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Resumo 

 

Este trabalho introduz o uso de Portas Lógicas Universais ou Universal Logic 
Gates (ULGs) como elemento básico para compor uma matriz programável pelo último 
nível de metal. Esta metodologia é denominada de Quick Custommizable Logic (QCL).  

Um conjunto de ULGs foram estudadas através da análise de suas características 
como funcionalidade, área de silício e desempenho elétrico. Uma ULG pode ser 
definida como uma função Booleana de m entradas capaz de implementar todas as 
funções de n entradas onde m>n. ULGs baseadas em multiplexadores foram desenhadas 
na tecnologia CMOS AMS 0,8µm com dois níveis de metal. A grande flexibilidade das 
ULGs justifica o seu uso em circuitos programáveis por máscaras, especialmente 
customizados pelo último nível de metal. Esta topologia composta por ULGs foi 
chamada de MARAGATA. 

Este documento visa primeiramente fornecer uma idéia básica sobre dispositivos 
lógicos programáveis e seus elementos básicos: os blocos lógicos programáveis. 
Circuitos programáveis como MPGAs (gate arrays programáveis por máscaras), FPGAs 
(circuitos lógicos programáveis  pelo usuário) e LPGAs (gate arrays programáveis pelo 
processo a laser) são apresentados. Estes circuitos programáveis são compostos por 
elementos programáveis que podem ser transistores isolados ou blocos mais complexos. 
Estes elementos estão localizados normalmente em bandas na matriz. 

As características das ULGs, como funcionalidade, arquitetura do bloco lógico e 
o número de conexões, estão descritas neste trabalho. O fato de muitas funções lógicas 
serem equivalentes, através de permutações ou inversões das entradas e inversões das 
saídas, permite agrupar-se estas funções em classes de equivalência. A equivalência 
obtida através de todas essas operações é denominada de equivalência NPN. Uma classe 
NPN é definida como o conjunto de funções equivalentes segundo as operações NPN. 
As operações NPN são definidas como negação das entradas NI, permutação das 
entradas P e negação das saídas NO. Esta teoria ajuda as comparações entre ULGs e a 
identificação de todas as funções realizáveis por elas. 

Uma metodologia para determinar o número exato de classes NPN de funções de 
3 e 4 entradas é apresentada. Esta metodologia foi implementada em uma ferramenta 
chamada Programa_de_TV, que realiza todas as operações NPN sobre todas as tabelas 
verdade de funções de 3 e 4 entradas. Este trabalho também mostra comparações entre 
ULGs. Uma aplicação desta técnica é selecionar ULGs programáveis apropriadas para 
arquiteturas FPGA e MPGA, de acordo com alguns critérios. Outra aplicação desta 
ferramenta é auxiliar o mapeamento de ULGs na ferramenta SIS, utilizando o mapeador 
para Lookup Tables (LUTs). 
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As principais diferenças entre a topologia MPGA baseada em transistores 
justapostos e a topologia MARAGATA (matriz programável pelo último nível 
composta por ULGs) são apresentadas neste trabalho. Em um MPGA convencional 
baseado em bandas de transistores justapostos, um circuito é projetado utilizando 
células de uma biblioteca com as programações das conexões em metal pré-definidas. 
Os transistores destas matrizes são dimensionados para suportarem severas condições de 
fan-out, já que não é possível modificar o tamanho dos transistores nem prever o 
número de conexões necessárias. Quando uma célula mais complexa é utilizada na 
construção de uma matriz programável, é possível economizar área de silício já que os 
transistores podem possuir tamanho de transistores menores internamente e porque 
conexões pequenas já estão feitas. Os transistores internos da célula podem ser 
dimensionados próximo ao tamanho mínimo e a célula pode ter um buffer em sua saída 
para reforçar o sinal e manter o desempenho elétrico. 

Foram feitas comparações de área e desempenho elétrico para circuitos 
combinacionais e sequenciais mapeados para as ULGs e para transistores justapostos 
em uma metodologia MPGA convencional. Este mapeamento foi feito utilizando a 
ferramenta SIS. Estes resultados mostraram ganhos de área em torno de 10 a 30% para a 
metodologia com ULGs, mantendo o desempenho elétrico para alguns circuitos.  O 
número de conexões diminui em torno de 50% pois há um menor número de elementos 
para serem roteados. A redução no número de conexões pode permitir o roteamento de 
circuitos mais complexos em uma mesma área da matriz. 

 

Palavras-chaves:  Microeletrônica, concepção de C.I.s, lógica programável, 
circuitos programáveis, metodologia de projeto, gate arrays, MPGA, FPGA. 
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TITLE: “PROGRAMMABLE LOGIC CELL MATRIX DESIGN” 

Abstract 

 

This work proposes the use of Universal Logic Gates (ULGs) as basic elements 
for mask programmable master-slices customizable by the topmost metal layer called 
Quick Customizable Logic (QCL).  

A study of the applicability of ULGs to programmable master-slices is 
presented. A set of ULGs was studied and some multiplexor-based ULGs were designed 
and implemented in 0.8 µm double metal layer CMOS technology. A Universal Logic 
Gate (ULG) is an m-input Boolean function which can be configured to implement any 
n-input Boolean function, with m > n.  The large flexibility of ULGs justifies the 
interest on its use for building up MPGAs, especially when customization is performed 
by using the topmost metal layer only. This approach is titled MARAGATA. 

First of all, this report presents an overview of strategies of programmable 
circuits and some commercial solutions. The programmable circuits presented here are 
Masked Programmable Gate Arrays (MPGAs), that are gate arrays programmable by 
some metal layers, Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), that are logic circuits 
programmable by the user and Laser Programmable Gate Arrays (LPGAs), that are gate 
arrays programmable by a laser process. Predefined transistors or more complex blocks 
compose these circuits. These elements are usually located in rows around the matrix of 
the programmable circuits. 

The characteristics of ULGs like functionality, the logic block architecture and 
the number of interconnections are described in this work too. The fact that many 
functions are equivalent under permutation or inversion of inputs and inversion of the 
output allows one to group all functions into equivalent classes. The equivalence under 
all these operations is called npn-equivalence. A NPN class is defined as a set of 
functions that are equivalents using the NPN operations. The NPN operations are input 
negation NI, input permutation P and output negation NO. This theory helps identifying 
all functions realizable by the ULGs and on making comparison between them.  

A general methodology to determine the number of NPN classes of a 
programmable cell is presented. This methodology was implemented in a tool called 
Programa_de_TV that is able to implement all NPN operations over n-input Lookup 
Tables. This work also shows a comparison between developed Universal Logic Gates 
(ULGs). One application of this technique is to select an appropriate programmable 
ULG to implement FPGA or Masked Programmable Architectures, according to some 
cost criteria. Another application of this tool is to help technology mapping into ULGs 
using an n-LUT mapper. 
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This work also discusses the main difference between a MPGA approach based 
on row of transistors and the MARAGATA approach based an ULGs.  In a 
conventional MPGA approach, a circuit design is carried out by using components from 
a library of pre-defined metal connection patterns (channel and row) which customizes 
the array of transistors. As long as it is not possible to alter transistor dimensions, all 
transistors of the array must be large enough to assure circuit functionality even for 
severe fan-out situations. Both the oversized transistors and library with limited number 
of element result in poor silicon utilization and may lead to high power consumption 
designs. When a more complex cell is used to build up a mask programmable master-
slice, it is possible to optimize silicon area by properly sizing its transistors and because 
the transistors connections are already done. For instance, internal cell transistors that 
do not have to drive large capacitive loads may be smaller or even of minimum size. 
Overall timing performance of the cell is assured by sizing output cells as buffers.  

Comparisons in terms of area were developed by mapping some combinational 
and sequential circuits from MCNC91 benchmark. The SIS mapper was used to the 
technology mapping. For these circuits, the use of ULGs resulted in meaningful area 
gains (10-30% more area available in the mean) for some examples, while maintaining 
electrical performance. Also, the number of required connections was studied for 
different cases, showing that the ULGs approach leads to effective gains.  

 
 

Keywords: Microelectronics, IC Design, programmable logic, programmable 
circuits, design methodology, gate arrays, MPGA, FPGA. 
 



 16 

1 Introdução 

Desde a concepção do circuito integrado na década de 60, a quantidade de 
semicondutores em sistemas eletrônicos cresce continuamente, resultando em melhorias 
no custo, no tamanho e na funcionalidade destes produtos. Como consequência disso, os 
consumidores, cada vez mais, esperam e necessitam de constantes inovações e 
aprimoramentos nesses sistemas.  

Os circuitos integrados de aplicação específica (ASICs), ao longo destes anos, 
conquistaram um espaço abrangente dentro do mercado de projetos digitais, por 
permitirem um bom desempenho elétrico, uma grande capacidade de integração do 
sistema, um sigilo de projeto, além de aumentarem a confiabilidade do sistema 
implementado através da redução no número de componentes utilizados.  

Na década de 70, a maioria dos circuitos digitais eram projetados no estilo de 
leiaute full-custom, onde o projetista tem o controle total do tamanho dos transistores e 
do posicionamento destes no circuito. A fabricação de um circuito integrado full-custom 
necessita que todos os passos do processo de fabricação sejam feitos para a realização 
física de um circuito. Isto faz com que o tempo de fabricação de um circuito seja longo 
e o preço alto. No final dos anos 80 e início dos anos 90, novos métodos para a criação 
de ASICs começaram a surgir,  como Gate Arrays, Standard Cells e FPGAs. Cada uma 
destas soluções apresenta vantagens e desvantagens conforme o tipo de projeto.  

Ao longo desses anos, os Gate Arrays emergiram, como a tecnologia 
predominante, devido às vantagens que apresentam em relação à implementação 
Standard Cell, em termo de custo de projeto e de tempo de prototipação. Os Gate Arrays 
também apresentam vantagens, em relação ao FPGA, por apresentarem um melhor 
aproveitamento da área de silício, baixo custo de produção, alta densidade lógica, alto 
desempenho elétrico, flexibilidade e predictabilidade do atraso. Porém, hoje em dia, as 
diferenças de desempenho, densidade lógica e custo de produção, entre os MPGAs e o 
FPGAs, estão cada vez menores devido aos avanços nos processos de fabricação. Esses 
avanços, principalmente no sentido de se obterem transistores menores, mais rápidos e 
com menor consumo de potência foram decisivos para que este aumento da capacidade 
de integração fosse possível. A evolução das tecnologias de fabricação de circuitos 
integrados permite, atualmente, a implementação física de milhões de transistores em 
um único chip. Cabe salientar que cada método de implementação possui suas 
vantagens para determinados nichos de aplicações, considerando uma variedade de 
parâmetros, como desempenho elétrico desejado, número de componentes, número de 
exemplares, consumo e outros. 
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1.1 Estilos de Projetos de ASICs 

Os estilos de projeto de ASICs variam conforme a sua relação entre demanda, 
desempenho e, de uma forma genérica, entre custos de desenvolvimento e de 
fabricação, fatores estes que devem ser levados em conta na decisão de se implementar 
um ASIC. 

As formas de implementação de ASICs podem ser classificadas segundo o 
momento no qual o circuito integrado é personalizado [REI92]. Assim sendo, classifica-
se os seguintes modos de implementação: 

• Circuitos Integrados personalizáveis por todas as máscaras; 

• Circuitos Integrados personalizáveis por algumas máscaras; 

• Circuitos Integrados personalizáveis após o encapsulamento. 

Os CIs personalizáveis por todas as máscaras possuem sua fabricação 
diferenciada já nos processos iniciais de formação das regiões N, P, polisilício da porta 
e conexões de metal. Eles apresentam normalmente grande densidade lógica, já que 
todas as camadas de fabricação são cuidadosamente projetadas para ocupar a menor 
área e apresentar o melhor desempenho para a aplicação específica. São adequados a 
grandes volumes de produção ou a necessidades rigorosas de desempenho. Exemplos de 
estilos de leiaute desta categoria são Standard Cells e full-custom. 

Os CIs personalizáveis por algumas máscaras possuem sua fabricação 
diferenciada desde as camadas iniciais, pois estas camadas devem ser inicialmente 
projetadas esperando uma personalização futura de algumas próximas camadas que são 
as camadas de metal. Estes circuitos também podem ser denominados de pré-
difundidos, em razão de utilizarem  matrizes de transistores previamente formados, 
estocadas em grande número.  O custo dos processos iniciais é amortizado e o tempo de 
produção reduzido. Um exemplos deste estilo de leiaute é o Gate Array. 

Nos CIs personalizáveis após o encapsulamento, a diferenciação é feita pela 
inserção de uma lógica capaz de fazer a personalização interna, que pode ser através da 
ruptura ou fusão de elementos de conexão ou programação de conexões através de anti-
fusíveis, transistores EPROM ou transistores de passagem. Esta personalização pode ser 
realizada no próprio local de projeto. O tempo de prototipação é considerado nulo, e são 
limitantes o desempenho elétrico, o número de elementos lógicos implementados, e em 
função disto, o custo unitário alto. Fazem parte desta classe os PLDs (Programmable 
Logic Devices), PLAs (Programmable Logic Arrays) e FPGAs (Field Programmable 
Gate Arrays). 



 18 

1.2 Estado da Ar te e Motivação 

A competição no mercado de consumo de eletrônicos tem rendido a decisão de 
como implementar um novo projeto o ponto chave do sucesso de um novo produto. O 
FPGA é uma das soluções preferidas pelos projetistas, pois apresenta um curto espaço 
de tempo entre a prototipação e a produção, já que a implementação é direta no chip 
sem necessitar de processos com programação em máscaras. Embora os novos produtos 
de FPGA apresentem uma evolução no que diz respeito ao desempenho elétrico, 
constantemente projetistas deparam-se com projetos complexos difíceis de implementar 
utilizando FPGAs de modo a atender as especificações iniciais exigidas. Estes projetos 
muitas vezes possuem certas especificações em desempenho elétrico e potência que o 
FPGA não consegue atender. Além disso, o custo do chip de FPGA não decresce 
significativamente com grandes produções. Hoje em dia, fabricantes de FPGAs 
propõem migrações de um FPGA para um MPGA quando a produção é elevada 
[XIL98a]. Todavia, a transformação de um projeto implementado em FPGA para 
MPGA envolve esforços extras e possíveis problemas de temporização. 

A necessidade de circuitos com baixa potência e alto desempenho elétrico 
trouxeram as soluções programáveis por máscaras como os MPGAs novamente à 
competição do mercado. Visando diminuir o tempo de prototipação em MPGAs 
algumas estratégias foram estudas. A customização por apenas um nível de metal é uma 
das possibilidades [BEH95]:  um ou mais níveis de metal são utilizados para a 
realização da matriz master-slice, mas apenas o último nível de metal é utilizado para a 
programação das conexões entre os elementos, normalmente transistores. Embora, 
alguma flexibilidade seja perdida, a etapa de personalização através da última camada 
de metal corresponde a 10% do número total de passos no processo de  fabricação. Isto 
faz com que o processo seja mais barato e mais rápido. Pois, com o avanço da 
tecnologia de fabricação e com o aumento no número de camadas de metal, o processo 
de fabricação de camadas de interconexões,  que antes correspondia a apenas 20%, hoje 
em dia, corresponde a 60% do processo total. Além disso, a programação pode ser 
realizada por um processo de fabricação mais antigo, consequentemente mais barato, se 
a matriz estiver devidamente projetada. Esta possibilidade pode não degradar de forma 
significativa o desempenho do circuito já que a matriz pode ser realizada em uma 
tecnologia atual e apenas as programações e conexões em uma tecnologia mais antiga. 
Esta estratégia de programação apenas pela última camada de metal é denominada 
Quick Customizable Logic (QCL) [DON93]. A Figura 1.1 mostra as características de 
densidade lógica, desempenho elétrico, preço por unidade de fabricação e tempo de 
prototipação para estas diferentes metodologias citadas. 
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 Full Custom    MPGA    QCL    FPGA

Velocidade de prototipação

Preço por  componente

Desempenho

Densidade lógica

 
FIGURA 1.1 – Opções de implementação de circuitos integrados 

A metodologia MPGA [RAB96] [WES93] baseia-se em uma biblioteca, onde os 
componentes estão pré-definidos através da programação das conexões em metal. Esta 
biblioteca tem um número limitado de elementos que implementam funções lógicas de 
baixa complexidade. Como não é possível alterar o tamanho dos transistores em uma 
matriz gate array, os transistores devem ser dimensionados de tal maneira a funcionar 
com diversas possibilidades de conexões de saída. Estes transistores são dimensionados 
praticamente como buffers, pois suas  conexões não estão pré-definidas. O tamanho dos 
transistores e o número de funções lógicas na biblioteca definem a densidade lógica do 
MPGA convencional.  

A implementação de uma matriz programável por máscaras, independente de 
biblioteca, onde a implementação de um circuito dá-se segundo o mapeamento de sua 
lógica para os blocos lógicos programáveis deste array, pode oferecer ganhos 
substanciais em matéria de desempenho elétrico, densidade lógica e dissipação de 
potência. Este novo circuito é composto por blocos lógicos programáveis customizados 
através de camadas de metal [LIM98a]. 

Este trabalho tem como objetivo investigar o conceito do uso de blocos lógicos 
programáveis também chamados de Universal Logic Gates (ULGs) [LIN97] como 
elemento básico de uma matriz programável apenas pelo último nível de metal. Essa 
solução foi denominada de MARAGATA. A principal motivação deste trabalho é 
desenvolver um circuito programável por máscaras composto por células lógicas 
universais (ULGs) [LIM98b] que apresente um melhor desempenho elétrico e uma 
maior densidade lógica do que os gate arrays programáveis convencionais. Para isto, 
dois fatores principais devem ser observados: a célula lógica universal e o mapeador 
tecnológico para esta célula. Neste trabalho apenas o primeiro fator foi investigado. A 
definição de uma ULG resultará em um trabalho futuro composto pela pesquisa de 
algoritmos de mapeamento lógico e pela implementação de um mapeador tecnológico 
específico para esta ULG.  

Diversas ULGs foram estudas e desenvolvidas [LIM99a]. Ao desenvolver ULGs 
é importante avaliar sua funcionalidade lógica, granularidade, área de silício necessária 
e seu desempenho elétrico. Quanto maior a granularidade lógica, menor a flexibilidade, 
menor o número de conexões  e maior a complexidade no mapeamento lógico. Para 
obter alta densidade lógica e desempenho elétrico com blocos de alta granularidade é 
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necessário um mapeamento lógico muito eficiente capaz de utilizar todos os recursos 
lógicos deste bloco. As células lógicas universais desenvolvidos para matrizes 
programáveis pelo último nível de metal podem estar isoladas ou agrupadas como mais 
comumente encontram-se os blocos lógicos na matriz FPGA [BET97].  

Utilizando ULGs como elemento básico de uma matriz pré-difundida, é possível 
aumentar a densidade lógica devido a sua grande flexibilidade. Esta maior densidade 
lógica deve-se ao fato da ULG poder implementar mais funções lógicas que 
normalmente uma gate array baseado em biblioteca oferece, não necessitar de elementos 
de isolação entre as células e apresentar um leiaute mais denso. 

Algumas famílias de FPGAs da Actel [ACT98] e da Xilinx [XIL98a] utilizam 
blocos lógicos derivados do conceito de Universal Logic Gates ou Universal Logic 
Modules. Os blocos lógicos de FPGAs tendem a ser complexos pois em um FPGA cerca 
de 70% da área do chip é gasta com canais de roteamento e com as programações destes 
canais, e apenas 30% da área é composta por blocos lógicos, como na família VIRTEX 
da Xilinx [OBR99]. Neste panorama, a eficiência ou não de um bloco lógico 
programável no que diz respeito à densidade lógica, área e número de conexões internas 
não influencia muito a densidade lógica da matriz já que está-se falando de 30% da área. 
Porém, com o avanço das tecnologias de fabricação, a diferença em área da parte lógica 
e de roteamento, de uma matriz, tende a diminuir, e a influência do bloco lógico, na 
densidade do circuito, tende a aumentar.  

A arquitetura sea-of-gates, também chamada de mar-de-células, [BEU88] possui 
transistores dimensionados como buffers em toda a sua matriz, pois necessita assegurar 
severas condições de fan-out. Normalmente, é necessário um par de transistores do tipo 
N e do tipo P para isolar duas células adjacentes. Estas duas características resultam em 
uma redução de densidade lógica na matriz. Considerando a programação da matriz, 
todas as conexões dos transistores devem ser feitas em metal, incluindo a conexão das 
bases dos transistores do tipo N e do tipo P. Isto faz com que os terminais de conexões 
pré-definidos na matriz ocupem espaços desnecessários no leiaute. 

O uso de células mais complexas como elementos programáveis de matrizes pré-
difundidas foi estudado em [GUN95]. Neste caso, portas lógicas de baixa complexidade 
(inversor, nand de 2 entradas, nor de 2 entradas e uma porta de transmissão) são 
utilizadas para implementar a matriz. Entretanto, neste caso o ganho em densidade 
lógica não foi significativo pois apenas 3 tipos de funções lógicas estavam disponíveis 
na matriz, e o número de conexões manteve-se aproximadamente o mesmo ao sea-of-
gates.  

1.3 Organização do trabalho 

Este trabalho está dividido em 10 capítulos. O capitulo 2 apresenta uma breve 
revisão sobre dispositivos programáveis como FPGAs, MPGAs e LPGAs e suas 
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principais características. O capítulo 3 é dedicado ao estudo de blocos lógicos 
programáveis que são os elementos lógicos básicos que compõem os FPGAs e os 
LPGAs. Este capítulo mostra exemplos de blocos lógicos utilizados em FPGAs como 
aqueles da Altera, Xilinx, Actel e outros. 

 O capítulo 4 introduz o conceito de Universal Logic Gate (ULG), e mostra o 
desenvolvimento de ULGs visando a implementação de um grande número de funções 
lógicas. O conceito de classes NPN é introduzido neste capítulo. O desenvolvimento 
destas ULGs pode ser aplicado tanto a circuitos programáveis por máscaras (MPGAs) 
como a circuitos lógicos programáveis pelo usuário (FPGAs).  

