exemplo, a tomada da média da 

degradação de atraso das células suplentes dadas as mesmas condições degradadas, ou seja, 

supondo que as suas células vizinhas foram trocadas. Isto poderia permitir se ter uma 

degradação de atraso das células condizente com a biblioteca, de modo que a troca de uma 

célula seria sempre possível, visto que se baseia em valores reais ligados a biblioteca e não 

tomaria toda sobra de slack do caminho. Contudo é importante ressaltar que este abordagem 

deverá ser investigada com simulações e comparação de resultados, a fim de poder concluir 

algo sobre sua contribuição para a otimização. Outro possível trabalho futuro que daria 

continuidades ao trabalho já realizado, seria a expansão do algoritmo, de modo que o mesmo 

fosse capaz de tratar tantos circuitos seqüenciais quanto combinacionais. Desta forma, uma 

vez que a redução de potência fosse mantida nas mesmas proporções, o novo algoritmo seria 

capaz de ser aplicado a qualquer design comercial. Desta maneira, uma ferramenta a nível 

comercial construída com técnicas do estado da arte seria construída. Além disso, a inclusão 

de um algoritmo que trate da redução de potência dinâmica, de modo que o alvo objetivo 

maior do trabalho passa-se a ser a potência total do circuito faria da ferramenta criada algo 

competitivo no mercado. 

 O presente trabalho apresentou grandes oportunidades de aprendizado e 

aprofundamentos na área de microeletrônica, mais especificamente no domínio de Low-

Power. Várias técnicas foram estudadas e analisadas, de modo que os objetivos do grupo de 

pesquisa pudessem ser atingidos. A redução de potência estática em circuitos combinacionais 

se mostrou uma área de grandes possibilidades de contribuições, de modo que a realização 

deste trabalho nos possibilitou dar contribuições expressivas ao campo de pesquisa de redução 

de potência estática. 

 Um algoritmo (ferramenta) para a redução de potência estática, baseado na técnica 

Dual-VTH com uma abordagem que visa redução de potência estática foi apresentado neste 

trabalho. A escolha da técnica se apresentou satisfatória uma vez que os circuitos foram 

otimizados em um tempo viável, mesmo com as modificações feitas a partir das referências 

bases para este algoritmo. Os resultados se mostraram satisfatórios de modo que a redução de 
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potência estática alcançou um valor máximo de 39,28%, dentre os circuitos do benchmark 

ISCAS85. Uma contribuição foi apresentada, de maneira que os resultados comparativos 

comprovam uma melhoria na redução de potência estática, mesmo em circuitos pequenos 

como os deste benchmark. Além disso, a execução deste trabalho, desde sua pesquisa até a 

concepção proporcionou uma grande variedade de caminhos novos a serem traçados, de modo 

que sua continuidade seria de grande valia para o domínio de algoritmos de redução de 

potência estática. 
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Anexos 

/*/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Author: Rodolfo Santos <rps2@cin.ufpe.br> 

Descrição: Código ".h" 

*////////////////////////////////////////////////////////////////////////   

 

#if !defined(fPowerClass_P) 
#define fPowerClass_P 
  
//#include <float.h> 

//#include <vector> 

#include <list> 
#include <assert.h> 
#include <iostream> 
#include <iomanip> 
#include "oaDesignDB.h" 
#include "oagBufferSimpleInserter.h" 
#include "oagTimerTimer.h" 
#include "oagTimerReport.h" 
#include "oagUtilOption.h" 
//#undef FPOWER_ALGORITHM 

#define FPOWER_ALGORITHM 
  
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; 
/*! 

  the first member of the vector is the name of the Inst 

  the second member of the vector is the name of the Cell 

*/ 

typedef std::vector<std::pair<oa::oaString, oa::oaString> >   
                                            changePairVector; 
typedef std::pair<oaString, bool> InstPin; 
typedef std::pair<oaString, oaString> ChoosePair; 
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;   // 
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    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; 
outputPin = arc.outputPin; 
    } 
}; 
  
class cellInfo { 
  
  public: 
    cellInfo (bool valid, double upperSlewLimitOut) :valid(valid),  
                                             limSlewOut(limSlewOut) {} 
    ~cellInfo(){} 
    bool valid; 
    double limSlewOut;  
}; 
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); 
    //------------------------------------------------------------------ 
    //Troca da célula escolhida (inst_name);//////////////////////////// 
    void changeInstanceVTH (oa::oaString &oldInstName,  
                           oa::oaString &newCellName); 
    //------------------------------------------------------------------ 
    // Criação do design /////////////////////////////////////////////// 
    oa::oaDesign* createDesign(const oa::oaString &cell,  
                                     const oa::oaString &library); 
    //------------------------------------------------------------------ 
    void initializeInstancesFlags(); 

    //------------------------------------------------------------------ 
    //Imprime por exemplo g58, g57, etc... ///////////////////////////// 
    void printInstances(); 
    //------------------------------------------------------------------ 
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    //Impressão das entradas e saída das células//////////////////////// 
    void printInstTerms (oa::oaScalarInst *inst); 

    //------------------------------------------------------------------ 
    //Impressão dos nets presentes no circuito////////////////////////// 
    void printNets(); 

    //------------------------------------------------------------------ 
    //Impressão de todas as células da biblioteca de standartCells////// 
    void printStandardCells(); 
//---------------------------------------------------------------------- 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Metodos genéricos - TIMING ////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//---------------------------------------------------------------------- 

    //------------------------------------------------------------------ 
    // Executa a análise estática de tempo do design /////////////////// 
    void executeSTA(); 
    //------------------------------------------------------------------ 
    // Retorna o slew de subida da entrada da célula do circuito  
    // desejada  
    double getInputRiseSlew(oa::oaString &instName); 

    //------------------------------------------------------------------- 
    // Retorna o slew de descida da entrada da célula do circuito  
    // desejada  
    double getInputFallSlew(oa::oaString &instName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    // Retorna o slew de entrada do pior caminho da célula do circuito  
    // desejada  
    std::pair<double, bool> getInputSlew(oa::oaString &instName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    // Retorna o atraso de Descida do pior caminho da célula do circuito  
    // desejada 
    double getOutputFallDelay(oa::oaString &instName); 

    //------------------------------------------------------------------- 
    // Retorna o atraso de Subida do pior caminho da célula do circuito  
    // desejada  
    double getOutputRiseDelay(oa::oaString &instName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    std::pair<double, bool> getOutputDelay(oa::oaString &instName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    // Retorna a carga máxima suportada pela célula desejada //////////// 
    double getOutputFanout(oa::oaString &instName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    // Retorna a função da célula desejada ////////////////////////////// 
    std::string getOutputFunction(oa::oaString &instName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    //Toma o carga (capacitância) na saída da célula desejada /////////// 
    double getOutputLoad(oa::oaString &instName); 

    //------------------------------------------------------------------- 
    //Toma o Pior Tempo Requerido de Descida na saída da célula desejada  
    double getFallReqTime(oa::oaString &instName); 

    //------------------------------------------------------------------- 
    //Toma o Pior Tempo Requerido de Subida na saída da célula desejada / 
    double getRiseReqTime(oa::oaString &instName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    // Toma o slack de descida da célula desejada /////////////////////// 
    double getOutputFallSlack(oa::oaString &instName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    //Toma o slack de subida da célula desejada ///////////////////////// 
    double getOutputRiseSlack(oa::oaString &instName); 
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    //------------------------------------------------------------------- 
    //Toma o slack do pior caminho da célula desejada /////////////////// 
    std::pair<double, bool> getOutputSlack(oa::oaString &instName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    // Toma o slew de subida de uma célula do circuito desejada ///////// 
    double getOutputRiseSlew(oa::oaString &instName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    // Toma o slew do pior caminho de uma célula do circuito desejada /// 
    std::pair<double, bool> getOutputSlew(oa::oaString &instName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    // Toma o slew de descida de uma célula do circuito desejada //////// 
    double getOutputFallSlew(oa::oaString &instName); 

    //------------------------------------------------------------------- 
    std::vector<TimingArc> getTimingArcs(oa::oaString &instName,  
                                              oa::oaString &libCellName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    std::vector<DelayArc> getTimingArcsDelay(oa::oaString &instName,  
                     oa::oaString &libCellName, bool degradedInput=true); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    std::vector<SlewArc> getTimingArcsSlew(oa::oaString &instName,  
                                              oa::oaString &libCellName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    worstArc getWorstArc(oa::oaString &instName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    // Relatório do circuito todo contendo timing e capacitâncias /////// 
    void reportDesignInfo(); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    // Relatório do circuito todo contendo timing e capacitâncias /////// 
    void reportDesignCriticalInfo(); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    void reportLC_STA(); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    void reportSTA(); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    void reportTimingArcs(oa::oaString &instName,  
                                       oa::oaString &libCellName); 
//----------------------------------------------------------------------- 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Metodos genéricos - POWER //////////////////////////////////////////// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//----------------------------------------------------------------------- 

       //----------------------------------------------------------------- 
    // Retorna o consumo de leakage da célula desejada ////////////////// 
    double getLeakagePower(oa::oaString &instName); 
    // Retorna o consumo total de leakage do circuito /////////////////// 
    double getTotalLeakagePower(); 
    // Relatório pormenorizado do consumo de leakage no circuito //////// 
    void reportLeakagePower(); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    void  reportSwitchingPower(); 
  
//----------------------------------------------------------------------- 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Metodos Multi_Vth //////////////////////////////////////////////////// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  
    //------------------------------------------------------------------- 
    std::pair<double, bool> calculateDegradedDelay 
                          (oa::oaString &instName, double slInIncrement); 
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    //------------------------------------------------------------------- 
    std::pair<double, bool> calculateLibDegradedDelay 
    (oa::oaString &instName, oa::oaString &libCellName,  
                                                   double slInIncrement); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    std::pair<double, bool> calculateDegradedSlew(oa::oaString &instName,  
                                                   double slInIncrement); 

    //------------------------------------------------------------------- 
    std::pair<double, bool> calculateLibDegradedSlew 
    (oa::oaString &instName, oa::oaString &libCellName,  
                             double slInIncrement); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    // retorna o outputslew_fall degradado a partir deum inputslew  
    // degradado  
    double calculateDegradedOutputFallSlew(oa::oaString &instName,  
                                                   double slInIncrement); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    // retorna o outputslew_rise degradado a partir deum inputslew  
    // degradado           
    double calculateDegradedOutputRiseSlew(oa::oaString &instName,  
                                                   double slInIncrement); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    //chosingLibCell //////////////////////////////////////////////////// 
    std::pair<oa::oaString, oa::oaString> chosingLibCell 
    (oa::oaString &instName, std::list<oaString> swapList); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    //circDelayDeg ////////////////////////////////////////////////////// 
    std::vector<DelayArc> circDelayDeg(oa::oaString &instName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    //circSlewDeg /////////////////////////////////////////////////////// 
    std::vector<SlewArc> circSlewDeg(oa::oaString &instName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    //orçDelay ////////////////////////////////////////////////////////// 
    double orçDelay(oaString instName,                                    
    std::vector<DelayArc> originalDelay, InstPin input, InstPin output);                                    
    //------------------------------------------------------------------- 
    //Criação das suplenteList  ///////////////////////////////////////// 
    //Retorna uma lista de células da .lib com a mesma funcioanalidade,  
    // menor fanout (>LowDriveLimit); 
    std::list<oaString> suplenteList(oa::oaString &instName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    //findArc /////////////////////////////////////////////////////////// 
    SlewArc findArc(std::vector<SlewArc> arcVector, InstPin input,  
                                                    InstPin output); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    //findArc /////////////////////////////////////////////////////////// 
    DelayArc findArc(std::vector<DelayArc> arcVector, InstPin input,  
                                                      InstPin output); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    //Retorna a função da célula do .lib //////////////////////////////// 
    std::string getLibCellFunction(oa::oaString &libCellName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    // Retorna o consumo de leakage da célula da biblioteca .lib desejada  
    double getLibCellLeakagePower(oa::oaString &libCellName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    // Retorna o fanout máximo da célula da biblioteca .lib desejada //// 
    double getLibCellOutputFanout(oa::oaString &libCellName); 

