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Resumo 

Machado, João Júnior da Silva. SINNA –Estudo de uma Metodologia para 

Aplicação de Dimensionamento de Transistores em Redes Não-Série-Paralelo. 

2018. 100f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Computação, 

Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 

2018. 

 

A área de microeletrônica está em crescente desenvolvimento desde as 

últimas décadas, permitindo que o fluxo de projeto seja o mais otimizado possível 

para atender aos requisitos demandados pelo mercado consumidor. Neste sentido, a 

rápida evolução dos transistores, tornou possível o desenvolvimento de circuitos em 

uma grande escala de integração, aumentando assim a complexidade dos projetos 

de circuitos integrados. Essa complexidade está relacionada com a minimização de 

diversas funções custos, como diminuição de área, potência e atraso. O objetivo 

deste trabalho é investigar o resultado da etapa de dimensionamento de circuitos, 

quando arranjos de transistores não-série-paralelo (NSP) fazem parte dos circuitos 

testados. Atualmente, os métodos de dimensionamento não realizam este tipo de 

análise, sendo esta uma das motivações para a realização deste trabalho, pois 

redes com arranjos do tipo NSP possuem um comportamento diferente da 

abordagem tradicional (redes constituídas somente por arranjos série-paralelo), 

podendo vir a superdimensionar ou subdimensionar os dados resultantes da etapa 

de dimensionamento do circuito. Assim, desenvolveu-se uma abordagem, 

denominada SINNA, a qual investiga e realiza comparações em circuitos compostos 

por arranjos de transistores NSP. Os resultados obtidos demonstraram que redes 

compostas por arranjos de transistores do tipo NSP, podem afetar a qualidade do 

dimensionamento final se este for realizado via abordagem tradicional. 

 

 

Palavras-chave: dimensionamento; redes não-série-paralelo; redes série-paralelo; 

esforço lógico; modelos de atraso 
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Abstract 

Machado, João Júnior da Silva. SINNA – Study of a Methodology for 

Transistor Sizing Application in Non-Series-Parallel Networks. 2018. 100f. 

Dissertation (Master Degree) – Programa de Pós-Graduação em Computação, 

Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 

2018. 

The microelectronics field has been in increasing development since the last 

decades, allowing the project flow to be as optimized as possible to meet the 

requirements demanded by the consumer market. In this sense, the rapid evolution 

of transistors has made possible the development of circuits on a large scale of 

integration, thus increasing the complexity of integrated circuit designs. This 

complexity is related to the minimization of several cost functions, such as area 

reduction, power and delay. The objective of this work is to investigate the result of 

the circuit sizing step, when non-series-parallel transistor (NSP) arrangements are 

part of the circuits tested. Currently, the sizing methods do not perform this type of 

analysis, and this is one of the motivations for this work, because networks with NSP-

type arrangements have a behavior different from the traditional approach (networks 

consisting only of series-parallel arrays), which may result in oversizing or 

undersizing of the data resulting from the circuit sizing step. Thus, an approach was 

developed, called SINNA, which investigates and makes comparisons in circuits 

composed of NSP transistors. The results showed that networks composed of NSP-

type transistor arrangements can affect the quality of the final design if sizing step is 

performed by traditional sizing approach.  

 

 

Key-words: sizing; non-series-parallel network; series-parallel network; logical effort; 

delay models 
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1 INTRODUÇÃO 

A evolução da área de microeletrônica pode ser observada por diversos 

fatores, como por exemplo, o aumento da quantidade de componentes em um chip e 

a redução do custo por função implementada em um circuito integrado (CI). Devido a 

isso, o projeto de circuitos Very Large-Scale Integration (VLSI) é considerado cada 

vez mais exigente, uma vez que é preciso desenvolver circuitos que apresentem, ao 

mesmo tempo, maior desempenho e menor consumo de energia. Para acelerar os 

processos de fabricação de CI, os projetistas utilizam ferramentas de automação de 

projetos eletrônicos (EDA), (do inglês, Electronic Design Automation). 

Atualmente, a tecnologia Complementary Metal-Oxide-Semiconductor 

(CMOS) é amplamente empregada na fabricação de CI’s, devido, dentre outros 

fatores, ao seu baixo consumo de potência e alta capacidade de integração. Com a 

combinação de tais fatores, mais e mais transistores são combinados em um CI, 

seguindo a previsão feita em 1965 por Gordon Moore (MOORE, 1965), o qual 

afirmou que a quantidade de transistores que poderiam ser colocados em uma 

mesma área, dobraria a cada 18 meses, mantendo o mesmo custo de fabricação. 

Esta previsão, que ficou conhecida como Lei de Moore, é ilustrada na Figura 1 e 

vem desde então servindo como um guia para a indústria da microeletrônica.  

 
Figura 1 – Lei de Moore 



16 
 

Entretanto, é importante observar que especialistas da área (BRYANT; 

KUKULA; KUEHLMANN, 2003; SUTHERLAND; SPROULL; HARRIS, 1999; WESTE; 

HARRIS, 2010) afirmam que a Lei de Moore está próxima de chegar ao seu fim, 

fazendo uma previsão de que daqui a 3 anos já não será mais possível reduzir o 

tamanho dos transistores. Dentre vários fatores, as principais razões que sustentam 

tal afirmação, decorre da limitação física atingida para adicionar mais transistores de 

um CI em um chip, bem como do alto custo que a indústria de microeletrônica vem 

enfrentando nos últimos anos para continuar a reduzir o tamanho dos chips. Em 

decorrência disto, inúmeras tecnologias estão sendo estudadas e apontadas como 

prováveis sucessoras aos chips de silício, como por exemplo, chips desenvolvidos a 

partir de nanotubos de carbono (SUN et al., 2013), grafeno, múltiplos gates, nano 

arestas, dentre outras. Uma tecnologia que já é uma realidade nos dias atuais, 

consiste em realizar a substituição dos atuais tipos de transistores, os quais são 

planos e em duas dimensões (2D), por transistores 3D, também conhecidos como 

transistores finFET (POSSANI et al., 2017). 

No desenvolvimento de projeto de um circuito ASIC (Application Specific 

Integrated Circuit), duas metodologias destacam-se: a metodologia totalmente 

personalizada, mais comumente conhecida como full-custom e a metodologia semi 

personalizada, conhecida também como semi-custom, conforme ilustra a Figura 2. 

 
Figura 2 – Metodologia de Projeto ASIC 

Na metodologia full-custom, a concepção do CI é customizada para fornecer 

alto desempenho em termos de área, atraso e consumo de energia (RABAEY, 

1996). Nesta abordagem, o projetista tem maior liberadade acerca do projeto, visto 

que, dentre outras tarefas, deverá dimensionar, otimizar e desenhar o leiaute de 

cada dispositivo do circuito a ser integrado. Por possuir tamanha liberdade, esta 

Circuitos 
Dedicados

Full-Custom

Semi-Custom

Standard 
Cell

Gate Array
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metodologia propicia um alto poder de otimização, pois cada parte do CI poderá ser 

otimizada visando um determinado objetivo. Em geral, esta abordagem é aplicada 

quando se tem severas restrições de projeto ou em projetos a longo prazo, visto que 

cada etapa do projeto demanda muito tempo para ser realizada. Além disso, por 

possuir um alto grau de dificuldade, exige profissionais experientes e qualificados 

(WESTE; HARRIS, 2010).  

Por outro lado, na metodologia semi-custom, como podemos observar na 

Figura 2, temos a subdivisão entre as metodologias de projeto baseadas em células 

standard cell ou gate array. Na metodologia baseada em gate array, também 

conhecida como arranjo de portas, apenas as interconexões são personalizáveis. As 

principais vantagens desta abordagem advêm do menor número de máscaras 

necessárias para compor o CI, do baixo custo de implementação e rápida 

prototipação (WANG; CHANG; CHENG, 2009). Entretanto, este modelo acarreta em 

muitas interconexões, baixa utilização da superfície e, o que é considerado sua 

maior desvantagem, torna inviável a aplicação de qualquer tipo de otimização na 

célula projetada.  

Uma outra abordagem presente na metodologia semi-custom é a 

metodologia standard cell, também conhecida como cell-based methodology. Esta 

metodologia é amplamente utilizada em ASIC’s e baseia-se no reuso de células 

lógicas, as quais após serem caracterizadas e testadas, ficam disponíveis em um 

conjunto de células, denominado biblioteca de células. Ao desenvolver um 

determinado projeto, seleciona-se da biblioteca as células lógicas mais adequadas e 

que melhor irão atender as especificações/restrições do projeto. A principal 

vantagem desta abordagem é o fato de as células necessitarem serem 

desenvolvidas e verificadas uma única vez para uma dada tecnologia, possibilitando, 

como mencionado acima, sua reutilização sempre que necessário, o que irá refletir 

diretamente no custo do projeto (DA ROSA JUNIOR et al., 2009).  

Como mencionado anteriormente, as células desenvolvidas via abordagem 

standard cell, ficam disponíveis para serem utilizadas em um conjunto de células 

denominado biblioteca de células. Uma biblioteca de células é um conjunto finito de 

portas lógicas projetadas com as especificações e regras de projeto de uma 

tecnologia específica. A qualidade da biblioteca de células é crucial para que um 

circuito possa atender aos requisitos de um projeto (VUJKOVIC; SECHEN, 2002). 

Desta forma, quanto mais variadas forem as células da biblioteca, maior será o 
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espaço de soluções a ser explorado e, maior a possibilidade de uma boa escolha 

para implementação do circuito (GUAN; SECHEN, 1996). Um possível exemplo de 

uma biblioteca de células é ilustrado na Figura 3, onde os elementos que compõem 

a biblioteca de células estão dispostos no cubo destacado em verde (Figura 3 (b)). 

No exemplo da Figura 3, os elementos da biblioteca de células foram utilizados para 

compor o circuito descrito através de representação de grafo AIG. 

 
(a)       (b) 

Figura 3 – Exemplo de uma Biblioteca de Células (b) sendo aplicada à um circuito descrito através de 

Grafo AIG (a) 

Em uma abordagem standard cell, o processo de síntese de um CI 

normalmente é dividido em síntese de alto nível, síntese lógica e síntese física, 

conforme ilustrado na Figura 4. Na síntese de alto nível, conhecida também como 

síntese comportamental ou estrutural, é realizado uma descrição mais abstrata do 

circuito, onde através de uma linguagem de descrição de hardware (HDL), como 

VHDL ou Verilog, informações referentes aos componentes e interconexões que 

fazem parte do circuito são descritas. A partir desta descrição HDL, aplica-se a 

síntese lógica, a qual possui como principal objetivo, gerar uma descrição mais 

detalhada do circuito, contendo informações referentes a tecnologia e os elementos 

que serão utilizados para fabricar o circuito, transformando assim a descrição 

estrutural realizada na etapa anterior, para uma descrição em nível lógico, sendo 

esta etapa responsável por determinar o nível de portas lógicas do circuito (DE 
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MICHELI, 1994). Por fim, a síntese física consiste em converter a representação do 

circuito em termos de portas lógicas e transistores geradas nas etapas anteriores, 

para uma representação geométrica, aplicando para isso, rotinas de roteamento e 

posicionamento das células do circuito, tendo como principal objetivo, gerar uma 

netlist otimizada e o seu respectivo leiaute. 

 
Figura 4 – Etapas de síntese de um CI via abordagem standard cell. Fonte: (MARQUES, 2008) 

Fazendo uma breve comparação entre a abordagem full-custom e 

abordagem standard cell (semi-custom), pode-se observar que a abordagem via 

standard cell pode apresentar um consumo de potência de três a sete vezes maior 

que a abordagem full-custom, ou ainda, ser até oito vezes mais lenta (WESTE; 

HARRIS, 2010). Entretanto, projetos desenvolvidos via abordagem standard cell 

possuem um tempo de projeto menor do que aqueles desenvolvidos via abordagem 

full-custom, uma vez que na abordagem full-custom o projetista irá desenvolver 

todas as células que irão compor o CI de forma manual, o que obviamente é muito 

mais demorado do que quando comparado a abordagem standard cell. 

1.1 Motivação 

Um circuito é avaliado em grande parte levando em consideração três 

importantes fatores: área, atraso e dissipação de potência. Dentre estes três 

quesitos, o atraso do circuito é de vital importância, visto que circuitos com menores 

atrasos conduzem a circuitos mais rápidos (XIE; CHEN, 2015). Efetuar minimização 

de atrasos em circuitos, sem que haja acréscimo de área ou consumo energético é 
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considerado um tema desafiador (ANACAN; BAGAY, 2016; XIE; CHEN, 2015) visto 

que, na medida que se consegue diminuir uma função custo, a outra função é 

inversamente afetada, acarretando em um aumento do seu valor.  

Devido aos inúmeros fatores que impactam na qualidade de um CI e que 

devem ser considerados durante o processo de fabricação de um chip, faz-se 

necessário que todas as métricas avaliadas possuam um ajuste bastante preciso, 

para que o máximo de desempenho possa ser extraído do CI. Neste sentido, uma 

das etapas de projeto que está diretamente relacionada com um bom desempenho 

de um chip é o correto dimensionamento dos transistores. O dimensionamento visa 

garantir que o circuito seja concebido dentro das especificações e restrições do 

projeto, tendo como objetivo principal, determinar o tamanho dos componentes que 

irão compor o circuito, com o objetivo de minimizar determinadas funções custo, as 

quais podem ser área, atraso ou dissipação de potência, por exemplo. Um correto e 

adequado dimensionamento irá permitir que se obtenha circuitos mais otimizados 

sendo, portanto, considerado uma importante etapa para melhorar o desempenho de 

um circuito (ZIESEMER JUNIOR, 2014). 

O dimensionamento pode ainda ser utilizado em aplicações específicas – 

como low power ou high-speed – corrigir erros de tempo, solucionar violações de 

regras de projeto, diminuir restrições de ruídos, dentre outros aspectos. A respeito 

dos fatores que impactam diretamente no dimensionamento, pode-se citar a 

topologia do circuito, o fator de dimensionamento e o atraso das portas lógicas 

(BERKELAAR; JESS, 1990; HU; KETKAR; HU, 2007). 

Tradicionalmente, os transistores MOSFET (Metal Oxide Semiconductor 

Field Effect Transistor) são interligados em um CI por meio de associações, as quais 

normalmente são implementadas através do uso de redes Série-Paralelo (SP). Uma 

rede é SP, se e somente se, não existe nenhuma sub rede com configuração em 

ponte (ROSA et al., 2009). Além disso, as redes SP sempre são redes planares (DA 

ROSA JUNIOR et al., 2009). Uma outra abordagem é a utilização de redes Não-

Série-Paralelo (NSP), nas quais sempre há, no mínimo, uma associação em ponte 

(ROSA et al., 2009). Esse tipo de configuração, pode ainda apresentar ou não a 

característica de redes planares. A contribuição deste projeto, se dará, no fato de 

que todos os métodos de dimensionamentos (BEG, 2014; FLACH et al., 2014; LIN et 

al., 2014; MAHESHWARI; RAGHAV; GUPTA, 2013; YELAMARTHI, 2014) que se 

tem disponíveis na literatura atualmente, são voltados para redes SP, visto que é a 
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abordagem mais utilizada. Entretanto, em (POSSANI et al., 2016), pode-se observar 

que ao utilizar redes NSP, é possível obter circuitos mais rápidos, com menor 

consumo energético, dentre outros aspectos. Dada a importância de um correto 

dimensionamento no momento da especificação do projeto de um CI, o trabalho aqui 

proposto tem como finalidade ajustar e aplicar o dimensionamento em redes cujo 

arranjo lógico dos transistores é do tipo NSP. 