O capítulo 5 apresenta a metodologia Maragata, suas características e principais 
desafios. Neste capítulo encontra-se o fluxo de projeto Maragata. O desenvolvimento de 
ULGs para o projeto Maragata está apresentado no capítulo 6. Este capítulo mostra o 
projeto lógico, elétrico e físico destas ULGs desenvolvidas para MPGAs. O capítulo 7 
visa introduzir os conceitos de decomposição lógica e mapeamento tecnológico para 
blocos lógicos programáveis. Este capítulo mostra como foi realizado o mapeamento 
tecnológico das ULGs utilizando a ferramenta SIS. O capítulo 8 apresenta os resultados 
em termos de área, número de conexões e desempenho elétrico de circuitos 
combinacionais e sequenciais mapeados para as ULGs desenvolvidas com o auxílio da 
ferramenta SIS. Estes resultados foram comparados aos resultados de um gate array 
convencional composto por transistores justapostos. Este capítulo também mostra a 
primeira matriz Maragata denominada MAG1K que possui 1040 ULGs. 

As conclusões e trabalhos futuros encontram-se no capítulo 9. As referências 
estão no capítulo 10. O anexo 1 apresenta as principais características da ferramenta 
chamada Programa_de_TV desenvolvida em linguagem C, suas principais funções e 
aplicações.  
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2 Uma breve revisão sobre dispositivos programáveis 

Componentes programáveis tais como Masked Programmable Gate Arrays 
(MPGAs), Dispositivos Lógicos Programáveis (PLDs),  Field Programmable Gate 
Arrays (FPGAs) vem desempenhando um importante papel no projeto de hardware 
digital devido a sua flexibilidade de programação. Estes componentes são pastilhas de 
propósito geral que podem ser conFigurados para um grande número de aplicações.  

O primeiro tipo de componente programável a ter uma grande utilização foi o 
Programmable Read-Only Memory (PROM) [RAB96]. A PROM é um componente que 
pode ser programável apenas uma vez e é composto por um array de células 
programáveis. Um circuito lógico pode ser implementado em uma PROM fazendo com 
que as entradas da função lógica sejam o endereço da PROM, e a saída da função lógica 
seja o valor gravado neste endereço. Com esta estratégia, qualquer tabela verdade pode 
ser implementada. Existem dois tipos de PROM, a versão que é programada pela fábrica 
(masked programmable) denominada de ROM e a versão programada pelo usuário 
(field programmable).  Para implementar circuitos de mais alto desempenho é utilizada 
a PROM programável por máscara, onde as conexões são feitas na fábrica. Na PROM 
programável pelo usuário as conexões são feitas por elementos do tipo fusíveis mais 
lentos que conexões de metal.  Entretanto, a programação é mais rápida pois é feita 
diretamente pelo usuário e o custo para pequenos volumes é bem atraente. Duas 
variantes de PROMs programáveis pelo usuário, a Erasable Programmable Read-Only 
Memory (EPROM) e a Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 
(EEPROM), oferecem vantagens adicionais pois podem ser apagadas e reprogramadas 
várias vezes. Em algumas aplicações e projetos a característica de reprogramabilidade é 
muito importante. Embora a PROM possa ser utilizada para implementar circuitos 
lógicos, sua estrutura está voltada para implementar memórias em geral. 

Outro componente programável desenvolvido para implementar circuitos lógicos 
é o Programmable Logic Device (PLD) [RAB96] [WES93]. Um PLD típico é composto 
por um conjunto ou array de portas AND conectado a um array de portas OR. Um 
circuito lógico, para ser implementado em um PLD, deve estar representado na forma 
de soma de produtos. A versão mais básica é o Programmable Array Logic (PAL), que 
consiste em um conjunto programável de portas AND conectado a um conjunto fixo de 
portas OR. O conteúdo da  saída do conjunto OR pode ser armazenado em flip-flops, na 
maioria dos circuitos.  PALs oferecem a vantagem de serem programadas pelo usuário 
através do uso de elementos fusíveis, tecnologia EPROM e tecnologia EEPROM. Os 
Componentes Lógicos Programáveis (PLDs) oferecem um curto tempo de projeto, ideal 
para prototipação e para a produção de um número pequeno de unidades. Porém, sua 
arquitetura e tecnologia impedem o seu uso em muitas aplicações devido a seu número 
de portas  e desempenho. Alguns PLDs apresentam um grande número de portas 
lógicas, porém um sistema ineficiente de roteamento, o que causa um número de portas 
utilizadas bem menor que o número existente. 
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O Programmable Logic Array (PLA) é outra opção de componente programável, 
onde o conjunto composto por portas AND assim como o conjunto composto por portas 
OR são programáveis. Embora a estrutura do PAL e do PLA permitam a implementação 
de circuitos lógicos com um desempenho elétrico adequado a muitas aplicações, muitas 
vezes não é possível implementar circuitos complexos devido o tamanho do mesmo, 
assim como o baixo desempenho devido ao grande número de conexões. A Figura 2.1 
mostra a matriz de um PAL e de um PLA.  

                 
(a) Matriz de um PAL                                           (b) Matriz de um PLA 

FIGURA 2.1 – Exemplos de PLDs 

Os PLDs mais complexos, denominados de CPLDs, são largamente utilizados 
hoje em dia. Empresas como a Altera [ALT98a] e a Xilinx [XIL98a] fabricam estes 
CPLDs. Eles são compostos por um array de portas AND e um array de portas OR 
programáveis. Na maioria dos casos estes CPLDs possuem também memórias 
embutidas chamadas de EAB (Embedded array block) [ALT98b] que podem 
implementar funções lógicas complexas. 

Outro tipo de componentes programáveis são os gate arrays. Estes circuitos 
podem ser programáveis por algumas máscaras e assim são chamados de Masked 
Programmable Gate Arrays (MPGAs) [RAB96]. A flexibilidade da arquitetura gate 
array é devido ao uso de células básicas primitivas configuráveis.  As células básicas 
primitivas que compõem o gate array podem ser apenas um transistor (gate array 
convencional) ou células mais complexas formadas por vários transistores (gate array 
baseado em células). As células básicas configuráveis, juntamente com a capacidade de 
roteamento, permitem a construção de um grande conjunto de blocos, construídos de 
macro-células e interconexões de fios entre estas macro-células [BET97].  
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Outros estilos de projeto programável são os gate arrays programáveis pelo 
usuário (Field Programmable Gate Arrays - FPGAs) [BAS98, EL-A89, BRO92] e os 
Laser Programmable Gate Arrays (LPGAs) [CHI98b]. Embora a palavra gate array 
esteja presente no nome FPGA, este dispositivo não é um gate array e sim um circuito 
lógico programável pelo usuário.  

O Laser Programmable Gate Array consiste em um dispositivo muito parecido 
ao FPGA porém sua programação é através do corte de conexões em metal  pelo 
processo utilizando Laser. Estes gate arrays podem ser customizados por 3 processos 
diferentes: programação por laser (LPGAs), programação pela última máscara de metal 
e programação pelas 2 últimas máscaras de metal (MPGAs). Os gate arrays 
programáveis apenas pela última máscara podem ser chamados de Quick Customizable 
Logic (QCL) [DON93]. 

2.1 Gate Arrays Programáveis por Máscaras - MPGAs 

Os gate arrays programáveis por máscara consistem em um array de elementos  
que podem ser interligados de acordo com as especificações do usuário. Os MPGAs são 
conFigurados em uma fábrica de circuitos integrados (foundry) através das camadas de 
metal.  O MPGA mais simples consiste em bandas de transistores que podem ser 
conectados para implementar a lógica desejada. As conexões são feitas em metal sobre 
as bandas para conectar os transistores formando portas lógicas, e entre as bandas para 
conectar estas portas lógicas. Em um MPGA todas as camadas físicas estão pré-
fabricadas, com exceção das últimas camadas de metal. Quando a programação do 
MPGA é feita apenas pela última camada de metal, esta metodologia é chamada de 
Quick Customizable Logic (QCL) [DON93]. 

Normalmente, são as fábricas de circuitos integrados que desenvolvem e 
mantém as matrizes pré-difundidas, de modo a oferecerem serviços de prototipagem 
rápida, que geralmente são constituídos por famílias de matrizes que se diferenciam pela 
arquitetura (voltadas à aplicações diversas) e capacidade de integração. 

A principal vantagem do MPGA em relação ao PLD é que o primeiro possui 
uma estrutura que pode implementar circuitos mais complexos com uma profundidade 
lógica maior que dois níveis. Entretanto, o tempo de prototipação depende da 
programação das máscaras na fábrica. O gate array programável por máscaras vem 
sendo utilizado em um grande número de aplicações específicas. Este fato é 
principalmente devido a sua arquitetura flexível, que permite implementar um vasto 
conjunto de aplicações, a sua grande densidade de portas, que permitem grandes níveis 
de integração, e seu alto desempenho. 

Os transistores que compõem o MPGA estão dispostos normalmente na forma 
de bandas. Inicialmente estes transistores não estão conectados entre si. A conexão entre 
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os transistores será feita através das camadas de metal de tal forma a obter o circuito 
desejado. A Figura 2.2 mostra uma estrutura de transistores em banda.  

 
FIGURA 2.2 – Banda de transistores com e sem isolação por óxido [RAB96] 

Os transistores podem estar isolados um dos outros por uma camada de óxido, 
ou o isolamento pode ser feito através de um par de transistores que são inutilizados de 
forma a provocar um isolamento. Este tipo de isolamento é denominado de isolamento 
por porta [NOI85]. 

Os Gate Arrays podem possuir diversas topologias internas com diferentes 
características de roteamento e posicionamento dos elementos. Na topologia baseada em 
bandas, os elementos estão dispostos em bandas horizontais ou verticais separadas 
normalmente por um canal de roteamento. O canal de roteamento é entre as bandas e 
possui uma largura predefinida. As linhas de alimentação encontram-se ao longo das 
bandas, normalmente na horizontal. Elas podem estar entre os transistores do tipo P e N, 
em cima dos transistores ou em volta deles. A Figura 2.3 mostra esta topologia. 

 
FIGURA 2.3 – Gate array com canais de roteamento 
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Na topologia baseada em blocos, cada bloco consiste em um grupo de 
transistores ou em uma ou mais células lógicas. O canal de roteamento é feito entre 
estes blocos e sua largura é pré-definida. As linhas de alimentação passam por cima dos 
blocos na horizontal ou na vertical. 

Na topologia sea-of-gates, os elementos do gate array estão justapostos, ou seja, 
colados um ao lado do outro. Desta forma, não há canal de roteamento e o roteamento é 
feito sobre os elementos. As linhas de alimentação passam por cima dos elementos na 
horizontal ou vertical. A Figura 2.4 exemplifica esta topologia. 

 

 
FIGURA 2.4 – Gate array sem canais de roteamento 

Os transistores em um MPGA são dimensionados como buffers, pois qualquer 
transistor pode ser conectado a qualquer transistor do circuito, e pode possuir um grande 
fan-out. Desta forma, há uma perda em área e um consumo de potência elevado, pois os 
transistores são super dimensionados.  

A vantagem do MPGA composto por transistores é sua alta flexibilidade. Pode-
se implementar facilmente diversas portas lógicas, inclusive portas lógicas complexas e 
criar super buffers colocando os transistores em paralelo. Os MPGAs são baseados em 
bibliotecas que contém um grande número de portas lógicas com as respectivas 
programações dos transistores. 

Os gate arrays programáveis por máscaras são utilizados pela indústria 
principalmente para implementar projetos com um grande número de unidades, e que 
necessitem de alto desempenho elétrico. Projetos com muitas unidades de fabricação 
tornam-se relativamente caros se implementados em FPGAs, e uma solução é 
implementá-los em MPGAs. Os projetos que exigem alto desempenho elétrico também 
não são implementados em FPGAs, pois o FPGA não consegue fornecer um alto 
desempenho elétrico devido ao grande número de elementos de chaveamento em suas 

Array de 
transistores ou 
blocos lógicos 
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conexões. Entretanto, as conexões em MPGA são feitas em metal, e desta forma 
apresentam menor resistência e capacitância. 

Empresas como a Xilinx [XIL98a], Altera [ALT98a], Actel [ACT98] e outras 
disponibilizam aos seus clientes a possibilidade de converter o projeto implementado 
em FPGA para gate array programável por máscaras, e asseguram manter o mesmo 
desempenho elétrico do projeto original.  

A empresa Xilinx oferece a possibilidade de transformar o projeto implementado 
em FPGA em um chip customizado pelas últimas camadas de metal. Esta conversão é 
feita sem alterar os atrasos no circuito. Toda a parte combinacional e de programação 
que não é utilizada é retirada. A Figura 2.5 mostra a topologia do FPGA da Xilinx 
(XC4000) a esquerda e a direita a topologia do MPGA. Os canais de roteamento são 
retirados e as conexões passam por cima dos blocos lógicos na versão MPGA. A 
topologia interna dos blocos lógicos não é modificada. A lógica interna de programação 
do bloco lógico que não é mais utilizada no caso do MPGA é mantida [XIL98b]. 

 
FIGURA 2.5 – Matriz do FPGA e a matriz correspondente em MPGA  

A tarefa de manter o mesmo desempenho no circuito não fácil, já que 
substituindo as conexões programáveis em FPGA por conexões em metal, o atraso 
tende a diminuir consideravelmente. Na verdade, pensando em um projeto que exija alto 
desempenho elétrico, o objetivo não é implementar o projeto em FPGA e depois 
converter para MPGA, pois desta forma, um alto desempenho elétrico poderá não ser 
alcançado. O objetivo é implementar o projeto desde o começo em uma tecnologia que 
possibilite um alto desempenho elétrico e uma alta densidade lógica, sem conversões 
posteriores. 

O item a seguir descreve uma solução gate array programável pelo último nível 
de metal baseado em transistores justapostos, desenvolvido nesta Universidade pelo 
grupo de Microeletrônica da UFRGS em convênio com o CTI (Centro Tecnológico para 
Informática).  
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2.1.1 ÁGATA  

O sistema ÁGATA [CAR96] é um ambiente para suporte ao projeto com 
circuitos pré-difundidos totalmente desenvolvido por pesquisadores do Instituto de 
Informática e do DELET da UFRGS. O sistema de CAD viabiliza a realização de 
ASICs baseados em uma matriz de transistores pré-difundidos denominada GA2500, 
projetada no CTI, responsável pela produção do circuito.  

Na versão atual, o fluxo de projeto parte de uma descrição estrutural com portas 
lógicas, disponíveis na biblioteca do sistema. Esta descrição é utilizada tanto na 
simulação como na etapa de síntese física. Há, também, um conversor do padrão EDIF 
[EDI99] para o formato de entrada do sistema, permitindo a importação de netlists de 
outras ferramentas comerciais ou acadêmicas. Uma vez obtido o comportamento 
esperado na simulação, são executadas, automaticamente, as etapas de posicionamento e 
roteamento do circuito. O resultado desse processo é um arquivo contendo a 
personalização do circuito (em apenas um nível de metalização) que deverá ser enviado 
a um centro de fabricação, ou seja, implementação da última camada metálica. 

O sistema possui simulação pós-leiaute, levando em consideração as 
capacitâncias parasitas de roteamento, junto com o fan-out de cada rede, para o cálculo 
do atraso total de cada célula. A Figura 2.6 mostra o esquema da matriz do Ágata, na 
tecnologia 1,5 µm, com as bandas de transistores, os canais de roteamento e os pads do 
circuito. 
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FIGURA 2.6 – Esquemático da matriz do Ágata [SIM92] 
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A banda da matriz do Ágata é composta por transistores CMOS do tipo P e do 
tipo N dispostos um ao lado do outro sem isolação por óxido. Para isolar uma célula da 
outra um par de transistores é inutilizado, conectando-se o transistor do tipo P a 
alimentação (VDD) e o transistor do tipo N a massa (GND). A personalização dos 
transistores é feita em metal 2. A Figura 2.7 ilustra os transistores na matriz. Estes 
transistores tem tamanho fixo e são dimensionados como buffers, já que qualquer 
transistor da matriz pode ser conectado a várias células. 

 
FIGURA 2.7 – Transistores da matriz Ágata [SIM92] 

O sistema Ágata é baseado em biblioteca. O conjunto de funções lógicas que 
podem ser implementadas pelo Ágata está descrito na tabela 2.1. Este conjunto pode ser 
tão grande quanto se queira, basta que as ferramentas de síntese lógica e física sejam 
capazes de utilizar estas células lógicas descritas na biblioteca. 

TABELA 2.1 – Biblioteca de funções do Ágata [SIM92] 

NOME FUNÇÃO 
INV Inversor 

INVTR Inversor três-estados, ativo baixo 
BUF Buffer, fan-out de 16 

XOR2 Ou Exclusivo de 2 entradas 
NAND2 Nand 2 entradas 
XNOR2 Ou Exclusivo invertido de 2 entradas 
NOR2 Nor 2 entradas 

NAND3 Nand 3 entradas 
NOR3 Nor 3 entradas 

NAND4 Nand 4 entradas 
NOR4 Nor 4 entradas 

MUX21 Multiplexador 2:1 
MUX41 Multiplexador 4:1 

LATCHR Latch com reset 
LATCHSR Latch com Set-Reset 

FFDR Flip-flop D com Reset 
FFDSR Flip-flop D com Set-Reset 
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O Ágata possui canais de roteamento ao longo de sua matriz. O canal de 
roteamento encontra-se na horizontal entre duas bandas de transistores. Este canal 
possui trilhas verticais pré-fabricadas em metal 1. As conexões ao longo do canal de 
roteamento são feitas em metal 2. A Figura 2.8 mostra o canal de roteamento e as 
conexões em metal 2. 

 
FIGURA 2.8 – Canal de roteamento e conexões em metal 2 [SIM92] 

A implementação de células analógicas no Ágata vem sendo estudada [FIN96]. 
Os circuitos analógicos normalmente requerem transistores com grandes variações de 
tamanho, cuidadosa elaboração das conexões e disponibilidade de vários elementos 
passivos (capacitores, resistores de precisão), casamento de componentes e controle 
preciso das dimensões dos transistores. Como a arquitetura de um gate array utiliza 
transistores de tamanho fixo, a variação das dimensões é realizada através de arranjos 
série ou paralelo dos transistores, permitindo assim dimensões variáveis porém 
múltiplas inteiras do comprimento e largura de canal da célula básica.  

2.2 Field Programmable Gate Arrays - FPGAs 

Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) consistem em um array de 
elementos lógicos programáveis após o encapsulamento. O FPGA foi introduzido no 
mercado em 1985 pela empresa Xilinx [XIL98a]. Desde lá muitos FPGAs foram 
desenvolvidos por diversas empresas como Altera [ALT98a], Actel [ACT98], 
Quicklogic [QUI98] e outras. Embora exista a palavra gate array em seu nome, o FPGA 
não é um gate array e sim um dispositivo lógico programável pelo usuário. 

Canal 
de 

roteamento 
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 A arquitetura básica de um FPGA consiste em blocos lógicos programáveis 
organizados em bandas e colunas separados por canais de roteamento. Estes canais de 
roteamento são compostos por fios de metal pré-definidos de tamanho fixo ou variável 
para ajustar o roteamento. Os canais de roteamento podem estar apenas na horizontal, 
separando as bandas, como também na vertical.  

O FPGA é composto basicamente por cinco elementos: o bloco lógico 
programável, os canais de roteamento, a matriz de chaves, o bloco de conexões e os 
blocos de I/O [LAI97]. Alguns FPGAs possuem um banco de memória separado para a 
implementação de funções lógicas mais complexas ou para a implementação de 
memória simplesmente. A topologia da matriz de um FPGA é muito mais complexa do 
que a matriz de um MPGA, devido ao fato do FPGA ser programável pelo usuário. A 
Figura 2.9 mostra uma exemplo de matriz FPGA. 
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Canal de roteamentovertical

Blocos de ConexõesBlocos Lógicos Programáveis

Matrizes de Chaves

Memória

Blocos de IO (pads)

 
FIGURA 2.9 – Esquema da matriz de um FPGA 

O bloco lógico programável é responsável por implementar a lógica 
combinacional e sequencial de um circuito no FPGA. Ele pode ser baseado em diversas 
topologias. Os blocos lógicos baseados em Lookup Tables (LUTs) e os baseados em 
multiplexadores são os mais utilizados. O capítulo 3 é dedicado a mostrar estes tipos de 
blocos lógicos e suas principais características. 

O bloco de conexões é responsável por conectar os fio entre os blocos lógicos e 
a matriz de chaves que por sua vez programa as ligações entre os fios na matriz de 
roteamento. Os blocos de I/O provêem a interface entre os pinos de entrada e saída e os 
sinais internos.  
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A implementação de memórias internas ao chip tornou-se necessária devido a 
diversas aplicações que requerem FIFOs e outras estruturas de RAM. Os CPLDs não 
implementam RAMs. Porém, os FPGAs podem implementar RAMs utilizando seus 
blocos lógicos compostos por LUTs (normalmente 16x1) ou utilizando blocos de 
memória dedicados como os EABs (Embedded array blocks). Alguns CPLDs possuem 
EABs para possibilitar a implementação de memória e funções lógicas complexas. 

A programação em um FPGA é feita através de chaves que conFiguram o 
caminho das conexões. A implementação destes dispositivos configuráveis depende da 
tecnologia de programação utilizada. Esta tecnologia pode ser baseada em RAM estática 
através de transistores de passagem, em EPROM, EEPROM ou anti-fusíveis. A área do 
circuito destinada aos anti-fusíveis é pequena, comparada às demais tecnologias  
[BRO92]. Todavia, esta diferença é compensada pelo espaçamento requerido entre os 
anti-fusíveis devido às altas tensões.  

Os FPGAs apresentam variações na granularidade de seus blocos lógicos e em 
sua arquitetura ou topologia. A tabela 2.2 mostra alguns fabricantes de FPGAs e suas 
características. Alguns fabricantes de FPGAs como a Altera e a Xilinx também 
fabricam CPLDs. Por este motivo, a tabela 2.2 apresenta a características de alguns 
CPLDs. 