    //------------------------------------------------------------------- 
    //getOrderedCellList //////////////////////////////////////////////// 
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    void getOrderedCellList(std::list<oaString>* cellList); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    //isInCellList ////////////////////////////////////////////////////// 
    bool isInCellList(oaString instName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    // retorna as cells da .lib que possuem a mesma função dada como  
    // entrada  
    std::list<oa::oaString> listSameFunctionCells(std::string function); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    //libDelaysDeg ////////////////////////////////////////////////////// 
    std::vector<DelayArc> libDelaysDeg(oa::oaString &instName,  
                          oa::oaString &libCellName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    //libSlewDeg //////////////////////////////////////////////////////// 
    std::vector<SlewArc> libSlewDeg(oa::oaString &instName,  
                         oa::oaString &libCellName); 
     void updateFaninCell(oaOccInst* inst, std::list<oaString>* cellList); 

     //------------------------------------------------------------------- 
    //reportDegradedDelayArcs /////////////////////////////////////////// 
    void reportDegradedDelayArcs(oa::oaString &instName,   
         std::vector<DelayArc> currentDelayArc); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    //reportDegradedSlewArcs //////////////////////////////////////////// 
    void reportDegradedSlewArcs(oa::oaString &instName,   
         std::vector<SlewArc> currentSlewArc); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    //setChangedCelllimSlew ////////////////////////////////////// 
    void setChangedCelllimSlew(ChoosePair chooseLibPair); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    //setUnchangedCelllimSlew //////////////////////////////////// 
    void setUnchangedCelllimSlew(oa::oaString &instName); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    //provaveisList ///////////////////////////////////////////////////// 
    ChoosePair provaveisList(oa::oaString &instName,  
               std::list<oaString> suplenteList, double limSlewOut); 
    ChoosePair provaveisList2(oa::oaString &instName,  
               std::list<oaString> suplenteList); 
    //------------------------------------------------------------------- 
    //limSlew /////////////////////////////////////////////////////////// 
    double limSlew (oa::oaString &instName,  
                                 std::list<oaString> suplenteList); 
  
  private: 
    oaDesign *_design; 
    oaBlock *_block; 
    oaOccurrence *_occ; 
    oagTimer::Timer *_timer; 
    const oa::oaNativeNS _nativeNS; 
    oagTimer::TPoint *getTPoint(oa::oaInstTerm *instTerm); 
    oagTimer::TPointMaster *getTPointMaster(oa::oaInstTerm *instTerm); 
     double slackMargin; 
    // Static data members. 
    static oaVoidPointerAppDef<oaOccInst> *_instAppDef; 
    /// Initialize the appDefs associated with oaInst. 
    static void initInstsAppDefs(); 
}; 
} 
#endif 
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/*////////////////////////////////////////////////////////////// 

Autor: Rodolfo Santos rps2@cin.ufpe.br 

Descrição:Código da função principal do algoritmo fpower. 

*/////////////////////////////////////////////////////////////// 

  
#include <assert.h> 
#include <iostream> 
#include <list> 
#include "oaDesignDB.h" 
#include "oagBufferSimpleInserter.h" 
#include "oagTimerTimer.h" 
#include "oagTimerReport.h" 
#include "oagUtilOption.h" 
#include "oagUtilOptionParser.h" 
#include "fPowerClass.h" 
  
using namespace fPower; 
  
int main(int argc, const char **argv)  
{ 
//------------------------------------------------------------------------ 

//Opções de argumentos obrigatórios e opcionais/////////////////////////// 

oagUtil::OptionParser options("Analyze the timing of an OA 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 *libertyHVTOpt = options.add("libertyHVT",  
      ".lib HVT library file",true, "file"); 
oagUtil::Option *libertyLVTOpt = options.add("libertyLVT",  
                                   ".lib LVT 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",  
          false, "file"); 
  
//------------------------------------------------------------------------- 

//Mensagem de erro///////////////////////////////////////////////////////// 

if (!options.parse(argc, argv)) { 
std::cerr << options.getMessage(); 
exit(0); 
} 
//------------------------------------------------------------------------- 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

try { 
//------------------------------------------------------------------------- 

//Início da criação do design ///////////////////////////////////////////// 

oa::oaDesignInit();  
//------------------------------------------------------------------------- 

//Procura o arquivo libdefs /////////////////////////////////////////////// 

oa::oaLibDefList::openLibs();    
std::cerr << "openLibs OK..." << std::endl; 
//------------------------------------------------------------------------- 
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//Declaração de constantes //////////////////////////////////////////////// 

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()); 

//------------------------------------------------------------------------ 

// Atribuição do top view do design ao "cv"///////////////////////////// 

std::cerr << "take top level cellView OK..." << std::endl; 
oa::oaDesign *cv = oa::oaDesign::open(libName, cellName, viewName, 'a'); 
assert(cv); 
//------------------------------------------------------------------------ 

//Tomada do domínio "occurence" do design para futuras operações//////// 

std::cerr << "getTopOccurrence..." << std::endl; 
oa::oaOccurrence *occ = cv->getTopOccurrence(); 
assert(occ); 
//------------------------------------------------------------------------ 

// initiate the timing project//////////////////////////////////////////// 

std::cerr << "initiate the timing project..." << std::endl; 
oagTimer::Timer *myTiming = new oagTimer::Timer();   
//------------------------------------------------------------------------ 

//Lendo a biblioteca - mytiming = Timing local criado/////////////////// 

std::cerr << "readLibrary..." << std::endl; 
myTiming->readLibrary(libertyHVTOpt->getValue(), 
                          libertyLibOpt->getValue(), 
                    libertyViewOpt->getValue()); 
myTiming->readLibrary(libertyLVTOpt->getValue(), 
                libertyLibOpt->getValue(), 
                libertyViewOpt->getValue()); 
//------------------------------------------------------------------------ 

//"add" - timing de todo o design (células e in/outs)/////////////////// 

myTiming->add(cv); 
std::cerr << "myTiming->add(cv) OK..." << std::endl; 
//------------------------------------------------------------------------ 

// Lendo o arquivo sdc ///////////////////////////////////////////////// 

if (sdcOpt->isGiven()) { 
myTiming->readConstraints(sdcOpt->getValue(), cv); 
} 
//------------------------------------------------------------------------ 

// initiate the power project/////////////////////////////////////////// 

std::cerr << "initiate the power project..." << std::endl; 
fPower::fPowerClass myFpowerClass(cv,myTiming); 
//------------------------------------------------------------------------- 

//Execução da STA ////////////////////////////////////////////////////// 

myFpowerClass.executeSTA(); 
std::list<oaString> negativeSlackList; 
negativeSlackList = myFpowerClass.getNegativeSlackCells(); 
if (!negativeSlackList.empty()) { 

//  myFpowerClass.reportDesignCriticalInfo(); 

std::cerr << "ERROR: CIRCUITO INICIAL COM SLACK NEGATIVO" << std::endl; 
assert(0); 
} 
//------------------------------------------------------------------------ 

//Relatório de timing antes do algoritmo /////////////////////////////// 

myFpowerClass.reportDesignCriticalInfo(); 
// myFpowerClass.reportLeakagePower(); 

double initialLeakagePow = myFpowerClass.getTotalLeakagePower(); 
std::cerr << "initialLeakagePow is " << initialLeakagePow << std::endl; 
//----------------------------------------------------------------------

//Declarações das variáveis das células do circuito e da lib /////////// 
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oa::oaString strInstName, cellLibName; 
std::list<oaString> orderedList;  
// Inicialização das flags usadas para percorrer o circuito  

// das entradas para as saídas 

myFpowerClass.initializeInstancesFlags(); 
myFpowerClass.getOrderedCircCellList(&orderedList); 
//---------------------------------------------------------------------- 

//Declaração da lista com os pares de células para a troca ///////////// 

std::list<ChoosePair> changeList; 
//---------------------------------------------------------------------- 

//Loop Principal do algoritmo ////////////////////////////////////////// 

//Declaração do iterador da lista 

std::list<oaString>::iterator it; 
//Contador das células alvo 

int cont = 0; 

//Loop de iteração na circCellList 

for (it = orderedList.begin(); it != orderedList.end(); ++it) 
{ 
strInstName = (*it); 
std::cerr << "\n\nXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" << std::endl; 
std::cerr << "XXX Tratando a célula " << strInstName  
          << " da circCellList XXX" << std::endl; 
std::cerr << "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" << std::endl; 
oaInst *inst = oaInst::find(cv->getTopBlock(),                     
       oaSimpleName(nativeNS, 
strInstName)); 
inst->getCellName(nativeNS, cellLibName); 
if (myFpowerClass.isInCircCellList(strInstName)) { 
//-------------------------------------------------------------------- 

//Criação das SuplenteList  ////////////////////////////////////////// 

std::list<oaString> suplenteList =  
myFpowerClass.suplenteList(strInstName);  
//Incrementa o contador 

cont = cont + 1; 
if (!suplenteList.empty()) 
{ 
//---------------------------------------------------------------- 

//limSlew em ns ////////////////////////////////////////////////// 

double limSlewOut = myFpowerClass.limSlew(strInstName, suplenteList); 
//---------------------------------------------------------------- 

// provaveisList ////////////////////////////////////////////////////// 

// Retorna a cél. escolhida e coloca o limSlew devido no cellInfo 

ChoosePair chosingLibCell = myFpowerClass.provaveisList(strInstName, 
                                                 suplenteList, limSlewOut); 
// changeList //////////////////////////////////////////////////// 

if (chosingLibCell.second != "") { 
cerr << "\nxxx Pushing Pair : " << chosingLibCell.first << " " 
                    << chosingLibCell.second << " xxx"<< endl; 
cout << "\nxxx Pushing Pair : " << chosingLibCell.first << " " 
                      << chosingLibCell.second << " xxx"<< endl; 
changeList.push_back(chosingLibCell); 
} 
} 
else { 
myFpowerClass.setUnchangedCellLimSlew(strInstName); 
} 
} 
else { 
myFpowerClass.setUnchangedCellLimSlew(strInstName); 
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}  
//------------------------------------------------------------------------ 

//Fim do loop da CircCellList //////////////////////////////////////////// 

} 
//Impressão da quantidade de células alvo 

std::cerr << "# O circuito possui " << cont << " Células alvo #" << 
std::endl; 
//changeList ///////////////////////////////////////////////////////////// 

//Declaração do iterador da lista 

std::list<ChoosePair>::iterator it3; 
//------------------------------------------------------------------------- 

//Loop na changeList para a troca //////////////////////////////////////// 

std::cerr << "\n\n XXX Iterating through change list XXX" << std::endl; 
for (it3 = changeList.begin(); it3 != changeList.end(); ++it3) 
{   
/Troca da célula 

myFpowerClass.changeInstanceVTH((*it3).first, (*it3).second);  
} 
//------------------------------------------------------------------------ 

//Execução da STA //////////////////////////////////////////////////////// 

myFpowerClass.executeSTA(); 
//------------------------------------------------------------------------ 

//Salvando a netlist modificada ////////////////////////////////////////// 

const oaScalarName    cellName2(nativeNS, "c17_mod"); 
cv->saveAs (libName, cellName2, viewName);    
//------------------------------------------------------------------------ 

//Relatório de timing depois das trocas ////////////////////////////////// 

myFpowerClass.reportDesignCriticalInfo(); 
double finalLeakagePow = myFpowerClass.getTotalLeakagePower(); 
#if defined(FPOWER_ALGORITHM) 
std::cout << "\n ALGORITMO MODIFICADO!!!!" << std::endl; 
#else 
std::cout << "\n ALGORITMO ORIGINAL!!!!" << std::endl; 
#endif 
//------------------------------------------------------------------------ 

//Impressão das quantidades de células trocadas ////////////////////////// 

std::cout << "\nNúmero total de células do circuito = "  
                << orderedList.size() << 
std::endl; 
std::cout << "Número total de células trocadas(LVT) = "  
                 << changeList.size() << 
std::endl; 
negativeSlackList.clear(); 
negativeSlackList = myFpowerClass.getNegativeSlackCells(); 
if (!negativeSlackList.empty()) { 
std::cout << "\nERROR: CIRCUITO FINAL COM SLACK NEGATIVO" << std::endl; 
std::cout << "Número total de células com slack negativo = "  
                    << negativeSlackList.size() << 
std::endl; 
} 
std::cout << "\n\n LEAKAGE POWER DO CIRCUITO INICIAL : "  
                << initialLeakagePow  << 
std::endl; 
std::cout << "\n LEAKAGE POWER DO CIRCUITO FINAL   : "  
                   << finalLeakagePow  << 
std::endl; 
std::cout << "\n REDUÇÃO DO LEAKAGE POWER     : "  
    << (((initialLeakagePow - finalLeakagePow) / initialLeakagePow) * 100)  
             << "%"<< 
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std::endl; 
//------------------------------------------------------------------------ 

//Fechando//////////////////////////////////////////////////////////////// 

delete myTiming; 
cv->close(); 
//------------------------------------------------------------------------ 