Ao aplicar os tradicionais métodos de dimensionamento em redes NSP, os 

transistores que estiverem em ponte, ou serão superdimensionados ou serão 

subdimensionados, visto que a sua configuração é algo inatingível nos arranjos SP. 

Além disso, os demais transistores podem ser afetados pelo mesmo problema 

(superdimensionamento ou subdimensionamento). Assim, a contribuição deste 

trabalho, é o desenvolvimento de um método para aplicação da etapa de 

dimensionamento em redes NSP.  

1.2 Objetivos 

O objetivo do respectivo trabalho consiste em desenvolver uma nova 

metodologia de dimensionamento voltada para redes NSP. A nova metodologia 

deverá ser capaz de avaliar como os atuais métodos de dimensionamentos são 

afetados pelos transistores que se encontram em ponte nas redes NSPs, além, é 

claro, de possibilitar novas análises e configurações que podem ser empregadas 

para fornecer melhores resultados de dimensionamento. 

O diferencial da metodologia proposta, consiste na possibilidade de gerar 

diferentes configurações de circuitos, de acordo com a aplicação que está se 

desejando implementar, como por exemplo, high-speed, low power, menor tempo 

entre as transições dos arcos do circuito, encontrar o melhor trade-off de high-speed 

e low power, dentre outros inúmeros pontos que poderão ser 

ajustados/configurados. 

A justificativa deste trabalho se dá pelo fato de não existir nenhum método 

na literatura voltado para dimensionamento de circuitos com arranjos NSP, a qual é 

uma abordagem que tende a ser muito utilizada em projetos de CI, tanto pela 

indústria quanto pela academia, devido a sua potencialidade em alcançar resultados 

não atingíveis na tradicional abordagem SP utilizada atualmente.  
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Por fim, em um segundo momento, pretende-se inserir no método 

desenvolvido, abordagens utilizadas atualmente em redes SP, como por exemplo 

Relaxação Lagrangeana (FLACH et al., 2014), Logical Effort (ANACAN; BAGAY, 

2016; RAHMAN; TENNAKOON; SECHEN, 2013), Programação Dinâmica 

(RAHMAN; TENNAKOON; SECHEN, 2013), Programação Geométrica (POSSER et 

al., 2012) e Programação Linear (BHATTACHARYA; RANGANATHAN, 2008).  

1.3 Organização do Trabalho 

Este trabalho está organizado em capítulos. O segundo Capítulo aborda 

conceitos preliminares da área, necessários para um melhor entendimento do 

trabalho. O terceiro Capítulo apresenta um aprofundamento sobre a etapa de 

dimensionamento, apresentando as principais características avaliadas e os 

conceitos mais importantes acerca deste tema. No Capítulo quatro, é apresentado 

os principais trabalhos relacionados com o tema proposto, exemplificando como 

funciona o comportamento dos métodos de dimensionamentos mais utilizados até o 

presente momento. A abordagem desenvolvida, bem como toda a metodologia 

utilizada para a realização do respectivo trabalho são apresentadas no Capítulo 

cinco. Os resultados obtidos e a discussão acerca dos experimentos realizados são 

apresentados no Capítulo seis. Por fim, conclusões e trabalhos futuros são 

apresentados no Capítulo sete.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo possui a finalidade de abordar alguns conceitos básicos da 

área de microeletrônica. O objetivo deste capítulo é proporcionar um melhor 

entendimento acerca do tema aqui tratado. 

2.1 Equações Booleanas 

Uma expressão ou equação Booleana, é uma expressão que resulta em um 

valor booleano verdadeiro ou falso. Expressões booleanas mais complexas podem 

ser formadas a partir de expressões mais simples, utilizando os quatro operadores 

booleanos primitivos: produto ou intersecção (AND), união ou soma (OR), 

complemento ou negação (NOT) e produto exclusivo (XOR). 

2.1.1 Literais 

Um literal é uma variável, ou a negação de uma variável, dentro de uma 

expressão lógica booleana. Denomina-se produto de literais uma operação lógica 

AND entre estes literais (TOCCI; WIDNER; MOSS, 2011). Um produto de literais é 

formalmente conhecido como um cubo. Tomando como exemplo a função         

!: ($ ∙ &') + ($ ∙ *), a expressão representada pela função ! possui 3 literais [$, &', *], 

sendo que $ e * são literais positivos e &' é um literal negativo. Além disso, ($ ∙ &') e 

($ ∙ *) são cubos da função. 

2.1.2 Mintermos e Maxtermos 

Os conceitos de Mintermos e Maxtermos são utilizados para reescrever uma 

função lógica visando obter uma simplificação da mesma. Um mintermo é um termo 

produto que possui valor lógico verdadeiro em apenas um ponto do domínio de uma 

função booleana, sendo definido por um produto (AND), onde cada variável da 

equação aparece apenas uma vez, direta ou complementada. Por sua vez, 

maxtermo é um termo soma que possui valor lógico falso em apenas um ponto do 

domínio da função, sendo definido por uma disjunção (OR) e, que assim como os 

mintermos, cada variável aparece apenas uma vez, na sua forma direta ou 

complementar. A Figura 5 apresenta exemplos de mintermos e maxtermos. 
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Figura 5 – Mintermos e Maxtermos para função com três variáveis. Fonte: (TOCCI; WIDNER; MOSS, 

2011) 

Outra característica importante acerca de mintermo e maxtermo, é que em 

ambas, todas as variáveis da função estão presentes. Devido a essa característica, 

essas formas são chamadas canônicas. 

2.1.3 Derivação de Expressões Booleanas 

Basicamente, existem duas maneiras de se definir (ou descrever) uma 

expressão Booleana: descrevendo todas as situações das variáveis de entrada para 

as quais a saída da função é 1, ou descrevendo todas as situações em que a saída 

da função é 0. O primeiro método é conhecido como Soma de Produtos (SOP), 

enquanto que o segundo método é denominado Produto das Somas (POS). Cada 

termo produto da forma SOP é chamado de mintermo, enquanto que cada termo 

soma da forma POS é chamado de maxtermo. 

2.1.3.1 Soma de Produtos (POS) 

Uma Soma de Produtos (SOP) é uma equação Booleana composta pelo 

operador OR entre dois ou mais produtos de literais. Como dito anteriormente, uma 

SOP descreve todas as situações para as quais a função possui valores verdadeiros 

na saída. Segundo (DA ROSA JUNIOR et al., 2009), uma forma bastante simples de 

derivar uma SOP a partir de uma tabela verdade é extrair todas as linhas (produtos) 

que representam valores verdadeiros na saída da tabela verdade e então, realizar 
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operações OR entre todos estes produtos. O conjunto de equações a seguir (1a, 1b 

e 1c) descrevem exemplos de SOP. 

 

Equação 1 - Exemplos de SOP 
 

! = (/0'1) + (/̅01) + (/01̅) (1a) 
 

! = ($0$1'''$2) + ($1$2$3''') + ($0$2$3''') (1b) 
 

! = (/̅01̅) + (/01) + (0'1̅7) (1c) 
 

2.1.3.2 Produto das Somas 

O Produto das Somas (POS) é o inverso de uma SOP. Em uma POS a 

equação Booleana obtida é composta de operações lógicas AND entre duas ou mais 

somas de literais. Como uma POS descreve todas as situações para as quais a 

função possui valores falso na saída, para obter a equação de uma função lógica 

utilizando POS, deve-se utilizar todas as linhas da tabela que apresentam valores 

falso na saída e, então, associar operações de OR para cada variável da função, 

sendo que, se a variável estiver na forma direta na tabela verdade, deverá ser 

representada na sua forma complementar e vice-versa. Após isso, basta realizar 

operações AND entre estas somas. O conjunto de equações a seguir (2a, 2b e 2c) 

descrevem exemplos de POS. 

 

Equação 2 - Exemplos de POS 
 

! = (/ + 0 + 1) ∙ (/ + 1) (2a) 
 

! = ($0 + $1 +'''''' $2) ∙ ($1 + $2 + $3''') ∙ ($0 + $2 + $3''') (2b) 
 

! = (/̅ + 0 + 1̅ + 7 + 1) (2c) 
 

2.2 Transistor MOSFET 

O Transistor MOSFET (do inglês, Metal Oxide Semiconductor Field Effect 

Transistor), ou simplesmente MOS, é um dispositivo presente em grande parte dos 

produtos eletrônicos existentes, sendo utilizado tanto em circuitos digitais, como em 

circuitos analógicos. A principal função deste dispositivo é controlar a corrente 

elétrica que passa por ele. 
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O transistor MOS é composto basicamente por quatro terminais: fonte 

(source), porta (gate), dreno (drain) e substrato ou corpo (bulk). O gate consiste de 

uma camada de metal ou de polisilício e é isolado do substrato por uma fina camada 

de óxido de silício (WANG; CHANG; CHENG, 2009). Há dois tipos de transistores 

MOS, o NMOS, mais comumente conhecido apenas como transistor do tipo N e o 

PMOS, também conhecido como transistor do tipo P. Tais transistores serão melhor 

detalhados nas seções respectivas. A Figura 6 mostra um corte transversal de um 

transistor do tipo N.  

 
Figura 6 – Estrutura Física de um Transistor MOS. Fonte: (WESTE; HARRIS, 2010). 

A largura (width) e o comprimento (length), ilustrados na Figura 6, são os 

dois principais parâmetros de dimensionamentos em um transistor MOS. A largura 

(W) condiciona a passagem de corrente no transistor, isto é, o fluxo de corrente 

elétrica que irá ser transmitido quando o dispositivo estiver conduzindo corrente. 

Nesse sentido, um dos pontos chaves para extrair o melhor funcionamento de um CI 

é efetuar um ótimo dimensionamento da largura (W) dos seus respectivos 

transistores. Por sua vez, o comprimento (L), está relacionado com a distância entre 

as difusões do transistor, isto é, qual tecnologia (em nanômetros) foi utilizada pelo 

transistor (MARTINS; LOURENÇO; HORTA, 2017). Sendo assim, efetuar um bom 

dimensionamento, tanto em L quanto em W, provavelmente acarretará em um 

circuito com melhor desempenho e menor capacitância, o que resultará em um CI 

com menor dissipação de potência. 
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2.3 Operação dos Transistores 

Como dito anteriormente, os transistores MOS dividem-se em transistores do 

tipo P (PMOS) ou transistores do tipo N (NMOS). A Figura 7 ilustra os símbolos 

usuais utilizados para representar ambos transistores MOSFET, transistores tipo P e 

tipo N. 

 
Figura 7 – Transistores MOSFET. Fonte: (TOCCI; WIDNER; MOSS, 2011). 

Basicamente, pode-se dizer que os transistores se comportam como chaves 

digitais compostas por três terminais. Quando temos um determinado tipo de 

corrente passando pelo transistor, o terminal de controle (gate) abre ou fecha o 

contato entre os outros dois terminais (fonte e dreno) (PEDERSON; MAYARAM, 

2008). No exemplo dado na Figura 8, quando está sendo submetida uma tensão 

elétrica de 5V, a chave é fechada e o sinal é então transmitido. Por sua vez, quando 

a tensão é 0V, a chave fica aberta e nenhum sinal é transmitido. 

 
Figura 8 – Exemplo do funcionamento de uma chave digital. Fonte: (TOCCI; WIDNER; MOSS, 2011)  

 

 

D 
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(sem corrente elétrica) 
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(com corrente elétrica) 
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O transistor NMOS possui o substrato tipo P e as regiões de dreno e fonte 

são constituídas de material do tipo N. Este tipo de transistor irá conduzir o sinal, 

sempre que o terminal de controle ter valor lógico ativo, isto é, sempre que 

apresentar valor lógico 1. Já o transistor PMOS, é constituído de substrato do tipo N, 

tendo as regiões de dreno e fonte com material do tipo P. Os transistores PMOS 

permitem o fluxo de corrente entre os terminais de dreno e fonte, somente quando o 

terminal gate tiver o valor lógico 0. Como pode-se observar na Figura 6, a simbologia 

dos transistores omite o terminal bulk, tendo em vista que, de acordo com o tipo de 

transistor, ele sempre estará ligado ao valor lógico 0 (ground), no caso de ser do tipo 

N, ou em transistores do tipo P, sempre estará conectado na respectiva fonte de 

alimentação (VCC), que representa o valor lógico 1 (WESTE; HARRIS, 2010).  

2.4 Arranjo Lógico dos Transistores 

Os transistores MOS são interligados em um CI por meio de associações, as 

quais podem ser associações em série ou paralelo. A ligação de duas ou mais 

chaves equivale a conjunção de dois sinais. Neste tipo de ligação, o sinal só será 

propagado caso todos os componentes da rede apresentem valor lógico 1. Se ao 

menos um componente não apresentar valor lógico ativo (1), a rede não é chaveada 

e o fluxo de corrente será interrompido. Já as associações em paralelo, ocorrem de 

maneira complementar a associação em série, sendo equivalente a operação de 

disjunção entre dois ou mais sinais. Neste tipo de ligação, o fluxo de corrente se 

dará no componente que apresentar valor lógico ativo. Em uma associação em 

paralelo, o sinal não será propagado somente quando todos os componentes da 

rede apresentarem valor lógico falso (0). Na Figura 9, podemos ver a representação 

de conexões em série (a), bem como conexões em paralelo (b). 
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Figura 9 – Associação Transistores em Série (a) e em Paralelo (b). Fonte: (TOCCI; WIDNER; MOSS, 

2011) 

As conexões em série, por apresentarem uma maior resistência, prejudicam 

o fluxo da corrente, dificultando a propagação do sinal. Sendo assim, os métodos de 

dimensionamento, que serão melhores detalhados no próximo capítulo, tentam 

quantificar tais efeitos de forma a minimizar o atraso ocorrido e, assim, melhorar a 

propagação do sinal. 

2.5 Portas Lógicas CMOS 

Os circuitos CMOS são tipicamente construídos de duas redes, sendo uma 

rede que "puxa o sinal para cima", mais comumente conhecida como pull-up e, outra 

rede que "puxa o sinal para baixo", denominada pull-down. A rede pull-up (PUN) é 

constituída somente de transistores do tipo PMOS, visto que esta rede é responsável 

por atribuir a saída da porta o valor lógico 1. Por conta disso, nas redes pull-up, há 

uma conexão com a fonte de alimentação (VCC), a qual apresenta valor lógico 1, e o 

nodo de saída da porta. Já a rede pull-down (PDN), é constituída apenas de 

transistores NMOS, pois estes conduzem bem sinais de nível lógico 0. Desta forma, 

nas redes pull-down, é estabelecido uma conexão entre o nodo de saída da porta e 

o ground (GND), que é uma fonte de nível lógico 0. A Figura 10 ilustra a estrutura 

geral das portas lógicas CMOS compostas pelas redes PUN e PDN. 
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Figura 10 – Modelo de porta CMOS com redes pull-up e pull-down. Fonte: (DA ROSA JUNIOR et al., 

2009). 