TABELA 2.2 – Características de alguns dispositivos lógicos programáveis encontrados 
comercialmente [HOP99] 

Dispositivo lógico 
programável 

Arquitetura Tecnologia Granularidade 

Actel SX FPGA- Macro-células Anti-fusível Fina 
Altera FLEX FPGA – LUT + EAB* SRAM Média 
Altera MAX CPLD – Macro-células EEPROM Grossa 
Lucent ORCA FPGA  - LUT SRAM Média 
QuickLogic FPGA – Macro-células Anti-fusível Média 
Xilinx XC4000 FPGA - LUT SRAM Média 
Xilinx XC9500 CPLD – Macro-células FLASH Grossa 

*  EAB = Embedded array blocks 

As principais vantagens do FPGA em relação ao MPGA são: possuir baixo custo 
na prototipação e curto tempo entre o projeto e a produção. Suas principais 
desvantagens perante ao gate array programável por máscara (MPGA) são: menor 
velocidade de operação e  menor densidade lógica.   

O tempo de propagação de um sinal no FPGA é afetado negativamente pela 
inclusão de chaves nas conexões entre dois blocos lógicos que possuem alta resistência 
e capacitância. A densidade lógica também é menor por causa da programação das 
chaves, pois a lógica necessária para a programação das conexões é muito maior que a 
área ocupada pelas trilhas de metal no MPGA.   
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A tabela 2.3 mostra diferentes características de circuitos lógicos programáveis 
como velocidade, potência, custo por unidade, densidade lógica e outras. 

A velocidade e a densidade de um FPGA é diretamente afetada pela estrutura de 
sues blocos lógicos e pelas conexões entre eles. Os FPGAs são aproximadamente 10 
vezes menos densos e 3 vezes mais lentos que os MPGAs [BET98]. Isto deve-se ao fato 
do FPGA possuir muitas conexões. Em torno de 70% da área do FPGA é utilizada para 
conexões, e 50% do atraso do circuito é devido a elas [OBR99].  Isto significa que em 
um mesmo waffer é possível fabricar mais circuitos gate array programável por máscara 
do que em FPGA na mesma tecnologia. A Figura 2.10 mostra o gráfico da evolução do 
preço dos FPGAs em relação ao MPGA conforme o número de peças produzidas 
[CHI98a]. Este gráfico mostra que o custo por chip do FPGA não decresce 
significativamente quando se aumenta o volume de produção. 

TABELA 2.3 – Comparação entre opções de implementação de circuitos programáveis 
em relação a diversas caraterísticas [HOP99] 

 Opções de Implementação 

Características 
Dispositivos programáveis 

(FPGAs e CPLDs) 
LPGA 

Gate Array 
(MPGAs) 

Velocidade 3 2 1 
Potência 3 2 1 
Tempo de prototipação 1 2 3 
Flexibilidade no projeto 1 2 3 
Custo por unidade 
- em volume baixo 
- em volume médio e alto 

 
1 
2 

 
2 
2 

 
3 
1 

Custo de desenvolvimento 1 2 2 
Densidade  3 2 1 
Uso intensivo de memórias 3 2 1 
IP – (proteção do projeto) 3 2 1 
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FIGURA 2.10 – Unidade de preço do FPGA e MPGA por volume de produção  
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Cada estilo de implementação permite a realização de projetos com diferentes 
desempenhos elétrico, potência dissipada e custo de fabricação por volume de peças 
produzidas. A Figura 2.11 mostra os estilos de projetos em relação ao número de portas 
lógicas em cada chip e ao volume de produção.  
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QCL
Gate
Array
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Volume

 
FIGURA 2.11 – Volume de produção por número de portas no chip [CHI98a] 

Nota-se que o estilo Standard Cell apresenta uma grande densidade lógica e 
devido ao seu custo de produção, este estilo se adapta melhor a grandes produções 
assim como o estilo full-custom.  O estilo FPGA possui uma menor densidade lógica 
(número de portas no chip) e devido ao seu custo por unidade ser relativamente alto é 
aconselhado em projetos com pequeno número de unidades.  Porém, com o avanço das 
tecnologias de projeto o número de portas lógicas implementadas em um FPGA está 
aumentando consideravelmente e o seu preço por unidade está baixando, fazendo o 
FPGA uma solução cada vez mais competitiva. Os gate arrays programáveis por 
máscaras (MPGAs) além de apresentarem maior densidade lógica que os FPGAs, 
apresentam um menor custo para maiores escalas de produção e um melhor desempenho 
elétrico assim como o LPGA. O MPGA programável apenas pelo último nível de metal, 
denominado de Quick Customizable Logic (QCL), apresenta características similares ao 
MPGA com a vantagem de possuir um tempo de prototipação menor. 

FPGAs, CPLDs e gate arrays coexistem porque oferecem diferentes vantagens, 
dependendo das necessidades de projeto. Para cada tipo de projeto devem ser analisadas 
características como desempenho elétrico, preço, ciclo de vida útil do produto e sua 
complexidade para escolher a opção que melhor satisfaça as condições de projeto.  
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3 Blocos lógicos programáveis 

O Bloco Lógico, também chamado de Bloco Básico, é um elemento versátil que 
pode ser conFigurado pelo usuário ou fabricante para realizar determinadas funções 
lógicas. Este Bloco é cuidadosamente projetado para implementar um grande número de 
funções lógicas combinacionais e sequenciais. Circuitos programáveis tais como FPGAs 
e LPGAs são compostos de bloco lógicos programáveis. Os MPGAs normalmente são 
compostos por transistores isolados, mas também podem ser compostos por blocos 
lógicos programáveis por máscaras. 

Existem diversas topologias que podem ser escolhidas na hora do 
desenvolvimento e implementação de um bloco lógico. A partir da escolha desta 
topologia tem-se uma variedade em termos de área, custo e funcionalidade de cada 
bloco lógico. Os Blocos Lógicos podem ser compostos por Lookup Tables (LUTs), 
multiplexadores, portas lógicas estáticas simples e elementos de memorização. 

A funcionalidade de um bloco lógico influencia na área deste bloco, assim como 
no número de conexões de entradas e saídas. Os itens a seguir mostram algumas 
considerações entre a funcionalidade de um bloco lógico, sua granularidade, sua 
topologia e número de conexões. 

3.1 Funcionalidade de Blocos Lógicos Programáveis 

A funcionalidade de um bloco lógico é definida pelo conjunto de funções 
Booleanas possíveis de serem implementadas pelo bloco lógico. Este parâmetro é muito 
importante pois define a densidade lógica de um circuito que pode ser um FPGA, LPGA 
ou MPGA, e consequentemente influi no desempenho elétrico.  

Quanto maior a funcionalidade de um bloco lógico, maior a complexidade deste 
bloco e menor será o número de blocos lógicos necessários para implementar um 
circuito específico. Claro que esta proporcionalidade é potencial pois nem sempre 
existem ferramentas capazes de usufruir de toda a funcionalidade de um bloco lógico. E 
o que acontece na pratica é que, algumas vezes, aumentando a funcionalidade do bloco 
lógico, o número de blocos necessários para implementar o circuito não diminui na 
mesma proporção do que o aumento da complexidade deste bloco.  

O aumento da funcionalidade de um bloco lógico implica em um aumento da 
lógica do bloco e consequentemente da área deste bloco. Analisando o circuito como 
um todo, se aumentar a complexidade do bloco lógico tem-se que reduzir o número de 
blocos necessários para a implementação do circuito, a ponto de contrabalançar o 
acréscimo de área em cada bloco lógico.  
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A área total de um circuito é igual a soma da área dos blocos lógicos e da área 
das conexões. Quando o número de blocos lógicos diminui, o número de conexões 
também diminui, resultando uma redução na área das conexões. 

A funcionalidade do bloco lógico afeta também o roteamento do circuito 
programável,  pois quanto maior o número de entradas e saídas do bloco lógico, maior é 
a complexidade do roteamento. Como o custo do roteamento em um FPGA é alto, tanto 
para área como para desempenho elétrico, é importante avaliar a relação entre a 
funcionalidade de um bloco lógico e o seu comprometimento no roteamento.  

Analisando as curvas apresentadas na Figura 3.1, a maior densidade lógica de 
um circuito programável será obtida quando, para uma determinada funcionalidade de 
bloco lógico, o número de bloco lógicos necessários vezes a área de cada bloco for a 
menor possível.  Dado um exemplo, onde o ponto (1a) represente 100 blocos lógicos e o 
ponto 1b represente 1200 µm2 de área na curva. Tem-se então uma área de 120.000 µm2 
para um circuito hipotético. Para este mesmo circuito se admitir que o ponto (2a) 
represente 50 blocos lógicos e o ponto (2b) represente uma área de 1800 µm2, tem-se 
então uma área total de 90.000 µm2 menor que a obtida anteriormente. Nota-se que, 
neste caso, desenvolver um bloco lógico mais complexo vale a pena, pois necessita-se 
de um menor número de blocos lógicos para implementar o circuito e a densidade lógica 
aumentou. Admitindo agora que o ponto (3a) representa 25 blocos lógicos e o ponto 
(3b) representa uma área de 2400 µm2, tem-se uma área total de 60000 µm2, o que 
representa um aumento maior ainda em densidade lógica.  

Para este primeiro exemplo, o aumento da complexidade do bloco lógico faz 
com que a densidade lógica aumente, pois o número de blocos lógicos necessários 
diminui consideravelmente com o aumento de sua funcionalidade. Este primeiro modelo 
é próximo ao ideal pois não considera as limitações existentes ao tratar de blocos mais 
complexos. Em algum ponto desta curva o aumento da área total ocorrerá limitando 
assim a complexidade do bloco lógico. 
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FIGURA 3.1 – Exemplo 1: Funcionalidade de um bloco lógico X Área total dos blocos 

lógicos de um circuito 
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Analisando as curvas apresentadas na Figura 3.2 e supondo que o ponto (1a) 
represente 100 blocos lógicos e o ponto (1b) represente a área de 1200 µm2, tem-se uma 
área total de 120000 µm2. Admitindo agora que o ponto (2a) represente 75 blocos 
lógicos e o ponto (2b) represente a área de 2200 µm2, tem-se uma área total de 165000, 
que é maior que a anterior. Neste caso, o aumento da complexidade do bloco lógico 
gerou um aumento na área total do circuito e consequentemente uma diminuição na 
densidade lógica. Admitindo ainda que o ponto (3a) represente os mesmos 50 blocos 
lógicos porém o ponto (3b) representa uma área de 3500 µm2, tem-se uma área total de 
175000 µm2 , o que representa um aumento maior ainda na área total do circuito.  
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FIGURA 3.2 – Exemplo 2: Funcionalidade de um blocos lógico X Área total dos blocos 

lógicos de um circuito 

As principais diferenças entre o exemplo 1 e o exemplo 2 são: 

• A área do bloco lógico no exemplo 2 aumenta mais rapidamente quando a 
complexidade deste bloco lógico aumenta do que a área do bloco lógico no 
exemplo 1. Isto pode ser justificado pela topologia do bloco lógico escolhida. 
Como será visto a seguir existem arquiteturas que consomem mais área do 
que outras.  

• A redução do número de blocos lógicos necessários para implementar o 
circuito no exemplo 1 quando a complexidade do bloco lógico aumenta é 
mais significativa do que a redução do número de blocos lógicos no exemplo 
2. Isto poderia ser explicado pelo uso de um mapeador tecnológico mais 
eficiente para o determinado bloco lógico no exemplo1. 

A partir desta análise, conclui-se que para obter um aumento de densidade lógica 
em um circuito programável modificando o bloco lógico é preciso considerar a 
topologia deste bloco lógico e o mapeador tecnológico a ser utilizado. Procura-se achar 
um ponto ótimo onde a multiplicação entre o número de blocos lógicos e a área do bloco 
lógico resultará em uma menor área. Também é preciso levar em conta o número de 
conexões entre os blocos. Quanto menor o número de blocos lógicos necessários para 
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implementar o circuito, menor será o número de conexões internas e, 
consequentemente, o roteamento e o desempenho elétrico será melhor.  

3.2 Granular idade dos Blocos Lógicos Programáveis  

A natureza de um bloco lógico influencia fortemente a densidade lógica e a 
velocidade de um circuito programável (FPGAs, LPGAs e MPGAs). O objetivo do 
projeto de novos blocos lógicos programáveis é aumentar a densidade lógica do circuito 
programável, consequentemente aumentando o desempenho elétrico e diminuindo o 
número de conexões internas. 

Os blocos lógicos diferenciam-se entre eles pelo tipo e número de portas lógicas 
existentes em cada um destes blocos. Conforme o tamanho destes blocos lógicos a 
arquitetura do componente programável pode apresentar topologias diferentes. Segundo 
a granularidade dos blocos lógicos, a arquitetura de um circuito programável pode ser 
dividida em duas topologias: 

• topologia baseada em uma granularidade fina ou porta única, onde os blocos 
lógicos são compostos por portas únicas ou um pequeno conjunto de portas 
lógicas; 

• topologia baseada em uma granularidade grossa ou multi-porta, onde os 
blocos lógicos são compostos por um grande número de portas lógicas. 

Em uma topologia baseada em granularidade grossa, um único bloco lógico 
pode implementar muitas funções lógicas, deste uma simples porta a funções lógicas 
complexas com várias entradas, saídas e elementos de memória. Porém, a 
implementação de funções lógicas complexas em matrizes multi-porta não é imediata, 
pois não é simples definir se o bloco lógico é capaz ou não de implementar uma 
determinada função lógica complexa. Além disso, os blocos lógicos compostos por um 
grande número de portas lógicas não servem para implementar estruturas regulares, tais 
como a memória e datapaths.  Para implementar funções como estas são necessários 
blocos específicos. A topologia baseada em granularidade multi-porta necessita de 
ferramentas sofisticadas para a correta utilização de seus blocos lógicos. 

A topologia de granularidade fina apresenta uma disposição dos blocos lógicos 
na matriz semelhante a disposição das portas lógicas nos MPGA e em ASICs baseado 
em mar-de-células (sea-of-gate). Desta forma, esta topologia pode utilizar ferramentas 
de roteamento e posicionamento parecidas com as do MPGA. Os blocos lógicos 
baseados em porta única (granularidade fina) podem ser conectados de modo a 
implementar memórias e datapaths pois apresentam uma grande flexibilidade lógica.  

O atraso de um circuito implementado em uma topologia baseada em blocos 
lógicos de porta única (granularidade fina) aumenta linearmente com o número de 
portas lógicas do circuito. Enquanto que o atraso de um circuito implementado em uma 
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topologia baseada em blocos lógicos compostos por várias portas lógicas (granularidade 
grossa) não aumenta linearmente com o aumento da lógica do circuito, pois o aumento 
da lógica não necessariamente exige um maior número de blocos lógicos na 
implementação. A Figura 3.3 ilustra a dependência do atraso elétrico em relação ao 
número de portas lógicas em ambas topologias para um exemplo hipotético. O salto no 
atraso elétrico que ocorre na topologia de granularidade grossa é devido a necessidade 
de mais um bloco lógico complexo para implementar o circuito. Pode-se imaginar que 
cada degrau do gráfico representa o uso de mais um bloco lógico complexo.  

Esta Figura é interessante pois mostra que para certos números de portas lógicas 
no circuito, a implementação por granularidade grossa apresenta um menor atraso e para 
outros números de portas lógicas a implementação por granularidade fina apresenta um 
menor atraso. 
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FIGURA 3.3 – Atraso em topologias multi-porta e porta única (I) 

Analisando as curvas apresentadas na Figura 3.3, se o atraso de cada bloco 
lógico complexo da topologia de granularidade grossa for a metade do atraso do 
exemplo da Figura 3.3, a altura do degrau do atraso irá diminuir. E, desta forma, o 
atraso em topologias de granularidade grossa poderá ser menor do que em topologias de 
granularidade fina como mostra a Figura 3.4. 

at
ra

so

Número de portas

Topologia
multi -porta

Topologia porta única

 
FIGURA 3.4 – Atraso em topologias multi-porta e porta única (II) 
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A topologia baseada em multi-porta ou granularidade grossa pode apresentar um 
menor atraso no circuito do que a topologia baseada em granularidade fina se dois 
aspectos principais foram levados em conta na hora do projeto: 

• O Atraso do bloco lógico complexo da topologia baseada em granularidade 
grossa deve ser proporcional ao atraso da lógica possível de ser 
implementada neste bloco lógico. 

• O Mapeador Tecnológico, ou seja, a ferramenta que irá implementar o 
circuito nos blocos lógicos, deve ser capaz de implementar o maior número 
de funções lógicas em um único bloco lógico, utilizando desta forma o 
menor número de blocos lógicos para implementar todo o circuito. 

3.3 Topologia de Blocos Lógicos Programáveis 

Existem duas topologias principais de blocos lógicos, uma baseada em Lookup 
Table (LUT) e outra baseada em Multiplexadores (MB). Um bloco lógico baseado em 

LUT implementa todas as 
m22  funções lógicas de m entradas (m≥2). Para uma dada 

LUT o m é um valor fixo. Em uma arquitetura MB, o bloco lógico é composto por 
multiplexadores. Um bloco lógico baseado em multiplexadores pode implementar 
funções de várias entradas, sem, necessariamente, implementar todo o conjunto de 
funções de um certo valor m entradas. 

Um bloco lógico programável também pode ser baseado em portas lógicas 
básicas  [AZE96]. Através de diversos estudos sobre a eficiência de topologias de 
blocos lógicos programáveis [BET95, LIN97, THA95, ZIL93] constatou-se que estas 
duas topologias principais são as mais promissoras em termos de área e desempenho 
elétrico. Cada uma destas estruturas é apresentada em nos itens a seguir.  

3.3.1 Blocos Lógicos baseados em LUT 

Uma Lookup Table (LUT) é uma estrutura lógica que implementa tabelas 
verdade de funções de k entradas. Uma LUT é definida pelo número de entradas do 
conjunto de função lógica que ela representa. Uma LUT de 2 entradas, por exemplo, é 
capaz de implementar todas as 16 funções de 2 entradas.  

Os blocos lógicos baseados em LUTs consistem em uma Lookup Table (LUT) 
ou Tabela Verdade de k entradas, uma lógica de controle e uma parte sequencial que 
pode ser um latch ou flip-flop. A área dos blocos lógicos baseados em LUTs  é a soma 
da área das LUTs,  da área das lógicas de controle e da área dos flip-flops. As LUTs 
podem ser implementadas através de transistores de passagem como mostra a Figura 3.5 
ou através memórias RAM como mostra a Figura 3.6.  
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FIGURA 3.5 – LUT de 4 entradas implementada através de transistores de passagem 

As LUTs implementadas através de transistores de passagem ocupam menor 
área do que as implementadas através de memória, porém apresentam um maior atraso e 
degradação do sinal de entrada. Uma LUT de 4 entradas, por exemplo, implementada 
por transistores de passagem (Figura 3.5) possui 4 transistores em série, o que já é 
suficiente para degradar o sinal de entrada. Normalmente devem-se colocar buffers nas 
saídas destas LUTs. 
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FIGURA 3.6 – LUT de 4 entradas implementada através de memória RAM 

Dada uma função Booleana  f = a b d + b c d’  + a’  b’  c’ , são necessárias 8 LUTs 
de 2 entradas para implementar a função, ou 4 LUTs de 3 entradas ou apenas 1 LUT de 
4 entradas. No caso da implementação por LUTs de 2 entradas, são necessários 17 fios 
de conexão, comparados com 13 fios para as LUTs de 3 entradas e de apenas 5 na 
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implementação com LUTs de 4 entradas. Nesta contagem não foram levados em conta 
os sinais de programação das LUTs. Admitindo que a área da LUT é N.2K onde k é o 
número de entradas tem-se que a área da LUT de 2 entradas é 4N µm2, a área da LUT 
de 3 entradas é de 8N µm2 e a área da LUT de 4 entradas é 16N µm2. 

Neste caso tem-se: 

• Implementação 1: área = 8x4N = 32N e o número de conexões = 17; 

• Implementação 2: área = 4x8N = 32N e o número de conexões = 13; 

• Implementação 3: área = 1x16N = 16N e o número de conexões = 5; 

Conclui-se que a implementação 3 é a melhor de todas em termos de área e 
número de conexões. Note-se que a implementação 2 não apresentou ganho de área em 
relação a implementação 1, mas reduziu o número de conexões em torno de 20%, o que 
já deve ser considerado. Porém, não se pode afirmar que a implementação 2, por 
exemplo, irá possuir uma menor área de roteamento do que a implementação 1, pois isto 
depende não só do número de conexões mas também do tamanho delas.  

A Figura 3.7 representa a estrutura básica de um bloco lógico baseado em LUT 
[ROS90]. Esta estrutura é baseada em uma LUT apenas. Um bloco lógico pode ser 
baseado em mais de uma LUT como mostra a Figura 3.8 [BRO92].  
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FIGURA 3.7 – Bloco Lógico composto por uma LUT 
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FIGURA 3.8 – Bloco Lógico composto por mais de uma LUT 
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A vantagem de agrupar LUTs é poder implementar funções mais complexas com 
um maior número de variáveis e possuir conexões pré-fabricadas que serão mais rápidas 
que as conexões com chaves. 

Experimentos relatados em [BRO92] mostram que a melhor eficiência em área 
para um conjunto de circuitos do benchmark MCNC91 [HUT99] é atingida com LUTs 
de 4 entradas. Este trabalho também mostra que quando agrupadas, um conjunto de 4 
LUTs também tende a ser  mais favorável em termos de densidade lógica. 

3.3.1.1 Exemplos de Blocos lógicos baseados em LUTs 

A família de FPGAs SPARTAN da empresa Xilinx possui blocos lógicos 
baseados em LUTs. Estes blocos são denominados de CLBs. A Figura  3.9 mostra este 
CLB. Neste bloco existem 3 Lookup Tables (LUTs) que são utilizadas como geradores 
de funções, 2 flip-flops e 3 grupos de multiplexadores de controle. A F-LUT e a G-LUT 
são memórias de 16x1 utilizadas para implementar funções de 4 entradas  (G1 a G4 e F1 
a F4). Usando LUTs baseadas em memória o atraso de propagação é independente da 
programação. A terceira LUT (H-LUT) pode implementar qualquer função de 3 
entradas. Duas de suas entradas são programadas por multiplexadores, sendo estas as 
saídas das F-LUTs e G-LUTs ou entradas do CLB. A terceira entrada sempre vem da 
entrada do CLB. As três LUTs podem ser programadas para realizar as funções de 5 
entradas e algumas até 9 entradas. 