//Fim do "try" /////////////////////////////////////////////////////////// 

} 
//------------------------------------------------------------------------ 

// Se algum erro acontecer /////////////////////////////////////////////// 

catch (oa::oaException &e)  
{ 
std::cerr << "Catch Exception ... " << std::endl; 
std::cerr << "ERROR: " << e.getMsg() << std::endl; 
assert(false); 
return 1; 
} 
return 0; 
} 
//------------------------------------------------------------------------- 

// FIM //////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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/*/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Author: Rodolfo Santos <rps2@cin.ufpe.br> 

Descrição: Classe dos métodos do algoritmo fpower 

*//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

#include "fPowerClass.h" 
using namespace oa; 
using namespace oagTimer; 
#undef DEBUG 
//#define DEBUG 

  
 namespace fPower { 
 oaVoidPointerAppDef<oaOccInst> *fPowerClass::_instAppDef = 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(); 
    folgSlack = 155.0; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

fPowerClass::~fPowerClass() 
{ 
// nothing 

} 
//----------------------------------------------------------------------- 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//Metodos genéricos////////////////////////////////////////////////////// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//----------------------------------------------------------------------- 

  
//----------------------------------------------------------------------- 

//Troca da célula escolhida (inst_name)////////////////////////////////// 

  
void  fPowerClass::changeInstanceVTH (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)); 
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while (oaTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
   assert(i); 
   i->getName(_nativeNS,str); 
   if (str != "VSS" && str != "VDD") { 
      oa::oaInstTerm::create(NULL,newInst,oa::oaName(_nativeNS,str)); 
           } 
} 
newCell->close(); 
// Change nets from the inst to be removed to the inst to be inserted 

oaNet *net = 0; 
// 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); 
    net = 0; 
} 
// Destroying the oldInst 

oldInst->destroy(); 
// Renaming the newInst 

newInst->setName(oldCellName); 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// Criação do design //////////////////////////////////////////////////// 

oa::oaDesign* fPowerClass::createDesign(const oa::oaString &cell,  
                                            const oa::oaString &library) 
{ 
    oaDesign        *design; 
    oaScalarName    libraryName(_nativeNS,library); 
    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; 
    } 
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    return design; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// Usado para a ordenação das células /////////////////////////////////// 

void fPowerClass::initInstsAppDefs() 
{ 
    assert(!_instAppDef); 
    _instAppDef = oaVoidPointerAppDef<oaOccInst>::get("fPowerClassInst"); 
    assert(_instAppDef); 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// Flags para a ordenação do circuito - entrada-saída /////////////////// 

void fPowerClass::initializeInstancesFlags() 
{ 
 oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
       while (oaOccInst *inst = iterOccInsts.getNext()){ 
       cellInfo *currentCellInfo = new cellInfo(false, 0.0); 
       assert(!_instAppDef->get(inst)); 
       _instAppDef->set(inst, static_cast<cellInfo *>(currentCellInfo)); 
       } 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------- 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Metodos genéricos - TIMING /////////////////////////////////////////// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//----------------------------------------------------------------------- 

  
//----------------------------------------------------------------------- 

// Executa a análise estática de tempo do design //////////////////////// 

void fPowerClass::executeSTA() 
{ 
cout << "\n >>>>>>>>>>>>> Executing STA >>>>>>>>>>>>> " << endl; 
_timer->executeSTA(); 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// Retorna a carga máxima suportada pela célula 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(i->getOccInstTerm()); 
    fanout = tm->loadLimit*1000; 
        } 
    } 
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    return fanout; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// Retorna a função da célula 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 (capacitância) na saída da célula desejada /////////////// 

double fPowerClass::getOutputLoad(oa::oaString &instName) 
{ 
    double load = 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); 
    load = p->getLoad()*1000; 
    } 
    } 
    return load; 

//----------------------------------------------------------------------- 

// Toma o ReqTime de descida da célula desejada ///////////////////////// 

double fPowerClass::getFallReqTime(oa::oaString &instName) 
{ 
    double reqTime = 0.0; 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, cellName); 
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    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; 
        } 
     } 
    return reqTime; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// Toma o ReqTime de descida da célula 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; 
        } 
     } 
    return reqTime; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

//Toma o slack do pior caminho da célula desejada /////////////////////// 

std::pair<double, bool> 
fPowerClass::getOutputSlack(oa::oaString &instName) 
{ 
    std::pair<double, bool> slack; 
    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; 
    } 
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   // The arc is output FALL 
    else { 
slack.first = p->getFallSlack()*1000; 
slack.second = false; 
    } 
    return slack; 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------- 

// Toma o slew do pior caminho de uma célula 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){ 
slew.first = p->getRiseSlew(0)*1000; 
slew.second = true; 
    } 
   // The arc is output FALL 
    else { 
slew.first = p->getFallSlew(0)*1000; 
slew.second = false; 
    } 
    return slew; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// Toma o slew de descida de uma célula 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; 
        } 
    } 
    return slew; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// Retorna um vetor de arcos de timing da célula desejada,  

// passando como entradas: 
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// - o nome da célula que terá sua situação no circuito tomada como base 

// - o nome da libCell 

// - o incremento (em ps) que será dado no slew de entrada () 

std::vector<TimingArc> fPowerClass::getTimingArcs(oa::oaString &instName,  
                                               oa::oaString &libCellName) 
{ 
    std:vector<TimingArc> timingArcsVector; 
    TimingArc currentTimingArc; 
    oaScalarName instCellName(_nativeNS, instName); 
    // Getting the master term of the libcell 
    // Open a cell (design) from a tech library 
    // libname is the name of the standard cells library 
    oa::oaString library; 
    oa::oaTech *myTech = _design->getTech(); 
    myTech->getLibName(_nativeNS,library); 
    oaScalarName    libName(_nativeNS,library); 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, libCellName); 
    oaScalarName    viewName(_nativeNS, "abstract"); 
    oaDesign *cv = oaDesign::open(libName, cellName, viewName, 'r'); 
    assert(cv); 
    oaModule *top = cv->getTopModule(); 
    assert(top); 
    worstArc arc = getWorstArc(instName); 
    // Getting the name Tpoint related to the outputPin 
    TPoint *p = TPoint::get(arc[1].first); 
    assert(p); 
    oaString outputName, inputName; 
    (static_cast<oaOccInstTerm*>(arc[1].first))-> 
      getTermName(_nativeNS, outputName); 
    oaScalarName outputTermName(_nativeNS, outputName); 
    oaModTerm *outputTerm = oaModTerm::find(top, outputTermName); 
    if (!outputTerm) { 
      std::cerr << "Term " << outputName << " not found in cellview " 
          << libCellName << std::endl; 
    } 
    // Getting the corresponding TPointMaster (of the lib cell) 
    TPointMaster *tmOut; 
    if (p->getPowerSupply() == VDDL_value){ 
    tmOut = TPointMaster::getVDDL(outputTerm); 
    } 
    else{ 
    tmOut = TPointMaster::get(outputTerm); 
    } 
    assert(tmOut); 
    // Iterating throgh the paths that arrives the TPointMaster tm 
    TPointMaster::pathVector::iterator i; 
    for (i = tmOut->inPaths.begin(); i != tmOut->inPaths.end(); ++i) { 
        assert(i->other); 
     oaModTerm *inputTerm = i->other; 
if (!inputTerm) { 
       std::cerr << "Term " << inputTerm << " not found in cellview " 
           << libCellName << std::endl; 
}  
inputTerm->getName(_nativeNS, inputName); 
oaOccInst *inst = oaOccInst::find(_occ, oaSimpleName(instCellName)); 
// Getting the oaOccInstTerm related to i-other 

oaOccInstTerm *inputInstTerm = oaOccInstTerm::find(inst,oaName 
                                                    (_nativeNS,inputName)); 
DelayType slInR, slInF, slIn, slOut, delay; 
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// Getting the TPoint related to the input terminal of the current path 

TPoint *inputTPoint = TPoint::get(inputInstTerm); 
// Getting the Input Fall and Rise Slews 

slInR = inputTPoint->getRiseSlew(0); 
slInF = inputTPoint->getFallSlew(0); 
// 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)) { 
slIn = slInR; 
slOut = i->slew->lookup(p->getLoad(), slIn, tmOut->loadLimit); 
     delay = i->delay->lookup(p->getLoad(), slIn, tmOut->loadLimit); 
      } 
// Verifying if SRC of the current path is RISE and DST is FALL 

else if ((i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_RISE) && 
    (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_DST_FALL)){ 
slIn = slInR; 
slOut = i->slew->lookup(p->getLoad(), slIn, tmOut->loadLimit); 
delay = i->delay->lookup(p->getLoad(), slIn, tmOut->loadLimit); 
} 
// Verifying if SRC of the current path is FALL and DST is RISE 

else if ((i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_FALL) && 
    (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_DST_RISE)) { 
slIn = slInF; 
slOut = i->slew->lookup(p->getLoad(), slIn, tmOut->loadLimit); 
delay = i->delay->lookup(p->getLoad(), slIn, tmOut->loadLimit); 
} 
// Verifying if SRC of the current path is FALL and DST is FALL 

else if ((i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_FALL) && 
    (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_DST_FALL)) { 
slIn = slInF; 
slOut = i->slew->lookup(p->getLoad(), slIn, tmOut->loadLimit); 
delay = i->delay->lookup(p->getLoad(), slIn, tmOut->loadLimit); 
     } 
currentTimingArc.inputSlew = slIn*1000; 
currentTimingArc.outputSlew = slOut*1000; 
currentTimingArc.outputDelay = delay*1000; 
currentTimingArc.inputPin.first = inputName; 
currentTimingArc.outputPin.first = outputName; 
currentTimingArc.inputPin.second = (i->transition &  
                                 TPointMaster::TRANSITION_SRC_RISE); 
currentTimingArc.outputPin.second = (i->transition &  
                                  TPointMaster::TRANSITION_DST_RISE); 
    timingArcsVector.push_back(currentTimingArc); 
    } 
    return timingArcsVector; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// Retorna um vetor de arcos de timing de delay da célula desejada,  

// passando como entradas: 

// - o nome da célula que terá sua situação no circuito tomada como base 

// - o nome da libCell 

std::vector<DelayArc> fPowerClass::getTimingArcsDelay( 
     oa::oaString &instName, oa::oaString &libCellName, bool degradedInput) 
{ 
    std:vector<DelayArc> delayArcsVector; 
    DelayArc currentDelayArc; 
    // Getting the master term of the libcell 
    // Open a cell (design) from a tech library 
    // libname is the name of the standard cells library 
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    oa::oaString library; 
    oa::oaTech *myTech = _design->getTech(); 
    myTech->getLibName(_nativeNS,library); 
    oaScalarName    libName(_nativeNS,library); 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, libCellName); 
    oaScalarName    viewName(_nativeNS, "abstract"); 
    oaDesign *cv = oaDesign::open(libName, cellName, viewName, 'r'); 
    assert(cv); 
    oaModule *topLibCell = cv->getTopModule(); 
    assert(topLibCell); 
    // Getting the Tpoint Related to the Output InstTerm 
    oaScalarName instCellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, instCellName); 
    oaString outputName, inputName; 
    TPoint *p; 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
        oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
        assert(masterTerm); 
        oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
        if (type == oacOutputTermType) { 
p = getTPoint(i); 
i->getTermName(_nativeNS, outputName); 
        } 
    } 
    assert(p); 
    oaModTerm *outputTerm = oaModTerm::find(topLibCell, oaScalarName 
                                                 (_nativeNS, outputName)); 
    if (!outputTerm) { 
      std::cerr << "Term " << outputName << " not found in cellview " 
          << libCellName << std::endl; 
    } 
    // Getting the TPointMaster (lib cell) corresponding to the output Term 
    TPointMaster *tmOut; 
    if (p->getPowerSupply() == VDDL_value){ 
tmOut = TPointMaster::getVDDL(outputTerm); 
    } 
    else{ 
tmOut = TPointMaster::get(outputTerm); 
    } 
    assert(tmOut); 
    // Iterating throgh the paths that arrives the TPointMaster tm 
    TPointMaster::pathVector::iterator i; 
    for (i = tmOut->inPaths.begin(); i != tmOut->inPaths.end(); ++i) { 
       assert(i->other); 
     oaModTerm *inputTerm = i->other; 
if (!inputTerm) { 
       std::cerr << "Term " << inputTerm << " not found in cellview " 
           << libCellName << std::endl; 
} 
inputTerm->getName(_nativeNS, inputName); 
  
oaOccInst *inst = oaOccInst::find(_occ, oaSimpleName(instCellName)); 
// Getting the oaOccInstTerm related to i-other 

oaOccInstTerm *inputInstTerm = oaOccInstTerm::find(inst,oaName 
                                                    (_nativeNS,inputName)); 
// Getting the TPoint related to the input terminal of the current path 