Os planos PUN e PDN são complementares, isto é, a saída da porta só será 

ativada apenas por um dos planos. Caso a saída receba sinais de ativação de 

ambos os planos, o circuito entrará em curto, o que irá acarretar em um mau e 

indesejado funcionamento do mesmo. Na Figura 11, podemos ver o arranjo dos 

transistores de uma porta lógica NAND. O plano PUN é composto por dois 

transistores em paralelo do tipo P. Como este tipo de transistor conduz bem sinais 

de nível lógico 0, a saída só será conectada na fonte de alimentação (VCC), quando 

no mínimo, uma entrada da porta tiver valor 0, como podemos ver destacado em 

azul na Figura 11. Já o plano PDN, destacado em vermelho na Figura 11, é 

constituído por dois transistores em série do tipo N. Neste caso, a saída da porta 

somente estará conectada ao GND, quando ambas entradas apresentarem valor 

lógico 1. Pode-se observar que, em nenhuma situação, a saída será ativada por 

ambos os planos, visto que estes são complementares um ao outro. 
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Figura 11 – Arranjo transistores porta lógica NAND. Fonte: (DA ROSA JUNIOR et al., 2009). 

Os transistores são blocos básicos das portas lógicas, sendo a partir destes 

que funções custo como atraso, área e consumo de potência de um CI será definido. 

Dessa forma, para que se obtenha uma redução das respectivas funções custos, é 

desejável que um ótimo dimensionamento seja aplicado aos transistores. 

2.6 Dados Temporais 

Dentre diversos dados referente ao desempenho das portas lógicas, é 

importante destacar os dados dos quais mais possuem relação com o respectivo 

trabalho. Dessa forma, neste capítulo será apresentado, os atrasos referentes aos 

tempos de propagação e tempos de transição, os quais podem ser observados na 

Figura 12. 

Tempo de Transição: indicam quanto tempo a saída da porta lógica leva 

para alterar o seu nível lógico. Estes tempos são medidos levando em conta apenas 

o sinal de saída e podem ser: 

• Tempo de Subida (89): intervalo de tempo necessário para que o sinal 

na transição de subida (rise time), varie seu sinal de 10% a 90%, 

alterando assim o estado lógico da saída da porta de 0 para 1. 

• Tempo de Descida (8:): intervalo de tempo necessário para que o 

sinal na transição de descida (fall time), varie seu sinal de 90% a 

10%, alterando assim o estado lógico da saída da porta de 1 para 0. 
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Tempo de Propagação do Atraso: indicam o tempo que a saída demora 

para mudar de estado após uma transição na entrada. São medidos a partir de 50% 

de uma transição de onda de entrada até a 50% de uma transição de onda de saída. 

Os tempos de propagação do atraso podem ser: 

• low-to-high (8;<=): tempo de propagação do sinal de saída do nível 

lógico 0 para o nível lógico 1. 

• high-to-low (8;=<): tempo de propagação do sinal de saída do nível 

lógico 1 para o nível lógico 0. 

Tempo de Transição ou Inclinação da Onda de Entrada: indica o tempo 

que leva para o sinal passar de duas tensões de limiar (threshold acceptance) 

específicas.  

Os tempos descritos acima são todos ilustrados e destacados na Figura 12, 

exemplificando a situação onde cada tempo é obtido. 

 
Figura 12 – Atrasos de transição e propagação de sinais de portas lógicas. Fonte: (WESTE; HARRIS, 

2010). 

2.7 Topologia e Particularidades de Redes Lógicas 

2.7.1 Redes Planares 

São redes as quais remetem a grafos planares. Neste tipo de grafo, um 

plano é desenhado sobre o outro sem que haja sobreposição de arestas. Para que 

uma rede seja planar, além de atender a particularidade descrita acima, todos os 
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terminais pertencentes necessitam estarem externamente conectados sem que 

ocorra cruzamento de linhas (DA ROSA JUNIOR et al., 2009). 

2.7.2 Redes Wheatstone Bridge 

Definição dada por Charles Wheatstone (HARARY, 1969), redes do tipo 

‘bridge’, são redes que possuem em sua topologia a configuração Wheastone bridge 

em seu arranjo. Este tipo de rede pode ainda, apresentar, ou não, a propriedade de 

redes planares. 

2.7.3 Redes Série-Paralelo e Não-Série-Paralelo 

Uma rede é dita Série-Paralelo (SP), quando as chaves que a compões 

estão conectadas através de associações em série ou em paralelo. Uma rede é SP 

se, e somente se, não existir nenhuma sub-rede com configuração do tipo ‘bridge’ 

(ROSA et al., 2009). Além disso, é importante destacar que redes do tipo SP, 

sempre serão redes planares. A Figura 13 (a) exemplifica este tipo de rede. 

Redes Não-Série-Paralelo (NSP) são redes que possuem ao menos uma 

sub-rede com associação em ‘bridge’. Redes NSP’s constituem o assunto principal 

do respectivo trabalho. Sendo assim, todas as funções utilizadas para realização dos 

experimentos atendem a essa propriedade. Um exemplo de uma rede NSP é 

ilustrado na Figura 13 (b), onde o transistor que está em ponte na rede está 

circundado em vermelho.  

 
Figura 13 – Rede SP (a); Rede NSP (b). Fonte: (DA ROSA JUNIOR et al., 2009). 
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2.8 Biblioteca de Células 

Uma biblioteca de células é um conjunto finito de portas lógicas, as quais 

consistem em atender as especificações e regras de projeto de uma tecnologia 

específica. A qualidade da biblioteca de células é crucial para que um circuito possa 

atender aos requisitos de um projeto (VUJKOVIC; SECHEN, 2002). Quanto mais 

variadas forem as células da biblioteca, maior será o espaço de soluções a ser 

explorado e consequentemente, maior a possibilidade de uma boa escolha para 

implementação do circuito (GUAN; SECHEN, 1996). 

As bibliotecas de células podem ser classificadas em dois grupos: 

bibliotecas pré-projetadas e bibliotecas geradas sob demanda. O objetivo das 

bibliotecas de células, seja bibliotecas pré-projetadas ou geradas sob demanda, é 

definir quais são os elementos possíveis de serem utilizados na construção final do 

CI (MARQUES, 2008). 

2.8.1 Bibliotecas Pré-Projetadas 

A maioria das abordagens existentes na literatura são baseadas em 

bibliotecas pré-projetadas ou bibliotecas estáticas. Este tipo de biblioteca possui um 

alto grau de confiabilidade no comportamento da célula e os elementos que a 

compõem são pré-caracterizados através de métodos matemáticos e simulações 

elétricas, o que permite grande conhecimento do comportamento das células 

quando inseridas no circuito. As células da biblioteca são construídas para atender 

os diversos objetivos de minimização, como por exemplo área, potência ou consumo 

de energia. 

Os dados de caracterização de uma biblioteca deste tipo são obtidos através 

de simulações que utilizam complexos algoritmos numéricos, o que torna a 

caracterização deste tipo de biblioteca um processo custoso. Por essa razão, 

normalmente as bibliotecas de células possuem poucas centenas de células 

(SECHEN et al., 2003). 

2.8.2 Bibliotecas Geradas Sob Demanda 

As bibliotecas geradas sob demanda, também conhecidas como bibliotecas 

dinâmicas ou virtuais, consistem em aumentar a diversidade das células presentes 

na biblioteca, sem considerar os custos de pré-caracterização associados as 

bibliotecas pré-projetadas. Neste tipo de biblioteca, os elementos são projetados sob 
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demanda e são guiados através de restrições, funcionais ou estruturais, como por 

exemplo, o número de entradas ou número de transistores em série de uma célula. 

Utilizando esta abordagem, os geradores de células assumem que as células podem 

ser geradas em tempo real, o que aumenta o espaço de busca correspondente, uma 

vez que se torna possível gerar um número maior de células. A desvantagem desta 

abordagem está no aumento da complexidade de se realizar a geração automática 

de células, o que faz com que a abordagem dependa de um gerador automático de 

células, já que o conjunto delimitado por uma biblioteca virtual é vasto e possui 

inúmeras soluções (MARQUES, 2008). 
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3 Dimensionamento 

O dimensionamento de um circuito é a tarefa de determinar o tamanho dos 

componentes que irão compor o circuito, visando minimizar determinadas funções 

custo, as quais podem ser área, atraso ou dissipação de potência. Além disso, o 

dimensionamento deve sempre respeitar as restrições do projeto, para que não haja 

inconsistência no projeto. 

Neste sentido, o dimensionamento é uma das tarefas mais importantes 

realizadas no fluxo de um projeto de CI, uma vez que o dimensionamento irá garantir 

que o circuito seja concebido dentro das especificações e restrições de projeto 

originais. Ademais, um correto e adequado dimensionamento, irá proporcionar que 

se obtenha circuitos mais otimizados. 

O dimensionamento pode ser dividido em duas categorias, sendo elas 

Dimensionamento de Transistores e Dimensionamento de Portas. Ademais, para 

cada categoria, podemos realizar o dimensionamento de acordo com seu domínio ou 

escopo. Em se tratando da classificação quanto ao domínio, o dimensionamento 

pode se dar em Escala Contínua ou Escala Discreta. Em suma, pode-se dizer que o 

dimensionamento contínuo está relacionado ao dimensionamento de transistores e o 

dimensionamento de portas associado ao dimensionamento discreto. Já para a 

classificação quanto ao escopo, o dimensionamento pode ser local ou global. 

3.1 Classificação quanto à sua categoria 

3.1.1 Dimensionamento de Transistores 

O dimensionamento dos transistores é a primeira etapa realizada ao se 

aplicar um dimensionamento. Neste tipo de dimensionamento, cada transistor de 

uma porta lógica será dimensionado individualmente, sem necessariamente 

provocar modificações nos demais transistores de outras portas lógicas. O 

dimensionamento de transistores é utilizado para dimensionar células padrão em 

uma biblioteca, obtendo assim um modelo para cada célula da respectiva biblioteca. 

Referente a trabalhos na literatura que aplicam o dimensionamento de transistores, 

(ROY; BHATTACHARYA; BOPPANA, 2005) e (SHAH et al., 2005) são exemplos 

que empregam tal abordagem. 
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3.1.2 Dimensionamento de Células 

Muitas vezes encontrado na literatura sob a denominação também de 

Dimensionamento de Portas, este tipo de dimensionamento tem por objetivo 

determinar o tamanho de uma célula que será utilizada para mapear um nodo de um 

circuito. Ao efetuar este tipo de dimensionamento, utiliza-se um fator de escala, o 

qual será aplicado a cada transistor da célula, de forma a obter o tamanho desejado 

da célula em questão. Cada porta lógica possui um fator de escala associado para 

dimensionar os transistores que as compõem. Assim, para efetuar o 

dimensionamento de uma célula ou porta lógica, todos os transistores que compõem 

a respectiva porta lógica serão multiplicados pelo respectivo fator de escala 

encontrado. 

3.2 Classificação Geral do Dimensionamento 

3.2.1 Quanto ao Domínio 

O dimensionamento poderá ser aplicado também variando no modo como os 

valores são aplicados nos transistores. Neste sentido, as variações ou classificações 

são dadas ou em escala contínua ou em escala discreta. 

3.2.1.1 Dimensionamento em Escala Contínua 

Mais comumente conhecido como dimensionamento contínuo, neste tipo de 

dimensionamento, os transistores podem assumir quaisquer valores contínuos, 

desde que estes estejam de acordo com os valores definidos nas regras de projeto 

da respectiva tecnologia que está se utilizando.  

3.2.1.2 Dimensionamento em Escala Discreta 

Em dimensionamentos de escala discreta, ou simplesmente 

dimensionamentos discretos, os valores aplicados no dimensionamento dos 

transistores seguem um conjunto finito de valores permitidos. Sendo assim, 

diferentemente do que ocorre no dimensionamento contínuo, ao aplicar esta técnica 

de dimensionamento, os transistores terão seus dimensionamentos mais ajustados a 

uma determinanda aplicação. Novamente importante frisar que os valores de 

dimensionamento devem estar dentro dos aceitos pelas regras do projeto da 

tecnologia em questão. 
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3.2.2 Quanto ao Escopo 

O dimensionamento pode ainda ser classificado quanto ao seu escopo, o 

qual pode ser local ou global. Embora sejam dois modelos com escopos distintos, os 

dimensionamentos locais e globais podem ser aplicados de maneira complementar 

um ao outro. Inicialmente, efetua-se o dimensionamento de todo o circuito, aplicando 

desta forma o dimensionamento global. Após isso, aplica-se uma otimização na 

primeira versão do CI gerada. Nesta segunda etapa, pontos críticos do CI serão 

identificados e otimizados separadamente, aplicando desta forma o 

dimensionamento local. 

3.2.2.1 Escopo Local 

Ao se aplicar o dimensionamento local, apenas uma parte do circuito 

(subcircuito) é dimensionada. Normalmente, este tipo de dimensionamento costuma 

ser aplicado quando o CI como um todo está se comportando da maneira esperada, 

porém identifica-se que um subcircuito não está entregando os melhores resultados. 

Assim, o dimensionamento neste respectivo local é efetuado. O dimensionamento 

local costuma entregar melhores resultados que o dimensionamento global, visto 

que não se preocupa com a estrutura do CI como um todo, focando apenas em 

partes específicas do CI. Em (WERBER; RAUTENBACH; SZEGEDY, 2007), um 

método de dimensionamento local é demonstrado, o qual consiste em efetuar 

exaustivas trocas partes do CI, visando detectar subcircuitos que possam ser 

otimizados. 

3.2.2.2 Escopo Global 

Neste tipo de dimensionamento, o circuito como um todo é dimensionado, 

podendo ser efetuado o dimensionamento a nível de transistor ou a nível de portas 

lógicas. Em (JOSHI; BOYD, 2008) é apresentado um método que consiste em 

otimizar um CI aplicando o dimensionamento global. 

3.3 Modelos de Atrasos 

Nesta seção, serão apresentados três métodos de dimensionamento 

amplamente conhecidos na literatura, os quais são base para muitos dos trabalhos 

relacionados apresentados no Capítulo 4. 
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3.3.1 Esforço Lógico 

O método do Esforço Lógico (do inglês, Logical Effort) (LE), foi proposto no 

ano de 1991 por (SUTHERLAND; SPROULL, 1991). Este método consiste em 

otimizar as redes de portas lógicas para que estas possam apresentar um 

comportamento mais otimizado, principalmente em relação aos atrasos que estas 

apresentam. Possui ampla utilização, devido a sua simplicidade e seu aspecto 

didático e é um bom método para investigar o atraso de circuitos CMOS (RAHMAN; 

TENNAKOON; SECHEN, 2013). Entretanto, é importante ressaltar que muitos 

projetistas não são muito familiares com o LE e utilizam outras regras para 

dimensionamento, como por exemplo, mesmo fan-out, atraso ou fator de ganho em 

cada etapa (SUTHERLAND; SPROULL; HARRIS, 1999).  