 
FIGURA 3.9 – Bloco Lógico da Família Spartan da Xilinx 

Resumindo, um CLB da família Spartan, Figura 3.9, pode implementar qualquer 
função de até 4 variáveis, mais qualquer outra função de até 4 variáveis não 
correlacionadas, mais qualquer outra função de 3 variáveis também não correlacionadas 
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com as demais; ou qualquer função de 5 variáveis; ou qualquer função de 4 variáveis 
juntamente com algumas funções de 6 variáveis; ou algumas funções de até 9 variáveis. 

Cada CLB contém dois flip-flops que podem ser usados para armazenar o vetor 
de saída do CLB. Os flip-flops e os geradores de funções podem ser utilizados em 
separado. Implementando um grande número de funções em um mesmo CLB reduz-se o 
número de blocos necessários para implementar o circuito e o atraso médio do circuito. 

A família de FPGAs FLEX10K da empresa Altera também possui blocos lógicos 
baseados em LUTs. Este bloco lógico está sendo apresentado na Figura 3.10. Ele possui 
uma Lookup Table (LUT) juntamente com um registrador (flip-flop) programável. No 
modo normal, o bloco lógico possui uma LUT de 4 entradas. Esta LUT é capaz de 
implementar qualquer função de 4 variáveis. Existem outros modos de operação como o 
aritmético, onde o elemento lógico possui duas LUTs de 3 entradas cada uma. O 
registrador pode ser utilizado junto com a lógica ou pode ser acessado separadamente. 
Os blocos lógicos nesta família de FPGAs estão agrupados em conjuntos de 8. Tanto os 
FPGAs da família FLEX10K da Altera como os da família SPARTAN da Xilinx 
apresentam propagação rápida de carry. 

 

FIGURA 3.10 – Bloco lógico da família FLEX10K da Altera 

 

3.3.2 Blocos Lógicos baseados em Multiplexadores  

Os blocos lógicos baseados em multiplexadores são capazes de implementar 
diversas funções lógicas conforme o número de multiplexadores existentes no bloco 
lógico. A tabela 3.1 mostra a relação entre o número de multiplexadores e o número de 
funções implementadas. A segunda coluna da tabela mostra o número de funções 
realizadas sem levar em consideração a negação dos sinais de entrada enquanto a 
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segunda coluna mostra os resultados levando em consideração a possibilidade de 
entradas negadas. 

Analisando os dados da tabela 3.1,  nota-se que para implementar uma função 
mais complexa de 4 ou 5 entradas em um bloco lógico composto por multiplexadores é 
preciso um número elevado de multiplexadores e, consequentemente, uma grande área, 
um grande número de conexões internas e de pinos de entradas e saída. Como já foi 
mencionado, um bloco lógico com muitos pinos de entrada e saída pode ser muito 
custoso para um FPGA, e para atingir uma alta densidade lógica é preciso então que o 
número de blocos necessários para implementar a lógica seja pequeno, compensando a  
área ocupada por apenas um bloco lógico.  

TABELA 3.1 – Número de funções implementadas em relação ao número de 
multiplexadores 

Número  
de MUX 

Número Funções 
(sem entradas negadas) 

Número de funções 
(com entradas negadas) 

Número de 
entradas e 

saídas 
1 < 16 16 (todas de 2-ent) 4 
3 16 (todas de 2-ent) 256 (todas de 3-ent) 8 
7 256 (todas de 3-ent) 65536 (todas de 4-ent) 16 
15 65536 (todas de 4-ent) 4294967296 (todas de 5-ent) 32 
31 4294967296 (todas de 5-ent) 264 (todas de 6-ent) 64 

Podem-se encontrar soluções intermediárias, buscando blocos lógicos com 2, 4, 
5 e 6 multiplexadores. Nestas soluções o número de funções implementadas 
dificilmente irá cobrir todas as funções de n entradas, em compensação este bloco torna-
se mais flexível em termos de área e desempenho elétrico. 

A Figura 3.11 ilustra uma célula baseada em 7 multiplexadores. Se um inversor 
for colocado na entrada destes multiplexadores fornecendo o sinal nas duas polaridades 
na entrada do bloco lógico, este bloco lógico poderá realizar um maior número de 
funções lógicas.  

O multiplexador pode ser implementado através de portas de transmissão como 
mostra a Figura 3.12 (a), de transistores de passagem como mostra a Figura 3.12 (b), de 
portas lógicas CMOS estáticas como mostra a Figura 3.12 (c) ou  através de uma porta 
lógica complexa como mostra a Figura 3.12 (d). Para cada uma destas soluções a área 
de silício ocupada e o desempenho elétrico são diferentes. 



 46 

A

C2

C1

B

C

D
C5

saída

C7

E

C4

C3

F

G

H
C6

 
FIGURA 3.11 – Bloco Lógico composto por 7 multiplexadores 
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FIGURA 3.12 – Opções de implementações de multiplexadores 2:1 

3.3.2.1 Exemplos de blocos lógicos baseados em Multiplexadores 

O bloco lógico da família FPGA pASIC3 da empresa QuickLogic [QUI98] é 
baseado em multiplexadores. Este bloco consiste em 2 portas ANDs de 6 entradas, 4 
portas ANDs de 2 entradas, 6 multiplexadores 2:1 e 1 flip-flop tipo D com set e reset 
assíncrono. Possui um fan-in de 29 e pode implementar funções de até 16 entradas e 
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gerar até 5 saídas distintas. O flip-flop do tipo D pode ser conFigurado para funcionar 
como J-K, S-R ou do tipo T. Flip-Flops adicionais podem ser construídos a partir dos 
multiplexadores existentes na célula lógica. A Figura 3.13 mostra a esquerda o bloco 
lógico completo e a direita o bloco lógico realizando 5 funções lógicas pequenas ou 1 
função lógica grande. 

  
FIGURA 3.13 – Bloco lógico da família pASIC3 da QuickLogic  

Os blocos lógicos dos FPGAs da família MX da Actel [ACT98] também são 
baseados em multiplexadores. Existem dois tipos de blocos lógicos nesta família: o 
bloco lógico simples I e II.  

O Bloco Lógico Simples I apresenta 3 multiplexadores onde o controle do 
terceiro multiplexador possui uma porta lógica OR de duas entradas. Esta célula possui 
8 entradas (A,B,C,D,Sa,Sb,Sc,Sd) e 1 saída. O Bloco Lógico Simples II tem uma  porta 
lógica AND na entrada do controle dos dois primeiros multiplexadores. A Figura 3.14 
exemplifica estes blocos. Esta célula possui 8 entradas (A,B,C,D,Sa,Sb,Sc,Sd) e 1 saída. 
Todas as funções de 2 entradas são trivialmente implementadas usando um bloco lógico 
simples, porem apenas 213 das 256 funções de 3 entradas são implementadas usando 
apenas uma célula. 
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FIGURA 3.14 – Bloco Lógico Simples I e Bloco Lógico Simples II 

O bloco sequencial pode armazenar valores como um registrador ou Latch. Este 
bloco sequencial também pode ser utilizado como apenas combinacional passando o 
flip-flop tipo D com clear. A Figura 3.15 mostra estes blocos lógicos. 
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FIGURA 3.15 – Bloco Lógico sequencial da família ACT2(a) e da família ACT3(b) 

Os blocos lógicos da ACTEL podem realizar funções que variam entre 2 a 8 
entradas como o caso da família ACT2. Todavia, a porcentagem de funções de 4, 5, 6, 7 
e 8 variáveis realizáveis pelo bloco lógico ACT2 é muito menor do que o número de 
funções de 2 e 3 entradas realizadas por este bloco lógico. Em experimentos [LIN97] 
utilizando o mapeador tecnológico do SIS (act_map), constatou-se que 90% das funções 
dos blocos lógicos da ACT2 foram utilizadas para implementar funções de 2 e 3 
variáveis. Os resultados mostraram que o bloco ACT2 equivale logicamente a uma LUT 
de 3 entradas. 

Os LPGAs da empresa Chip Express [CHI98] possuem um bloco lógico também 
baseado em multiplexadores. Este bloco é composto por 3 multiplexadores 2:1 e uma 
porta AND. Este bloco pode realizar todas as funções de 2 entradas, uma grande parte 
das funções de 3 entradas e outras de até 8 entradas. Um latch pode ser implementado 
em apenas um bloco lógico e dois blocos lógicos implementam um flip-flop mestre-
escravo. A programação deste bloco lógico é feita através dos pinos de entrada do bloco 
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que podem ser conectados a alimentação (VDD), a massa (GND) ou a uma conexão do 
circuito. A Figura 3.16 ilustra este bloco lógico. 
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FIGURA 3.16 – Bloco Lógico do LPGA da empresa Chip Express  

3.3.3 Blocos Lógicos baseados em Por tas Lógicas Básicas 

Os blocos lógicos baseados em portas lógicas básicas são normalmente blocos 
compostos por portas lógicas e multiplexadores. Estes blocos nem sempre realizam 
todas as funções de n variáveis. Normalmente, estes blocos são desenvolvidos para 
realizar um certo conjunto de funções de n entradas. Estes blocos tem sido estudados a 
fim de aumentar a densidade lógica e desempenho de circuitos programáveis. 

Em [AZE96] é proposto um novo bloco lógico composto por células lógicas 
básicas.  Este bloco lógico é formado por um conjunto de 4 sub-blocos menores. Cada 
sub-bloco pode ser conFigurado para operar como lógica combinacional ou sequencial.  

Para determinar a topologia deste sub-bloco foram realizados experimentos de 
análise da frequência de utilização de algumas células em uma série de circuitos 
[AZE96]. A tabela 3.2 mostra os resultados.  

TABELA 3.2 – Macros células utilizadas em circuitos gate arrays [AZE96] 

% para cada circuito 
Macros células 

A B C D 
Portas lógicas < 3 entradas 55 64 52 75 

Portas Lógicas de 3 entradas 4 1 0 11 
Portas Lógicas de 4 entradas 8 2 1 4 

Multiplexadores 2:1 4 19 1 1 
NORAND e NANDOR < 5 entradas 27 6 17 4 

XOR ou NXORs 0 6 17 2 
Outras portas lógicas 2 2 12 3 
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A tabela 3.2 mostra que a maioria das funções utilizadas possuem menos de 3 
entradas, sendo preponderante as funções de 1 e 2 entradas e as portas complexas 
nandor e norand. A Figura 3.17 mostra o sub-bloco lógico proposto. 

Clock-in

Memória de Programação

a

b

c

d

 

FIGURA 3.17 – Diagrama Lógico do Sub-bloco proposto por [AZE96] 

Cada sub-bloco possui uma porta NORAND, 2 portas NAND, 4 multiplexadores 
e 3 inversores programáveis. Este sub-bloco possui também uma memória que 
armazena a programação do sub-bloco lógico determinando a função lógica que irá 
representar. Cada sub-bloco pode realizar a função de um latch e 2 sub-blocos 
colocados em série realizam a função de um flip-flop. 

Outro bloco lógico composto por portas lógicas foi proposto em [LIN97]. Este 
bloco é capaz de realizar quase todas as funções lógicas de 3 entradas e pode ser  
comparado a uma Lookup Table de 3 entradas e ao bloco lógico da Actel. Como esta 
célula possui apenas 4 entradas comparadas as 8 entradas da célula da Actel (ACT2), 
ela necessita um menor número de elementos anti-fusíveis se utilizada em FPGAs (44% 
a menos) e, consequentemente, economiza área no roteamento em relação a ACT2.  

A Figura 3.18 mostra este bloco lógico proposto em [LIN97]. São utilizados 34 
transistores para compor este bloco lógico, enquanto que o número de transistores 
necessários na célula da Actel é de 38.  Esta célula reduz o número de interconexões, 
pois possui um menor número de entradas e saídas em relação à célula da Actel. Uma 
LUT de 3 entradas implementada por memória necessita de aproximadamente 102 
transistores, porém possui uma entrada a menos que a célula proposta. 
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1 bit de memória

 

FIGURA 3.18 – Diagrama Lógico da ULG proposta por [LIN97]  

O bloco lógico dos FPGAs da empresa Atmel [ATM98] é composto por duas 
portas AND de duas entradas, uma porta XOR, um flip-flop do tipo D e 2 
multiplexadores 4:1, produzindo as saídas A e B. Estes multiplexadores são controlados 
pelos sinais de programação. A Figura 3.19 mostra este bloco lógico. 

 
FIGURA 3.19 – Bloco Lógico da Atmel conFigurado como F= (A.Li) ⊗ B 

Existem 4 estados principais de programação onde o bloco lógico é configurado 
para realizar a função lógica desejada. São eles: 

• Estado 0 – corresponde a entrada 0 do multiplexador – a saída da AND 
esquerda está conectada a saída A e a saída da AND direita está conectada a 
saída B da célula lógica. 

• Estado 1 – corresponde a entrada 1 do multiplexador – a saída da AND 
esquerda está conectada a saída B e a saída da AND direita está conectada a 
saída A da célula lógica. 



 52 

• Estado 2 – corresponde a entrada 2 do multiplexador – a XOR da saída das 
duas ANDs superiores está conectada a saída A e a NAND das duas saídas 
das ANDs está conectada da saída B da célula lógica. 

• Estado 3 – corresponde a entrada 3 do multiplexador – a saída da XOR como 
está explicado no estado 2 é conectada a entrada do flip-flop tipo D e a saída 
Q é conectada a saída A. A AND das saídas das portas ANDs superiores é 
conectada a saída B do circuito. 

3.4 Conexões em Blocos Lógicos Programáveis 

A eficiência em área de um bloco lógico em um FPGA não depende apenas do 
número de transistores necessários para implementar este bloco, mas também do 
número de transistores (chaves) necessários para rotear este bloco com os blocos 
vizinhos. Desta forma, ao desenvolver um bloco lógico para FPGA, é importante 
estudar o número de programações e conexões que o bloco irá precisar, assim como sua 
capacidade de roteamento.  

Estes dados podem ser estendidos de certa forma aos MPGAs, já que uma 
redução no número de conexões resultará em um canal de roteamento menor, em uma 
menor complexidade no roteamento e, consequentemente, em uma menor área na 
matriz. 

A necessidade de aumentar a densidade lógica e o desempenho elétrico, 
diminuindo o número de conexões programáveis, fez com que número de N blocos 
lógicos fosse agrupado em um conjunto ou cluster compondo assim um novo bloco 
lógico. Este novo conceito será detalhado a seguir. 

A maioria dos FPGAs que utiliza a programação através de RAM estática 
(SRAM) usam blocos lógicos compostos por Lookup Tables (LUTs). Uma LUT é  
definida pelo seu número de entradas. Um bloco lógico composto por uma LUT com 
um grande número de entradas pode implementar uma grande parte da lógica de um 
circuito, e desta forma precisa-se de um reduzido número de blocos lógicos para 
implementar toda a lógica do circuito. Reduzindo o número de blocos lógicos, reduz-se 
a área com roteamento, já que as conexões entre os blocos é menor. Todavia, a 
complexidade de uma LUT cresce exponencialmente com seu número de entradas. 
Logo, utilizando LUTs com um grande número de entradas, o tamanho da lógica 
necessária torna-se impraticável. 

Ao invés de criar um grande bloco lógico com um grande número de entradas, 
podem-se juntar diversos blocos lógicos com um menor número de entradas e conectá-
los. O bloco lógico resultante é denominado de cluster lógico [BET97, BET98, LAI97].  
A Figura 3.20 mostra a estrutura de um cluster. O cluster introduz diversas conexões 
locais que são hard-wired ou seja, não há chaves nestas conexões. Como estas conexões 
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locais são mais rápidas que as conexões de propósito geral que passam por chaves de 
programação, blocos lógicos baseados em clusters podem melhorar a velocidade do 
FPGA. Um cluster pode ser composto por blocos lógicos baseados em LUTs, como a 
família XC5200 da Xilinx, ou pode ser composto por outros tipos de blocos lógicos, 
como em [AZE96].  

Bloco 
Lógico

M
ultiplexador

E
ntradas

Saídas

Bloco 
Lógico

Bloco 
Lógico

Bloco 
Lógico

  
FIGURA 3.20 – Estrutura de um cluster com 4 blocos lógicos elementares. 

A principal vantagem do cluster é aumentar o desempenho do FPGA, pois 
aumenta as conexões locais que são hard-wired. Agrupando LUTs em um único bloco 
lógico, o número de conexões entre blocos lógicos diminui, economizando-se área. Esta 
economia é muito significativa, já que o roteamento em um FPGA programado por 
SRAM, por exemplo, ocupa a maior parte da área do chip.  Por outro lado, a área 
necessária para o roteamento interno ao cluster cresce com o quadrado de seu tamanho. 
Para clusters muito grandes, o aumento de área com as conexões internas equivale a 
redução de área com o roteamento global da matriz. 

Um cluster lógico possui dois parâmetros:  

• número de blocos lógicos agrupados por ele (N); 

• número de entradas do cluster (E). 

 Como mostra a Figura 3.20, nem todas as entradas dos blocos lógicos estão 
acessíveis através da entrada do cluster. O número de entradas neste caso é 4xN. Os 
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multiplexadores permitem a conexão entre as entradas do cluster e as entradas dos 
blocos lógicos. 

Considerando a busca de um cluster que promova eficiência em área na matriz 
do FPGA, a primeira pergunta que surge é: quantas entradas distintas o roteamento deve 
prover a um cluster de LUTs? Como o número de transistores dos multiplexadores 
existentes no cluster aumenta linearmente com o número de entradas, é necessário fazer 
E o menor possível. Entretanto, se o número de entradas for muito pequeno, alguns 
blocos lógicos poderão não ser utilizados dentro do cluster havendo perda de área. 
Segundo [BET98], quando E é próximo de 50 a 100% do número de entradas dos 
blocos lógicos, o aproveitamento do cluster é de 100%.  Para valores menores de E, o 
grau de utilização é baixo. Este número varia conforme o número de blocos lógicos no 
cluster, mas esta diferença não é muito significativa.  

Desta forma, dado um cluster formado por 3 blocos lógicos baseados em LUTs 
de 4 entradas, o número mínimo de entradas deste cluster para prover uma boa 
utilização da matriz sem comprometer o tamanho do cluster é 6.  Porém, uma segunda 
pergunta pode ser feita: quantos blocos lógicos devem estar em um cluster para obter-se 
um bom aproveitamento de área e densidade lógica? Neste mesmo estudo, gerando 
alguns exemplos com circuitos benchmark,  [BET98] mostra que o ganho de área existe 
só para clusters compostos por mais de 2 blocos lógicos, e a eficiência em área torna-se 
maior em clusters compostos por 4 blocos lógicos.   
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4 Desenvolvendo Universal Logic Gates 

O estudo de Universal Logic Gates (ULGs) aplica-se no desenvolvimento de 
diversos circuitos programáveis. Circuitos como FPGAs, LPGAs e MPGAs possuem 
blocos lógicos programáveis que podem ser substituídos por ULGs. Para cada tipo de 
circuito há exigências e características diferentes como: número de entradas e saídas, 
área e desempenho das ULGs. Algumas destas características podem ser mais 
importantes para algum tipo de circuito do que para outro. 

Universal Logic Gates (ULGs) [LIN94] são blocos lógicos programáveis, 
compostos de multiplexadores e portas lógicas estáticas simples, que representam uma 
função Booleana de m entradas capaz de implementar todas as funções lógicas de n 
entradas, onde m > n, quando suas entradas são negadas, permutadas e suas saídas 
negadas. As ULGs representam uma parte do conjunto dos blocos lógicos 
programáveis. 

 Pode-se definir uma ULG como uma função G (x1,.....,xm) que pode realizar 

todas as funções de n entradas definidas por f (y1,.....,ym) conectando xj a 1, 0, yi ou iy , 

ou negando a saída G. O objetivo é achar uma função de m variáveis que represente 
todas as funções de n variáveis: G (m, n) ou um grande número de funções de n 
variáveis.  

Para realizar todo o conjunto de funções de n variáveis é necessário que a ULG 
tenha um número mínimo m de entradas que é definido da seguinte forma: 

m = 
)(log

2

2 n

n

 

Em [LIN97] resultados mostram que, para se obter o conjunto de funções de n=3 
entradas, é preciso no mínimo uma função G de m=5 entradas, e para o conjunto de n=4 
entradas é preciso no mínimo uma função G de m=6 entradas (teórico) e m=7 
(resultados práticos). 

4.1 Definição de Classe NPN 

O fato de muitas funções lógicas serem equivalentes, através de negações e 
permutações das entradas e negação da saída, possibilita agrupar estas funções em 
conjuntos ou classes de funções. A equivalência resultante destas transformações é 
denominada de equivalência NPN. Uma classe NPN é definida como um conjunto de 
funções equivalentes de acordo com as operações NPN. Desta forma, o conjunto de 
funções Booleana realizado por uma ULG pode ser melhor definido como o número de 
classes NPN [HIN98, LIN97, THA95] que esta ULG pode implementar.  
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As operações NPN estão definidas como negação das entradas (NI), permutação 
das entradas (P) e negação das saídas (NO). Estas operações estão descritas a seguir.  

� Definição 1: Negação das Entradas (NI) 

Duas funções f1 e f2 são ditas NI equivalentes, se e somente se, existe uma 
condição φ, tal que f1(φ(X)) = f2(X) . NI (f) representa o conjunto de funções NI 

equivalentes de f. 

� Definição 2: Permutação das Entradas (P) 

Duas funções f1 e f2 são ditas P equivalentes, se e somente se, existe uma 
permutação π, tal que f1(π(X)) = f2(X) . P(f) representa o conjunto de funções P 

equivalentes de f. 

� Definição 3: Negação das Saídas (NO) 

Duas funções f1 e f2 são ditas NO equivalentes, se e somente se,  f1 = f2 ou f1 = 

2f .  NO(f) representa o conjunto de funções NO equivalentes de f. 