TPoint *inputTPoint = TPoint::get(inputInstTerm); 
// Getting the cell driving the current cell 
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oaOccInst *faninIsnt; 
bool isPIFanin = false; 
double limSlew = 0.0; 
oaOccNet *net = inputInstTerm->getNet(); 
oaIter<oaOccTerm> iterTerm(net->getTerms()); 
while (oaOccTerm *faninTerm = iterTerm.getNext()) { 
      oaTermType termType(faninTerm->getTermType()); 
      if (termType == oacInputTermType) { 
      isPIFanin = true; 
      limSlew = 0.0; 
      break; 
      } 
      } 
if (!isPIFanin) { 
   oaIter<oaOccInstTerm> iterInstTerm(net->getInstTerms()); 
   while (oaOccInstTerm *faninInstTerm = iterInstTerm.getNext()) { 
   oaTermType instTermType(faninInstTerm->getTerm()->getTermType()); 
   if (instTermType == oacOutputTermType) { 
   faninIsnt = faninInstTerm->getInst(); 
   break; 
   } 
   } 
if (!faninIsnt) { 
std::cout << "ERROR: Fanin Inst Found !"<<endl; 
assert(0); 
} 
cellInfo *currentCellInfo;    
currentCellInfo = static_cast<cellInfo *>(_instAppDef->get(faninIsnt)); 
limSlew = currentCellInfo->limSlewOut; 
} 
// The input slews that will be used are the input slews of the  

// instCell + limSlew 

DelayType slInR, slInF, slIn, delay; 
std::cout << "Input Slew Degradation of cell " << instName << " - "<<  
   libCellName << " is " << std::setprecision(5) << limSlew << endl; 
if (degradedInput) { 
slInR = inputTPoint->getRiseSlew(0) + limSlew/1000; 
slInF = inputTPoint->getFallSlew(0) + limSlew/1000; 
} 
else { 
slInR = inputTPoint->getRiseSlew(0); 
slInF = inputTPoint->getFallSlew(0); 
} 
// 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)) { 
slIn = slInR; 
     delay = i->delay->lookup(p->getLoad(), slIn, tmOut->loadLimit); 
      } 
// Verifying if SRC of the current path is RISE and DST is FALL 

else if ((i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_RISE) && 
    (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_DST_FALL)){ 
slIn = slInR; 
delay = i->delay->lookup(p->getLoad(), slIn, tmOut->loadLimit); 
} 
// Verifying if SRC of the current path is FALL and DST is RISE 

else if ((i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_FALL) && 
    (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_DST_RISE)) { 
slIn = slInF; 
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delay = i->delay->lookup(p->getLoad(), slIn, tmOut->loadLimit); 
} 
// Verifying if SRC of the current path is FALL and DST is FALL 

else if ((i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_FALL) && 
    (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_DST_FALL)) { 
slIn = slInF; 
delay = i->delay->lookup(p->getLoad(), slIn, tmOut->loadLimit); 
     } 
  
#if defined(DEBUG) 
    std::cout << "Input Slew is " << std::setprecision(10) << slIn << endl; 
    std::cout << "Out Capacitance is " << std::setprecision(10) <<  
                                                      p->getLoad() << endl; 
    std::cout << "delay is " << std::setprecision(10) << delay << endl; 
#endif 
currentDelayArc.delay = delay*1000; 
currentDelayArc.inputPin.first = inputName; 
currentDelayArc.outputPin.first = outputName; 
currentDelayArc.inputPin.second = (i->transition &  
                                TPointMaster::TRANSITION_SRC_RISE); 
currentDelayArc.outputPin.second = (i->transition &  
                                 TPointMaster::TRANSITION_DST_RISE); 
delayArcsVector.push_back(currentDelayArc); 
    } 
    return delayArcsVector; 
} 
  
//----------------------------------------------------------------------- 

// Retorna um vetor de arcos de timing de slew da célula desejada,  

// passando como entradas: 

// - o nome da célula que terá sua situação no circuito tomada como base 

// - o nome da libCell 

// - o slew de entrada que será usado 

std::vector<SlewArc> fPowerClass::getTimingArcsSlew 
   (oa::oaString &instName, oa::oaString &libCellName) 
{ 
    std:vector<SlewArc> slewArcsVector; 
    SlewArc currentSlewArc; 
    // Getting the master term of the libcell 
    // Open a cell (design) from a tech library 
    // libname is the name of the standard cells library 
    oa::oaString library; 
    oa::oaTech *myTech = _design->getTech(); 
    myTech->getLibName(_nativeNS,library); 
    oaScalarName    libName(_nativeNS,library); 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, libCellName); 
    oaScalarName    viewName(_nativeNS, "abstract"); 
    oaDesign *cv = oaDesign::open(libName, cellName, viewName, 'r'); 
    assert(cv); 
    oaModule *topLibCell = cv->getTopModule(); 
    assert(topLibCell); 
    // Getting the Tpoint Related to the Output InstTerm 
    oaScalarName instCellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, instCellName); 
    oaString outputName, inputName; 
    TPoint *p; 
    oaIter<oaInstTerm> iTermIter(inst->getInstTerms()); 
    while (oaInstTerm *i = iTermIter.getNext()) { 
        oaTerm *masterTerm = i->getTerm(); 
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        assert(masterTerm); 
        oaTermType type(masterTerm->getTermType()); 
        if (type == oacOutputTermType) { 
p = getTPoint(i); 
i->getTermName(_nativeNS, outputName); 
        } 
    } 
    assert(p); 
    oaModTerm *outputTerm = oaModTerm::find(topLibCell, oaScalarName 
                                                (_nativeNS, outputName)); 
    if (!outputTerm) { 
      std::cerr << "Term " << outputName << " not found in cellview " 
                                             << libCellName << std::endl; 
    } 
    // Getting the TPointMaster (lib cell) corresponding to the output Term 
    TPointMaster *tmOut; 
    if (p->getPowerSupply() == VDDL_value){ 
tmOut = TPointMaster::getVDDL(outputTerm); 
    } 
    else{ 
tmOut = TPointMaster::get(outputTerm); 
    } 
    assert(tmOut); 
    // Iterating throgh the paths that arrives the TPointMaster tm 
    TPointMaster::pathVector::iterator i; 
    for (i = tmOut->inPaths.begin(); i != tmOut->inPaths.end(); ++i) { 
       assert(i->other); 
     oaModTerm *inputTerm = i->other; 
if (!inputTerm) { 
       std::cerr << "Term " << inputTerm << " not found in cellview " 
           << libCellName << std::endl; 
} 
inputTerm->getName(_nativeNS, inputName); 
  
oaOccInst *inst = oaOccInst::find(_occ, oaSimpleName(instCellName)); 
// Getting the oaOccInstTerm related to i-other 

oaOccInstTerm *inputInstTerm = oaOccInstTerm::find(inst, 
                                              oaName(_nativeNS,inputName)); 
// Getting the TPoint related to the input terminal of the current path 

TPoint *inputTPoint = TPoint::get(inputInstTerm); 
// Getting the cell driving the current cell 

oaOccInst *faninIsnt; 
bool isPIFanin = false; 
double limSlew = 0.0; 
oaOccNet *net = inputInstTerm->getNet(); 
oaIter<oaOccTerm> iterTerm(net->getTerms()); 
while (oaOccTerm *faninTerm = iterTerm.getNext()) { 
      oaTermType termType(faninTerm->getTermType()); 
      if (termType == oacInputTermType) { 
      isPIFanin = true; 
      limSlew = 0.0; 
      break; 
      } 
} 
if (!isPIFanin) { 
   oaIter<oaOccInstTerm> iterInstTerm(net->getInstTerms()); 
   while (oaOccInstTerm *faninInstTerm = iterInstTerm.getNext()) { 
   oaTermType instTermType(faninInstTerm->getTerm()->getTermType()); 
   if (instTermType == oacOutputTermType) { 
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   faninIsnt = faninInstTerm->getInst(); 
   break; 
   } 
} 
if (!faninIsnt) { 
std::cout << "ERROR: Fanin Inst Found !"<<endl; 
assert(0); 
} 
cellInfo *currentCellInfo;    
        currentCellInfo = static_cast<cellInfo *>(_instAppDef-> 
                                                           get(faninIsnt)); 
limSlew = currentCellInfo->limSlewOut; 
} 
// The input slews that will be used are the input slews of the  

// instCell + limSlew 

DelayType slInR, slInF, slIn, slOut; 
std::cout << "Input Slew Degradation of cell " << instName << " - "<<  
        libCellName << " is " << std::setprecision(5) << limSlew << endl; 
slInR = inputTPoint->getRiseSlew(0) + limSlew/1000; 
slInF = inputTPoint->getFallSlew(0) + limSlew/1000; 
// 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)) { 
slIn = slInR; 
     slOut = i->slew->lookup(p->getLoad(), slIn, tmOut->loadLimit); 
      } 
// Verifying if SRC of the current path is RISE and DST is FALL 

else if ((i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_RISE) && 
    (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_DST_FALL)){ 
slIn = slInR; 
slOut = i->slew->lookup(p->getLoad(), slIn, tmOut->loadLimit); 
} 
// Verifying if SRC of the current path is FALL and DST is RISE 

else if ((i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_FALL) && 
    (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_DST_RISE)) { 
slIn = slInF; 
slOut = i->slew->lookup(p->getLoad(), slIn, tmOut->loadLimit); 
} 
// Verifying if SRC of the current path is FALL and DST is FALL 

else if ((i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_FALL) && 
    (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_DST_FALL)) { 
slIn = slInF; 
slOut = i->slew->lookup(p->getLoad(), slIn, tmOut->loadLimit); 
     } 
#if defined(DEBUG) 
   std::cout << "Input Slew is " << std::setprecision(10) << slIn << endl; 
   std::cout << "Out Capacitance is " << std::setprecision(10) <<  
                                                      p->getLoad() << endl; 
   std::cout << "slOut Slew is " << std::setprecision(10) << slOut << endl; 
#endif 
currentSlewArc.slew = slOut*1000; 
currentSlewArc.inputPin.first = inputName; 
currentSlewArc.outputPin.first = outputName; 
currentSlewArc.inputPin.second = (i->transition &  
                               TPointMaster::TRANSITION_SRC_RISE); 
currentSlewArc.outputPin.second = (i->transition &  
                                TPointMaster::TRANSITION_DST_RISE); 
slewArcsVector.push_back(currentSlewArc); 
    } 
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    return slewArcsVector; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

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; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

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; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// Relatório do circuito todo contendo timing e capacitâncias /////////// 

void fPowerClass::reportDesignInfo() 
{ 
    oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
    // a variável names vai conter uma lista de strings 
    std::list<oa::oaString> names; 
    std::list<oa::oaString>::iterator it; 
    // o loop abaixo será executado enquanto houver teminais na coleção 
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    // 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" é inserido na  
        // posição "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); 
        } 
    } 
cout << " \n>>>>>>>> Reporting Design Timing Info >>>>>>>>>>> \n " << endl; 
cout << "Clock Period is"<< _timer->getClockPeriod()*1000 << " ps" << endl; 
oa::oaString str1; 
    std::cout << std::setw(5) << "Cell" 
              << std::setw(10) << "OutLoad" 
              << std::setw(10) << "InFSlew" 
              << std::setw(10) << "InRSlew" 
              << std::setw(10) << "OutFSlew" 
              << std::setw(10) << "OutRSlew" 
              << std::setw(12) << "OutFDelay" 
              << std::setw(12) << "OutRDelay" 
              << std::setw(10) << "FSlack" 
              << std::setw(10) << "RSlack" 
              << std::setw(12) << "OutFanout" 
              << std::endl; 
    std::cout << std::setw(13) << "(fF)" 
              << std::setw(10) << "(ps)" 
              << std::setw(10) << "(ps)" 
              << std::setw(10) << "(ps)" 
              << std::setw(10) << "(ps)" 
              << std::setw(12) << "(ps)" 
              << std::setw(12) << "(ps)" 
              << std::setw(11) << "(ps)" 
              << std::setw(11) << "(ps)" 
              << std::setw(10) << "(fF)" 
              << std::endl; 
 
    for (it = names.begin(); it != names.end(); ++it) { 
std::cout << std::setw(5) << (*it); 
std::cout << fixed; 
std::cout << std::setw(9) << std::setprecision(2) <<  
                                                  getOutputLoad(*it); 
std::cout << std::setw(10) << std::setprecision(2) <<  
                                                   getInputFallSlew(*it);  
std::cout << std::setw(10) << std::setprecision(2) <<  
                                                   getInputRiseSlew(*it); 
std::cout << std::setw(10) << std::setprecision(2) <<  
                                                  getOutputFallSlew(*it);  
std::cout << std::setw(10) << std::setprecision(2) <<  
                                                  getOutputRiseSlew(*it); 
std::cout << std::setw(12) << std::setprecision(2) <<  
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                                                 getOutputFallDelay(*it);  
std::cout << std::setw(12) << std::setprecision(2) <<  
                                                 getOutputRiseDelay(*it); 
std::cout << std::setw(11) << std::setprecision(2) <<  
                                                 getOutputFallSlack(*it);  
std::cout << std::setw(10) << std::setprecision(2) <<  
                                                 getOutputRiseSlack(*it); 
std::cout << std::setw(11) << std::setprecision(2) <<  
                                                   getOutputFanout(*it); 
std::cout << std::endl; 
    } 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