Este modelo expressa o atraso de uma porta lógica como uma função de 

quatro parâmetros, os quais são definidos e explicados junto com a dedução deste 

modelo. Os parâmetros necessários para aplicação do LE são: 

• >: unidade básica de atraso da tecnologia dada; 

• ?: esforço lógico da porta lógica; 

• ℎ: esforço elétrico da porta lógica; 

• A: atraso parasita (intrínseco) da porta lógica; 

Com base nestes quatro parâmetros, o projetista pode obter o atraso de 

qualquer porta lógica de uma maneira direta e rápida. Além disso, o método do 

esforço lógico diferencia o atraso parasita p do atraso, devido a carga da porta lógica 

(esforço elétrico h) e as suas respectivas restrições topológicas (esforço lógico g).  

O esforço lógico de uma função lógica depende principalmente da topologia 

do seu circuito e das propriedades elétricas do processo de fabricação utilizado para 

construí-lo (SUTHERLAND; SPROULL; HARRIS, 1999). De uma forma geral, este 

método utiliza como base a análise do esforço lógico de outras portas baseado em 

um inversor, o qual possui esforço lógico definido como um. A partir disso, ele 

descreve para todas as outras portas, o quão pior elas são para fornecer corrente de 

saída, comparada com o inversor. A Tabela 1 ilustra o esforço lógico calculado para 

algumas portas lógicas, variando de 1 a n entradas. 
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Tabela 1 – Esforço Lógico para algumas portas CMOS (SUTHERLAND; SPROULL; HARRIS, 1999). 

TIPO DE PORTA NÚMERO DE ENTRADAS 

 B C D E F G 

INVERSOR 1      

NAND  4
3I  5

3I  6
3I  7

3I  (M + 2)
3
I  

NOR  5
3I  7

3I  9
3I  11

3I  (2M + 1)
3
I  

MULTIPLEXADOR  2 2 2 2 2 

XOR (PARIDADE)  4 6 − 12 16 − 32   

 

A base do método do logical effort (LE) é dada pela Equação 3, onde o 

atraso absoluto (PQRS) é o produto do atraso pela unidade básica de atraso >. 

 
Equação 3 - Definição Base do Método Esforço Lógico 

 
PQRS = P ∗ > 

 

O atraso P por sua vez, é a soma do atraso parasita A com o atraso do 

esforço !, como podemos observar na Equação 4. 

 

Equação 4 – Cálculo do Atraso no LE 
 

P = ! ∗ A 

 

O atraso de esforço (!) é definido pelo produto entre o esforço lógico (?) e o 

esforço elétrico (ℎ), apresentado na Equação 5. 

 
Equação 5 – Formulação do Atraso de Esforço do LE 

 
P = ! ∗ A 

A composição da Equação 5 é explicada da seguinte forma: 

• Esforço Lógico (?): captura o efeito da topologia da porta lógica, 

visando produzir corrente para a saída; 

• Esforço Elétrico (ℎ): descreve como o comportamento elétrico da 

porta lógica afeta a sua performance e como o tamanho dos 

transistores determinam a capacidade da porta de alimentar uma 
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carga. Sendo assim, o esforço elétrico é obtido através da Equação 

6, onde 1UVW é denominado como fan-out e descreve a capacitância 

que a porta lógica necessita carregar; já o 1XY por sua vez, é 

denominado como fan-in, o qual é referente a capacitância 

apresentada pela porta lógica para um dos seus terminais de entrada. 

 
Equação 6 – Cálculo do Esforço Elétrico no LE 

 

ℎ = 	
1UVW	

1XY	
 

 

Assim, combinando, Equação 3, Equação 4 e Equação 5, temos a equação 

básica que modela o atraso através de uma única porta lógica, definida em termos 

da unidade básica de atraso >. 

 

Equação 7 – Equação Base do Método Esforço Lógico 
 

PQRS = >(?ℎ + A) 

 

Desta forma, o método do logical effort assume que o atraso total de um 

caminho lógico é dado pela soma dos atrasos de todas as portas lógicas no 

respectivo caminho. A partir do cálculo do atraso total com respeito ao esforço 

elétrico ℎ, pode-se observar que o mínimo atraso é obtido quando o produto (? ∗ ℎ) é 

o mesmo para cada porta lógica no caminho. Este resultado é válido 

independentemente do número de portas lógicas no caminho. Portanto, o caminho 

lógico é dimensionado pelo atraso mínimo, independentemente da área ou consumo 

de potência. Podemos identificar aqui então, uma das principais desvantagens do 

método do Esforço Lógico, pois não considerar tais quesitos pode levar a soluções 

não ótimas do circuito. 

3.3.2 Modelo de Atraso de Elmore 

Este modelo de atraso foi proposto por Elmore em (ELMORE, 1948) no ano 

de 1948. Este modelo é uma aproximação para o valor de através de uma rede 

resistência-capacitância (RC) em um CI. Apesar de não ser um modelo que fornece 

resultados muito precisos, possui grande utilização, pois é um modelo simples e 

permite facilmente computar os atrasos. Além disso, a maioria das pesquisas em 
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dimensionamento de células é baseada em modelos de atraso de Elmore 

(RAHMAN; TENNAKOON; SECHEN, 2013). 

O atraso de Elmore é calculado para as redes estruturadas em forma de 

árvore e sua definição é apresentada em (SAPATNEKAR, 1996), dada pela seguinte 

forma: 

• Um nodo [ é um descendente do nodo \ na árvore ], se o caminho do 

nodo raíz de ] até [ contém o nodo \. O nodo \ é chamado 

predecessor do nodo [. Considerando que X̂ é o único caminho da 

raíz da árvore RC para o nodo \ e, P_`ab representa todos os nodos 

que são descendentes do nodo [ na árvore, então, o atraso de um 

nodo \ é dado por ]c,X. Assim sendo, uma árvore RC pode ser 

descrita, através da Equação 8. 

 
Equação 8 - Cálculo do Atraso de Elmore 

]c,X = de[

bfgh

	 d 1i
jfckSl(m)

 

 

Um exemplo de uma árvore RC é ilustrada na Figura 14, apresentada em 

(SAPATNEKAR, 2004), na qual temos uma conecção de resistores estruturados 

como árvores, com duas restrições: 

1. uma capacitância conectada a qualquer nodo na árvore precisa estar 

aterrada; 

2. nenhum resistor presente na árvore estará aterrado; 
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Figura 14 – Exemplo de uma árvore RC. Fonte: (ELMORE, 1948) 

 

3.3.3 Modelo de Atraso Não-Linear 

O modelo de atraso não-linear (NLDM), do inglês Nonlinear Delay Model, é 

um modelo introduzido pela Synopsis e consiste em obter os atrasos nominais das 

portas. Após isso, os dados são então armazenados em uma tabela lookup table 

(LUT), baseada na capacitância de saída e na transição do sinal de entrada. 

A LUT é preenchida pela pré-caracterização das células, a qual dá o atraso 

e o tempo de transição da saída de uma célula genérica com uma função, tanto do 

tempo de transição do sinal de entrada, quanto da carga de capacitância de saída 

desta célula. Assim sendo, a LUT conterá uma tabela bidimensional com todos os 

valores do atraso. Os valores do tempo de transição do sinal de entrada e da carga 

de saída que não pertencem a tabela, são calculados através de uma interpolação. 

Assim, a LUT é construída para todos elementos pertencentes a biblioteca de 

células.  

Pelo modo com que é gerado, o modelo NLDM consegue ser exato nos 

pontos de tempo de transição dos sinais de entrada e das cargas de trabalho na 

qual a tabela foi construída. Pode-se dizer que o modelo NLDM é um modelo 

preciso, porém deve-se ressaltar que é um modelo complexo e lento, sendo que a 

simulação das portas lógicas é extramamente lento. Evidentemente, este modelo 

exige um alto poder computacional para preencher a LUT com os respectivos 

valores. 
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O modelo NLDM é um modelo empírico, diferente dos modelos teóricos 

apresentados nas seções anteriores, como o Logical Effort e o Modelo de Elmore. 

Embora seja um modelo do qual espera-se obter valores precisos, a realização da 

interpolação pode resultar em valores de atrasos incorretos, colocando em dúvida a 

eficácia deste modelo. 



45 
 

4 Trabalhos Relacionados 

Nesta seção será apresentado alguns dos principais trabalhos disponíveis 

na literatura referente a aplicação da etapa de dimensionamento. Para um melhor 

entendimento, os trabalhos são apresentados de acordo com o seu respectivo tipo: 

dimensionamento de transistores ou dimensionamento de células. Após isso, é 

apresentado uma tabela a qual sumariza os métodos apresentados, trazendo dados 

específicos de cada método. Por fim, são apresentadas as conclusões finais do 

respectivo capítulo, com importantes considerações a respeito do conteúdo 

abordado neste capítulo em relação ao tema principal ao qual este trabalho está 

situado. 

4.1 Dimensionamento de Transistores 

Em (FISHBURN; DUNLOP, 1985), é apresentado o TILOS, uma ferramenta 

de dimensionamento de transistor para circuitos custom, baseada em métodos 

heurísticos que identifica iterativamente um caminho crítico do circuito e aumenta o 

tamanho dos transistores neste caminho crítico, até que todas as restrições de 

tempo sejam atendidas. A ferramenta TILOS pode operar basicamente em três 

diferentes modos de operação:  

1. Minimização de área considerando restrição de atraso; 

2. Minimização de tempo considerando restrição de área; 

3. Minimização do produto de área e atraso; 

Importante ressaltar que a ferramenta TILOS foi escolhida em 2003, como 

um dos melhores trabalhos publicados International Conference on Computer-Aided 

Design (ICCAD) (BRYANT; KUKULA; KUEHLMANN, 2003). 

Em 1996, Sachin Sapatnekar apresentou um método de dimensionamento 

(SAPATNEKAR, 1996) o qual explora a relação entre área e atraso do circuito 

utilizando o modelo de Elmore, aplicando dimensionamento de transistores. Chen et. 

al. em (CHOU; WANG; CHEN, 2005) é um dos primeiros trabalhos a formular o 

problema do dimensionamento como um modelo matemático. Chen apresenta uma 

técnica de dimensionamento para transistores, onde aplica muliti atribuições nas 

tensões de limiar baseado na generalização do modelo matemático de Relaxação 

Lagrangeana. 
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Mais recentemente, Gracieli Posser et. al. em (POSSER et al., 2012) 

apresenta uma ferramenta para dimensionamento de transistores, a qual aplica 

técnicas de programação geométrica e modela as portas lógicas utilizando o modelo 

RC. Da mesma forma, Caio Alegretti et. al. em (ALEGRETTI et al., 2013) apresenta 

um método para dimensionamento, baseado no método do Esforço Lógico, o qual 

formula soluções baseado em área ativa mínima, considerando atraso como 

restrição. Neste trabalho, também é aplicado técnicas de programação geométrica. 

4.2 Dimensionamento de Células 

Em 1990, Berkelaar e Jess (BERKELAAR; JESS, 1990) apresentaram um 

método de minimização de potência com restrição de tempo. O atraso de porta-

lógica não linear é dividido em uma função linear por partes, tornando possível 

assim, formular o problema como um programa linear. Olivier Coudert, em 

(COUDERT, 1996, 1997) apresenta um algoritmo guloso para dimensionamento 

discreto visando projetos industriais. Seu método busca otimizar resultados 

principalmente de área ou potência, utilizando um modelo de atraso baseado em 

LUT's. Em 1999, Chen et. al. em (CHEN; CHU; WONG, 1999) é um dos primeiros 

trabalhos a formular o problema do dimensionamento como um modelo matemático. 

Este método apresenta uma formulação a qual evita o crescimento exponencial de 

caminhos com restrições de atrasos, podendo satisfazer todas as condições de 

otimizações globais da respectiva solução. 

Joshi e Boyd em (JOSHI; BOYD, 2008), formularam o problema do modelo 

de atraso convexo (Elmore, LE, ou outro modelo de atraso semelhante) como um 

programa geométrico e então, aplicaram programação geométrica para resolvê-lo, 

utilizando dimensionamento global nos circuitos digitais. Em (HU; KETKAR; HU, 

2009) é proposto uma abordagem baseada em solução contínua associado com 

aplicação de programação dinâmica, visando a otimização de área sob restrição de 

atraso. 

Um importante trabalho a ser citado é a ferramenta de dimensionamento 

apresentada em (FLACH et al., 2014). O ponto central da ferramenta é a busca da 

redução de potências internas, mantendo o circuito sem nenhuma violação, ou no 

pior caso, com o mínimo de violação possível. Relaxação Lagrangeana é aplicado 

no algoritmo, assim como um algoritmo guloso, o qual busca encontrar mínimos 
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locais. Os fatores que esta ferramenta avalia são potência interna, tempo de 

execução, área e atraso. Esta ferramenta congrega melhores da ferramenta 

apresentada em (POSSER et al., 2012). Ambos trabalhos foram premiados com o 

primeiro lugar no ISPD Discrete Gate Sizing Contest (ISPD Contest). Na edição do 

ISPD Contest 2012, a ferramenta apresentada em (POSSER et al., 2012) e 

apresentada na seção anterior foi a vencedora. Já na edição seguinte, ISPD Contest 

2013, a ferramenta apresentada em (FLACH et al., 2014) foi a vencedora.  

REIMANN et. al. (REIMANN et al., 2013) apresenta um fluxo composto por 

um conjunto de algoritmos heurísticos com foco em dimensionamento de células. O 

fluxo congrega diversas técnicas de outros métodos para realizar o 

dimensionamento, como por exemplo, regra do fanout-of-4, Esforço Lógico e o 

algoritmo Simulated Annealing. O respectivo trabalho foi premiado em segundo lugar 

no ISPD Contest 2012. Em (BEG, 2014), é apresentado um método de 

dimensionamento de portas-lógicas no qual trabalha-se com dois netlist: um netlist 

focado em diminuição de margem de ruído e o outro avaliando potência e atraso. 

Além disso, este método busca efetuar o balanço nos tempos de subida e descida 

das portas CMOS do circuito. Beg tenta com isso, tornar os tempos de circuitos (Trise 

e Tfall) mais homogêneos. 

Xie em (XIE; CHEN, 2015), apresenta um método de dimensionamento para 

portas-lógicas, onde primeiro minimiza o atraso e depois busca minimizar o consumo 

de potência de forma independente, sem que haja alterações no atraso mínimo 

encontrado. Este método é baseado no modelo de atraso de Elmore e possui a 

aplicação do modelo matemático de Relaxação Lagrangeana. Xie, em seu método, 

efetua um balanço entre precisão e desempenho na modelagem do circuito, 

redimensionando os gates que compõem o caminho crítico, atualizando o circuito a 

cada nova avaliação/redimensionamento do caminho crítico. O critério de parada 

das reavaliações é quando o circuito todo é percorrido sem que haja nenhuma 

alteração mais em nenhum caminho crítico. 

4.3 Sumarização dos Métodos Apresentados 

Esta seção apresenta uma síntese das principais características dos 

métodos apresentados nas seções anteriores. A Tabela 2 nos traz dados referentes 

aos trabalhos apresentados no respectivo capítulo, o ano em que o 
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método/ferramenta foi publicado, a classificação quanto ao domínio que o método 

está alocado e qual método de otimização é empregado no referido trabalho. 

Tabela 2 – Resumo dos métodos contidos nos trabalhos relacionados. 