� Definição 4: Equivalência NPN 

Duas funções f1 e f2 são ditas equivalentes NPN, se e somente se, existe uma 

solução φ e uma permutação π, tal que f1(π(φ(X))) = f2(X) ou f1(π(φ(X))) = )(2 Xf . 

NPN(f) representa o conjunto de funções NPN equivalentes de f. 

Desta forma, duas funções são ditas equivalentes NPN quando, através de 
negações das entradas (NI), permutações das entradas (P) ou negação da saída (NO), 
representarem a mesma função lógica, ou seja, a mesma tabela verdade. A Figura 4.1 
ilustra estas transformações.  

Função
    Lógica

...

P

NI

NO

 
FIGURA 4.1 – Equivalência NPN 
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O conjunto de funções equivalentes NPN forma uma classe NPN de função. 

O número total de funções de 2 entradas é definido por 
222 . Ou seja, existem 16 

funções de 2 entradas como mostra a tabela 4.1. Mas quantas classes NPN existem neste 
conjunto de funções? Para obter o número de classes NPN das funções de 2 entradas 
deve-se fazer as transformações (NPN) necessárias.  

TABELA 4.1 – Tabelas Verdade das funções lógicas de duas entradas 
 Funções F 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Para cada função F distinta, nega-se a entrada A, a entrada B e ambas as 
entradas (equivalência NI). Depois faz-se a permutação de variáveis, ou seja, a troca de 
variáveis (equivalência P). Nesta etapa troca-se A por B e repete-se as transformações 
anteriores (negação de A, B e de ambas as entradas). Por último nega-se a saída 
(equivalência NO) para todas as transformações anteriores. A tabela 4.2 mostra o 
conjunto total de transformações NIP possíveis (negação e permutação das entradas), 
para funções de 2 variáveis. O total de transformações NPN inclui a saída negada, 
totalizando 16 transformações. 

TABELA 4.2 – Transformações NP para funções lógicas de duas entradas 

A B 
A’  B 
A B’  
A’  B’  
B A 
B’  A 
B A’  
B’  A’  

A tabela 4.3 mostra como obter as classes NPN das funções de 2 entradas. Os 
números das funções (1 a 16) correspondem aos números da tabela 4.1. A partir das 
transformações descritas acima, obteve-se 4 conjuntos de funções equivalentes NPN e, 
consequentemente, 4 classes NPN para as funções de 2 entradas. 

O número de funções de 3 entradas é definido por 
322 . Ou seja, existem 256 

funções de 3 entradas. Mas quantas classes NPN? Para obter o número de classes NPN 
das funções de 3 entradas também é necessário fazer as transformações (NPN) 
necessárias. Porém, para funções de 3 e mais entradas o número de transformações é 
muito elevado, fazendo-se necessário o uso do computador para calcular estas classes 
NPN. A tabela 3.4 mostra as possíveis transformações NIP (negação e permutação das 
entradas) para as funções de 3 variáveis. O conjunto de transformações NPN é o dobro 
(saída negada), totalizando 96 transformações. 
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TABELA 4.3 – Classes NPN para funções Lógicas de duas entradas 
 

A B 1 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 0 

1 16 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 

 
A B 2 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

 

2 5 3 9 15 12 14 8 
0 0 0 1 1 1 1 0 
0 1 0 0 1 0 1 1 
0 0 1 0 1 1 0 1 
1 0 0 0 0 1 1 1 

A B 4 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 
1 1 1 

4 13 6 11 
0 1 0 1 
0 1 1 0 
1 0 0 1 
1 0 1 0 

 

A B 7 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

7 10 
0 1 
1 0 
1 0 
0 1 

(1) Transformações NPN das entradas A e B sobre a tabela verdade correspondente. 
 

TABELA 4.4 – Transformações NP para funções lógicas de 3 entradas 

A B C  A’  B C  A B’  C  A B C’  
A C B  A’  C B  A C B’   A C’  B 
B A C  B A’  C  B’  A C  B A C’  
B C A  B C A’   B’  C A  B C’  A 
C A B  C A’  B  C A B’   C’  A B 
C B A  C B A’   C B’  A  C’  B A 

 
A’  B’  C  A B’  C’   A’  B C’   A’  B’  C’  
A’  C B’   A C’  B’   A’  C’  B  A’  C’  B’  
B’  A’  C  B’  A C’   B A’  C’   B’  A’  C’  
B’  C A’   B’  C’  A  B C’  A’   B’  C’  A’  
C A’  B’   C’  A B’   C’  A’  B  C’  A’  B’  
C B’  A’   C’  B’  A  C’  B A’   C’  B’  A’  

Em [ZIL98], há uma equação que define o número mínimo de classes NPN 
existentes em funções de n variáveis: 

22!

2
)(

2

nn
nC

n

≥  

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 
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 Existe pelo menos n!.2n.2 possíveis diferentes permutações e negações das 
entradas e saídas. Este valor define o número máximo do tamanho da classe NPN. O 

número de classes é maior que a divisão de todas possíveis funções de n entradas (
n22 ) 

e o máximo tamanho da classe (número máximo de transformações). O exato número é 
maior do que esta estimação, especialmente para n pequenos. Para n=3, o número de 
classes equivalentes NPN é igual a 14 e para n=4 o número de classes é igual a 222. 
Para estes valores de n o valor é exato. A tabela 4.5 mostra o número de classes NPN 
para as funções de n entradas da primeira coluna. 

TABELA 4.5 – Classes NPN para funções lógicas de 2 a 5 entradas 

Função de n variáveis Número de funções Número de Classes NPN 
2 16 4 
3 256 14 
4 65536 222 
5 4294967296 616 

O objetivo dos pesquisadores de blocos lógicos programáveis é desenvolver um 
bloco lógico capaz de implementar um grande número de classes NPN de n variáveis, 
sem precisar implementar todas as funções de n variáveis. Desta forma, o bloco lógico 
pode possuir uma menor área sem perder muito em funcionalidade. O item a seguir 
mostra algumas topologias de ULGs e algumas soluções para aumentar o número de 
classes NPN realizadas por estas células evitando um grande aumento de sua lógica.  

4.2 Topologia das ULGs 

Universal Logic Gates ou Portas Lógicas Universais são compostas por 
mutiplexadores, inversores e portas lógicas básicas como nands e nors. Diversos 
arranjos de multiplexadores foram estudados, juntamente com suas funcionalidades 
lógicas a fim de se obter uma topologia de ULG ótima. O objetivo é encontrar uma 
ULG capaz de realizar um grande número de funções lógicas sem comprometer em 
demasia sua área e seu desempenho elétrico. 

A ULG mais básica que se pode imaginar é composta por apenas um 
multiplexador, como  mostra a Figura 4.2. Este multiplexador apresenta 3 entradas que 
podem ser programadas a 0, 1, ou a um sinal do circuito. A função Booleana 

representada por este arranjo é S1 = CBCA .. + . 

A

B

C

S1

 
FIGURA 4.2 – Arranjo S1 de 1 multiplexador 2:1 
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A partir desta ULG mais simples pode-se inserir um multiplexador em uma das 
entradas. A Figura 4.3 mostra este outro arranjo composto por 2 multiplexadores. Neste 
caso, há 5 entradas diferentes que podem ser conectadas a 0, 1 ou a um sinal do circuito. 
Esta ULG pode implementar um maior número de funções lógicas do que o arranjo 1. A 

função Booleana representada por este arranjo é S2 = 2.2).1.1.( CDCCBCA ++ . Se o 

controle C1 for igual ao controle C2 tem-se então S2 = 1.1. CDCA + , o que faz perder o 
sentido dos dois multiplexadores. Neste caso, os controles dos multiplexadores devem 
ser distintos.  

A

B

C1

D

C2

S2

 
FIGURA 4.3 – Arranjo S2 de 2 multiplexadores 2:1 

Aumentando a complexidade das ULGs, pode-se inserir mais um multiplexador 
na entrada D do arranjo S2. Isto faz com que esta nova ULG possa representar um 
maior número de funções lógicas. A Figura 4.4 mostra esta ULG. Existem 7 entradas 
que podem ser conectadas a 0, 1 ou a um sinal do circuito. A função Booleana 

representada por esta ULG é S3 = 3).2.2.(3).1.1.( CCDCCCCBCA +++ . Se o controle 

C1 do multiplexador foi igual ao controle C2 tem-se S3 = 

3).1.1.(3).1.1.( CCDCCCCBCA +++ , o que indica a equivalência com uma LUT de 2 

entradas. As entradas desta LUT são ligadas aos controles C1 e C3 e os dados da LUT 
(a tabela verdade da função de 2 entradas) é programado nas entradas A, B, C e D da 
ULG. 

A

B

C1

C3

S3

C

D

C2  
FIGURA 4.4 – Arranjo S3 de 3 multiplexadores 2:1 
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Esta ULG não é equivalente a uma LUT de 3 entradas pois não é capaz de 
realizar todas as funções de 3 entradas. No item seguinte será mostrado que com a 
inserção de inversores na entrada e saída da célula, esta ULG pode ser equivalente a 
uma LUT de 3 entradas. 

Inserindo mais um multiplexador no arranjo S3, tem-se uma ULG com uma 
maior flexibilidade, que pode realizar mais funções lógicas. A Figura 4.5 mostra esta 
ULG.  

B

C1

C3

S4

C

D

C2

A

E

C4

F

 
FIGURA 4.5 – Arranjo S4 de 4 multiplexadores 2:1 

As linhas tracejadas representam que a saída do primeiro multiplexador pode ser 
conectada as entrada A, B C ou D. Esta ULG representa a função Booleana S4 = 

3).2.2.(3).1.1.( CCDCCCCBCA +++  onde A, B, C e D podem ser 0, 1, um sinal do 

circuito ou a função 4.4. CFCE + . Fazendo o controle C1 do multiplexador igual ao 
controle C2, tornamos esta ULG equivalente a uma LUT de 2 entradas. Porém, neste 
caso como há um multiplexador disponível que pode inverter os sinais de entrada, esta 
ULG é equivalente também a uma LUT de 3 entradas. Imaginando uma LUT de 
entradas X, Y e Z; pode-se conectar X a C3, Y a C1 e C2 e Z a A, B, C ou D ou inverter 
Z através do multiplexador de entrada conforme a necessidade. 

Este multiplexador que foi inserido nas entradas do arranjo S3, formando o 
arranjo S4, poderia ter sido inserido na entrada de um dos controles dos 
multiplexadores, como mostra a Figura 4.6. Este arranjo aumenta a complexidade da 
ULG, e possibilita a implementação de novas funções. A função Booleana representada 

por esta ULG é S5 = )3.3.).(2.2.(3.3.().1.1.( CFCECDCCCFCECBCA +++++ . Esta 

topologia faz com que funções de 4 variáveis básicas como X.Y.Z.W ou X+Y+Z+W 
possam ser implementadas por esta ULG. 
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FIGURA 4.6 – Arranjo S5 de 4 multiplexadores 2:1 

O arranjo S6 possui 5 multiplexadores. A saída dos dois primeiros 
multiplexadores podem ser conectadas a qualquer uma das entradas A, B, C ou D como 
mostra a Figura 4.7. Esta ULG torna-se bem mais complexas que as demais, não só 
apenas pelo número de entradas, mas também pelo número de programações internas. 
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FIGURA 4.7 – Arranjo S6 de 5 multiplexadores 2:1 
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Existem diversas possibilidades de variações nestas ULGs apresentadas. Por 
exemplo, os sinais de controle dos multiplexadores podem ser separados para cada 
multiplexador, ou mantidos juntos para um grupo de multiplexadores; podem-se colocar 
inversores nas entradas e saídas das ULGs, e  portas lógicas entre os multiplexadores. 

Algumas considerações são muito importantes ao escolher uma estrutura de 
ULG. A primeira delas é observar o número de funções lógicas que uma ULG pode 
implementar. Uma outra consideração é avaliar a implementação de um flip-flop 
mestre-escravo utilizando apenas uma ULG se for possível. E por fim, o grau de 
utilização desta ULG na maioria dos circuitos implementados. Todos estes fatores 
lógicos devem estar combinados às características de leiaute e desempenho elétrico, 
para assegurar um bom desempenho e um preço competitivo. 

O item a seguir descreve a funcionalidade dos arranjos de ULGs apresentados, e 
as possibilidades de aumento desta funcionalidade. 

4.3 Funcionalidade das ULGs 

Funcionalidade de uma ULG é definida pelo conjunto de funções Booleanas 
possíveis de serem implementadas por ela. Esta característica é muito importante pois 
define a densidade lógica de um circuito. Embora no máximo 30% da área da matriz de 
circuitos programáveis, como FPGAs e MPGAs, seja ocupada com ULGs ou 
transistores justa-postos, o tamanho da ULG e sua funcionalidade lógica influenciam 
fortemente a densidade lógica, o número de conexões e o tamanho final do circuito. 

As ULGs apresentadas no item 4.2 não são capazes de realizar todas as funções 
de 3 e 4 entradas, e sim, uma grande parte delas. Desta forma, elas não podem ser 
equivalentes a uma LUT de 3 ou 4 entradas. Visando identificar as funções de 3 e 4 
entradas que podem ser realizadas pelas ULGs apresentadas, desenvolveu-se um 
programa em linguagem C chamado de Programa_de_TV [LIM99b]. 

 Este programa realiza as operações NI, P e NO sobre todas as possíveis tabelas 
verdade das funções de 3 e 4 entradas, obtendo-se desta forma o número total de classes 
NPN para as funções de 3 e 4 entradas. Através da descrição funcional de uma ULG, 
também é possível identificar todas as classes NPN de 3 e 4 entradas que esta ULG 
pode realizar. Este programa pode ser utilizado para analisar a funcionalidade lógica de 
ULGs e realizar comparações entre estas células. O ANEXO 1 mostra em mais detalhes 
o Programa_de_TV.  

A tabela 4.6 mostra a funcionalidade das ULGs, representada através do número 
de classes NPN das funções de 2, 3 e 4 entradas realizadas pelos diversos arranjos de 
ULGs apresentados. Os resultados foram obtidos a partir do Programa_de_TV.  
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TABELA 4.6 – Número de classes NPN implementadas por arranjos de multiplexadores 
sem inversores 

Arranjo de 
multiplexadores 

Classes NPN 
(2 entradas) 

Classes NPN 
(3 entradas) 

Classes NPN  
(4 entradas) 

S1 4 (16 funções) 4 (44 funções) 4 (106 funções) 
S2 4 (16 funções) 6 (81 funções) 6 (482 funções) 
S3 4 (16 funções) 10 (155 funções) 18 (1126 funções) 
S4 4 (16 funções) 14 (256 funções) 55 (6362 funções) 
S5 4 (16 funções) 11 (192 funções) 62 (8956 funções) 
S6 4 (16 funções) 14 (256 funções) 79 (21802 funções) 

4.3.1 Inser indo Inversores nas entradas e saída das ULGs 

A inserção de inversores nas entradas e saídas dos arranjos de ULGs faz com 
que estas células sejam capazes de implementar um  maior número de funções lógicas 
devido à equivalência NI e NO.  

A importância de inserir inversores dentro da ULG deve-se ao aumento do 
número de funções lógicas a serem implementadas pela ULG. Quando uma ULG não 
possui inversores internos, é necessário utilizar uma outra ULG apenas para inverter um 
sinal de entrada ou de saída. Desta forma, a área do circuito é desperdiçada e uma 
grande densidade lógica não pode ser alcançada. Neste caso, há um aumento de atraso 
significativo no circuito, já que o atraso de uma ULG é bem superior ao atraso de um 
único inversor. O uso de uma ULG apenas para inverter uma entrada ou uma saída de 
uma célula pode representar uma perda em área e um aumento no número de conexões 
no canal de roteamento indesejável para a maioria dos circuitos. 

Inserindo um par de inversores dimensionados como buffers na saída do arranjo 
S3 (equivalência NO) pode-se implementar um flip-flop mestre-escravo utilizando duas 
destas ULGs como pode ser visto na Figura 4.8. 

D

1

1

clk

set

0

0

clk

reset

QQ’

 
FIGURA 4.8 – Arranjo S3 com inversores implementando um flip-flop mestre-escravo 

com set e reset assíncrono. 

A tabela 4.7 mostra o número de classes NPN realizadas pelos arranjos de 
multiplexadores e inversores nas entradas e saídas destas ULGs. 

 



 65 

TABELA 4.7 – Número de classes NPN implementadas por arranjos de multiplexadores 
com inversores 

Arranjo de 
multiplexadores 

# 
inversores 

Classes NPN 
(2 entradas) 

Classes NPN 
(3 entradas) 

Classes NPN  
(4 entradas) 

S1 2 4 (16 funções) 5 (62 funções) 5 (166 funções) 
S2 2 4 (16 funções) 9 (184 funções) 7 (1614 funções) 
S3 2 4 (16 funções) 14 (256 funções) 30 (5142 funções) 
S4 3 4 (16 funções) 14 (256 funções) 138 (42240 funções) 
S5 4 4 (16 funções) 14 (256 funções) 67 (16952 funções) 
S6 5 4 (16 funções) 14 (256 funções) 195 (59850 funções) 

No caso dos arranjos S4 e S6, a inserção de inversores na entrada e na saída das 
células fez aumentar consideravelmente o número de funções lógicas implementáveis. 

4.3.2 Inser indo por tas lógicas básicas nas ULGs 

Portas lógicas básicas como nands e nors, além de poderem ser utilizadas como 
inversores, realizam uma função lógica mais complexa, que pode ser útil na 
implementação de flip-flops com sinais de set e reset ou para aumentar a funcionalidade 
lógica da célula. 

A Figura 4.9 mostra dois arranjos propostos a partir do arranjo S2, inserindo-se 
uma porta NOR e uma porta NAND. Um outro arranjo de multiplexadores, inversores e 
portas nands é apresentado na Figura 4.10. Este arranjo foi desenvolvido analisando a 
topologia de um flip-flop mestre-escravo. Ele pode implementar um flip-flop do tipo D 
mestre-escravo com set e reset, como mostra a Figura 4.11; ou um bit de um registrador, 
composto por um flip-flop mestre-escravo com a opção de um comando load para 
carregar o valor da entrada no flip-flop, como mostra a Figura 4.12. 
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FIGURA 4.9 – Arranjo S7 de 2 multiplexadores 2:1 com uma porta lógica NOR (a) e o 
arranjo S8 de 2 multiplexadores 2:1 com uma porta lógica NAND (b) 
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FIGURA 4.10 – Arranjo S9 de 3 multiplexadores 2:1 com uma porta lógica NAND e 
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FIGURA 4.11 – Arranjo S9 implementando um flip-flop mestre-escravo com set e reset 

assíncrono. 
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FIGURA 4.12 – Arranjo S9 implementando um 1 bit de um registrador  
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A tabela 4.8 mostra o número de classes NPN das funções de 2, 3 e 4 entradas 
realizadas pelos diversos arranjos de ULGs com portas lógicas básicas e inversores, 
resultados obtidos a partir do Programa_de_TV. 

TABELA 4.8 – Número de classes NPN implementadas por arranjos de multiplexadores 
com portas lógicas básicas 

Arranjo de 
multiplexadores 

Classes NPN 
(2 entradas) 

Classes NPN 
(3 entradas) 

Classes NPN  
(4 entradas) 

S7 4 (16 funções) 5 (110 funções) 5 (586 funções) 
S8 4 (16 funções) 5 (81 funções) 5 (422 funções) 
S9 4 (16 funções) 14 (256 funções) 30 (5142 funções) 

S7 com inversores 4 (16 funções) 9 (224 funções) 15 (2734 funções) 
S8 com inversores 4 (16 funções) 12 (128 funções) 20 (1462 funções) 

Os resultados da tabela 4.8 mostram como a inserção de uma porta lógica em um 
arranjo, de maneira geral, não aumenta o número de classes NPN realizáveis pela 
função. A inserção de um inversor é muito mais importante no que diz respeito ao 
aumento da funcionalidade lógica de uma célula. 

4.4 Granular idade das ULGs 

Um dos pontos chaves para decidir a eficiência em área de um MPGA 
programável apenas pelo último nível de metal (QCL) baseia-se na granularidade da 
ULG. Quando uma ULG muito simples com baixa granularidade é utilizada, mais 
ULGs serão necessárias para a implementação de um circuito, e a área necessária para 
rotear as ULGs pode tornar-se excessiva. Por outro lado, se uma ULG muito complexa, 
com uma alta granularidade, é utilizada, partes de sua lógica pode não ser utilizada, e 
área de silício será perdida. Escolher a granularidade correta de uma ULG é o grande 
desafio para a metodologia QCL. 

A granularidade de uma ULG é definida por dois parâmetros: o número de 
multiplexadores e o número de entradas e saídas desta ULG. Quanto maior o número de 
multiplexadores,  maior sua granularidade e, consequentemente, maior o número de 
entradas possíveis. 

Uma ULG com alta granularidade pode ser benéfica ou maléfica, conforme a 
característica do circuito a ser implementado e a forma de implementação. Por exemplo, 
circuitos  algébricos como somadores, contadores e multiplicadores não se adequam a 
granularidades muito altas, por não puderem ser agrupados em funções complexas. Por 
outro lado, funções muito complexas, com altos fan-in, necessitam ser divididas em 
várias ULGs de baixa granularidade na sua implementação, que são conectadas 
utilizando recursos de roteamento. Nestes casos, FPGAs mais recentes possuem bancos 
de memória (EABs) para implementar este tipo de funções complexas [ALT98], 
reduzindo o atraso e aumentando a densidade lógica. 
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A tabela 4.9 mostra as características em termos de número de multiplexadores, 
número de entradas e número de transistores para as topologias com e sem inversores. O 
número de transistores foi obtido a partir da implementação dos multiplexadores através 
de portas de transmissão (transmission gate) como está ilustrado na Figura 3.12(a). 