//Toma o slack do pior caminho da célula desejada /////////////////////// 

void fPowerClass::reportLC_STA() 
{ 
    oaIter<oaOccInst> iterOccInsts (_occ->getInsts()); 
    // a variável 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 será executado enquanto houver teminais na coleção 
    // 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" é inserido na  
        // posição "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)" 
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              << 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; 
// 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; 
    } 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// que terá sua situação no circuito tomada como base /////////////////// 

void fPowerClass::reportTimingArcs(oa::oaString &instName,  
                                               oa::oaString &libCellName) 
{ 
// Relatório dos arcs de timing da célula desejada, células como entrada 

cout << " \n>>>>>>>>>>>>> Report Timing Arcs >>>>>>>>>>>>> " << endl; 
cout << " Instance is "<< instName <<" and LibCell is " << libCellName <<  
                                                                    endl; 
std::vector<TimingArc> timingArcsVector = fPowerClass::getTimingArcs 
                                                 (instName, libCellName); 
        std::cout << std::setw(8)  << "Input" 
                  << std::setw(8)  << "Output" 
                  << std::setw(13) << "InSlew(ps)" 
                  << std::setw(14) << "OutSlew(ps)" 
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                  << std::setw(15) << "OutDelay(ps)" 
                  << std::endl; 
    std::vector<TimingArc>::iterator it; 
    for (it = timingArcsVector.begin(); it != timingArcsVector.end(); ++it) 
{ 
std::cout << fixed; 
std::cout << std::setw(8) << std::setprecision(2) << (*it).inputPin.second; 
std::cout << std::setw(8) << std::setprecision(2) <<  
                                                    (*it).outputPin.second; 
std::cout << std::setw(13) << std::setprecision(2) << (*it).inputSlew; 
std::cout << std::setw(14) << std::setprecision(2) << (*it).outputSlew; 
std::cout << std::setw(15) << std::setprecision(2) << (*it).outputDelay; 
std::cout << std::endl; 
     } 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Metodos genéricos - POWER //////////////////////////////////////////// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//----------------------------------------------------------------------- 

 

//----------------------------------------------------------------------- 

// Retorna o consumo de leakage da célula 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()) { 
// 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; 
  
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// 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; 
} 
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//----------------------------------------------------------------------- 

// Relatório 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; 
} 
 
//----------------------------------------------------------------------- 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Metodos Multi_Vth //////////////////////////////////////////////////// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//----------------------------------------------------------------------- 

  
//----------------------------------------------------------------------- 

// Delay degradado da célula, dado o incremento no delay de entrada ///// 

std::pair<double, bool> fPowerClass::calculateDegradedDelay 
                        (oa::oaString &instName, double slInIncrement) 
{ 
    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 



 151 

    slInR = otherTP->getRiseSlew(0)+(slInIncrement/1000); 
            slInF = otherTP->getFallSlew(0)+(slInIncrement/1000); 
} 
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; 
    return delay; 
} 
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//----------------------------------------------------------------------- 

// Delay degradado da célula da .lib, dada a célula e o incremento  

// no slew de entrada 

std::pair<double, bool> fPowerClass::calculateLibDegradedDelay 
(oa::oaString &instName, oa::oaString &libCellName, double slInIncrement) 
{ 
    std::pair<double, bool> delay; 
    worstArc arc = getWorstArc(instName); 
    // Getting the name Tpoint related to the outputPin 
    TPoint *p = TPoint::get(arc[1].first); 
    assert(p); 
    // Getting the master term of the libcell 
    // Open a cell (design) from a tech library 
    // libname is the name of the standard cells library 
    oa::oaString library; 
    oa::oaTech  *myTech = _design->getTech(); 
    myTech->getLibName(_nativeNS,library); 
    oaScalarName  libName(_nativeNS,library); 
    oaScalarName  cellName(_nativeNS, libCellName); 
    oaScalarName  viewName(_nativeNS, "abstract"); 
    oaDesign      *cv = oaDesign::open(libName, cellName, viewName, 'r'); 
    assert(cv); 
    oaModule *top = cv->getTopModule(); 
    assert(top); 
    oaString inputNameArc; 
    (static_cast<oaOccInstTerm*>(arc[0].first))->getTermName(_nativeNS,  
                                                           inputNameArc); 
    oaScalarName termName(_nativeNS, inputNameArc); 
    oaModTerm *term = oaModTerm::find(top, termName); 
    if (!term) { 
      std::cerr << "Term " << inputNameArc << " not found in cellview " 
                << libCellName << std::endl; 
      return delay; 
    } 
    // Getting the corresponding TPointMaster (of the lib cell) 
    TPointMaster *tm; 
    if (p->getPowerSupply() == VDDL_value){ 
 tm = TPointMaster::getVDDL(term); 
    } 
    else{ 
 tm = TPointMaster::get(term); 
    } 
    assert(tm); 
    // Iterating throgh the paths that leaves the TPointMaster tm 
    TPointMaster::pathVector::iterator i; 
    for (i = tm->outPaths.begin(); i != tm->outPaths.end(); ++i) { 
        assert(i->other); 
  DelayType slInR, slInF; 
       // Getting the TPoint related to the input terminal - current path 
       TPoint *otherTP = TPoint::get(arc[0].first); 
       // Getting the Input Fall and Rise Slews 
       slInR = otherTP->getRiseSlew(0)+(slInIncrement/1000); 
       slInF = otherTP->getFallSlew(0)+(slInIncrement/1000); 
  //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) && 
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    (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; 
    return delay; 
} 
  
//----------------------------------------------------------------------- 

// Slew degradado da célula do circuito, dado o incremento no inputdelay  

std::pair<double, bool> fPowerClass::calculateDegradedSlew 
(oa::oaString &instName, double slInIncrement) 
{ 
    std::pair<double, bool> slew; 
    worstArc arc = getWorstArc(instName); 
    // Getting the name Tpoint related to the outputPin 
    TPoint *p = TPoint::get(arc[1].first); 
    assert(p); 
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    // 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 
    slInR = otherTP->getRiseSlew(0)+(slInIncrement/1000); 
            slInF = otherTP->getFallSlew(0)+(slInIncrement/1000); 
} 
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 slew 
    slew.first = i->slew->lookup(p->getLoad(), slInR, tm->loadLimit); 
    // The output slew is RISE 
    slew.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 slew 
    slew.first = i->slew->lookup(p->getLoad(), slInR, tm->loadLimit); 
    // The output slew is FALL 
    slew.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 slew 
    slew.first = i->slew->lookup(p->getLoad(), slInF, tm->loadLimit); 
    // The output slew is RISE 
    slew.second = true; 
           } 
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    } 
    //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 slew 
    slew.first = i->slew->lookup(p->getLoad(), slInF, tm->loadLimit); 
    // The output slew is FALL 
    slew.second = false; 
           } 
    } 
} 
    } 
    slew.first *= 1000; 
    return slew; 
} 
  
//----------------------------------------------------------------------- 

// Slew degradado da célula da .lib, dado o incremento no delay de entrada  

std::pair<double, bool> fPowerClass::calculateLibDegradedSlew 
  (oa::oaString &instName, oa::oaString &libCellName, double slInIncrement) 
{ 
    std::pair<double, bool> slew; 
    oaScalarName instCellName(_nativeNS, instName); 
    oaScalarInst *inst = oaScalarInst::find(_block, instCellName); 
    worstArc arc = getWorstArc(instName); 
    // Getting the name Tpoint related to the outputPin 
    TPoint *p = TPoint::get(arc[1].first); 
    assert(p); 
    // Getting the master term of the libcell 
    // Open a cell (design) from a tech library 
    // libname is the name of the standard cells library 
    oa::oaString library; 
    oa::oaTech *myTech = _design->getTech(); 
    myTech->getLibName(_nativeNS,library); 
    oaScalarName    libName(_nativeNS,library); 
    oaScalarName    cellName(_nativeNS, libCellName); 
    oaScalarName    viewName(_nativeNS, "abstract"); 
    oaDesign *cv = oaDesign::open(libName, cellName, viewName, 'r'); 
    assert(cv); 
    oaModule *top = cv->getTopModule(); 
    assert(top); 
    oaString inputNameArc; 
    (static_cast<oaOccInstTerm*>(arc[0].first))->getTermName 
                                               (_nativeNS, inputNameArc); 
    oaScalarName termName(_nativeNS, inputNameArc); 
    oaModTerm *term = oaModTerm::find(top, termName); 
    if (!term) { 
      std::cerr << "Term " << inputNameArc << " not found in cellview " 
          << libCellName << std::endl; 
      return slew; 
    } 
    // Getting the corresponding TPointMaster (of the lib cell) 
    TPointMaster *tm; 
    if (p->getPowerSupply() == VDDL_value){ 
    tm = TPointMaster::getVDDL(term); 
    } 
    else{ 
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    tm = TPointMaster::get(term); 
    } 
    assert(tm); 
    // Iterating throgh the paths that leaves the TPointMaster tm 
    TPointMaster::pathVector::iterator i; 
    for (i = tm->outPaths.begin(); i != tm->outPaths.end(); ++i) { 
        assert(i->other); 
        DelayType slInR, slInF; 
       // Getting the TPoint related to the input terminal - current path 
        TPoint *otherTP = TPoint::get(arc[0].first); 
        // Getting the Input Fall and Rise Slews 
        slInR = otherTP->getRiseSlew(0)+(slInIncrement/1000); 
        slInF = otherTP->getFallSlew(0)+(slInIncrement/1000); 
        //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 slew 
    slew.first = i->slew->lookup(p->getLoad(), slInR, tm->loadLimit); 
    // The output slew is RISE 
    slew.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 slew 
    slew.first = i->slew->lookup(p->getLoad(), slInR, tm->loadLimit); 
    // The output slew is FALL 
    slew.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 slew 
    slew.first = i->slew->lookup(p->getLoad(), slInF, tm->loadLimit); 
    // The output slew is RISE 
    slew.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 slew 
    slew.first = i->slew->lookup(p->getLoad(), slInF, tm->loadLimit); 
    // The output slew is FALL 
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    slew.second = false; 
           } 
    } 
} 
    } 
    slew.first *= 1000; 
    return slew; 
} 
  
//----------------------------------------------------------------------- 

// retorna o outputslew_fall degradado a partir deum inputslew degradado  

double fPowerClass::calculateDegradedOutputFallSlew( 
        oa::oaString &instName, double slInIncrement) 
{ 
    DelayType degradedOutSlew = 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()) { 
    // Getting the name of the OccInstTerm in the _timer 
    std::string s = _timer->getBlockName(i->getOccInstTerm()); 
    oaOccObject *block = _timer->findOccObj(_occ, s); 
    TPoint *p = TPoint::get(block); 
    // Veriying if it is an output type instTerm 
    if (p->type == TIMING_POINT_SIGNAL_OUT){ 