Trabalho 
Ano de 

Publicação 

Tipo de 

Dimensionamento 

Dimensionamento 

de Domínio 

Arranjo 

Lógico 

Método de 

Otimização 

(FISHBURN; 

DUNLOP, 1985) 
1985 Transistor Contínuo SP 

Algoritmo 

Heurístico 

(BERKELAAR; 

JESS, 1990) 
1990 Célula Contínuo SP 

Programação 

Linear 

(SAPATNEKAR, 

1996) 
1996 Transistor Contínuo SP 

Programação 

Convexa 

(COUDERT, 

1996) 
1996 Célula Discreto SP – 

(COUDERT, 

1997) 
1997 Célula Discreto SP – 

(CHEN; CHU; 

WONG, 1999) 
1999 Célula Contínuo SP 

Relaxação 

Lagrangeana 

(CHOU; WANG; 

CHEN, 2005) 
2005 Transistor Discreto SP 

Relaxação 

Lagrangeana 

(JOSHI; BOYD, 

2008) 
2008 Célula Contínuo SP 

Programação 

Geométrica 

(HU; KETKAR; 

HU, 2009) 
2009 Célula Discreto SP 

Programação 

Dinâmica 

(POSSER et al., 

2012) 
2012 Transistor Contínuo SP 

Programação 

Geométrica 

(ALEGRETTI et 

al., 2013) 
2013 Transistor Contínuo SP 

Programação 

Geométrica 

(REIMANN et 

al., 2013) 
2013 Célula Discreto SP 

Algoritmos 

Heurísticos 

(BEG, 2014) 2014 Célula Discreto SP – 

(FLACH et al., 

2014) 
2014 Célula Discreto SP 

Relaxação 

Lagrangeana 

(XIE; CHEN, 

2015) 
2015 Célula Discreto SP 

Relaxação 

Lagrangeana 
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4.4 Conclusão 

Como pode-se observar neste capítulo, dentre todos os métodos 

apresentados nos trabalhos relacionados, nenhum menciona ou aborda a aplicação 

de dimensionamento para redes não-série-paralelo. Tendo em vista que há uma 

mudança significativa entre as redes SP e NSP, identificou-se a necessidade de 

investigar o impacto que a aplicação de um método tradicional de dimensionamento 

traria em uma rede NSP, tanto nos transistores que estão em série-paralelo, quanto 

nos que estão em ponte (NSP). Uma das avaliações realizadas neste trabalho e 

apresentada nas seções subsequentes, diz respeito a análise de que a aplicação de 

um método tradicional de dimensionamento em redes NSP’s poderia acarretar ou 

em um subdimensionamento ou superdimensionamento nos transistores que 

componhem a respectiva rede lógica, em função de toda mudança de paradigma 

que o transistor em ponte na rede ocasiona. 
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5 METODOLOGIA PROPOSTA 

Este trabalho se deu em virtude da identificação de carência de métodos de 

dimensionamento para circuitos não-série-paralelos (NSP’s). Tendo em vista que 

arranjos de transistores do tipo NSP alteram o modo como o mesmo circuito seria 

representado via abordagem tradicional (série-paralelo – SP), faz-se necessário 

desenvolver um método que considere também esta abordagem no momento de 

aplicar o dimensionamento. 

Aplicar um método de dimensionamento voltado para redes SP em uma rede 

NSP, pode conduzir a resultados insatisfatórios, visto que o transistor que está em 

ponte (bridge) no arranjo NSP, ou até mesmo os demais transistores, possivelmente 

serão superdimensionados ou subdimensionados, devido a topologia que este tipo 

de arranjo de rede apresenta.  

A metodologia desenvolvida para realização deste trabalho, teve como um 

dos principais objetivos, focar em um método que pudesse ser totalmente 

parametrizável, possibilitando assim gerar circuitos otimizados considerando 

diferentes funções custo, para viabilizar a aplicação do respectivo método nos mais 

diferentes cenários de otimizações possíveis. Além disso, uma das alternativas 

possíveis a serem aplicadas utilizando a abordagem desenvolvida neste trabalho, é 

gerar um resultado de dimensionamento focando em uma determinada função custo, 

como área, atraso ou potência, ou até mesmo, obter circuitos finais que tenham o 

menor desvio padrão nas transições de tempos Ano e Aon, o que irá resultar em um 

circuito mais homogêneo. 

O restante do capítulo tem por finalidade abordar todas as características 

desenvolvidas na respectiva metodologia, descrevendo a equação pela qual o 

método baseia-se, desenvolvida na execução do presente trabalho e, apresentando 

o fluxograma definido a partir da respectiva equação, o qual busca tornar mais 

visível e claro todas as etapas realizadas pela abordagem proposta. 

5.1 Abordagem Proposta 

Após diversos estudos em métodos de dimensionamento disponíveis na 

literatura, diversas aplicações, testes e análises, gerou-se uma formulação a fim de 

representar as variáveis e os modos de operações a qual o método SINNA – Sizing 

for NSP Network Arrangement (do inglês, Dimensionamento para Arranjos de Redes 
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Não-Série-Paralelo) deveria ser capaz de tratar. Tal formulação é como segue: 

pqrr/ = 	1sM!\?	 × 	usP_	 v/wa`	 ×	dxy8_\

z

X{|

} 

onde, as variáveis que compõem o respectivo método, referem-se, 

respectivamente: 

• Config (C): configurações as quais os circuitos serão submetidos, 

podendo ser, por exemplo, dimensionar todos os transistores SP’s da 

rede e não alterar o valor do(s) transistor(es) em ponte (NSP), dentre 

outras combinações; 

• Mode (M): modos de aplicações às quais os transistores serão 

avaliados; 

• Arcs (A): número de arcos que uma determinada célula possui; 

• Gate (G): arquivos spices1 que representam a respectiva célula de 

acordo com o arco que está sendo testado; 

O método SINNA recebe como entrada circuitos descritos no formato SPICE 

e, a partir disso, executa uma série de procedimentos no intuito de gerar o melhor 

dimensionamento ao final de todas as etapas realizadas. Abaixo, é exemplificado de 

forma mais simplificada a formulação do método SINNA, utilizando como base os 

rótulos que identificam cada variável: 

pqrr/ = 	1 ∗ u v/	 ×	dx\

z

X{|

} 

5.2 Método SINNA 

O fluxograma ilustrado na Figura 15, descreve todas as possíveis atividades 

e processos pelas quais o método SINNA foi submetido na realização do respectivo 

trabalho. 

                                            
 
1 SPICE: acrônimo de Simulated Program with Integrated Circuits Emphasis, ou Programa de 
Simulação com Ênfase em Circuitos Integrados, é um software de simulação de circuitos analógicos. 



52 
 

 
Figura 15 – Fluxograma do Método SINNA. 

Cada processo do fluxograma ilustrado na Figura 15, dá-se pela seguinte 

atividade: 

5.2.1 Configs 

5.2.1.1 Config-1 

Esta primeira configuração, rotulada como Config-1, irá alterar os valores de 

dimensionamento para todos os transistores aqueles que não estiverem em ponte 

na rede, isto é, todos os transistores que não apresentam comportamento NSP. Os 

transistores NSP's, neste tipo de configuração, não possuem alteração alguma em 

seus valores de dimensionamento. 

5.2.1.2 Config-2 

A segunda configuração, rotulada como Config-2, irá alterar os valores de 

dimensionamento para todos os transistores NSP's da respectiva rede de 

transistores, permanecendo os demais transistores da rede, ou seja, os transistores 

SP’s, com seus respectivos valores de dimensionamento. 
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5.2.1.3 Config-3 

A última configuração, rotulada como Config-3, altera por igual o 

dimensionamento para todos os transistores, independente se o mesmo apresenta 

ou não a propriedade SP ou NSP. 

5.2.2 Mode 

Para cada configuração apresentada acima, foi definido duas 

metodologias/modos de aplicações para cada configuração, denominadas 

respectivamente, Mode_UP e Mode_DOWN. Tais modos de operações são como 

seguem. 

5.2.2.1 Mode UP 

Esta primeira metodologia, rotulada como Mode_UP-X, gera 5 novos valores 

de dimensionamento para cada transistor da respectiva rede, incrementando o valor 

do dimensionamento do transistor de 10% em 10%. Deste modo, Mode_UP-1, 

possui um incremento de 10% no valor do dimensionamento original do respectivo 

transistor, Mode_UP-2 possui incremento de 20% e assim sucessivamente, até o 

Mode_UP-5, o qual possui incremento de 50% em relação ao valor original de 

dimensionamento do transistor em questão. 

5.2.2.2 Mode Down 

Esta segunda metodologia, rotulada como Mode_DOWN-X, é o oposto da 

metodologia apresentanda anteriormente. Ao invés de incrementar o valor do 

dimensionamento do transistor de 10% em 10%, é efetuado um decremento. Assim, 

o Mode_DOWN-1, possui um decréscimo de 10% em relação aos valores de 

dimensionamento original do respectivo transistor, Mode_DOWN-2 possui 

decréscimo de 20%, assim sucessivamente, até o Mode_DOWN-5 atingir 50% de 

decréscimo em relação aos valores de dimensionamento originais. 

5.2.3 Arcs 

Cada função que compõem o respectivo benchmark que está sendo testado, 

possui um número específico de arcos. Assim sendo, os arcos devem ser avaliados 

nas três configurações descritas acima, sendo que para cada configuração, deve-se 

aplicar todas os modos de aplicações apresentados na Seção 5.2.2. 
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5.2.4 Gate 

Representa a função que está sendo testada no momento, a qual varia 

também, quanto ao número de arcos que a respectiva função possui. Assim sendo, 

se uma determinada função possui 48 arcos, ao executar o método SINNA, os 

seguintes arquivos serão gerados e testados/executados: gate_X_01, gate_X_02, 

gate_X_03, ..., gate_X_48.  



55 
 

6 RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com a realização deste 

trabalho. Inicialmente, o capítulo traz uma breve descrição dos cenários utilizados 

para realização dos experimentos, apresentando o conjunto de circuitos utilizados, 

como se deu a verificação e validação dos resultados, quais foram as configurações 

utilizadas no método SINNA e quais foram as funções custos avaliadas, bem como, 

uma descrição a respeito das linguagens de programação utilizadas para execução 

do respectivo trabalho. Após essa primeira seção, são apresentados os resultados 

obtidos após a realização dos experimentos, realizando ao final do respectivo 

capítulo, uma discussão/análise a respeito dos resultados obtidos. 

6.1 Cenários Utilizados para Realização das Simulações 

6.1.1 Algoritmos e Linguagens 

O presente trabalho foi realizado utilizando uma combinação de várias 

linguagens, como por exemplo, shell script, scripts Bat e VBS, python, além de uma 

extensa programação em arquivos do excel, com fórmulas compostas por mais de 

30 linhas. A incorporação e utilização dos referidos scripts era imprescindível, dada a 

complexidade de se trabalhar e configurar vários arquivos e inúmeros parâmetros. 

Apenas com a adição da tabela verdade da respectiva função lógica, todos os arcos, 

os arquivos spices, os nomes dos arquivos, os pulsos de ondas, os arquivos de 

configurações para os gates e os arquivos de simulações eram gerados. 

6.1.2 Tecnologia Adotada 

Referente a tecnologia utilizada nos experimentos, utilizou-se como base a 

tecnologia FreePDK 45nm (STINE et al., 2007). Deste modo, os métodos de 

dimensionamento seguiram os dados apresentados para o inversor ilustrado na 

Figura 16, possui ~Y = 0,9�Ä e Å = 1,5. O valor ~Y corresponde a largura de 

transistor mínima (informação disponível nas regras de projeto da tecnologia), 

enquanto o Å, por sua vez, foi obtido de forma empírica, ajustando a largura do 

transistor PMOS de forma a equilibrar as curvas de transição da saída do inversor 

(high-to-low e low-to-high). Além disso, o C-LOUD utilizado neste trabalho foi de 

1.5fF e o simulador foi o Tanner T-Spice. 
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Figura 16 – Inversor de Referência Utilizado no Dimensionamento das Células. 

6.1.3 Benchmark 53 NSP Handmade Functions 

Neste trabalho foi utilizado o benchmark disponibilizado pelo grupo de 

pesquisa Logics (LOGICS UFRGS, 2012), o qual faz parte da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS). Este benchmark é um conjunto de 53 redes de 

transistores não-série-paralelo (LOGICS UFRGS, 2012) desenhadas manualmente e 

que apresenta redes de transistores NSP mínimas, compostas de quatro à seis 

entradas. 

O gráfico ilustrado pela Figura 17 nos traz mais algumas informações a 

respeito das características presentes no benchmark utilizado, o qual relaciona cada 

função do benchmark com o número de variáveis, literais e arranjos de transistores 

do tipo NSP que a respectiva função possui. 

 
Figura 17 – Informações Referentes as Funções do Catálogo 53 NSP. 
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Por sua vez, o gráfico ilustrado pela Figura 18, traz informações pertinentes 

quanto a totalidades de funções presentes no benchmark que possuem X 

transistores NSP’s. Sendo assim, das 53 funções que compõem o benchmark, 66% 

possuem um transistor NSP em seu arranjo lógico, 30% das redes possuem dois 

transistores NSP’s e 4% das redes possuem três transistores dispostos de maneira 

não-série-paralelo (NSP). 

 
Figura 18 – Número de funções do catalógo com X transistores NSP's. 

A Tabela 3 e o gráfico ilustrado na Figura 19, apresentam os dados 

referentes ao número de arcos que cada função do benchmark 53 NSP Handmade 

Functions possui. Como pode-se observar, a grande maioria das funções, 

aproximadamente 70%, são compostas por mais de 45 arcos cada, o que somando 

todas, dá um total de 2308 arquivos a serem simulados.  

35
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Distribuição do número de transistores NSP's no catálogo por 
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Figura 19 – Histograma do número de arcos por função correspondente do Benchmark 53 NSP 

Handmade Functions. 

Por fim, o ANEXO B deste trabalho apresenta, de forma superficial e sucinta, 

o leiaute de todas as redes que compõem o respectivo benchmark utilizado. 

Importante observar que os leiautes apresentados no ANEXO B, correspondem 

apenas a uma representação gráfica das 53 redes presentes no benchmark.  
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Tabela 3 – Número de Arcos por Função do Benchmark 53 NSP Handmade Functions. 

Função  Arcos 
 

Função Arcos 

F01 12 F28 46 

F02 26 F29 50 

F03 20 F30 50 

F04 20 F31 48 

F05 25 F32 52 

F06 24 F33 52 

F07 24 F34 48 

F08 25 F35 48 

F09 24 F36 52 

F10 52 F37 52 

F11 52 F38 48 

F12 52 F39 48 

F13 52 F40 52 

F14 28 F41 52 

F15 52 F42 48 

F16 44 F43 50 

F17 52 F44 54 

F18 28 F45 52 

F19 38 F46 50 

F20 44 F47 48 

F21 38 F48 48 

F22 42 F49 48 

F23 48 F50 48 

F24 48 F51 48 

F25 52 F52 48 

F26 52 F53 48 

F27 46   

 

Total de Arcos 2308 
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6.2 Experimentos Realizados 

Esta seção tem por finalidade, apresentar os resultados obtidos após a 

realização dos experimentos. Os experimentos realizados consistiram em verificar 

em diferentes configurações e modos de aplicações, os impactos que os arranjos 

lógicos do tipo NSP podem vir a ocasionar, onde foi avaliado o comportamento tanto 

dos transistores SP quanto dos transistores NSP.  