 

TABELA 4.9 – Número de transistores por arranjo de multiplexadores 

Arranjo de 
multiplexadores 

Número de 
multiplexadores 

Número de 
 entradas 

Número de 
transistores 

(s/ inversores) 

Número de 
transistores 

(c/ inversores) 
S1 1 3 6 10 
S2 2 5 12 16 
S3 3 7 18 22 
S4 4 9 24 28 
S5 4 10 24 28 
S6 5 13 30 36 
S7 2 6 16 18 
S8 2 6 16 18 
S9 3 9 - 30 

Quando uma ULG é desenvolvida para um estilo de implementação FPGA, o 
projetista deve-se ater ao número de entradas desta ULG. Pois o número de entradas 
significa um maior número de programações no FPGA e consequentemente uma maior 
área de roteamento. 

No desenvolvimento de ULGs para MPGAs, o número de entradas e saídas da 
ULG não induz necessariamente em um aumento na área de roteamento porque as 
programações são feitas sobre a célula, porém aumenta a complexidade do roteamento. 

4.6 Geração de uma ULG a partir  de BDDs  

As funções lógicas ou equações Booleana de circuitos digitais podem ser 
comumente representadas através de soma de produtos, tabelas verdade ou mapas de 
Karnaugh. Porém, estas formas de representações tornam-se impraticáveis para funções 
com um grande número de literais ou variáveis, porque o tamanho destas representações 
cresce seguindo equação 2n , onde n é o número de variáveis da função lógica. Outro 
problema destas representações é que nenhuma delas apresenta uma forma canônica de 
representação, ou seja, uma mesma função possui diversas representações, tornando 
difícil estabelecer a equivalência entre as representações. 

A representação de uma função lógica utilizando Binary Decision Diagrams 
(BDDs) foi proposta pela primeira vez por Lee [LEE59]. Tempos depois foi proposto 
por Bryant [BRY86] um novo conceito de BDDs com entradas ordenadas denominados 
de Ordered Binary Decision Diagrams (OBDDs).  Mais tarde Karplus [KAR90] propôs 
a  forma canônica forte, proposta que baseia-se na idéia de armazenar todas as funções 
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lógicas em um único BDD ordenado (OBDD). Assim duas funções equivalentes 
apontam sempre para o mesmo nó do grafo. Estes OBDDs são diferentes dos propostos 
por Bryant e podem ser chamados de ROBDDs (Reduced Ordered Binary Decision 
Diagrams). As funções lógicas representadas por ROBDDs apresentam apenas uma 
representação, a forma canônica, desta forma uma classe de função NPN pode ser 
representada por um ROBDD. Todas as operações utilizadas sobre estes ROBDDs são 
baseadas no operador if-then-else [KAR90]. Os ROBDDs são utilizados nas mais 
diversas aplicações no âmbito de sistemas digitais como mapeamento tecnológico para 
circuitos baseados em multiplexadores e LUTs [LAI96]. A representação por soma de 
produtos continua sendo uma forma de representação importante devido a sua aplicação 
na síntese de PLAs e também na minimização multinível. 

As ULGs utilizadas em FPGAs ou MPGAs devem ser programadas através de 
conexões em metal (MPGA) ou através de bits que selecionam multiplexadores e outros 
elementos (FPGAs) a fim de realizar a função lógica desejada. Utilizando-se o conceito 
de BDDs é possível gerar uma ULG específica para realizar um conjunto de funções 
Booleana. Admitindo que cada classe NPN pode ser representada por um ROBDD em 
sua forma canônica forte, possuindo todos os ROBDDs das classes NPN de n entradas 
tem-se o conjunto de funções possíveis de n entradas a serem realizadas. 

A Figura 4.13 mostra os ROBDDs de toda as classes de funções de 2 entradas 
onde efetivamente há duas variáveis (2 das 4 classes), e a Figura 4.14 mostra os 
ROBDDs de todas as classes de funções de 3 entradas onde efetivamente há 3 variáveis 
(10 das 14 classes). Esta representação é útil para realizar o mapeamento tecnológico de 
ULGs que realizam um certo número de classes NPN [ZIL98]. 

 

X1

X2

 
FIGURA 4.13 – Representação por ROBDDs de todas as classes NPN de funções de 2 

entradas com efetivamente 2 variáveis 

Um único BDD pode ser construído a partir da união dos BDDs de cada classe  
NPN das função de n entradas. Por exemplo, tendo-se os BDDs das classes NPN das 
funções de 2 e 3 entradas, é possível gerar um BDD único para as funções de 2 entradas, 
como mostra a Figura 4.15, e um outro BDD único para as funções de 3 entradas, 
representado na Figura 4.16. Este BDD, denominado de super BDD, possui todas as 
informações de cada um dos BDDs anteriores. Como um BDD é uma representação 
gráfica da rede de um circuito implementado por multiplexadores, é fácil extrair a ULG 
equivalente a este BDD. 
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FIGURA 4.14 – Representação por ROBDDs de todas as classes NPN de funções de 3 
entradas com efetivamente 3 variáveis  
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FIGURA 4.15 – Super BDD das funções de 2 entradas  
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FIGURA 4.16 – Super BDD das funções de 3 entradas  
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O objetivo deste tipo de implementação de ULG é diminuir o número de 
programações possíveis em suas entradas. Com o desenvolvimento de um BDD 
completo é possível identificar que algumas entradas podem estar pré-conectadas em 
GND ou VDD ou a uma outra entrada economizando desta forma canais de roteamento 
e elementos de programação nos casos de implementação em FPGAs. 

Esta técnica é importante tanto em implementações em FPGAs, como em 
MPGAs, pois o leiaute do circuito pode ser mais denso e possuir um melhor 
desempenho elétrico se algumas entradas da ULG estiverem pré-conectadas a pontos na 
matriz, ou se as possíveis conexões a serem feitas estiverem mais bem caracterizadas. 

As Figuras 4.17 e 4.18 representam as ULGs derivadas dos super BDDs das 
funções de 2 e 3 entradas, respectivamente.  

X1

 GNDVDD X2

 
FIGURA 4.17 – ULG gerada pelo Super BDD de funções de 2 entradas  
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FIGURA 4.18 – ULG gerada pelo Super BDD de funções de 3 entradas  
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Através desta metodologia é possível gerar ULGs mínimas para a realização de 
um número n de funções. Estas ULGs apresentam vantagens pois possuem um menor 
número de programações e um menor número de multiplexadores. Utilizando estas 
informações é possível projetar um leiaute mais denso e com um melhor desempenho 
elétrico. 
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5 Projeto Maragata 

5.1 Introdução 

A metodologia Maragata define uma matriz programável por máscaras composta 
de Portas Lógicas Universais (ULGs) customizado pelo último nível de metal. O nome 
Maragata vem da união de 2 nomes Marcela e Ágata, que são ferramentas 
desenvolvidas no grupo de Microeletrônica da UFRGS [GUN95, CAR96].  

Este projeto tem como objetivo desenvolver células lógicas denominadas ULGs, 
compostas por portas lógicas, multiplexadores e inversores, que podem ser configuradas 
para realizar um grande número de funções lógicas. Esta configuração é feita apenas 
pela última camada de metal, denominada de abordagem QCL (Quick Customizable 
Logic).  

Este trabalho, de certa forma, apresenta uma opção para a metodologia Marcela 
proposta em [GUN95]. A abordagem Marcela descreve uma matriz pré-difundida de 
células lógicas baseadas na metodologia TRANCA [REI88] (TRANsparent Cell 
Approach). Outras diferença entre a abordagem Marcela e os demais pré-difundidos 
(também conhecidos por gate arrays) está na topologia de sua matriz. Nesta abordagem 
não há canais de roteamento, e as conexões são realizadas sobre as células.  O Marcela 
apresenta 4 tipos de células lógicas: uma nand de 2 entradas, uma nor de 2 entradas, um 
inversor e uma porta de transmissão. Estas primitivas e sua organização foram 
determinadas através de estudos estatísticos e esboços de posicionamentos e 
roteamentos [GUN91]. Para utilização da abordagem Marcela, qualquer circuito deve 
ter suas funções lógicas decompostas em termos destas 4  células disponíveis na matriz 
escolhida para implementação.  

O Maragata pode ser comparado ao Marcela pois ambos propõem a utilização de 
células lógicas com granularidade maior que um par de transistores porém neste caso o 
Maragata utiliza blocos lógicos complexos programáveis e o Marcela um conjunto de 
portas lógicas básicas. 

Este trabalho também possui influências da metodologia Ágata [CAR96]. A 
abordagem Ágata descreve um gate array programável por máscaras onde a 
customização é feita pela última camada de metal (abordagem QCL). No Ágata tem-se 
uma matriz composta por transistores dispostos em  bandas separadas por canais de 
roteamento em uma matriz pré-difundida. O item 2.1.1 descreveu esta abordagem. 

O Maragata e o Ágata são compostos por uma matriz pré-difundida composta de 
bandas e canais de roteamento programável pela última camada de metal, porém o 
Ágata possui bandas compostas por pares de transistores justapostos e o Maragata 
possui bandas compostas por ULGs.  
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5.2 Caracter ísticas da metodologia Maragata 

A nova abordagem Maragata descreve uma matriz composta de células básicas 
programáveis denominadas de Universal Logic Gates (ULGs), ou Portas Lógicas 
Universais, dispostas em bandas horizontais separadas por canais de roteamento pré-
difundidos em metal 1. Estas ULGs podem ser customizadas através da última camada 
de metal. A inovação desta abordagem é a implementação de um MPGA baseado em 
blocos lógicos programáveis parecidos com os blocos lógicos dos FPGAs, pois os 
MPGAs convencionais são compostos por transistores pré-fabricados dispostos em 
bandas. 

Algumas características do sistema Maragata em relação a gate arrays 
programáveis por máscaras baseado em transistores justapostos estão descritas a seguir. 
Estas características são em termos do roteamento da matriz, da funcionalidade lógica, 
da densidade lógica e do desempenho elétrico. 

- Vantagens em relação ao roteamento 

� No Maragata, muitas conexões já estão pré-fabricadas internamente 
às ULGs, como as conexões entre os gates dos transistores do tipo P e 
do tipo N, as entradas e as saídas dos transistores. 

� Há uma redução no número de conexões no canal de roteamento na 
metodologia Maragata já que muitas conexões foram realizadas sobre 
as ULGs, e existe um menor número de elementos para serem 
conectados. 

- Vantagem em relação a funcionalidade lógica 

� Uma ULG pode implementar um maior número de funções lógicas 
que normalmente um gate array baseado em biblioteca pode realizar. 

- Vantagens em relação a densidade lógica 

� Os transistores que compõem as ULGs não precisam ser super 
dimensionados, já que cada célula terá seu buffer de saída, 
aproveitando assim o tamanho mínimo dos transistores segundo a 
tecnologia utilizada.  

� As ULGs não precisam de um elemento de isolação, enquanto que 
utilizando transistores justapostos, é preciso inutilizar um par de 
transistores para a isolação entre as células. 

- Vantagens em relação ao desempenho elétrico 
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� Um menor número de conexões pode resultar em um melhor 
desempenho elétrico na metodologia Maragata, já que o atraso das 
conexões contribui com uma considerável porcentagem no atraso 
total do circuito. 

� O atraso de um circuito tende a ser menor no Maragata se o atraso de 
cada ULG implementando funções lógicas FI for menor que o atraso 
de um conjunto de portas lógicas implementadas com pares de 
transistores. 

� A potência dissipada tende a ser menor no Maragata devido ao 
tamanho dos transistores serem próximos ao mínimo. 

- Desvantagem em relação a flexibilidade lógica 

� A flexibilidade de uma ULG é menor que a flexibilidade de um par 
de transistores, já que um transistor é a unidade básica de composição 
de qualquer porta lógica. 

Todas estas vantagens mencionadas acima necessitam de uma boa ferramenta de 
mapeamento lógico para serem concretizadas. A ferramenta de mapeamento lógico tem 
como objetivo implementar um circuito lógico nas ULGs levando em consideração 
aspectos como densidade lógica e desempenho elétrico. Uma das dificuldades deste 
processo é encontrar uma ferramenta de mapeamento que se adeque às necessidades e 
características das ULGs desenvolvidas. O mapeador tecnológico deve utilizar a ULG 
ao máximo, obtendo uma grande taxa de ocupação desta ULG, e utilizando o menor 
número possível de ULGs para obter uma grande densidade lógica. O capítulo 7 mostra 
exemplos de mapeadores tecnológicos, suas principais características e como foi 
realizado o mapeamento de circuitos lógicos para as ULGs do Maragata. 

O desenvolvimento do projeto Maragata dividiu-se nas seguintes etapas:  

• Projeto lógico, elétrico e físico das Portas Lógicas Universais (ULGs). 

• Desenvolvimento de um programa de avaliação da funcionalidade destas 
ULGs e de geração da programação das mesmas. 

• Estudo sobre as formas de mapeamento tecnológico, em especial a 
ferramenta SIS. 

• Comparação de resultados de área e do número de conexões entre o Ágata e 
o Maragata para circuitos combinacionais e sequenciais. 
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5.3 Fluxo de Projeto 

A síntese de um circuito integrado é definida pela transformação de uma 
especificação de projeto para um nível mais detalhado de descrição. O fluxo de projeto 
de um circuito digital segue diversas etapas [RUD96], começando pela especificação do 
sistema a ser implementado, o particionamento ou não deste sistema, as etapas de 
síntese lógica e síntese física, até chegar no layout do circuito. 

A síntese lógica é um processo que gera descrições de redes de portas ou 
equações lógicas a partir de uma descrição estrutural de um projeto. E a síntese física é 
um processo que gera um leiaute a partir de uma descrição lógica composta por redes de 
portas. 

O uso de síntese lógica de alto nível (High Level Synthesis – HLS) [SKA96]  
diminui o tempo de prototipação e produção de circuitos, permitindo ao usuário entrar 
com uma descrição do tipo comportamental (descrição VHDL ou Verilog, por 
exemplo). Um método HLS gera uma arquitetura a partir de uma descrição 
comportamental levando em consideração dados como área e atraso.  

A descrição de um circuito, utilizando uma linguagem de hardware (HDL), 
permite com que o projeto seja descrito rapidamente, independente de tecnologia. A 
linguagem HDL é muito utilizada na síntese de circuitos programáveis como CPLDs e 
FPGAs, porém pode-se também utilizar o conceito na síntese de circuitos em MPGA e 
em ASICs em geral.  

A Figura 5.1 apresenta um fluxo de projeto genérico para a implementação de 
um circuito programável por máscaras.  

Descrição  VHDL

Síntese Lógica

Mapeamento Tecnológico

Descrição do Leiaute

Síntese Física

 
FIGURA 5.1 – Fluxo do projeto genérico para um MPGA 
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Este fluxo é simplificado, pois não mostra as ferramentas de verificação, 
validação, testes e eventuais retornos no fluxo. Ele está dividido em 3 etapas principais: 
a síntese lógica, o mapeamento tecnológico e a síntese física. A etapa de síntese lógica 
transforma uma descrição comportamental de um sistema em uma descrição composta 
por redes de portas lógicas. A etapa de mapeamento lógico é responsável por 
implementar o circuito na metodologia desejada, utilizando por exemplo, blocos lógicos 
programáveis, biblioteca de células, geração automática de células e outros. Por fim, a 
etapa de síntese física é responsável por posicionar os elementos na planta baixa do 
circuito, conectá-los entre si e com os pinos de entrada e saída, etapas denominadas de 
posicionamento e roteamento, respectivamente. Conforme o tipo de implementação, o 
posicionamento e o roteamento serão diferentes. O leiaute estará implementado após 
todas estas etapas. 

O fluxo de projeto Maragata pode utilizar em parte ferramentas comerciais, 
como Maxplus2 da Altera [ALT98], Foundantion da Xilinx [XIL98a], Synopsys 
[SYN98] e outras, para a etapa de síntese lógica. Estas ferramentas são capazes de 
transformar uma descrição VHDL de um sistema em descrições de mais baixo nível 
como a descrição EDIF. A descrição EDIF (Electronic Design Interchange Format) 
[EDI99] possui várias versões (2.00, 3.00, 4.00) e com este formato pode-se descrever 
um projeto através de portas lógicas. A partir de uma descrição EDIF é possível 
sintetizar um circuito em qualquer tipo de metodologia de projeto (Standard Cell, Full 
Custom, Gate Array, FPGA e outras), basta que as demais ferramentas do fluxo de 
projeto possam trabalhar com esta descrição de entrada. 

A etapa de mapeamento tecnológico é atualmente realizada pela ferramenta SIS 
[SEN92]. A etapa de mapeamento tecnológico corresponde em restringir os elementos 
lógicos da descrição inicial e modificá-los a ponto de suas partes corresponderem às 
ULGs programáveis existentes. Esta ferramenta recebe uma descrição de entrada no 
formato BLIF. Este formato descreve o circuito através de tabelas verdade. 

Desta forma, precisou-se desenvolver um conversor EDIF para BLIF visando 
unir as ferramentas comerciais de síntese lógica com a ferramenta de mapeamento SIS. 
O conversor EDIF para BLIF  denominado de CONET [DAV99] (COnversor NETlist) 
foi baseado no conversor EDIF2H [KIN96].  

Após os circuitos serem mapeados para as ULGs, a ferramenta SIS gera uma 
outra descrição no formato BLIF. Então, é preciso ler esta descrição BLIF e gerar as 
programações das ULGs, conforme as tabelas verdade da descrição BLIF, em um 
arquivo. Nesta etapa, utiliza-se um programa que lê a descrição BLIF mapeada e gera as 
programações das ULGs, conforme as funções implementadas. Este programa 
denominado de PRULG [LIM99b] é baseado no Programa_de_TV. Ele gera um arquivo 
que será enviado para as ferramentas de posicionamento e roteamento, indicando onde 
deverão ser feitas as conexões do último nível de metal nas ULGs. 
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A etapa de posicionamento é responsável por distribuir a lógica na matriz do 
Maragata seguindo alguns critérios. O roteador é responsável por realizar as conexões 
entre as ULGs e as programações internas às ULGs. O posicionador [MOR96] e o 
roteador [JOH97] foram desenvolvidos para o Ágata, e estão sendo modificados e 
adaptados para a metodologia Maragata. 

O leiaute do Maragata é gerado a partir da matriz de ULGs através do traçado 
das programações das ULGs e das conexões entre elas. A Figura 5.2 mostra o fluxo da 
síntese de um circuito na metodologia Maragata. 

Descrição  VHDL

Síntese Lógica (VHDL para EDIF 2 00)

Descrição EDIF 2 00

CONET-EDIF2BLIF

Descrição BLIF

Mapeamento Tecnológico no SIS

Descrição BLIF

Posicionamento e Roteamento

Descrição da matriz com a
programação (LEIAUTE)

Programa PRULG

Descrição BLIF

 
FIGURA 5.4 – Fluxo do projeto para a metodologia Maragata utilizando o mapeador da 

ferramenta SIS 
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 6 Desenvolvendo ULGs para o Maragata 

A grande flexibilidade das ULGs justifica o interesse em construir matrizes pré-
difundidas compostos por ULGs customizados pela última camada de metal. 
Utilizando-se ULGs como elemento básico destes circuitos programáveis é possível 
aumentar a densidade lógica. Esta maior densidade lógica deve-se ao fato de uma ULG 
poder implementar mais funções lógicas que normalmente um gate array baseado em 
biblioteca oferece, e apresentar uma melhor utilização da área de silício pois não precisa 
de elementos de isolação.  

Quando células complexas são utilizadas em matrizes pré-difundidas, é possível 
otimizar área de silício projetando o tamanho de cada transistor adequadamente, e ainda 
considerando que pequenas  conexões já estão feitas. Os transistores internos às células, 
como não possuem grandes cargas capacitivas (fan-out), podem ser dimensionados em 
seu tamanho mínimo. Cada célula tem buffers na saída para assegurar um bom 
desempenho elétrico. 

As principais vantagens da metodologia Maragata em relação ao MPGA 
convencional são, como já mencionadas, menor custo e menor tempo de prototipação; 
maior densidade lógica; um desempenho elétrico maior ou compatível ao MPGA 
convencional devido a redução no número de conexões; um posicionamento mais fácil e 
um roteamento com um menor número de conexões devido a maior granularidade da 
célula lógica. Entretanto, algumas dificuldades deste método são: a ULG deve ser 
flexível o bastante para implementar eficientemente todos os tipos de circuitos (se não, 
partes da ULG não serão utilizadas resultando em uma diminuição da densidade lógica) 
e a necessidade de um mapeador tecnológico dedicado a matrizes com ULGs para um 
melhor aproveitamento de sua lógica. 

Existem diversas considerações na definição da arquitetura de uma ULG que 
irão influenciar a matriz do MPGA. Os principais objetivos são conseguir uma grande 
densidade lógica e flexibilidade. Uma alta densidade indica que a ULG deve ser tão 
complexa quanto possível, enquanto a flexibilidade indica que a ULG deve ser tão 
simples quanto possível. Existem ULGs que são melhores para alguns tipos de circuitos 
e piores para outros. Isto pode ajudar a justificar o desenvolvimento de ULGs 
específicas para alguns tipos de circuitos. Porém, por enquanto, o objetivo é 
desenvolver ULGs genéricas que sejam eficientes para a maioria dos circuitos. 

O desenvolvimento de ULGs para matrizes programáveis por máscaras 
utilizando apenas a última camada de metal foi dividido em três passos principais:  

• O projeto lógico, onde se estudou a configuração lógica da célula básica para 
que esta represente um grande número de funções lógicas. 
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• O projeto elétrico, onde se estudou a representação elétrica dos componentes 
lógicos da ULG, analisando o atraso, o número de transistores, o número de 
transistores em série,  a degradação do sinal, as capacitâncias, etc. 

• O projeto de físico, onde se estudaram topologias eficientes de leiaute para 
as ULGs, visando uma grande densidade, flexibilidade de programação e 
adequação à matriz. 

6.1 Projeto Lógico das ULGs 

O objetivo do projeto lógico é analisar o número de funções lógicas 
implementáveis pelas ULGs desenvolvidas. O estudo pretende fazer com que as células 
lógicas universais do projeto Maragata possam representar funções de 2 e 3 entradas, 
que são largamente utilizadas e, se possível, também as de 4 entradas. Estas ULGs 
precisam implementar circuitos sequenciais e, para isso, devem também implementar 
flip-flops. 