    // Getting the corresponding TPointMaster 
        oaModTerm *masterTerm = (static_cast<oaOccInstTerm*>(block))-> 
                                               getModInstTerm()->getTerm(); 
      assert(masterTerm); 
      TPointMaster *tm = TPointMaster::get(masterTerm); 
      assert(tm); 
      // Getting the OccInst associated with the oaOccObject "block"  
      // (a terminal of the cell being analyzed) 
      oaOccInst *occInst = (static_cast<oaOccInstTerm*>(block))->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) { 
          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- current path 
          TPoint *otherTP = TPoint::get(other); 
          DelayType slInR, slInF, slOut; 
          // 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) { 
            if (i->slew) { 
            slOut = i->slew->lookup(p->getLoad(),  
                              slInR+(slInIncrement/1000), tm->loadLimit); 
             } else { 
               slOut = slInR+(slInIncrement/1000); 
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               } 
             } 
             else if (i->transition & TPointMaster::TRANSITION_SRC_FALL) { 
             if (i->slew) { 
             slOut = i->slew->lookup(p->getLoad(),  
                              slInF+(slInIncrement/1000), tm->loadLimit); 
             } else { 
               slOut = slInF+(slInIncrement/1000); 
               } 
               } else { 
               assert(0); 
             } 
          if (slOut > degradedOutSlew) { 
             degradedOutSlew = slOut; 
             } 
          } 
    } 
} 
} 
return degradedOutSlew*1000; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// Escolha da célula //////////////////////////////////////////////////// 

ChoosePair fPowerClass::chosingLibCell(oa::oaString &instName,  
                                       std::list<oaString> provaveisList) 
{ 
//Declaraçã da variável da célula escolhida 

std::pair<oa::oaString, oa::oaString> chooseLibPair; 
// Atribuiçãi inicial para a célula a ser trocada 

chooseLibPair.first = instName; 
//Tomada do leakage da primeira célula da provaveisList 

double leakageCircInst = fPowerClass::getLeakagePower(instName); 

//Declaração do iterador da lista provaveisList 

std::list<oaString>::iterator it = provaveisList.begin(); 
double smallerLeakageLibCell = 100000; 
chooseLibPair.second = ""; 
//Loop para percorrer as células da provaveisList 

for (it = provaveisList.begin(); it != provaveisList.end(); ++it) 
{ 
//Tomando o leakage da célula da iteração na provaveisList 

double leakageLibCell = fPowerClass::getLibCellLeakagePower(*it); 
if ( (leakageLibCell < leakageCircInst) && (leakageLibCell <  
                                                 smallerLeakageLibCell) ) 
{ 
smallerLeakageLibCell = leakageLibCell; 
// Atribuição da chooseLibCell do par 

chooseLibPair.second = *it; 
} 
} 
return chooseLibPair; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// circDelayDeg ///////////////////////////////////////////////////////// 

// Cálculo do Delay degradado a partir do slew degradado e com a mesma  

// carga na saída (p/ mcell) 

std::vector<DelayArc> fPowerClass::circDelayDeg(oa::oaString &instName) 
{ 
oaInst *inst = oaInst::find(_block, oaSimpleName(_nativeNS,instName)); 
oaString libCellName; 
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inst->getCellName(_nativeNS, libCellName); 
// Tomando os timing arcs da célula 

std::vector<DelayArc> delayArcsVector = getTimingArcsDelay 
                                                    (instName,libCellName); 
return delayArcsVector; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// circSlewDeg ////////////////////////////////////////////////////////// 

// Retorna o slew degradado na saída a partir do delay degradado  

// memsa carga e slew de entrada degradado) 

std::vector<SlewArc> fPowerClass::circSlewDeg(oa::oaString &instName) 
{ 
oaInst *inst = oaInst::find(_block, oaSimpleName(_nativeNS,instName)); 
oaString libCellName; 
inst->getCellName(_nativeNS, libCellName); 
// Tomando os timing arcs da célula 

std::vector<SlewArc> slewArcsVector = getTimingArcsSlew 
                                                  (instName,libCellName); 
return slewArcsVector; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// orçDelay ///////////////////////////////////////////////////////////// 

double fPowerClass::orçDelay(oaString instName, std::vector<DelayArc>  
                        originalDelayArcs, InstPin input, InstPin output) 
{ 
bool arcFound = false; 
DelayArc arc; 
//Loop percorrendo todos os arcos 

std::vector<DelayArc>::iterator itArc; 
for (itArc = originalDelayArcs.begin(); itArc != originalDelayArcs.end();  
                                                                   ++itArc) 
{ 
if ( (input == (*itArc).inputPin) && (output == (*itArc).outputPin) ) { 
arc = *itArc; 
arcFound = true; 
break; 
} 
} 
if (!arcFound) 
{ 
std::cout << "ERROR: No Slew Arc Found !"<<endl; 
assert(0); 
} 
// Verificando se a saída está subindo 

double slack; 
if (output.second == true) { 
slack = getOutputRiseSlack(instName); 
} 
else { 
slack = getOutputFallSlack(instName); 
} 
// Cálculo do Atraso Original 

// double folgSlack = 20; 

double OrçDelay = (arc.delay/slack)*(slack-folgSlack); 
return OrçDelay; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

//Criação das suplenteList  ///////////////////////////////////////////// 

//Retorna uma lista de células da .lib com a mesma funcioanalidade,  
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// menor fanout (>LowDriveLimit) 

std::list<oaString> fPowerClass::suplenteList(oa::oaString &instName) 
{ 
//Lista que vai ser retornada 

std::list<oaString> suplenteList; 
//Declaração de instancia, que guardará o nome da célula da .lib 

oa::oaString str; 
//Acessando aos arquivos de tecnologia da lib 

oa::oaTech *myTech = _design->getTech(); 
cout << "\nxxxx suplenteList xxxx "<< " " << (myTech->getLibName 
                                     (_nativeNS,str),str) << "\n"<< endl; 
oa::oaLib *lib = myTech->getLib(); 
//Getting Read Access  

lib->getAccess(oacReadLibAccess);    
//Declaração do iterador das células da .lib 

oaIter<oaCell> iterLibCell (lib->getCells()); 
//Declaração do iterador da lista 

std::list<oaString>::iterator it = suplenteList.begin(); 
//Declaração de outputfunc fanout- resultado da função getOutputFunction 

std::string outputFunc = fPowerClass::getOutputFunction(instName); 
//Tomada do fanout da mcell em questão 

double mcellFanout = fPowerClass::getOutputFanout(instName); 

//Tomada da mcell em questão 

//Percorendo todas as células da biblioteca para as HVt 

while (oaCell *libCell = iterLibCell.getNext() ) 
{ 
//Tomando o nome da célula da lib do loop e colocando em str 

libCell->getName(_nativeNS,str); 
//Tomada do fanout da célula da lib no loop 

double libCellFanout = fPowerClass::getLibCellOutputFanout(str);  

//Retorna a função da célula da biblioteca numa string (libCellFunction) 

std::string libCellFunction = fPowerClass::getLibCellFunction(str); 
const oaString substring = "HVT"; 
//Declaração de j - posição da substring na string que contém o nome  

oaUInt4 j = str.substr(substring); 
//Verifica se o caracter da posição j é diferente de zero  

// (a substring não existe neste nome) 

if(str[j] && (outputFunc == libCellFunction)  
  && (libCellFanout >= (mcellFanout/2)) && (libCellFanout <= mcellFanout)) 
{    
//Usa o "it" e depopis incrementa para a próxima iteração! 

suplenteList.insert(it++, str); 
cout << " "  << str; 
} 
} 
cout << endl; 
lib->releaseAccess(); 
return suplenteList; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// findArc ////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Retorna o slew do arc 

SlewArc fPowerClass::findArc(std::vector<SlewArc> arcVector,  
       InstPin input, InstPin output) 
{ 
SlewArc arc; 
bool arcFound = false; 

//Loop percorrendo todos os arcos 

     std::vector<SlewArc>::iterator itArc; 
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for (itArc = arcVector.begin(); itArc != arcVector.end(); ++itArc) 
{ 
if ( (input == (*itArc).inputPin) && (output == (*itArc).outputPin) ){ 
arc = (*itArc); 
arcFound = true; 
break; 
} 
} 
if (!arcFound) 
{ 
std::cout << "ERROR: No Slew Arc Found !"<<endl; 
assert(0); 
} 
return arc; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// findArc ////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Retorna o dealy do arc 

DelayArc fPowerClass::findArc(std::vector<DelayArc> arcVector,  
                                           InstPin input, InstPin output) 
{ 
DelayArc arc; 
bool arcFound = false; 
//Loop percorrendo todos os arcos 

     std::vector<DelayArc>::iterator itArc; 
for (itArc = arcVector.begin(); itArc != arcVector.end(); ++itArc) 
{ 
if ( (input == (*itArc).inputPin) && (output == (*itArc).outputPin) ){ 
arc = *itArc; 
arcFound = true; 
break; 
} 
} 
if (!arcFound) 
{ 
std::cout << "ERROR: No Slew Arc Found !"<<endl; 
assert(0); 
} 
return arc; 
  
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

//Retorna a função da célula do .lib //////////////////////////////////// 

std::string fPowerClass::getLibCellFunction(oa::oaString &libCellName) 
{ 
oa::oaString libname; 
oa::oaTech *myTech = _design->getTech(); 
// Getting lib name 

myTech->getLibName(_nativeNS,libname); 
// Opening the cell of library 

oa::oaDesign *libCellDesign = createDesign(libCellName, libname); 
std::string function; 
if (libCellDesign) 
{ 
oaModule *top = libCellDesign->getTopModule(); 
    assert(top); 
// Iterating through the cells terms 

oaIter<oaModTerm> iterCellTerm (top->getTerms()); 
TPointMaster *tm; 
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while (oaModTerm *cellTerm = iterCellTerm.getNext() ) 
{ 
assert(cellTerm); 
oaTermType type(cellTerm->getTermType()); 
// If the term is outputTerm, verify if the cell function matches 

if (type == oacOutputTermType) 
{        
//Tomando o TpointMaster do terminal de saída da célula 

//No TpointMaster do terminal de sáida é que está a função 

            tm = TPointMaster::get(cellTerm); 
if (tm != 0) 
{ 
function = tm->function; 
} 
else {function = "";} 
} 
          } 
} 
else 

{ 
function = ""; 
} 
return function; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// Retorna o consumo de leakage da célula da biblioteca .lib desejada /// 

double fPowerClass::getLibCellLeakagePower(oa::oaString &libCellName) 
{ 
    double leakage = 0.0; 
    oa::oaString libname; 
    oa::oaTech *myTech = _design->getTech(); 
    // Getting lib name 
    myTech->getLibName(_nativeNS,libname); 
    // Opening the cell of library 
    oa::oaDesign *libCellDesign = createDesign(libCellName, libname); 
    if (libCellDesign) 
    { 
oaModule *top = libCellDesign->getTopModule(); 
   assert(top); 
// Iterating through the cells terms 

oaIter<oaModTerm> iterCellTerm (top->getTerms()); 
TPointMaster *tm; 
while (oaModTerm *cellTerm = iterCellTerm.getNext() ) 
{ 
assert(cellTerm); 
oaTermType type(cellTerm->getTermType()); 
// If the term is outputTerm, verify if the cell function matches 

if (type == oacOutputTermType) 
{        
//Tomando o TpointMaster do terminal de saída da célula 

//No TpointMaster do terminal de sáida é que está a função 

           tm = TPointMaster::get(cellTerm); 
if (tm != 0) 
{ 
leakage = tm->cellLeakage; 
} 
} 
      } 
    } 
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    return leakage; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// Retorna o fanout máximo da célula da biblioteca .lib desejada //////// 

double fPowerClass::getLibCellOutputFanout(oa::oaString &libCellName) 
{ 
    double fanout = 0.0; 
    oa::oaString libname; 
    oa::oaTech *myTech = _design->getTech(); 
    // Getting lib name 
    myTech->getLibName(_nativeNS,libname); 
    // Opening the cell of library 
    oa::oaDesign *libCellDesign = createDesign(libCellName, libname); 
    if (libCellDesign) 
    { 
oaModule *top = libCellDesign->getTopModule(); 
   assert(top); 
// Iterating through the cells terms 

oaIter<oaModTerm> iterCellTerm (top->getTerms()); 
TPointMaster *tm; 
while (oaModTerm *cellTerm = iterCellTerm.getNext() ) 
{ 
assert(cellTerm); 
oaTermType type(cellTerm->getTermType()); 
// If the term is outputTerm, verify if the cell function matches 

if (type == oacOutputTermType) 
{        
//Tomando o TpointMaster do terminal de saída da célula 