É importante ressaltar que o método SINNA foi efetuado tendo como 

dimensionamento base o método Logical Effort (LE), isto é, todas as funções 

apresentadas neste trabalho, já estavam dimensionadas inicialmente via LE. 

Portanto, sempre que for mencionado dimensionamento original, significa o 

dimensionamento da respectiva função através do LE. O método logical effort aplica 

análise topológica, visualizando transistores em série para definir o tamanho, desta 

forma, ao ser aplicado pra dimensionar arranjos de transistores do tipo NSP, o LE 

não irá realizar corretamente o dimensionamento do transistor em ponte na rede, por 

isto a justificativa de se aplicar o método SINNA. 

Tendo como descrição sujeito as 53 redes de transistores NSP (LOGICS 

UFRGS, 2012), foi gerado para cada rede, três diferentes configurações de 

simulações, as quais foram reportadas a partir da seção 5.2.1, sendo elas, 

respectivamente: 

• Config-1: mantêm fixo os valores de dimensionamento para os 

transistores NSP e altera os demais; 

• Config-2: inversamente ao config-1, fixa todos os transistores SP e 

altera somente os valores de dimensionamento dos transistores NSP; 

• Config-3: altera por igual o dimensionamento de todos os transistores 

presentes na rede; 

•  

De forma a facilitar a identificação das respectivas configurações e modos 

de operações, adotou-se a seguinte convenção numérica: 

Ç − ÉÑ 

onde: 

• Ö – representa os três possíveis modos de configurações do método 

SINNA, descritos na seção 5.2.1. Dessa forma, Ç = B, faz referência à 

primeira configuração (SP); Ç = C, representa a segunda configuração 



61 
 

(NSP) e Ç = D representa os resultados referentes a terceira 

configuração (SNSP); 

• φ – tem por finalidade representar os modos de aplicações do método 

SINNA, conforme explicado na seção 5.2.2, onde É = B, significa 

MODE_UP, ou seja, os valores apresentados estão sendo 

incrementados de 10% em 10%, já quando É = á, estará sendo 

aplicado o MODE_DOWN, isto é, decrementando os valores de 

dimensionamento de 10% em 10%; 

• Π – também representa os modos de aplicações do método SINNA, 

porém, poderá assumir valores entre 1 e 5, sendo que 1 significa que 

a respectiva configuração foi incrementada/decrementada 10%, valor 

2 é referente à incrementar/decrementar 20%, assim sucessivamente, 

até o valor 5, o qual indica que a respectiva configuração foi 

incrementada/decrementada 50% o seu valor de dimensionamento 

original.  

o Exemplificando, utilizando a configuração 2, mode_up em 5, ou 

seja, incrementando os valores de dimensionamento do 

transistor em 50%, tal configuração será exibida como 2-15; 

As próximas seções apresentam os resultados obtidos, dividindo os 

experimentos em três grandes avaliações/configurações, as quais diferem, 

principalmente, quanto ao tipo de transistor avaliado, conforme mencionado acima. 

6.2.1 Valores Absolutos 

Nesta primeira análise dos resultados todos os valores contabilizados e 

apresentados abaixo estão em sua forma absoluta. A Tabela 4 apresenta dados 

para todas as 53 funções do benchmark utilizado. As duas primeiras colunas à 

direita das colunas que representam as funções fazem referência à dados de atraso, 

onde a coluna “Config < delay desv.pad” apresenta a configuração que obteve os 

menores valores de desvio padrão obtidos entre os tempos de transição (Ano e Aon) 

dos arcos da respectiva função. Já a coluna “diff F_Catalog” traz informação 

referente ao quanto a respectiva abordagem conseguiu otimizar estes tempos. Por 

sua vez, as colunas “Config < power” e “diff F_Catalog” são referentes à dados de 

potência, seguindo o mesmo padrão para atraso. Assim, a primeira coluna apresenta 

a configuração que obteve os melhores resultados e a segunda, apresenta em 
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porcentagem, o quanto esta configuração conseguiu otimizar. 

Tabela 4 – Método SINNA vs Abordagem tradicional de dimensionamento via Logical Effort. 

 

functions 
Config 
< delay 

desv.pad 
diff 

F_Catalog 
Config 

< 
power 

diff 
F_Catalog 

 

functions 
Config 
< delay 

desv.pad 
diff 

F_Catalog 
Config 

< 
power 

diff 
F_Catalog 

F01 3-14 -2,67% 3-05 -50,17% F28 1-14 -6,01% 3-05 -45,56% 

F02 3-14 -1,67% 3-05 -47,55% F29 3-15 -5,25% 3-05 -47,27% 

F03 1-14 -5,55% 3-05 -43,38% F30 2-04 -12,97% 3-05 -46,82% 

F04 2-05 -56,94% 3-05 -47,36% F31 3-11 -89,47% 3-05 -48,09% 

F05 1-15 -16,90% 3-05 -47,89% F32 1-15 -16,16% 3-05 -47,57% 

F06 3-15 -14,85% 3-05 -46,90% F33 3-15 -3,96% 3-05 -45,18% 

F07 3-15 -11,12% 3-05 -44,24% F34 3-05 -31,04% 3-05 -46,31% 

F08 3-15 -6,65% 3-05 -46,42% F35 3-14 -6,57% 3-05 -43,66% 

F09 3-15 -5,97% 3-05 -49,63% F36 3-15 -7,31% 3-05 -42,78% 

F10 3-15 -12,50% 3-05 -45,46% F37 1-14 -97,68% 3-05 -45,66% 

F11 1-04 -26,71% 3-05 -44,97% F38 1-14 -5,87% 3-05 -42,93% 

F12 1-15 -12,58% 3-05 -42,63% F39 1-15 -10,42% 3-05 -44,68% 

F13 1-15 -7,61% 3-05 -45,34% F40 1-15 -16,16% 3-05 -47,57% 

F14 1-14 -4,67% 3-05 -44,38% F41 3-15 -3,96% 3-05 -45,18% 

F15 1-04 -93,49% 3-05 -44,38% F42 3-05 -31,04% 3-05 -46,31% 

F16 1-15 -8,22% 3-05 -43,84% F43 3-15 -9,95% 3-05 -44,97% 

F17 1-15 -11,91% 3-05 -46,33% F44 3-15 -4,77% 3-05 -44,10% 

F18 3-15 -7,03% 3-05 -43,61% F45 1-15 -13,75% 3-05 -43,85% 

F19 1-03 -92,79% 3-05 -43,79% F46 3-14 -4,13% 3-05 -45,13% 

F20 1-15 -7,75% 3-05 -44,87% F47 1-05 -11,39% 3-05 -47,91% 

F21 2-05 -55,44% 3-05 -47,06% F48 2-05 -63,62% 3-05 -43,90% 

F22 3-15 -5,02% 3-05 -45,88% F49 2-05 -14,99% 3-05 -45,32% 

F23 1-15 -10,46% 3-05 -46,25% F50 3-14 -4,62% 3-05 -46,32% 

F24 3-14 -5,24% 3-05 -43,14% F51 1-05 -11,39% 3-05 -47,91% 

F25 3-15 -4,89% 3-05 -45,41% F52 2-05 -14,99% 3-05 -45,32% 

F26 2-15 -42,19% 3-05 -43,89%  F53 3-14 -4,62% 3-05 -46,32% 

F27 3-15 -9,46% 3-05 -49,03%   
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6.2.1.1 Atraso 

Os próximos gráficos e tabelas são referentes a dados de atraso. Tais 

análises levam em consideração, em sua grande maioria, o desvio padrão entre 

todos os resultados de Ano e Aon e o somatório dos seus devidos resultados. 

 
Figura 20 – Distribuição das configurações que obtiveram melhores resultados para o fator custo 

atraso. 

Este primeiro gráfico, apresentado na Figura 20, traz uma análise mais geral 

a respeito de como as diversas configurações do método SINNA se comportaram 

em detrimento da abordagem de dimensionamento tradicional LE, utilizada como 

comparação neste trabalho. É interessante verificarmos que houve uma diversidade 

muito grande nos resultados, sendo a configuração 3-15 a que alcançou melhores 

resultados. Esta configuração, aumenta em 50% os valores de dimensionamento de 

todos os transistores, não importando seu arranjo lógico. No entanto, destacaram-se 

também configurações que aplicam diferentes abordagens, como por exemplo, a 

configuração 1-15 e a 2-05, às quais, seguindo a ordem como são apresentadas, 

alteram os valores de dimensionamento só para transistores SP’s (1-15) e somente 

para os transistores que estão em ponte na rede, transistores NSP’s (2-05).  

A análise dos dados é feita através da a diferença de desvio padrão entre os 

tempos de transição Ano e Aon. Assim, apesar de ser uma avaliação muito 

específica visando um fator custo também específico, atinge-se nestes resultados 

um dos objetivos principais da aplicação deste trabalho, o qual nos mostra que 

aplicar métodos de dimensionamentos convencionais para redes que possuem tanto 

transistores SP quanto transistores NSP, dependendo da aplicação e fator 

custo/objetivo que está se buscando, tal composição de rede afetará os resultados 

de dimensionamentos finais. 
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O gráfico ilustrado na Figura 21 é referente ao somatório dos resultados de 

dimensionamento obtidos na abordagem inicial de dimensionamento, método 

Logical Effort, bem como via método SINNA, abordagem proposta neste trabalho. Os 

dados apresentados no gráfico são em função do somatório de todos os resultados 

obtidos para cada arco da respectiva função apresentada no eixo y do gráfico. 

Embora o gráfico nos traga resultados com base no somatório, o que é uma análise 

ampla, é possível traçar algumas observações a respeito dos dados obtidos. Pode-

se observar que houveram muitas soluções obtidas via método SINNA que 

conseguiram atingir resultados de dimensionamento abaixo dos valores obtidos 

através do método LE. A referida afirmação, reforça o objetivo inicial do trabalho, de 

aplicar uma abordagem de dimensionamento diferente dos métodos tradicionais, 

quando a célula que estiver sendo dimensionada, for constituída por arranjos de 

rede do tipo NSP. 

 
Figura 21 – Resultados de dimensionamento para ambas abordagens de dimensionamento, SINNA e 

Logical Effort, do Benchmark 53 NSP, considerando a função custo atraso. 

Através do gráfico apresentado na Figura 22, podemos observar que 

aproximadamente 80% dos resultados de dimensionamento via método SINNA, 

resultou em uma otimização de até 20% nos dados de dimensionamento iniciais dos 

circuitos presentes no Benchmark 53 NSP. A otimização é quando consegue-se 

diminuir o resultado de dimensionamento em uma ou mais células. Os gráficos 

ilustrados pelas Figura 23 e Figura 24, trazem um olhar mais específico para tais 

configurações e resultados do método SINNA, apresentando quais foram as funções 

que apresentaram os referidos resultados, bem como, quais as porcentagens de 

otimizações obtidas. 
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Figura 22 – Distribuição da porcentagem de otimização avaliando atraso, obtidas pelo método SINNA, 

comparado com o dimensionamento inicial via Logical Effort. 

Os valores em negativo, apresentados nos gráficos abaixo, representam o 

quanto a respectiva função teve seu dimensionamento reduzido comparado com a 

abordagem inicial de dimensionamento. No total, 26 funções tiveram uma redução 

de até 10% em seus resultados de dimensionamento (Figura 23) e 16 funções 

ficaram no intervalo de 11% a 20% de otimização (Figura 24). 

 
Figura 23 – Funções que obtiveram até 10% de otimização em relação ao LE, considerando fator 

custo atraso. 
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Figura 24 – Funções que obtiveram, através do método SINNA, de 11% a 20% de otimização em 

relação ao dimensionamento via LE, considerando fator custo atraso. 

6.2.1.2 Potência Dinâmica 

Considerando a função custo potência, a configuração do método SINNA 

que melhor apresentou resultados foi a configuração 3-05. Em todos os casos, esta 

configuração atingiu os melhores resultados de dimensionamento para a respectiva 

função custo. Este comportamento já era esperado, uma vez que esta configuração 

está diminuindo em 50% o valor do dimensionamento para todos os transistores, não 

importando o arranjo lógico ao qual este pertence. Sendo assim, ao diminuir o 

tamanho dos transistores, o circuito irá entregar melhores resultados de potência, 

que foi o que de fato ocorreu em nossos testes. 

 
Figura 25 – Distribuição das configurações que obtiveram melhores resultados para o fator custo 

potência. 
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Conforme pode ser observado pelo gráfico ilustrado na Figura 25, em 98% 

das funções dimensionadas pelo método SINNA, obteve-se um resultado de 

potência de 41% a 50% de otimização comparado com a abordagem logical effort. A 

função que ficou fora deste intervalo, atingiu 50,17% de otimização. Assim, podemos 

então afirmar que todas as funções do benchmark 53 NSP, ao utilizar o método de 

dimensionamento SINNA, apresentaram uma significativa redução em sua potência 

dissipada. Através do gráfico ilustrado pela Figura 26, pode-se observar que com o 

método SINNA, foi possível obter uma diminuição de 50% na potência dissipada 

pelas funções do Benchmark 53 NSP. 

 
Figura 26 – Resultados de dimensionamento para ambas abordagens de dimensionamento, SINNA e 

Logical Effort, do Benchmark 53 NSP, considerando a função custo potência. 

6.2.2 Valores Normalizados 

Para aplicar a normalização nos dados, utilizou-se a fórmula descrita na 

Equação 9, a qual divide-se todos os valores obtidos via método SINNA e logical 

effort, pelo maior valor presente no respectivo conjunto de dados. 

Equação 9 – Normalização dos Resultados Obtidos 

rswÄyâ\*yçãs = 	
∑ x\
z
X{|

u/ç(ç)
 

Todos os valores apresentados nesta seção diferem-se da metodologia 

adotada na seção anterior, quanto ao modo em que estes foram analisados. 

Diferentemente da seção anterior, que apresentou os dados provenientes dos 

valores absolutos e efetuando o cômputo do somatório de todos os valores obtidos 
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para cada função/configuração, a normalização dos dados foi aplicada em valores 

unitários e diretos, isto é, os valores obtidos para cada caso de acordo com a sua 

análise referente ao fator custo. 

6.2.2.1 Atraso 

Os próximos gráficos e tabelas da respectiva seção são referentes a função 

custo atraso, os quais levam em consideração os resultados de Ano e Aon, 

utilizando como base a transição que obteve o menor tempo. Ao normalizar os 

dados, os valores obtidos e apresentados anteriormente possuem diferenças. Na 

seção anterior, os dados apresentados estavam em seus modos absolutos, sendo 

apresentados utilizando como base a fórmula do desvio padrão, além de ser 

aplicado o somatório em todas os resultados obtidos para cada configuração. Nesta 

seção, os dados apresentados não se referem ao somatório de cada configuração, 

mas sim, dos valores que apresentam a sua maior diferença entre os tempos de 

transição Ano e Aon. Portanto, um outro cenário está sendo avaliado, onde não é 

efetuado uma busca por dimensionamentos homogêneos, como aconteceu 

anteriormente.  