A Figura 6.1 mostra a primeira ULG proposta, denominada de ULG1. Esta ULG 
é muito simples e não é adequada para implementar flip-flops, pois seriam necessárias 4 
ULGs para implementar um flip-flop com set e reset. 
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C1

S1S1_n

Ent

            
FIGURA 6.1 – Célula lógica ULG1 composta por um multiplexador 2:1  

A ULG3 apresentada na Figura 6.2 é mais complexa que a ULG1. Ela realiza 
um maior número de funções lógicas, e além disso são necessárias apenas 2 ULGs para 
implementar um flip-flop com set e reset. 
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FIGURA 6.2 – Célula Lógica ULG3 composta por 3 multiplexadores 2:1  
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O capítulo 4 apresentou a ULG3 realizando um flip-flop mestre-escravo com set 
e reset (Figura 4.8). Visando aumentar a densidade lógica e a funcionalidade de cada 
célula lógica a ser utilizada, pensou-se em unir ULGs diferentes compondo um conjunto 
de ULGs. Este conjunto é denominado de cluster de ULGs e está descrito a seguir. 

6.1.1 Clusters de ULGs 

No capítulo 3 foi apresentado o conceito de cluster para FPGAs. Este conceito 
pode ser estendido para MPGAs baseados em ULGs como o Maragata. Neste caso o 
cluster possibilita duas melhorias importantes. São elas: 

• Redução no número de conexões no canal de roteamento. As conexões entre 
as ULGs agrupadas são feitas internamente ao cluster, aproveitando a 
disposição do leiaute das células. Este aproveitamento é maior para 
tecnologias com mais níveis de metal, onde há uma maior transparência 
sobre as células e grande parte das conexões internas pode ser realizada 
sobre as ULGs. 

• Aumento na flexibilidade lógica. O cluster composto por diversas células 
lógicas apresenta uma maior flexibilidade na implementação de um circuito, 
pois se pode utilizar uma ou mais células internas para a realização de uma 
função. Esta vantagem torna-se ainda maior para clusters formados por 
ULGs mistas. 

A Figura 6.3 apresenta um exemplo de cluster composto por duas ULGs 
diferentes caracterizando um cluster misto. Neste caso, há uma ULG composta por 
apenas um multiplexador, que pode realizar todas as funções de 2 entradas e algumas de 
3 entradas, e uma ULG composta por 3 multiplexadores, que pode realizar todas as 
funções de 3 entradas e algumas até 6 entradas. O conjunto destas duas ULGs pode 
realizar 138 classes das 222 classes NPN de funções de 4 entradas. 
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FIGURA 6.3 – Célula lógica CLUS2 (cluster de N=2) composta por 4 multiplexadores 
2:1  
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Este cluster, com N=2 (onde N é o número de células por cluster), não apresenta 
vantagem em termos de conexões, pois todas as entradas internas devem estar 
disponíveis externamente no cluster. Todavia, esta implementação representa um 
aumento muito grande na flexibilidade lógica de implementação de um circuito pois 
este cluster pode ser dividido e suas células utilizadas separadamente. 

Dado um circuito lógico a ser implementado pelo Maragata composto pelas 
células lógicas CLUS2, este circuito é decomposto em funções de 4, 3 e 2 entradas para 
então ser mapeado para estas células: 

• Se algumas funções de 4 entradas podem ser realizadas pelo CLUS1, 
então uma célula apenas é utilizada para implementar cada uma destas 
funções de 4 entradas. 

• Porém, se algumas funções de 4 entradas não puderem ser realizadas por 
apenas um CLUS1, então uma célula CLUS1 mais uma ULG de 3 
multiplexadores de uma outra célula CLUS1 poderá implementar está 
função.  

• As funções de 3 entradas podem ser implementadas na ULG de 3 
multiplexadores e as funções de 2 entradas podem ser implementadas na 
ULG de 1 multiplexador. 

Estas características devem ser devidamente aproveitadas pelo mapeador 
tecnológico e devidamente tratadas pelo posicionador e roteador. 

A Figura 6.4 apresenta um outro exemplo de cluster misto composto por 3 
ULGs. Neste caso há uma ULG composta por apenas um multiplexador, que pode 
realizar todas as funções de 2 entradas e algumas de 3 entradas, e duas ULGs compostas 
por 3 multiplexadores, que pode realizar todas as funções de 3 entradas e algumas até 6 
entradas. O conjunto destas 3 ULGs pode realizar todas as funções de 4 entradas.  

Este cluster com N=3, pode representar uma redução no número de conexões no 
canal de roteamento conforme a utilização do cluster pelo mapeador tecnológico. Esta 
implementação também representa um aumento muito grande na flexibilidade lógica de 
implementação de um circuito pois este cluster pode ser dividido e suas células 
utilizadas separadamente.  

Dado um circuito lógico a ser implementado por estas células lógicas CLUS2, é 
necessário apenas 1 célula para implementar 1 função de 4 entradas ou 2 funções de 3 
entradas e 1 de 2 entradas ou ainda combinações de funções de 2 e 3 entradas. 
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FIGURA 6.4 – Célula lógica CLUS3 (cluster de N=3) composta por 7 multiplexadores 

2:1  

A tabela 6.1 mostra o número de classes NPN de funções de 2, 3 e 4 entradas 
realizadas por cada ULG desenvolvida para o Maragata. E a tabela 6.2 mostra uma 
comparação entre as ULGs do Maragata, a célula da Actel e a ULG desenvolvida por 
Lin. 

TABELA 6.1 – Classes NPN implementadas pelas ULGs-Maragata 

ULGs # 
MUX 

# 
INV 

Classes NPN  
2 entradas 

Classes NPN 
3 entradas 

Classes NPN 
4 entradas 

ULG1 1 2 4 (todas) 5 (62 funções)  5 (166 funções) 
ULG3 3 3 4 (todas) 14 (todas) 30 (1422 funções) 
CLUS2 4 4 4 (todas) 14 (todas) 138 (42240 funções) 
CLUS3 7 9 4 (todas) 14 (todas) 222 (todas)  

 

TABELA 6.2 – Comparação do número de classes NPN de funções lógicas de 2, 3 e 4 
entradas implementáveis pela célula da Actel (com e sem a porta OR), pela I-Semi-ULG 

[LIN97] e pelas ULGs-Maragata 

 Actel 
 (c/ OR) 

Actel 
(s/ OR) 

I-Semi-
ULG(A,4,3) 

ULG1 ULG3 CLUS2 CLUS3 

# Entradas  8 7 4 3 6 7 15 
# transistores*  38 34 34 10 24 32 60 

2 ent 4 4 4 4 4 4 4 
3 ent 10 10 10 5 14 14 14 

Classes 
NPN 

4 ent 22 18 11 5 30 138 222 
Outras funções até 8 7 4 3 6 8 13 
*  considerando a implementação dos multiplexadores das ULGs-Maragata por portas de transmissão. 
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Os resultados apresentados, obtidos pelo Programa_de_TV, mostram que as 
ULGs desenvolvidas para o Maragata implementam um número bem maior de funções 
lógicas que as células da Actel e a ULG desenvolvida em [LIN97], mesmo utilizando 
um número menor de transistores. 

6.2 Projeto Elétr ico das ULGs 

Na etapa de projeto elétrico, estudaram-se formas de implementação das ULGs 
desenvolvidas, de modo a se obter um bom desempenho elétrico e uma área reduzida. 
Algumas características principais foram analisadas: 

� número de transistores por ULG: quanto maior o número de transistores, 
maior será a área da ULG; 

� configurações com até 3 transistores em série para reduzir o atraso interno da 
ULG. Por exemplo, ao escolher uma  função lógica nand que possui 2 
transistores em série do tipo N em comparação a função nor que possui dois 
transistores em série do tipo P, ganha-se em velocidade com a função do tipo 
nand já que os transistores do tipo N chaveiam mais rapidamente que os 
transistores do tipo P; 

� a profundidade lógica e chaveamento dos transistores: quanto menor o 
chaveamento, menor será a potência dissipada. 

Os multiplexadores das ULGs foram implementados através de portas de 
transmissão ao invés de serem implementados por portas CMOS estáticas como nands. 
Desta forma, utilizando portas de transmissão na implementação dos multiplexadores 
das ULGs, não apenas o número de transistores é reduzido, mas também a potência 
dissipada. A Figura 6.6 mostra um multiplexador 2:1 implementado através de duas 
portas de transmissão. 

Os multiplexadores poderiam ter sido implementados por transistores de 
passagem NMOS, porém esta solução foi evitada devido a degradação do sinal de 
entrada. Os transistores de passagem NMOS por serem simples e rápidos podem 
implementar circuitos lógicos complexos com um baixo número de transistores. Isto 
reduz as capacitâncias parasitas e torna o circuito mais rápido. Porém um transistor de 
passagem apenas conduz uma das tensões de sua entrada sem degradação, ou VDD 
(para transistores PMOS) ou GND (para transistores NMOS), o que impossibilita o seu 
uso sem que haja um reforçador (buffer) de sinal após ele.  
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FIGURA 6.6 – Multiplexador 2:1 implementado por porta de transmissão 

Dada uma rede de portas de transmissão, como mostra a Figura 6.7, pode-se 
representar cada porta de transmissão como uma resistência, e as conexões entre elas 
como capacitâncias. A porta de transmissão é representada por uma resistência porque 
ela não é uma chave ideal. Segundo [RAB96], o atraso em uma rede de portas de 
transmissão é proporcional ao quadrado do número de portas de transmissão em série. 
Para se manter um baixo atraso é preciso usar um buffer após m portas de transmissão, 
onde se estima que m é igual a 3 ou 4, nas tecnologias atuais. Este é um caso típico onde 
a inserção de buffers nos caminhos mais longos torna o circuito mais rápido.  

 
FIGURA 6.7 – Modelagem de uma rede de portas de transmissão. 

Nas ULGs desenvolvidas são utilizadas no máximo 3 portas de transmissão em 
série, e logo após um buffer o que assegura um bom desempenho elétrico no circuito.  
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As ULGs foram simuladas utilizando a ferramenta HSPICE [HSP96]. 
Parâmetros de extrema importância para o projeto resultam de simulações para 
validação elétrica e para avaliação de atrasos intrínseco e fan-out, assim como da 
resistência de saída da célula e da estimativa da capacitância de entrada. A seguir estão 
descritos alguns itens considerados para a caracterização de cada ULG. 

6.2.1 Capacitância de Entrada 

A capacitância de entrada é proporcional à capacitância da porta (gate) dos 
transistores de entrada. Esta por sua vez é proporcional à capacitância do óxido (que 
separa o polisilício do substrato), à largura do canal (W) e ao comprimento do canal (L) 
do transistor. 

 Cg = Cox.W.L       [1] 

6.2.2 Comportamento Dinâmico 

Os atrasos de cada ULG foram medidos sem carga na saída (atraso intrínseco) e 
para 3 valores de carga na saída (10fF, 50fF e 100fF). A forma de onda utilizada como 
entrada  é um pulso quadrado com um tempo de subida 0.6ns e um tempo de descida de 
0.6ns. 

O atraso de propagação de uma porta é definido como o tempo de propagação de 
um sinal através desta porta. Este tempo é medido entre o tempo em que o sinal de 
entrada encontra-se a 50% do seu valor e o tempo em que o sinal de saída também se 
encontra a 50% do seu valor. O tplh é o atraso de propagação na subida de um sinal (low-
to-high) e o tphl é o atraso de propagação na descida de um sinal (high-to-low). A Figura 
6.8 mostra estes atrasos. 
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FIGURA 6.8 – Caracterização dos atrasos de uma porta lógica 

O tempo total de propagação é calculado pela média de tplh e tphl: 

),( phlplh ttMAXtp =      [2] 
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Visando uma melhor definição do comportamento dinâmico, os tempos de 
subida do sinal de saída e o tempo de descida do sinal de saída são levados em conta. O 
tempo de subida (tr) e o tempo de descida (tf) são calculados entre os 10% e os 90% do 
valor do sinal. 

A carga de saída (CL) tem influência direta no atraso de propagação (tp).  Onde 
este pode ser estimado a partir da equação [RAB96]:  
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onde Kp e Kn são os fatores de ganho : �
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6.2.3 FAN-IN e FAN-OUT 

  O Fan-out de uma porta é definido como o número de outras portas a serem 
carregadas por esta porta. Estas outras portas estão todas conectadas na saída desta 
porta. Fan-in de uma porta é definido como a carga que as entradas representam. A 
função que define o comportamento do fan-out de uma célula pode ser obtida através de 
simulações desta célula com diferentes cargas de saída (CL). A função a seguir define o 
tempo de atraso em relação a carga da saída, e foi extraída das simulações das ULGs.  
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6.2.4 Resistência de Pull-Up e Pull-Down 

A resistência de PULL-UP é calculada no momento de subida (carga do 
capacitor de saída), conforme o tpLH, e a resistência de PULL-DOWN é calculada no 
tempo de descida (descarga do capacitor), conforme o tpHL. O forma de onda da tensão 
na saída da célula, durante a carga ou a descarga de CLoad, segue uma curva logarítmica 
(ln). A constante desta aproximação é o valor da tensão de saída, quando esta está a 
50% do valor de VDD, ln(0,5) [RAB96]. 

)5,0ln(
)(

⋅
≅−

Load

pLH
uppull C

t
sR     [5] 

 
onde:  

Rpull-up(s) : resistência de pull-up da saída s  
TpLH : atraso na descida (50% a 50% de VDD) do sinal s  
CLoad : capacitância na saída s 
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onde:  
Rpull-down(s) : resistência de pull-up da saída s  
TpHL : atraso na descida (50% a 50% de VDD) do sinal s  
CLoad : capacitância na saída s 

Os dados de capacitância parasitas e área de dreno e fonte dos transistores foram 
extraídos do leiaute e utilizados na simulação das ULGs. As simulações foram 
realizadas para 4 valores de carga de saída: 10 fF, 50fF, 100fF e sem carga. A tabela 6.3 
mostram os resultados das simulações para a ULG1 e a ULG3, respectivamente. 

TABELA 6.3 – Desempenho elétrico da ULGs desenhadas na tecnologia AMS 0,8µm 
com dois níveis de metal 

ULG1 
Entrada CL tphl (ns) tplh (ns) tr (ns) tf (ns) 

Sem 0,15 0,18 0,32 0,34 
10 fF 0,16 0,21 0,33 0,36 
50 fF 0,23 0,30 0,38 0,40 

A 
B 

100 fF 0,32 0,44 0,45 0,46 
Sem 0,15 0,20 0,74 0,50 
10 fF 0,17 0,24 0,76 0,52 
50 fF 0,23 0,31 0,82 0,57 

Ent 

100 fF 0,32 0,45 0,89 0,62 
Sem 0,14 0,17 0,44 0,53 
10 fF 0,16 0,20 0,46 0,54 
50 fF 0,22 0,30 0,52 0,59 

C1 

100 fF 0,31 0,43 0,58 0,65 
ULG3 

Entrada CL  tphl (ns) tplh (ns) tr (ns) tf (ns) 
Sem 0,15 0,21 0,47 0,48 
10 fF 0,17 0,23 0,49 0,49 
50 fF 0,24 0,33 0,55 0,54 

A 
B 
C 
D 100 fF 0,33 0,45 0,61 0,61 

Sem 0,16 0,21 1,00 0,70 
10 fF 0,18 0,25 1,02 0,71 
50 fF 0,25 0,35 1,08 0,77 

Ent 

100 fF 0,33 0,48 1,15 0,83 
Sem 0,14 0,21 0,53 0,59 
10 fF 0,17 0,22 0,55 0,61 
50 fF 0,24 0,32 0,61 0,50 

C1 

100 fF 0,35 0,43 0,67 0,71 
Sem 0,16 0,22 0,63 0,72 
10 fF 0,16 0,23 0,66 0,75 
50 fF 0,24 0,32 0,72 0,79 

C2 

100 fF 0,33 0,45 0,78 0,85 

6.3 Projeto Físico das ULGs  

As ULGs foram desenvolvidas na tecnologia CMOS utilizando as regras AMS 
0,8 µm com dois níveis de metal [AMS98]. Esta tecnologia foi escolhida pois o gate 
array, utilizado para comparações de área e desempenho elétrico com o Maragata, está 
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descrito nesta tecnologia. As camadas físicas da tecnologia AMS 0.8µm utilizadas no 
leiaute das ULGs são: polisilício (cor vermelha), difusão N (cor verde), implante N (cor 
verde), difusão P (cor roxa), implante P (cor rosa), poço N (cor cinza), metal 1 (cor 
azul), metal 2 (cor cinza), contato (cor preta) e via (cor cinza). O Editor de Leiaute 
denominado L-Edit do sistema Tanner [TAN98] foi utilizado para o desenvolvimento 
das ULGs. 

A metodologia adotada é baseada na estrutura de bandas. Uma banda é definida 
como sendo o espaço entre duas linhas de alimentação sucessivas (VDD e GND). Todas 
as ULGs foram desenhadas em apenas uma banda. A distância entre as linhas de 
alimentação define a altura padrão da ULG e consequentemente a altura da banda na 
matriz. 

A direção paralela às linhas de alimentação é definida como direção horizontal. 
Internamente às ULGs, o uso de metal 1 é livre, e o uso de metal 2 é evitado para que 
este seja usado na programação das ULGs. Isto resulta em trilhas verticais de metal 2 
percorrendo as ULGs separadas por uma distancia mínima seguindo as regras de 
projeto. Cada trilha possui largura equivalente a uma via, que neste caso é 2 µm.  

Os transistores são projetados sob tais trilhas utilizando difusões e polisilício. 
Algumas destas trilhas verticais são transparentes ao  metal 2, desta forma há um 
caminho para a conexão de um canal de roteamento para outro através das ULGs. Não é 
preciso afastar uma ULG da outra para criar um caminho (feedthrough), já que este já 
existe dentro da ULG. 

A programação das ULGs é realizada em metal 2, respeitando a direção vertical  
sobre as ULGs e o roteamento é feito também em metal 2 na horizontal, sobre o canal 
de roteamento. O canal de roteamento é composto por fios verticais em metal 1 de 
tamanho fixo como está apresentado no capítulo 8. 

Todas as entradas e saídas das ULGs estão em metal 2, ou seja há uma via em 
cada entrada e saída esperando o roteamento externo. As linhas de alimentação (ground 
e vdd) estão em metal 1.  

Visando obter um leiaute com uma área mínima, utilizaram-se transistores com 
uma largura de canal (W) próximo ao tamanho mínimo, sempre que possível. Isto deve-
se ao fato dos transistores das saídas serem dimensionados como buffers.  

O conceito apresentado no item 4.5 visa restringir o número de programações 
das entradas da ULG, aumentando a densidade do leiaute. As Figuras 4.19 e 4.20 
mostram as possíveis conexões para a ULG1 e a ULG3, respectivamente. O leiaute da 
ULG1 e da ULG3 foram projetados utilizando este conceito. Porém, devido a 
necessidade do roteador utilizar os sinais de entrada, saída e os sinais de programação 
no topo e na base da célula, não puderam ser feitas otimizações extras no leiaute através 
de restrições nas conexões. 
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O leiaute da ULG3 foi desenvolvido primeiramente sem o inversor da entrada. A 
primeira versão do leiaute utilizou o conceito de gerenciamento de trilhas, onde os fios 
de polisilício tem roteamento preferencial na vertical e os fios de metal 1 na horizontal.  

A Figura 6.9 ilustra este leiaute que ocupa 24 trilhas verticais de metal 2. 

 
FIGURA 6.9 – Leiaute I da ULG3 sem inversor de entrada no processo da AMS 0,8 µm 

com 2 níveis de metal 

A Figura 6.10 mostra uma outra versão de leiaute para a ULG3 sem o inversor 
de entrada. Este outro leiaute está mais compacto, ocupa 22 trilhas verticais de metal 2, 
mostrando uma redução de área de aproximadamente 10%. 

 
FIGURA 6.10 – Leiaute II da ULG3 sem inversor de entrada no processo da AMS 0,8 

µm com 2 níveis de metal 

A tabela 6.4 mostra o número de transistores necessários para cada ULG e a área 
correspondente. A ULG3, CLUS2 e CLUS3 são capazes de implementar flip-flops do 
tipo D com set e reset em sua lógica. A tabela 6.5 mostra o número de ULGs necessário 
para implementar um flip-flop e consequentemente a área necessária. 
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TABELA 6.4 – Características do leiaute das ULGs  

ULG # transistores Área (µµµµm2) Densidade (tr /mm2) 
ULG1 12 1057 11357 
ULG3 22 1922 11446 
CLUS2 34 3000 11333 
CLUS3 50 5000 10000 

 

TABELA 6.5 – Área de um Flip-Flop Mestre-Escravo com set e reset implementado 
pelas ULGs   

ULG # ULGs Área (µµµµm2) 
ULG3 2 3844 
CLUS2 1 3000 
CLUS31 1 5000 

1 ULG-7MUX pode implementar um registro de 1 bit. 

A Figura 6.11 mostra o leiaute da ULG1. Essa ULG ocupa 11 trilhas verticais de 
metal 2. A tabela 6.6 mostra as características da ULG1 em relação ao seu projeto físico 
e elétrico. As trilhas verticais são denominadas de T1, T2, … e assim por diante, da 
esquerda para a direita. As entradas A e B podem ser programadas a VDD, GND, a uma 
entrada externa ou a esta entrada externa negada. Estas programações são feitas em 
metal 2. 

 
FIGURA 6.11 – Leiaute da ULG1 no processo da AMS 0,8 µm com 2 níveis de metal 
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TABELA 6.6 – Características da ULG1 
ULG1 

Descrição Porta lógica universal com 1 multiplexador e 2 inversores 
Tecnologia CMOS 

Regras AMS 0.8µm CMOS Design Rule 
Transparência Em metal 2 nas trilhas T1 e T10 

Largura 34,1 µm 
Dimensões 

Área 1057 µm2 
Número de transistores 12 

A ou B 0,77 fF Capacitância de 
entrada C1 2,79 fF 

Fan-out 0,74+1,5.Cload 
RPU 6.347 Ω 

Elétricas 

Resistência de 
saída RPD 4.616 Ω 

A T8 
B T5 
C1 T3 

Entradas 

Ent T2 
S T11 

Características 

Posição 

Saídas 
S’  T9 

A Figura 6.12 mostra o leiaute da ULG3 completa. Esta ULG ocupa 20 trilhas 
verticais de metal2. Suas características estão descritas na tabela 6.7. As entradas A, B, 
C e D podem ser conectadas a VDD, GND, a uma entrada externa ou a esta entrada 
externa negada. Estas programações são feitas em metal 2.  