//No TpointMaster do terminal de sáida é que está a função 

           tm = TPointMaster::get(cellTerm); 
if (tm != 0) 
{ 
    fanout = tm->loadLimit*1000; 
} 
} 
      } 
    } 
    return fanout; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// Oredenação do circuito /////////////////////////////////////////////// 

void fPowerClass::getOrderedCellList(std::list<oaString>* cellList) 
{ 
oaIter<oaOccTerm> iterTerm(_occ->getTerms()); 
    while (oaOccTerm *term = iterTerm.getNext()) { 
    oaTermType type(term->getTermType()); 
    if (type == oacOutputTermType) { 
    oaOccNet *net = term->getNet(); 
    oaIter<oaOccInstTerm> iterInstTerm(net->getInstTerms()); 
    while (oaOccInstTerm *instTerm = iterInstTerm.getNext()) { 
          oaTermType instTermType(instTerm->getTerm()->getTermType()); 
          if (instTermType == oacOutputTermType) { 
          updateFaninCell(instTerm->getInst(), cellList); 
          } 
    } 
    } 
    } 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 
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//isInCellList ////////////////////////////////////////////////////////// 

//Retorna uma lista com as células do circuito que podem ser trocadas 

bool fPowerClass::isInCellList (oaString instName) 
{ 
bool inCellList = false; 

//declaração de "cell" -  

oaInst *inst = oaInst::find(_block, oaSimpleName(_nativeNS, instName)); 
oaScalarName cellName; 
//Tomada do nome da célula referente ao nome da biblioteca 

inst->getCellName(cellName); 
//Retorna uma string com o nome 

oaString out; 
cellName.get(out); 
//Declaração da substring que vamos procurar no nome!  é LVT ou HVT 

const oaString substring = "LVT"; 

//Declaração de j - posição da substring na string que contém o nome  

oaUInt4 j = out.substr(substring); 
        //Tomada dos slacks da célula para a restrição do folgSlack 
std::pair<double, bool> slackMcell = fPowerClass::getOutputSlack(instName); 
//Declaração do folgSlack   

// double folgSlack = 80; 

if (out[j] && (slackMcell.first > folgSlack)) 
{ 
cout << " \n>>>>>>> Slack margin = "<< folgSlack <<" >>>>>> " << endl; 
inCellList = true; 

//Impressão do nome da instancia e da cellLib 

cout << instName << " - " << out <<endl; 
} 
else { 
cout << " \n>>>>>> Slack of cell " << instName << " = " << slackMcell.first 
<< " is bigger than slack margin = "<< folgSlack <<" >>>>>>>>> " << endl; 
} 
return inCellList; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// retorna as cells da .lib que possuem a mesma função dada como entrada  

std::list<oa::oaString> fPowerClass::listSameFunctionCells 
                                                   (std::string function) 
{ 
std::list<oa::oaString> names; 
oa::oaString libname, cellname; 
oa::oaTech *myTech = _design->getTech(); 
// Getting lib name 

myTech->getLibName(_nativeNS,libname); 
// Getting Read Access 

oa::oaLib *lib = myTech->getLib(); 
lib->getAccess(oacReadLibAccess); 
// Iterating through the cells of the library 

oaIter<oaCell> iterLibCell (lib->getCells()); 
while (oaCell *libCell = iterLibCell.getNext() ){ 
  libCell->getName(_nativeNS,cellname); 
  // Opening the cell of library 
  oa::oaDesign *libCellDesign = createDesign(cellname, libname); 
  if (!libCellDesign) 
continue; 
  oaModule *top = libCellDesign->getTopModule(); 
     assert(top); 
  // Iterating through the cells terms 
  oaIter<oaModTerm> iterCellTerm (top->getTerms()); 
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  while (oaModTerm *cellTerm = iterCellTerm.getNext() ){ 
assert(cellTerm); 
oaTermType type(cellTerm->getTermType()); 
// If the term is outputTerm, verify if the cell function matches 

if (type == oacOutputTermType) {        
           TPointMaster *tm = TPointMaster::get(cellTerm); 
if (tm != 0 && tm->function == function) { 
names.push_front(cellname); 
} 
} 
         } 
} 
lib->releaseAccess(); 
return names; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// libDelayDeg ////////////////////////////////////////////////////////// 

// Para a "libCell", calcula-se o delay com o slew degradado e mesma 

// carga da mcell correspondente 

std::vector<DelayArc> fPowerClass::libDelayDeg(oa::oaString &instName,  
                                               oa::oaString &libCellName) 
{ 
// Tomando os timing arcs da célula 

std::vector<DelayArc> delayArcsVector = getTimingArcsDelay(instName, 
                                                            libCellName); 
return delayArcsVector; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// libSlewDeg /////////////////////////////////////////////////////// 

// Para a "libCell", calcula-se o slew na saída com o slew degradado e 

// mesma carga da mcell correspondente 

std::vector<SlewArc> fPowerClass::libSlewDeg(oa::oaString &instName,  
                                               oa::oaString &libCellName) 
{ 
// Tomando os timing arcs da célula 

std::vector<SlewArc> slewArcsVector = getTimingArcsSlew(instName, 
                                                              libCellName); 
return slewArcsVector; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// Relatório de todos os arcos de delay ///////////////////////////////// 

void fPowerClass::reportDegradedDelayArcs(oa::oaString &instName,   
                                   std::vector<DelayArc> currentDelayArc) 
{ 
cout << " \n>>>>>>>>>>> Report Degraged Delay Arcs >>>>>>>>>> " << endl; 
cout << " Cell is "<< instName  << endl; 
     std::cout << std::setw(8)  << "Input" 
               << std::setw(8)  << "Output" 
               << std::setw(14) << "Delay (ps)" 
               << std::endl; 
     std::vector<DelayArc>::iterator it; 
   for (it = currentDelayArc.begin(); it != currentDelayArc.end(); ++it) 
{ 
cout << fixed; 
cout << std::setw(4) << std::setprecision(2) << (*it).inputPin.first <<  
                                   std::setw(4) << (*it).inputPin.second; 
cout << std::setw(4) << std::setprecision(2) << (*it).outputPin.first <<  
                                  std::setw(4) << (*it).outputPin.second; 
cout << std::setw(14) << std::setprecision(2) << (*it).delay; 
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cout << std::endl; 
     } 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

// relatório de todos os slews dos arcos //////////////////////////////// 

void fPowerClass::reportDegradedSlewArcs(oa::oaString &instName,   
                                     std::vector<SlewArc> currentSlewArc) 
{ 
cout << " \n>>>>>>>>>>> Report Degraged Slew Arcs >>>>>>>>>>> " << endl; 
cout << " Cell is "<< instName  << endl; 
     std::cout << std::setw(8)  << "Input" 
               << std::setw(8)  << "Output" 
               << std::setw(14) << "OutSlew(ps)" 
               << std::endl; 
     std::vector<SlewArc>::iterator it; 
     for (it = currentSlewArc.begin(); it != currentSlewArc.end(); ++it) 
{ 
cout << fixed; 
cout << std::setw(4) << std::setprecision(2) << (*it).inputPin.first <<  
                                    std::setw(4) <<(*it).inputPin.second; 
cout << std::setw(4) << std::setprecision(2) << (*it).outputPin.first <<  
                                  std::setw(4) << (*it).outputPin.second; 
cout << std::setw(14) << std::setprecision(2) << (*it).slew; 
cout << std::endl; 
     } 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

void fPowerClass::setChangedCelllimSlew(ChoosePair chooseLibPair) 
{ 
oa::oaString instName = chooseLibPair.first; 
oa::oaString libCellName = chooseLibPair.second; 
double betterlimSlew = 0.0; 

// Cálculo do slew original da célula relativo ao PIOR arco 

std::pair<double, bool> originalSlew = getOutputSlew(instName);  
// Pegando o pior arco 

worstArc instWorstArc = getWorstArc(instName); 
// Pegando os nomes dos pinos de entrada e saída do pior arco 

oaString inputName, outputName; 
(static_cast<oaOccInstTerm*>(instWorstArc[0].first))-> 
                                       getTermName(_nativeNS, inputName); 
(static_cast<oaOccInstTerm*>(instWorstArc[1].first))-> 
                                      getTermName(_nativeNS, outputName); 
InstPin worstInput, worstOutput; 
// Criando o instPin da entrada relativa ao pior caminho 

worstInput.first = inputName; 
worstInput.second = instWorstArc[0].second; 
// Criando o instPin da saída relativa ao pior caminho 

worstOutput.first = outputName; 
worstOutput.second = instWorstArc[1].second; 
// Pegando os arcos de slew do oModelArcSlewHash 

std::vector<SlewArc> oModelArcSlewHash = libSlewDeg(instName,  
                                                              libCellName); 
// Pegando o arco do oModelArcSlewHash relativo ao PIOR caminho 

std::vector<SlewArc>::iterator itSlewArc; 
for (itSlewArc = oModelArcSlewHash.begin(); itSlewArc !=  
                                      libSlewArcDeg.end(); ++itSlewArc) 
{ 
InstPin input = (*itSlewArc).inputPin; 
InstPin output = (*itSlewArc).outputPin;   
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if ( (worstInput == input) && (worstOutput == output) ) { 
betterlimSlew = (*itSlewArc).slew - originalSlew.first; 
break; 
} 
} 
oaOccInst *inst = oaOccInst::find(_occ, oaSimpleName(_nativeNS, instName)); 
cellInfo *currentCellInfo;     
currentCellInfo = static_cast<cellInfo *>(_instAppDef->get(inst)); 
currentCellInfo->limSlewOut = betterlimSlew; 
  
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

void fPowerClass::setUnchangedCelllimSlew(oa::oaString &instName) 
{ 
double betterlimSlew = 0.0; 

// Cálculo do slew original da célula relativo ao PIOR arco 

std::pair<double, bool> originalSlew = getOutputSlew(instName);  

// Pegando o pior arco 

        worstArc instWorstArc = getWorstArc(instName); 
// Pegando os nomes dos pinos de entrada e saída do pior arco 

oaString inputName, outputName; 
(static_cast<oaOccInstTerm*>(instWorstArc[0].first))-> 
                                      getTermName(_nativeNS, inputName); 
(static_cast<oaOccInstTerm*>(instWorstArc[1].first))-> 
                                      getTermName(_nativeNS, outputName); 
InstPin worstInput, worstOutput; 
// Criando o instPin da entrada relativa ao pior caminho 

worstInput.first = inputName; 
worstInput.second = instWorstArc[0].second; 
// Criando o instPin da saída relativa ao pior caminho 

worstOutput.first = outputName; 
worstOutput.second = instWorstArc[1].second; 
// Pegando os arcos de slew do circSlewArcDeg 

std::vector<SlewArc> circSlewArcDeg =  
                                        fPowerClass::circSlewDeg(instName); 
// Pegando o arco do circSlewArcDeg relativo ao PIOR caminho 

std::vector<SlewArc>::iterator itSlewArc; 
for (itSlewArc = circSlewArcDeg.begin(); itSlewArc !=  
                                    circSlewArcDeg.end(); ++itSlewArc) 
{ 
InstPin input = (*itSlewArc).inputPin; 
InstPin output = (*itSlewArc).outputPin;   
if ( (worstInput == input) && (worstOutput == output) ) { 
betterlimSlew = (*itSlewArc).slew - originalSlew.first; 
break; 
} 
} 
oaOccInst *inst = oaOccInst::find(_occ, oaSimpleName(_nativeNS, instName)); 
cellInfo *currentCellInfo;     
currentCellInfo = static_cast<cellInfo *>(_instAppDef->get(inst)); 
currentCellInfo->limSlewOut = betterlimSlew; 
  
} 
  
//----------------------------------------------------------------------- 

// provaveisList //////////////////////////////////////////////////////// 

// Coloca a célula da SuplenteList na provaveisList se ela passar  

// nas restrições 

ChoosePair fPowerClass::provaveisList(oa::oaString &instName,  
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                     std::list<oaString> suplenteList, double limSlewOut) 
{ 
cout << "\n Lista das prováveis da célula " << instName <<  " \n" << endl; 
//Lista que vai ser retornada 

std::list<oaString> provaveisList;  
std::vector<DelayArc> circDelayArcDeg =  
                      fPowerClass::circDelayDeg(instName); 
std::vector<SlewArc> circSlewArcDeg =  
                      fPowerClass::circSlewDeg(instName); 
// Getting Original Delay Arcs 

oaOccInst *inst = oaOccInst::find(_occ, oaSimpleName(_nativeNS,   
          instName)); 
oaString libCellName; 
inst->getInst()->getCellName(_nativeNS, libCellName); 
std::vector<DelayArc> originalDelayArcs = getTimingArcsDelay(instName,  
                                                     libCellName, false); 
//Declaração do iterador da lista suplenteList 

std::list<oaString>::iterator it1; 
//Loop para percorrer a lista suplenteList 

for (it1 = suplenteList.begin(); it1 != suplenteList.end(); ++it1) 
{ 
//Tomada do delay degradado do arco dado o limSlew  