O gráfico ilustrado pela Figura 27, traz informações referentes a algumas 

configurações do método SINNA, comparando seus resultados com os resultados 

obtidos via LE. Através deste gráfico, podemos observar que as configurações 3-15 

e 3-14 do método SINNA, conseguiram alcançar resultados inferiores aos obtidos 

pelo método LE, considerando a função custo atraso. Apesar dos resultados das 

configurações 1-15, 1-14 e 2-05 ficarem acima do obtido pelo LE, entende-se que, 

com alguns níveis de otimizações no método SINNA, esta diferença irá reduzir e 

trazer pontos importantes a serem observados, visto que estas configurações 

exploram justamente o que há de novo no método SINNA, que é de somente 

provocar alterações em alguns transistores que compõem a função lógica, deixando 

os demais com o seu valor de dimensionamento original. 
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Figura 27 – Comparações de resultados de algumas configurações do método SINNA vs abordagem 

tradicional. 

O gráfico da Figura 28 traz uma importante observação. Neste gráfico, está 

sendo apresentado os resultados de potência dissipada para todos os modos da 

configuração 2-1x, onde x vai de 1 a 5. Esta configuração é responsável por 

dimensionar apenas os transistores em ponte na rede, deixando os demais 

transistores com os valores obtidos pelo método logical effort em seu 

dimensionamento inicial. Como pode ser observado, os resultados obtidos via 

método SINNA foram todos muito próximos aos obtidos via abordagem tradicional, 

isso sem aplicação de nenhuma heurística no método SINNA, o que é um fator muito 

positivo e motivador, visto que há potências chances de otimizar ainda mais tais 

resultados. 

 
Figura 28 – Comparação SINNA 2-1X vs Logical Effort. 

No gráfico ilustrado pela Figura 29, pode-se observar o quanto a 

configuração 2-11 e o método LE consomem em potência e atraso, respectivamente. 
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Novamente, os resultados obtidos via SINNA obtiveram excelentes resultados, 

mesmo com algumas disparidades em certas funções, o que era esperado que 

ocorresse, tendo em vista que a comparação está sendo efetuada com o Logical 

Effort, um método já consagrado na literatura quando se trata de dimensionamento. 

 
Figura 29 – Comparação dos Resultados de Atraso e Potência para a Configuração 2-11 vs LE. 

Um gráfico interessante de observar é o apresentado na Figura 30, o qual 

faz uma análise sobre o quanto a configuração 3-15, a qual obteve o melhor 

resultado de atraso, impacta em potência dissipada. Ainda que o método LE 

apresente resultados mais homogêneos numa comparação atraso vs potência, a 

configuração 3-15 mostrou-se promissora, apresentando os mesmos 

comportamentos que o LE para determinadas funções, cabendo agora efetuar uma 

análise mais detalhada nos motivos que levaram o custo da configuração 3-15 ser 

mais elevada que o esperado. 

 
Figura 30 – Comparativo do Melhor Resultado de Atraso do método SINNA vs Potência vs LE. 
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O ANEXO A presente no final deste trabalho, consiste em apresentar de 

forma geral, os valores obtidos pelo método SINNA e pela abordagem tradicional, 

considerando fator custo atraso como critério avaliado. A partir da tabela presente no 

ANEXO A, é possível observar que diversas configurações apresentaram resultados 

abaixo do obtido pelo LE, atingindo novamente os objetivos iniciais deste trabalho, o 

qual era principalmente avaliar se tais configurações trariam impacto ou não em 

seus valores finais de dimensionamento. 

6.2.2.2 Potência Dinâmica 

Ao normalizar os dados e alterar a abordagem de computar os dados de 

potência, pode-se observar interessantes resultados a respeito deste custo. 

Diferentemente dos resultados obtidos para os valores absolutos, não se tem mais 

uma única configuração obtendo os melhores resultados para potência. Conforme 

podemos observar no gráfico ilustrado na Figura 31, as configurações 1-05 e 2-05 

foram as que obtiveram os melhores resultados quando comparadas a abordagem 

tradicional de dimensionamento. Pode-se observar ainda, que aproximadamente 

70% dos resultados convergiram para a configuração 2-05, a qual aplica diminuição 

nos valores de dimensionamentos somente para os transistores do tipo NSP, 

observação esta que justamente era o propósito do trabalho. Ao considerar a função 

custo potência, não é interessante alterar os valores de dimensionamento para todos 

os transistores, visto que conforme apresenta o gráfico na Figura 32, diminuir todos 

os transistores (configuração 3-05) vai trazer resultados piores do que se aplicar o 

método LE, por exemplo. 

 
Figura 31 – Porcentagem de Ganho de todas as Configurações para Potência. 

32.1%

67.9%

Porcentagem de otimização obtida pelas configurações 1-05 e 2-05 do 
método SINNA

1-05 2-05
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O gráfico representado pela Figura 32, efetua uma análise nas três 

configurações que são responsáveis por diminuir o tamanho do dimensionamento 

dos transistores em até 50%, seja somente transistores do tipo SP, seja somente 

NSP ou ainda, em todos os transistores que compõem a referida função. 

 
Figura 32 – Comparativo da Abordagem SINNA vs Abordagem LE avaliando potência. 

Como pode-se observar, ambas configurações 1-05 e 2-05 apresentaram 

excelentes resultados, ficando na média, 40% abaixo dos valores apresentados via 

abordagem de dimensionamento tradicional LE. Já a configuração que havia obtido 

melhores resultados referentes a função custo potência, na seção anterior, 

apresentou resultados superiores aos obtidos anteriormente, porém, muito próximos 

dos obtidos pelo LE. Assim, julga-se interessante aplicar o método SINNA, 

principalmente, quando espera-se alcançar resultados focados em um determinado 

nicho de aplicações ou visando uma determinada função custo. 
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Figura 33 – Comparativo entre a configuração que obteve melhores resultados considerando função 

custo Potência e seus respectivos valores para função custo Atraso. 

O gráfico apresentado na Figura 33 realiza uma comparação entre os 

resultados obtidos via método SINNA, configuração 2-05, e os resultados obtidos via 

LE. A configuração que apresenta os melhores resultados de potência (2-05) possui 

um atraso ligeiramente maior que a abordagem de comparação, que utiliza como 

base o método LE. Esse ponto é justamente um dos itens que serão dado maior 

atenção a partir de agora, pois pretende-se aplicar heurísticas visando diminuir essa 

diferença, onde não se tenha um custo tão alto em uma determinada função custo 

em detrimento de obter resultados visando uma outra função custo. 

6.3 Discussão sobre os resultados obtidos 

De acordo com os resultados obtidos através da realização deste trabalho, 

fica claro que existe um bom espaço de projeto a ser explorado, principalmente 

quando circuitos com arranjos lógicos do tipo não-série-paralelo forem considerados 

e utilizados ao aplicar dimensionamento. Um dos principais objetivos do trabalho era 

considerar tais arranjos de rede e investigar o comportamento que se obteria, tanto 

dos transistores SP quanto dos transistores NSP, a fim de poder afimar que os 

arranjos de transistores NSP impactam em superdimensionamentos ou 

subdimensionamentos.  
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7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho teve como objetivo principal avaliar o impacto de transistores 

do tipo não-série-paralelo ao se efetuar a etapa de dimensionamento em CI. 

Diversas análises foram efetuadas visando identificar se transistores do tipo NSP 

impactam de forma negativa nos valores finais de dimensionamento. Como forma de 

comparação, utilizou-se o método Logical Effort, o qual é um método de 

dimensionamento consagrado na literatura. De acordo com os dados apresentados 

ao longo do texto, pode-se observar que arranjos de transistores do tipo NSP, se 

dimensionados com métodos tradicionais, conduzem a resultados de 

dimensionamento com valores subdimensionados ou superdimensionados. 

Em diversos cenários testados ficou evidente que aplicar um método de 

dimensionamento, o qual tenha uma abordagem diferenciada para tratar transistores 

NSP, irá resultar em circuitos com menores atrasos e/ou menores consumos de 

energia. O estudo é apenas uma análise inicial, onde não foi aplicado nenhum 

algoritmo visando maiores otimizações ou que adote técnicas já consagradas para 

aplicar o dimensionamento, como por exemplo, as diversas formulações 

matemáticas muito utilizadas em diversos trabalhos relacionados, como relaxação 

lagrangeana, programação dinâmica, programação linear, programação geométrica, 

dentre outras inúmeras técnicas. 

Como trabalhos futuros pretende-se tornar o método SINNA um algoritmo 

automatizado onde, com poucas intervenções por parte do usuário, todas as 

análises aqui apresentadas sejam efetuadas de forma automática. A proposta 

consiste em criar uma ferramenta ou inserir os algoritmos do método SINNA em 

alguma ferramenta dimensionador já existente. Além disso, outro objetivo em 

trabalhos futuros consiste em aplicar as diversas formulações matemáticas citadas 

de modo a obter resultados ainda melhores, além de realizar a análise de outros 

fatores importantes em um circuito, como por exemplo análise de leakage. 
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ANEXO A. DADOS NORMALIZADOS DE DIMENSIONAMENTO CONSIDERANDO FATOR CUSTO ATRASO.  

 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 
LE 0,3803 0,4646 0,4855 0,4411 0,4898 0,5017 0,4837 0,5228 0,5256 0,5020 0,5017 0,5228 0,5625 0,5371 0,5795 0,5487 0,5997 0,5577 0,5585 

1-01 0,3829 0,4726 0,4929 0,4493 0,4887 0,5082 0,4805 0,5320 0,5230 0,5021 0,5082 0,5320 0,5724 0,5443 0,5849 0,5543 0,6068 0,5533 0,5651 

1-02 0,3926 0,4797 0,5038 0,4568 0,4966 0,5260 0,4841 0,5465 0,5295 0,5057 0,5260 0,5465 0,5812 0,5488 0,5944 0,5636 0,6209 0,5583 0,5850 

1-03 0,4016 0,4969 0,5196 0,4741 0,5022 0,5428 0,4991 0,5687 0,5338 0,5143 0,5428 0,5687 0,6008 0,5654 0,6093 0,5781 0,6365 0,5605 0,6116 

1-04 0,4242 0,5161 0,5431 0,4935 0,5239 0,5800 0,5283 0,6022 0,5538 0,6422 0,5800 0,6022 0,6220 0,5819 0,6321 0,6006 0,6663 0,5795 0,6469 

1-05 0,4587 0,5537 0,5796 0,5314 0,5451 0,6198 0,5727 0,6545 0,5757 0,5884 0,6198 0,6716 0,6641 0,6194 0,6683 0,6355 0,7017 0,6315 0,6967 

1-11 0,3868 0,4710 0,4904 0,4475 0,4996 0,5042 0,5010 0,5280 0,5366 0,5158 0,5042 0,5280 0,5670 0,5457 0,5863 0,5553 0,6023 0,5711 0,5643 

1-12 0,3990 0,4800 0,4980 0,4591 0,5176 0,5133 0,5234 0,5376 0,5564 0,5350 0,5133 0,5376 0,5740 0,5574 0,5969 0,5651 0,6081 0,5942 0,5736 

1-13 0,4127 0,4941 0,5098 0,4761 0,5370 0,5236 0,5543 0,5536 0,5780 0,5619 0,5236 0,5536 0,5855 0,5748 0,6123 0,5796 0,6161 0,6189 0,5879 

1-14 0,4380 0,5169 0,5287 0,5071 0,5724 0,5477 0,5974 0,5789 0,6173 0,6002 0,5477 0,5789 0,6023 0,6000 0,6352 0,6014 0,6309 0,6639 0,6094 

1-15 0,4760 0,5546 0,5766 0,5439 0,6144 0,5873 0,6619 0,6211 0,6638 0,6587 0,5873 0,6211 0,6437 0,6396 0,6710 0,6351 0,6884 0,7166 0,6429 

2-01 0,3883 0,4775 0,4963 0,4543 0,4969 0,5089 0,4956 0,5346 0,5324 0,5136 0,5089 0,5346 0,5755 0,5512 0,5901 0,5592 0,6081 0,5647 0,5692 

2-02 0,4048 0,4882 0,5095 0,4653 0,5155 0,5275 0,5105 0,5496 0,5505 0,5284 0,5275 0,5496 0,5854 0,5610 0,6036 0,5724 0,6226 0,5842 0,5825 

2-03 0,4185 0,5084 0,5263 0,4855 0,5281 0,5400 0,5292 0,5690 0,5625 0,5476 0,5400 0,5690 0,6052 0,5823 0,6207 0,5893 0,6365 0,5962 0,5995 

2-04 0,4464 0,5276 0,5491 0,5052 0,5585 0,5706 0,5548 0,5944 0,5928 0,5730 0,5706 0,5944 0,6231 0,6005 0,6434 0,6122 0,6619 0,6277 0,6227 

2-05 0,4760 0,5641 0,5811 0,5419 0,5835 0,5957 0,5904 0,6307 0,6171 0,6090 0,5957 0,6307 0,6589 0,6388 0,6760 0,6441 0,6882 0,6524 0,6549 

2-11 0,3768 0,4633 0,4807 0,4395 0,4886 0,4935 0,4891 0,5174 0,5261 0,5044 0,4935 0,5174 0,5601 0,5383 0,5768 0,5457 0,5926 0,5597 0,5547 

2-12 0,3775 0,4601 0,4781 0,4363 0,4932 0,4921 0,4963 0,5149 0,5320 0,5089 0,4921 0,5149 0,5556 0,5362 0,5761 0,5448 0,5897 0,5678 0,5529 

2-13 0,3774 0,4619 0,4770 0,4381 0,4959 0,4892 0,5049 0,5146 0,5363 0,5149 0,4892 0,5146 0,5565 0,5407 0,5771 0,5454 0,5867 0,5739 0,5535 

2-14 0,3801 0,4616 0,4771 0,4430 0,5026 0,4909 0,5143 0,5162 0,5444 0,5223 0,4909 0,5162 0,5551 0,5416 0,5793 0,5472 0,5867 0,5841 0,5553 

2-15 0,3822 0,4655 0,4781 0,4470 0,5078 0,4910 0,5246 0,5190 0,5512 0,5306 0,4910 0,5190 0,5582 0,5482 0,5825 0,5500 0,5861 0,5925 0,5581 

3-01 0,3742 0,4609 0,4825 0,4373 0,4803 0,4995 0,4704 0,5207 0,5146 0,4915 0,4995 0,5207 0,5604 0,5317 0,5751 0,5444 0,5983 0,5449 0,5552 

3-02 0,3711 0,4582 0,4810 0,4347 0,4751 0,5009 0,4608 0,5207 0,5086 0,4835 0,5009 0,5207 0,5592 0,5276 0,5724 0,5418 0,5984 0,5375 0,5622 

3-03 0,3681 0,4571 0,4806 0,4336 0,4699 0,5024 0,4586 0,5222 0,5027 0,4777 0,5024 0,5222 0,5595 0,5255 0,5711 0,5405 0,5994 0,5302 0,5692 

3-04 0,3670 0,4565 0,4810 0,4330 0,4673 0,5060 0,4598 0,5251 0,4998 0,4734 0,5060 0,5251 0,5603 0,5239 0,5709 0,5402 0,6011 0,5260 0,5762 

3-05 0,3660 0,4571 0,4821 0,4334 0,4648 0,5097 0,4644 0,5288 0,4968 0,4737 0,5097 0,5288 0,5621 0,5237 0,5715 0,5407 0,6034 0,5216 0,5832 

3-11 0,3693 0,4582 0,4767 0,4344 0,4773 0,4892 0,4740 0,5132 0,5130 0,4924 0,4892 0,5132 0,5567 0,5313 0,5709 0,5401 0,5898 0,5446 0,5497 

3-12 0,3640 0,4491 0,4697 0,4253 0,4728 0,4847 0,4660 0,5053 0,5087 0,4841 0,4847 0,5053 0,5477 0,5214 0,5638 0,5328 0,5840 0,5404 0,5423 

3-13 0,3559 0,4449 0,4638 0,4209 0,4634 0,4756 0,4593 0,4983 0,4996 0,4771 0,4756 0,4983 0,5439 0,5178 0,5577 0,5267 0,5764 0,5309 0,5363 

3-14 0,3522 0,4380 0,4587 0,4140 0,4604 0,4726 0,4536 0,4922 0,4968 0,4712 0,4726 0,4922 0,5370 0,5103 0,5525 0,5215 0,5725 0,5282 0,5311 

3-15 0,3459 0,4351 0,4543 0,4109 0,4532 0,4654 0,4486 0,4870 0,4899 0,4661 0,4654 0,4870 0,5345 0,5079 0,5480 0,5170 0,5673 0,5207 0,5266 
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ANEXO A. DADOS NORMALIZADOS DE DIMENSIONAMENTO CONSIDERANDO FATOR CUSTO ATRASO (continuação)  

 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 
LE 0,5825 0,6135 0,5249 0,6558 0,5670 0,5526 0,6207 0,7069 0,5893 0,5938 0,5509 0,5839 0,5999 0,5271 0,5273 0,5765 0,5823 0,6662 0,5922 

1-01 0,5784 0,6179 0,5349 0,6510 0,5701 0,5579 0,6149 0,7261 0,5920 0,6004 0,5466 0,5755 0,6125 0,5387 0,5278 0,5907 0,5848 0,6706 0,5981 

1-02 0,5846 0,6260 0,5466 0,6421 0,5861 0,5670 0,6205 0,7492 0,5983 0,6073 0,5529 0,5740 0,6310 0,5578 0,5327 0,6107 0,5910 0,6805 0,6163 

1-03 0,5875 0,6393 0,5636 0,6604 0,6099 0,5815 0,6217 0,7890 0,6099 0,6232 0,5870 0,5988 0,6577 0,5839 0,5495 0,6388 0,6025 0,7108 0,6329 

1-04 0,6083 0,6606 0,6058 0,6922 0,6424 0,6042 0,6424 0,8407 0,6294 0,6492 0,6226 0,6352 0,6965 0,6187 0,5666 0,6791 0,6221 0,7489 0,6834 

1-05 0,6424 0,6948 0,6404 0,7505 0,6873 0,6402 0,6598 0,9277 0,6612 0,6920 0,6846 0,6904 0,7553 0,6690 0,6050 0,7390 0,6547 0,8186 0,7395 

1-11 0,5952 0,6218 0,5294 0,6810 0,5772 0,5601 0,6349 0,7078 0,6000 0,6033 0,5640 0,6067 0,6007 0,5417 0,5396 0,5756 0,5931 0,6824 0,5953 

1-12 0,6173 0,6338 0,5361 0,7126 0,5918 0,5711 0,6601 0,7107 0,6150 0,6181 0,5870 0,6370 0,6318 0,5618 0,5609 0,5805 0,6083 0,7024 0,6164 

1-13 0,6416 0,6511 0,5471 0,7569 0,6124 0,5872 0,6866 0,7243 0,6360 0,6405 0,6113 0,6783 0,6735 0,5897 0,5840 0,6134 0,6301 0,7346 0,6390 

1-14 0,6857 0,6768 0,5774 0,8183 0,6429 0,6115 0,7355 0,7465 0,6670 0,6748 0,6556 0,7363 0,7313 0,6299 0,6256 0,6654 0,6615 0,7799 0,6842 

1-15 0,7376 0,7160 0,6201 0,9107 0,6894 0,6488 0,7928 0,7915 0,7140 0,7278 0,7075 0,8216 0,8151 0,6906 0,6743 0,7534 0,7097 0,8534 0,7362 

2-01 0,5891 0,6243 0,5380 0,6730 0,5783 0,5635 0,6267 0,7233 0,6006 0,6048 0,5578 0,5950 0,6108 0,5388 0,5345 0,5874 0,5935 0,6834 0,5989 

2-02 0,6085 0,6379 0,5482 0,6848 0,5925 0,5771 0,6479 0,7353 0,6147 0,6185 0,5777 0,6089 0,6246 0,5535 0,5528 0,6011 0,6076 0,6947 0,6181 

2-03 0,6200 0,6553 0,5684 0,7103 0,6105 0,5946 0,6591 0,7615 0,6328 0,6361 0,5901 0,6267 0,6424 0,5728 0,5656 0,6188 0,6259 0,7202 0,6297 

2-04 0,6522 0,6787 0,5874 0,7322 0,6345 0,6181 0,6927 0,7835 0,6568 0,6597 0,6223 0,6504 0,6660 0,5980 0,5958 0,6423 0,6502 0,7419 0,6617 

2-05 0,6759 0,7115 0,6233 0,7782 0,6684 0,6510 0,7164 0,8296 0,6906 0,6927 0,6472 0,6839 0,6993 0,6341 0,6231 0,6752 0,6841 0,7876 0,6856 

2-11 0,5838 0,6118 0,5221 0,6706 0,5666 0,5501 0,6225 0,6975 0,5894 0,5928 0,5522 0,5948 0,5913 0,5303 0,5288 0,5664 0,5825 0,6718 0,5859 

2-12 0,5916 0,6122 0,5172 0,6809 0,5684 0,5498 0,6322 0,6884 0,5915 0,5944 0,5600 0,6077 0,6041 0,5354 0,5355 0,5594 0,5849 0,6746 0,5933 

2-13 0,5969 0,6141 0,5178 0,6984 0,5719 0,5510 0,6385 0,6864 0,5953 0,5980 0,5654 0,6219 0,6199 0,5421 0,5408 0,5627 0,5888 0,6850 0,5996 

2-14 0,6067 0,6174 0,5161 0,7115 0,5767 0,5536 0,6508 0,6837 0,6004 0,6031 0,5754 0,6371 0,6359 0,5502 0,5496 0,5731 0,5941 0,6916 0,6094 

2-15 0,6148 0,6216 0,5188 0,7320 0,5827 0,5571 0,6597 0,6866 0,6065 0,6093 0,5836 0,6533 0,6520 0,5593 0,5572 0,5847 0,6004 0,7047 0,6184 

3-01 0,5702 0,6077 0,5227 0,6371 0,5598 0,5476 0,6071 0,7123 0,5817 0,5899 0,5382 0,5667 0,6015 0,5294 0,5154 0,5796 0,5744 0,6567 0,5893 

3-02 0,5634 0,6039 0,5231 0,6220 0,5618 0,5445 0,5995 0,7175 0,5764 0,5851 0,5308 0,5532 0,6049 0,5350 0,5115 0,5842 0,5687 0,6529 0,5909 

3-03 0,5567 0,6016 0,5300 0,6108 0,5671 0,5428 0,5913 0,7274 0,5726 0,5845 0,5305 0,5531 0,6096 0,5407 0,5095 0,5900 0,5647 0,6573 0,5925 

3-04 0,5532 0,6004 0,5362 0,6157 0,5722 0,5422 0,5869 0,7362 0,5702 0,5855 0,5361 0,5581 0,6154 0,5464 0,5081 0,5967 0,5621 0,6611 0,5967 

3-05 0,5497 0,6002 0,5431 0,6223 0,5773 0,5425 0,5824 0,7488 0,5687 0,5878 0,5427 0,5639 0,6220 0,5526 0,5081 0,6041 0,5605 0,6684 0,6102 

3-11 0,5691 0,6045 0,5185 0,6489 0,5578 0,5436 0,6065 0,6998 0,5802 0,5847 0,5374 0,5749 0,5909 0,5177 0,5148 0,5676 0,5730 0,6594 0,5788 

3-12 0,5651 0,5971 0,5090 0,6369 0,5501 0,5361 0,6030 0,6875 0,5726 0,5772 0,5332 0,5674 0,5834 0,5099 0,5101 0,5601 0,5652 0,6474 0,5748 

3-13 0,5553 0,5909 0,5090 0,6326 0,5437 0,5298 0,5923 0,6828 0,5661 0,5708 0,5230 0,5606 0,5770 0,5046 0,5010 0,5538 0,5585 0,6431 0,5650 

3-14 0,5529 0,5855 0,4978 0,6236 0,5382 0,5244 0,5901 0,6736 0,5606 0,5654 0,5202 0,5552 0,5715 0,5001 0,4979 0,5483 0,5529 0,6341 0,5624 

3-15 0,5454 0,5809 0,4949 0,6206 0,5333 0,5197 0,5815 0,6705 0,5557 0,5608 0,5123 0,5505 0,5668 0,4962 0,4910 0,5436 0,5480 0,6314 0,5550 
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ANEXO A. DADOS NORMALIZADOS DE DIMENSIONAMENTO CONSIDERANDO FATOR CUSTO ATRASO (continuação) 

 F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 
LE 0,5999 0,5271 0,5793 0,5962 0,6018 0,7339 0,6709 0,6021 0,6283 0,6957 0,6709 0,6283 0,6957 

1-01 0,6125 0,5387 0,5753 0,5994 0,6057 0,7286 0,6632 0,6163 0,6232 0,7049 0,6632 0,6232 0,7049 

1-02 0,6310 0,5578 0,5813 0,6065 0,6135 0,7288 0,6669 0,6361 0,6215 0,7143 0,6669 0,6215 0,7143 

1-03 0,6577 0,5839 0,5844 0,6191 0,6268 0,7435 0,6661 0,6639 0,6460 0,7388 0,6661 0,6460 0,7388 

1-04 0,6965 0,6187 0,6234 0,6398 0,6483 0,7617 0,6846 0,7041 0,6820 0,7699 0,6846 0,6820 0,7699 

1-05 0,7553 0,6690 0,6581 0,6734 0,6831 0,8063 0,6997 0,7639 0,7369 0,8298 0,6997 0,7369 0,8298 

1-11 0,6007 0,5417 0,5919 0,6065 0,6104 0,7595 0,6865 0,6013 0,6479 0,7062 0,6865 0,6479 0,7062 

1-12 0,6318 0,5618 0,6140 0,6211 0,6230 0,7933 0,7141 0,6052 0,6745 0,7209 0,7141 0,6745 0,7209 

1-13 0,6735 0,5897 0,6381 0,6416 0,6414 0,8392 0,7432 0,6434 0,7113 0,7472 0,7432 0,7113 0,7472 

1-14 0,7313 0,6299 0,6820 0,6723 0,6686 0,9034 0,7964 0,6978 0,7634 0,7849 0,7964 0,7634 0,7849 

1-15 0,8151 0,6906 0,7343 0,7188 0,7104 1,0000 0,8587 0,7783 0,8407 0,8490 0,8587 0,8407 0,8490 

2-01 0,6108 0,5388 0,5859 0,6076 0,6124 0,7503 0,6763 0,6131 0,6391 0,7119 0,6763 0,6391 0,7119 

2-02 0,6246 0,5535 0,6053 0,6219 0,6257 0,7606 0,6970 0,6269 0,6525 0,7236 0,6970 0,6525 0,7236 

2-03 0,6424 0,5728 0,6169 0,6398 0,6429 0,7860 0,7075 0,6446 0,6697 0,7491 0,7075 0,6697 0,7491 

2-04 0,6660 0,5980 0,6488 0,6640 0,6659 0,8063 0,7405 0,6681 0,6932 0,7711 0,7405 0,6932 0,7711 

2-05 0,6993 0,6341 0,6727 0,6979 0,6982 0,8514 0,7628 0,7012 0,7269 0,8165 0,7628 0,7269 0,8165 

2-11 0,5913 0,5303 0,5805 0,5959 0,6006 0,7502 0,6747 0,5921 0,6367 0,6963 0,6747 0,6367 0,6963 

2-12 0,6041 0,5354 0,5883 0,5977 0,6015 0,7613 0,6862 0,5853 0,6470 0,6952 0,6862 0,6470 0,6952 

2-13 0,6199 0,5421 0,5936 0,6011 0,6041 0,7811 0,6946 0,5888 0,6588 0,7012 0,6946 0,6588 0,7012 

2-14 0,6359 0,5502 0,6034 0,6060 0,6080 0,7961 0,7085 0,6026 0,6718 0,7051 0,7085 0,6718 0,7051 

2-15 0,6520 0,5593 0,6114 0,6120 0,6129 0,8175 0,7194 0,6173 0,6858 0,7147 0,7194 0,6858 0,7147 

3-01 0,6015 0,5294 0,5670 0,5891 0,5958 0,7157 0,6559 0,6050 0,6144 0,6909 0,6559 0,6144 0,6909 

3-02 0,6049 0,5350 0,5603 0,5842 0,5919 0,7069 0,6470 0,6096 0,6038 0,6877 0,6470 0,6038 0,6877 

3-03 0,6096 0,5407 0,5536 0,5809 0,5897 0,7020 0,6379 0,6153 0,5993 0,6885 0,6379 0,5993 0,6885 

3-04 0,6154 0,5464 0,5554 0,5789 0,5887 0,6982 0,6329 0,6220 0,6038 0,6896 0,6329 0,6038 0,6896 

3-05 0,6220 0,5526 0,5618 0,5779 0,5886 0,6974 0,6277 0,6293 0,6091 0,6936 0,6277 0,6091 0,6936 

3-11 0,5909 0,5177 0,5659 0,5870 0,5930 0,7276 0,6570 0,5931 0,6196 0,6884 0,6570 0,6196 0,6884 

3-12 0,5834 0,5099 0,5620 0,5794 0,5858 0,7156 0,6540 0,5857 0,6124 0,6764 0,6540 0,6124 0,6764 

3-13 0,5770 0,5046 0,5523 0,5729 0,5796 0,7118 0,6434 0,5794 0,6063 0,6718 0,6434 0,6063 0,6718 

3-14 0,5715 0,5001 0,5498 0,5674 0,5744 0,7028 0,6416 0,5740 0,6010 0,6629 0,6416 0,6010 0,6629 

3-15 0,5668 0,4962 0,5423 0,5625 0,5699 0,7004 0,6332 0,5693 0,5965 0,6598 0,6332 0,5965 0,6598 
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ANEXO B. DADOS NORMALIZADOS DE DIMENSIONAMENTO 

CONSIDERANDO FATOR CUSTO ATRASO. 

 
 

 

 

 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 



86 
 

 



87 
 

 

 

 



88 
 

 



89 
 

 



90 
 

 



91 
 

 



92 
 

 



93 
 

 

 



94 
 

 



95 
 

 



96 
 

 



97 
 

 



98 
 



99 
 

 



100 
 

 

 

 

 