// e a situação da mecell 

std::vector<DelayArc> libDelayArcDeg = libDelayDeg(instName, *it1); 
//Tomada do slew degradado do arco dado o limSlew e a situação da mcell 

std::vector<SlewArc> libSlewArcDeg = libSlewDeg(instName, *it1); 
// Reports 

reportDegradedDelayArcs(*it1, libDelayArcDeg); 
reportDegradedSlewArcs(*it1, libSlewArcDeg); 
//Declaração do iterador do vetor de timing arcs 

std::vector<DelayArc>::iterator itDelayArc; 
//Loop percorrendo todos os arcos 

bool insertCell = true; 
for (itDelayArc = libDelayArcDeg.begin(); itDelayArc !=  
                                    libDelayArcDeg.end(); ++itDelayArc) 
{ 
InstPin input = (*itDelayArc).inputPin; 
InstPin output = (*itDelayArc).outputPin;   
DelayArc circDelayArc = findArc (circDelayArcDeg, input, output); 
SlewArc libSlewArc = findArc (libSlewArcDeg, input, output); 
SlewArc circSlewArc = findArc (circSlewArcDeg, input, output); 
//Cálculo do delayDegradation 

//   double delayDegradation = libDelayArc.delay - circDelayArc.delay; 

double delayDegradation = (*itDelayArc).delay - circDelayArc.delay; 
//Cálculo do slewDegradation  

double slewDegradation = libSlewArc.slew - circSlewArc.slew;  
//Teste de seleção para a célula da suplenteList entrar na provaveisList 

//  

double OrçDelay = orçDelay(instName, originalDelayArcs, input, output); 
std::cout << "libSlewArc.slew is "<< libSlewArc.slew << std::endl; 
std::cout << "circSlewArc.slew is "<< circSlewArc.slew << std::endl; 
std::cout << "slewDegradation is "<< slewDegradation << std::endl; 
std::cout << "limSlewOut is "<< limSlewOut << std::endl; 
  
std::cout << "delayDegradation is "<< delayDegradation << std::endl; 
std::cout << "orçDelay is "<< orçDelay << std::endl; 
if ((delayDegradation > (1*orçDelay)) || (slewDegradation > limSlewOut)) 

// if ((slewDegradation > limSlewOut)) 

{ 
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insertCell = false; 
break; 
} 
} 
if (insertCell) 
{ 
//Inserindo a célula que passou no teste na provaveisList  

provaveisList.push_back(*it1); 
std::cout << *it1 << " "; 
} 
} 
std::cout << std::endl; 
ChoosePair chooseLibPair = chosingLibCell(instName, provaveisList); 
cellInfo *currentCellInfo;     
currentCellInfo = static_cast<cellInfo *>(_instAppDef->get(inst)); 
currentCellInfo->limSlewOut = limSlewOut; 
#if defined(FPOWER_ALGORITHM) 
// Verificando se a célula não será trocada 

if (chooseLibPair.second == "") { 
setUnchangedCelllimSlew(instName); 
} 
else { 
setChangedCelllimSlew(chooseLibPair); 
} 
#endif 
return chooseLibPair; 
} 
  
//----------------------------------------------------------------------- 

// provaveisList //////////////////////////////////////////////////////// 

//Coloca a célula da suplenteList na provaveisList se passar nas  

// restrições 

ChoosePair fPowerClass::provaveisList2(oa::oaString &instName,  
                                        std::list<oaString> suplenteList) 
{ 
cout << "\n Lista das Prováveis(2) OF CELL " << instName <<  " \n" <<  
           endl; 
//Lista que vai ser retornada 

std::list<oaString> provaveisList;  
std::vector<DelayArc> circDelayArcDeg = fPowerClass::circDelayDeg 
                                                              (instName); 
std::vector<SlewArc> circSlewArcDeg = fPowerClass::circSlewDeg(instName); 
// Getting Original Delay Arcs 

oaOccInst *inst = oaOccInst::find(_occ, oaSimpleName(_nativeNS,   
            instName)); 
oaString libCellName; 
inst->getInst()->getCellName(_nativeNS, libCellName); 
std::vector<DelayArc> originalDelayArcs = getTimingArcsDelay(instName,  
                                                     libCellName, false); 
  
std::list<oaString> suplenteList2; 
cout << "\n    Criando a suplenteList 2 "<< endl; 
//Declaração do iterador da lista suplenteList 

std::list<oaString>::iterator it1; 
//Loop para percorrer a lista suplenteList 

for (it1 = suplenteList.begin(); it1 != suplenteList.end(); ++it1) 
{ 
//Tomada do delay degradado do arco dado o limSlew e a situação da circCell 

std::vector<DelayArc> libDelayArcDeg = libDelayDeg(instName, *it1); 
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// Reports 

reportDegradedDelayArcs(*it1, libDelayArcDeg); 
//Declaração do iterador do vetor de timing arcs 

std::vector<DelayArc>::iterator itDelayArc; 
//Loop percorrendo todos os arcos 

bool insertCell = true; 
for (itDelayArc = libDelayArcDeg.begin(); itDelayArc !=  
                                    libDelayArcDeg.end(); ++itDelayArc) 
{ 
InstPin input = (*itDelayArc).inputPin; 
InstPin output = (*itDelayArc).outputPin;   
DelayArc circDelayArcDeg = findArc (circDelayArcDeg, input, output); 
//Cálculo do delayDegradation 

double delayDegradation = (*itDelayArc).delay - circDelayArcDeg.delay; 
//Teste de seleção para a célula da suplenteList entrar na provaveisList 

double orçDelay = orçDelay(instName, originalDelayArcs,  
                                                          input, output); 
std::cout << "libSlewArc.delay is "<< (*itDelayArc).delay << std::endl; 
std::cout << "circDelayArc.delay is "<< circDelayArc.delay << std::endl; 
std::cout << "delayDegradation is "<< delayDegradation << std::endl; 
std::cout << "Orçamento de atraso is "<< Orçamento de atraso << std::endl; 
if (delayDegradation > orçDelay ) 
{ 
insertCell = false; 
break; 
} 
} 
if (insertCell) 
{ 
suplenteList2.push_back(*it1); 
std::cout << *it1 << " "; 
} 
} 
double limSlewOut = limSlew(instName, suplenteList2); 
  
cout << "\n Criando a provaveisList 2 "<< endl; 
for (it1 = suplenteList2.begin(); it1 != suplenteList2.end(); ++it1) 
{ 
//Tomada do slew degradado do arco dado o limSlew e a situação da mcell 

std::vector<SlewArc> libSlewArcDeg = libSlewDeg(instName, *it1); 
// Reports 

reportDegradedSlewArcs(*it1, libSlewArcDeg); 
//Declaração do iterador do vetor de timing arcs 

std::vector<SlewArc>::iterator itSlewArc; 
//Loop percorrendo todos os arcos 

bool insertCell = true; 
for (itSlewArc = libSlewArcDeg.begin(); itSlewArc !=  
                                        libSlewArcDeg.end(); ++itSlewArc) 
{ 
InstPin input = (*itSlewArc).inputPin; 
InstPin output = (*itSlewArc).outputPin;  
SlewArc circSlewArc = findArc (circSlewArcDeg, input, output); 
//Cálculo do slewDegradation 

double slewDegradation = (*itSlewArc).slew - circSlewArc.slew; 
//Teste de seleção para a célula da suplenteList entrar na provaveisList 

std::cout << "libSlewArc.slew is "<< (*itSlewArc).slew << std::endl; 
std::cout << "circSlewArc.slew is "<< circSlewArc.slew << std::endl; 
std::cout << "slewDegradation is "<< slewDegradation << std::endl; 
std::cout << "limSlewOut is "<< limSlewOut << std::endl; 
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if (slewDegradation > limSlewOut) 
{ 
insertCell = false; 
break; 
} 
} 
if (insertCell) 
{ 
//Inserindo a célula que passou no teste na provaveisList  

provaveisList.push_back(*it1);    
std::cout << *it1 << " "; 
} 
} 
std::cout << std::endl; 
ChoosePair chooseLibPair = chosingLibCell(instName, provaveisList); 
cellInfo *currentCellInfo;     
currentCellInfo = static_cast<cellInfo *>(_instAppDef->get(inst)); 
currentCellInfo->limSlewOut = limSlewOut; 
#if defined(FPOWER_ALGORITHM) 
// Verificando se a célula não será trocada 

if (chooseLibPair.second == "") { 
setUnchangedCelllimSlew(instName); 
} 
else { 
setChangedCelllimSlew(chooseLibPair); 
} 
#endif 
return chooseLibPair; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

double fPowerClass::limSlew (oa::oaString &instName,  
                                        std::list<oaString> suplenteList) 
{ 
//Declaração do limSlew 

double limSlewOut = 0.0; 
// Pegando o pior arco 

worstArc instWorstArc = getWorstArc(instName); 
// Pegando os nomes dos pinos de entrada e saída do pior arco 

oaString inputName, outputName; 
(static_cast<oaOccInstTerm*>(instWorstArc[0].first))-> 
                                       getTermName(_nativeNS, inputName); 
(static_cast<oaOccInstTerm*>(instWorstArc[1].first))-> 
                                      getTermName(_nativeNS, outputName); 
InstPin instInput, instOutput; 
// Criando o instPin da entrada 

instInput.first = inputName; 
instInput.second = instWorstArc[0].second; 
// Criando o instPin da saída 

instOutput.first = outputName; 
instOutput.second = instWorstArc[1].second; 
//Declaração da soma dos slews para o cálculo da média 

double somaSlewCell = 0.0; 
//Declaração do iterador da lista suplenteList 

std::list<oaString>::iterator it1; 
//Loop para percorrer a lista suplenteList 

for (it1 = suplenteList.begin(); it1 != suplenteList.end(); ++it1) 
{ 
// Tomando os slew arcs degradados da célula da suplenteList 
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std::vector<SlewArc> slewArcsVector = getTimingArcsSlew(instName,*it1); 
//Declaração do iterador do vetor de timing arcs 

std::vector<SlewArc>::iterator it2; 
//Loop para iterar no vetor de timing 

for (it2 = slewArcsVector.begin(); it2 != slewArcsVector.end(); ++it2) 
{ 
if ( ((*it2).inputPin == instInput) && ((*it2).outputPin == instOutput) ) { 

// Somando para depois dividir pela qtde de suplenteList 

std::cout << " Degraded Slew of eligible model " <<  *it1 << " = "<<  
                                               (*it2).slew << " ns" <<endl; 
somaSlewCell += (*it2).slew; 
break; 
} 
      } 
} 
// Cálculo do PIOR slew original da célula 

std::pair<double, bool> originalSlew = getOutputSlew(instName);   

//Cálculo do limSlew 

limSlewOut = somaSlewCell/suplenteList.size() - originalSlew.first; 
std::cout << "limSlew - " <<  instName << " = "<< limSlewOut <<" ns"<<endl; 
//Retorno 

return limSlewOut; 
} 
//----------------------------------------------------------------------- 

void fPowerClass::updateFaninCell(oaOccInst* inst,  
                                           std::list<oaString>* cellList) 
{ 
// Iterating through the instTerms of the current inst 

oaIter<oaOccInstTerm> iterTerm(inst->getInstTerms()); 
    while (oaOccInstTerm *instTerm = iterTerm.getNext()) { 
         oaTermType type(instTerm->getTerm()->getTermType()); 
// verifying if it is a input pin of the current inst 

          if (type == oacInputTermType) { 
      oaOccNet *net = instTerm->getNet(); 
// Iterating through the instTerms connected to the fanin net 

oaIter<oaOccInstTerm> iterInstTerm(net->getInstTerms()); 
while (oaOccInstTerm *faninInstTerm = iterInstTerm.getNext()) { 
oaTermType faninInstTermType(faninInstTerm->getTerm()->getTermType()); 
// Verifying if it is the output pin of the fanin cell 

if (faninInstTermType == oacOutputTermType) { 
oaOccInst *faninIsnt = faninInstTerm->getInst(); 
cellInfo *currentCellInfo;     
        currentCellInfo = static_cast<cellInfo *> 
                                           (_instAppDef->get(faninIsnt)); 
if (!(currentCellInfo->valid)) { 
updateFaninCell(faninIsnt, cellList); 
} 
} 
}    
} 
} 
cellInfo *currentCellInfo = new cellInfo(true, 0.0); 
_instAppDef->set(inst, static_cast<cellInfo *>(currentCellInfo)); 
// Storing Instance name in the cell list 

oaString instName; 
inst->getName(_nativeNS, instName); 
(*cellList).push_back(instName); 
return; 
} 