 
FIGURA 6.12 – Leiaute da ULG3 no processo da AMS 0,8 µm com 2 níveis de metal 
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TABELA 6.7 – Características da ULG3 
ULG3 

Descrição Porta lógica universal com 3 multiplexador e 3 inversores 
Tecnologia CMOS 

Regras AMS 0.8µm CMOS Design Rule 
Transparência Em metal 2 nas trilhas T1, T13, T14 e T15 

Largura 62,00 µm 
Dimensões 

Área 1922 µm2 
Número de transistores 22 

A, B, C ou D 0,77 fF 

C1 2,79 fF 

Capacitância de 
entrada 

C2 4,42 fF 

Fan-out 1,00+1,5.Cload 
RPU 6.492 Ω 

Elétricas 

Resistência de 
saída RPD 4.760 Ω 

A T5 
B T8 
C T12 
D T9 
C1 T17 

Entradas 

C2 T3 
S T20 

Características 

Posição 

Saídas 
S’  T18 

A Figura 6.13 mostra a ULG3 programada para realizar uma função de 3 
entradas cujas entradas são X, Y e Z. As conexões são feitas em metal 2 
preferencialmente na vertical. Note-se que, após a programação, há trilhas verticais 
livres, ou seja, transparências verticais da célula, que podem ser usadas para passar as 
conexões de um canal de roteamento para outro.  

A função implementada é ZYXZYXF ++= . A Figura 6.14 mostra o 
esquemático desta função realizada por portas CMOS estáticas. A implementação desta 
função no Ágata, um MPGA programável pelo último nível de metal composto por 
transistores justapostos, encontra-se na Figura 6.15. Pode-se comparar estas duas 
implementações no que diz respeito a área da lógica e a área ocupada pelo canal de 
roteamento. A área da função F implementada no Maragata e no Ágata é de 1922 µm2 e 
de 5525 µm2, respectivamente. A implementação realizada no Maragata, neste caso, 
apresenta uma redução de área de 65%. A função lógica F foi mapeada a mão para a 
ULG3 e para a biblioteca do Ágata, porém, para circuitos maiores, o mapeamento deve 
ser feito automaticamente utilizando uma ferramenta de síntese lógica apropriada.  

Visando implementar circuitos maiores nas metodologias Maragata e Ágata, 
formas de mapeamento foram estudas, em especial, a ferramenta de SIS. O capítulo a 
seguir mostram estes mapeamentos tecnológicos. 



 94 

 
FIGURA 6.13 –ULG3 implementando uma função de 3 entradas  

X

Y

Z
F

 

FIGURA 6.14 –Representação esquemática da função ZYXZYXF ++=  por portas 
lógicas CMOS estáticas (22 transistores) 

 

FIGURA 6.15 –Implementação da Função ZYXZYXF ++=  em portas lógicas 
CMOS estáticas no Ágata (34 transistores) 

Banda de transistores 
com as programações em 

metal2 compondo as 6 
células lógicas 

Canal de 
roteamento  
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7 Mapeamento Tecnológico para ULGs 

Este capítulo tem como objetivo mostrar exemplos de mapeadores tecnológicos 
e suas principais características. O item 7.5 mostra como foi feito o mapeamento de 
circuitos lógicos para as ULGs desenvolvidas para a metodologia Maragata. Desta 
forma, foram obtidos resultados comparativos de densidade lógica e desempenho 
elétrico em relação a um MPGA convencional programável pelo último nível de metal. 

A síntese lógica de um circuito pode ser divida em dois procedimentos 
principais [JAC96]. A primeira etapa é composta pela decomposição lógica e a 
minimização multinível, que constitui o que se chama de síntese independente da 
tecnologia. A segunda etapa é a fase ligada à tecnologia, onde o circuito será 
implementado. Esta etapa é chamada de mapeamento tecnológico. O mapeamento 
consiste na implementação de uma rede Booleana em termos de dispositivos providos 
pela tecnologia alvo. 

Uma das tarefas fundamentais na síntese multinível é a decomposição lógica. A 
decomposição lógica visa redescrever uma função lógica em termos de subfunções mais 
simples. O resultado da decomposição é uma rede Booleana que descreve uma função 
lógica equivalente à original. A rede Booleana assim obtida pode então ser mapeada 
para a tecnologia alvo. Esta adequação nem sempre reduz a lógica, em algumas vezes 
pode ser necessário duplicar a lógica em algumas partes para o mapeamento tecnológico 
ser mais eficiente. A etapa de decomposição lógica particiona a lógica conforme as 
células disponíveis preparando o circuito para a etapa de mapeamento. 

Os métodos de decomposição visam à geração de redes Booleanas otimizadas 
com relação a um ou mais critérios de custo. Estas redes podem ser diretamente 
mapeadas para a tecnologia alvo. Os nós que implementam funções complexas podem 
ser quebrados numa rede de nós mais simples, através da decomposição lógica. A 
decomposição pode ser usada para aumentar a granularidade da descrição lógica, isto é, 
representar a rede a partir de primitivas lógicas mais simples. Isso é utilizado, por 
exemplo, na preparação para o mapeamento tecnológico em sistemas de síntese como o 
SIS, onde a rede é decomposta em funções com apenas duas entradas [BRA87].  

A minimização lógica de um circuito pode ser definida como a manipulação de 
uma determinada representação de funções lógicas visando a redução ou simplificação 
de um critério de custo. Existem diversos critérios de custo importantes. No que diz 
respeito à implementação de circuitos, pode-se citar a testabilidade de um circuito, a 
área de silício, o desempenho elétrico e potência dissipada como fatores importantes. 
Além destes, um outro critério de minimização importante refere-se à complexidade 
computacional da representação e manipulação de funções Booleanas. Neste caso, é 
interessante representá-las da maneira mais compacta possível e reduzir o custo de 
armazenamento e o custo das operações lógicas. 



 96 

Além do fator tecnológico, existem maneiras de sintetizar um circuito que levam 
a uma redução da potência dissipada, como  por exemplo reduzir o número de 
transições em série até estabilizar os valores de suas saídas. 

As aproximações do custo de implementação, utilizadas para orientar a síntese 
lógica, dependem do estilo de implementação (design style) adotado. Um circuito 
realizado com portas lógicas tem seu custo estimado em termos do número total de 
literais presentes na rede Booleana [JAC96]. Circuitos baseados em dispositivos 
programáveis como os FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) podem exigir outros 
tipos de aproximações de custo. Por exemplo, em dispositivos baseado em Lookup 
Tables (LUTs), como os da Xilinx [XIL98a], o custo da implementação é medido em 
termos do número de blocos lógicos utilizados, onde cada bloco implementa qualquer 
função lógica com até n entradas. Um outro exemplo de função custo  é o FPGA da 
Actel. Seus blocos lógicos básicos são construídos com multiplexadores de duas 
entradas e sinais de controle. Nestes casos, o custo da implementação pode ser estimado 
pelo tamanho do BDD que representa a função lógica. 

Existem diversas técnicas para realizar o mapeamento. Estas técnicas são 
adaptadas para explorar aspectos específicos da tecnologia de implementação associada 
a uma função custo que deverá ser minimizada. As tecnologias ou estilos de 
implementação provêem dispositivos para implementação de circuitos lógicos que 
podem ser bastante diferenciados. Pode-se dividir estes dispositivos da seguinte 
maneira: 

• dispositivos programáveis: são componentes compostos por blocos lógicos 
que podem ser programados pelo usuário ou por máscaras de metal [XIL98, 
ACT98, CHI98a]. Sua principal característica é a funcionalidade do bloco 
lógico programável. Esta funcionalidade deve ser informada ao mapeador 
para que este possa mapear os funções lógicas para os respectivos blocos 
lógicos da matriz do circuito programável 

• dispositivos baseados em biblioteca de células: são compostos por um 
número finito de componentes lógicos pré-definidos que compõem uma 
biblioteca [CAR96]. Cabe ao mapeamento selecionar dentre os componentes 
disponíveis o conjunto que melhor implementa a rede Booleana desejada 
seguindo critérios de área e desempenho elétrico. 

• geradores de módulos: em estilos de implementação baseados em geradores 
de módulos não existe um dispositivo pré-definido como nos casos acima. O 
gerador é um programa que cria um módulo que implementa uma 
determinada função lógica, especificada usualmente como uma rede de 
transistores [MOR93]. 

O mapeamento pode ser modelado como um processo que recebe como entrada 
uma rede Booleana e produz como saída uma rede de dispositivos da tecnologia 
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selecionada. Os algoritmos de mapeamento preocupam-se apenas com a seleção dos 
dispositivos que implementam a rede da maneira mais econômica. O processo de definir 
a localização dos dispositivos na pastilha de silício e realizar a sua interconexão física é 
uma etapa posterior ao mapeamento, realizada pelo sistema de síntese de leiaute ou 
síntese física. 

7.1 Mapeamento Tecnológico para Lookup Tables (LUTs) 

As LUTs podem representar um grande número de funções lógicas, muito maior 
do que o número de funções lógicas de uma biblioteca Standard Cell ou Gate Array. Por 
este motivo,  o mapeamento para blocos lógicos baseados em LUTs possui dificuldades 
se for a partir de uma biblioteca pré-definida. Os mapeadores podem visar minimizar 
número de LUTs ou a redução do número de níveis de LUTs no circuito final. 

Existem diversos mapeadores para LUTs, entre eles: Chortle-crf [FRA91], mis-
pga [MUR90] e Xmap [KAR91b].  

No mapeador Chortle, a descrição do circuito é decomposta em uma floresta de 
árvores binárias para então serem mapeadas para LUTs. A inovação do mapeador 
Chortle é o algoritmo bin-packing, onde a decomposição da lógica ocorre de maneira 
simultânea ao mapeamento, resultando em uma redução no número de LUTs. O desafio 
é decompor cada nó do circuito para assim reduzir o número de LUTs necessário no 
mapeamento. O mapeador Chortle-crf visa diminuir o número de LUTs no circuito final 
e o Chortle-d procura diminuir o número de níveis de LUTs. 

O mapeamento para LUTs utilizando o mis_pga é dividido em duas etapas. A 
primeira etapa é a decomposição lógica do circuito de entrada. Nesta etapa cada nó do 
circuito é decomposto para garantir que este nó seja mapeado para apenas uma LUT de 
n entradas. A segunda etapa é o mapeamento, onde, por métodos heurísticos, tenta-se 
diminuir o número de LUTs. Na fase de decomposição, são utilizados 4 métodos 
diferentes. O primeiro método é baseado na decomposição de Roth-Karp, o outro 
baseado na extração de kernels, o terceiro método é o bin-packing introduzido por 
Chortle e o último é o fatoramento de Shannon. Comparando o mapeador Chortle-d e o 
mapeador mis_pga [MUR91] constatou-se que o mis-pga utiliza 6% mais níveis de 
LUTs porém necessita de 31% a menos de LUTs para implementar 27 circuitos do 
benchmarck MCMC. 

O mapeador Xmap para blocos lógicos baseados em LUTs foi desenvolvido 
para os blocos lógicos da família XC3000 da Xilinx. Este mapeador utiliza dois passos 
para decompor o circuito de entrada. O primeiro passo é decompor o circuito em uma 
rede if-then-else DAGs (Direct Acyclic Graph) [KAR90]. Em uma rede if-then-else 
DAGs, cada nó é representado por um multiplexador 2:1. Para LUTs de 3 ou mais 
entradas, cada um destes nós pode ser implementado por uma única LUT de n entradas. 
O segundo passo é percorrer toda a rede decomposta das entradas primárias  às saídas 
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primárias e marcar os nós a serem implementados por LUTs de uma saída. Resultados 
mostram que o Xmap necessita 13% a mais de LUTs do que o mapeador Chortle, porém 
é 16 vezes mais rápido  para 27 circuitos do benchmark MCNC [BRO92]. 

7.2 Mapeamento Tecnológico para Multiplexadores 

A função do mapeador tecnológico para blocos lógicos baseados em 
multiplexadores é determinar a personalização destes blocos para a implementação do 
circuito desejado. Existem basicamente dois tipos de mapeamentos: o mapeamento por 
biblioteca e o mapeamento direto. O mapeamento por biblioteca, como o nome já diz, é 
baseado em uma biblioteca contendo todas as funções lógicas realizadas pelo bloco 
lógico composto de multiplexadores. Para a célula da Actel, por exemplo, a biblioteca 
criada para o mapeador do SIS possui 700 funções lógicas diferentes. Este número é 
pequeno se comparado ao número de funções de uma LUT. Mapeadores para 
bibliotecas de 200 a 300 funções lógicas apresentam geralmente bons resultados mas 
são considerados lentos para bibliotecas maiores [DEV94]. 

O mapeamento direto para blocos lógicos compostos por multiplexadores é 
baseado na construção de BDDs. Como foi visto no capítulo 4, os BDDs podem ser 
vistos como uma rede de multiplexadores 2:1. Neste mapeamento, o circuito lógico é 
descrito através de multiplexadores de 2 entradas ao invés de nands de 2 entradas. A 
partir desta descrição, constroi-se uma floresta de árvores e é feita uma cobertura destas 
árvores utilizando o grafo padrão (bloco lógico). Outras transformações como 
redecomposição são utilizadas para melhorar os resultados. 

Exemplos de mapeadores para blocos lógicos baseados em multiplexadores são: 
mis-pga [MUR90, MUR92], Amap [KAR91a], Xmap [KAR91b] e Proserpine [ERC91]. 

7.3 Ferramenta SIS  

SIS (System for Sequential Circuits Synthesis) [SEN92] é uma ferramenta para 
síntese e otimização de circuitos combinacionais e sequenciais. Esta ferramenta foi 
desenvolvida em Berkeley e inclui diversos algoritmos de assinalamento de estados, 
minimização de estados, retiming, otimização e decomposição de funções, mapeamento 
tecnológico, verificação e análise de timing. 

A entrada de um circuito lógicos no SIS pode ser feita principalmente de duas 
maneiras: uma descrição netlist do circuito e uma descrição de uma máquina de estados  
finitos. A descrição netlist é descrita no formato BLIF (Berkeley Logic Interchange 
Format), que consiste em uma descrição de funções combinacionais com uma saída 
apenas e latches. A descrição de uma máquina de estados pode ser descrita no formato 
KISS utilizado nos programas de assinalamento de estados e minimização de estados. O 
anexo 1 mostra um exemplo destas descrições. 
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A otimização lógica de um netlist de um circuito combinacional pode ser feita 
com o comando simplify, se este circuito possui dois níveis lógicos, ou com o 
comando full_simplify, se este circuito for multi-nível. Em um circuito de dois 
níveis lógicos em sua profundidade, o sinal da entrada passa por no máximo duas portas 
lógicas. Exemplos destes circuitos são os PLAs e PALs. Os circuitos multiníveis 
possuem um número variável de níveis lógicos. Existe um script no SIS utilizado para 
otimizar a descrição de entrada chamado de script.rugged. Esta otimização visa 
diminuir o número de portas lógicas no circuito. Este script deve ser rodado quantas 
vezes forem necessárias até o resultado ser o mais próximo ao desejado. O número 
necessário de comandos script.rugged varia para cada circuito. O valor mínimo de 
portas lógicas pode ser obtido após várias interações porém resta saber se este mínimo é 
um mínimo local ou um mínimo global como ilustra a Figura 7.1. Nem sempre esta 
otimização é benéfica para o mapeamento. Há circuitos que quando mapeados possuem 
melhores resultados em termos de área quando não são otimizados. 

Número de scrip.rugged rodados no SIS

N
úm

ero de portas lógicas

Mínimo local

Mínimo global

 
FUGURA 7.1 – Gráfico representando o mínimo local e o mínimo global de portas 

lógicas em circuitos lógicos otimizados no SIS com o comando script.rugged 

As técnicas algébricas de otimização de circuitos no SIS são baseadas em 
decomposição de kernels. Kernels ou cernes, são subexpressões lógicas de uma função 
lógica que são bons candidatos a divisores lógicos.  A idéia básica é procurar 
subexpressões que são observadas várias vezes nos nós da rede do circuito e extraí-las. 

Existem três tipos de mapeamento tecnológico na ferramenta SIS. O primeiro 
tipo de mapeamento é baseado em uma biblioteca. Neste caso, uma biblioteca genlib 
deve ser lida com o comando read_library file.genlib. Esta biblioteca 
possui dados como área e atraso elétrico de cada componente desta biblioteca. O 
comando map mapeia o circuito para esta biblioteca. Este mapeamento utiliza o 
algoritmo de cobertura de árvore (tree-covering) [DET87]. O circuito é decomposto em 
portas NANDs de 2 entradas e inversores e então partes do circuito são cobertas pelos 
componentes da biblioteca. Os dados de atraso e área dos componentes são utilizados 
como critérios de otimização. Este tipo de mapeamento pode ser utilizado para circuitos 
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do tipo Standard Cell, Sea-of-Gates ou mar-de-células [GUN95] e MPGAs baseados em 
biblioteca (Ex: Ágata [CAR96]). 

O mapeador tecnológico para Lookup Tables de n entradas e o mapeador 
tecnológico para blocos lógicos baseados em multiplexadores são os outros dois tipos de 
mapeadores existentes na ferramenta SIS, que podem ser utilizados para circuitos 
programáveis como FPGAs e MPGAs. A tabela 7.1 mostra os principais comandos de 
mapeamento destes três tipos de mapeadores tecnológicos. 

TABELA 7.1 – Comandos de mapeamento da ferramenta SIS 

 
Mapeamento lógico de circuitos baseados em biblioteca 

 
map –m 0 Mapeamento de circuitos para a biblioteca genlib 

conforme o critério de área dos componentes 
 

Mapeamento lógico de circuitos baseados em LUTs* 
 

xl_part_coll –m  –g  2 –n n Mapeamento nó a nó. Realiza uma partição através do 
colapso de nós em seus fan-outs. 

xl_coll_ck –n n Realiza o colapso de uma rede possível aplicando a 
decomposição de Roth-Karp e técnicas do cofator, e 
escolhe o melhor resultado. 

xl_partition –m –n n Reduz o número de nós pelo colapso de nós nos fan-outs 
imediatos pela técnica de mover os fan-ins (opção –m) 
desta forma minimiza o número de LUTs a serem 
utilizadas. 

simplify Faz a simplificação do circuito.  
xl_imp –n n Executa diversas formas de decomposição e escolhe a 

melhor. 
xl_partiton –t –n n É realizado um colapso dos nós em todos os seus fan-

outs. (opção –t) 
xl_cover –e 30 – u 200 –n n Numera todos os nós que podem ser realizados por 

apenas uma LUT. Este conjunto é chamado de super nó. 
Realiza o mapeamento para as LUTs. 

 
Mapeamento lógico de circuitos baseados em Multiplexadores 

 
act_map Mapeador (minimiza o número de blocos lógicos) para  

os blocos lógicos da ACTEL (ACT1) 
act_map - o Mapeador (minimiza o número de blocos lógicos) para  

os blocos lógicos da ACTEL (ACT1) sem a porta OR 
*  onde –n n  indica o número de entradas da LUT. 

7.4 Mapeamento Tecnológico para as ULGs do Maragata 

O mapeamento tecnológico de circuitos combinacionais e sequenciais para as 
ULGs foi realizado utilizando a ferramenta SIS. A ULG1 realiza todas as funções de 2 
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entradas, portanto, seu funcionamento lógico equivale a uma LUT de 2 entradas e o 
mapeador para LUTs do SIS pode ser utilizado. A ULG3 realiza todas as funções de 3 
entradas, logo, também pode ser comparada a uma LUT de 3 entradas, e o mapeador 
para LUT do SIS também aplica-se neste caso. Como a ULG3 é muito semelhante à 
célula lógica da Actel, pode-se utilizar o comando act_map do SIS para mapear 
circuitos para esta ULG3. O capítulo 8 apresenta uma comparação dos resultados de 
mapeamento utilizando o comando act_map e o mapeador para LUT de 3 entradas. 

A CLUS2 pode implementar todas as funções de 2 e 3 entradas e várias de 4 
entradas. Não existe um mapeador no SIS que se adeque a característica desta ULG. 
Pode-se utilizar o mapeador para LUTs de 3 entradas, desta forma subestima-se a 
função lógica da célula CLUS2; ou pode-se utilizar o mapeador para LUTs de 4 
entradas, desta forma sobrestima-se a função lógica da célula. Neste último caso, 
algumas LUTs geradas não poderão ser implementadas com apenas uma célula CLUS2. 
Então, o Programa_de_TV, juntamente com o leitor da descrição BLIF, lê a saída BLIF 
gerada pelo SIS e identifica as LUTs que não poderão ser implementadas. Estas LUTs 
serão implementadas utilizando uma segunda célula CLUS2 ou um pedaço dela. O 
capítulo 8 mostra uma comparação entre o mapeamento para LUTs de 3 e 4 entradas. 

A CLUS3 realiza todas as funções de 2, 3 e 4 entradas. Desta forma, pode-se 
utilizar o mapeador para LUTs de 4 entradas do SIS para mapear circuitos para ela. Os 
comandos utilizados no SIS para o mapeamento das ULGs encontram-se no ANEXO 2.  
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8 Resultados 

Os circuitos combinacionais e sequenciais implementados pelas ULGs foram 
comparados aos circuitos implementados no Ágata em termos de área e número de 
conexões. Para alguns circuitos pequenos, o desempenho elétrico e potência dissipada 
foram avaliados e comparados através do simulador HSPICE.  

A tabela 8.1 mostra os dados, em termos de área, densidade lógica e número de 
transistores necessários para implementar cada porta lógica da biblioteca do Ágata na 
tecnologia AMS 0,8 µm. O número de transistores utilizados inclui o par de transistores 
utilizados  para o isolamento da portas lógicas adjacentes. 

TABELA 8.1 – Dados de área das células da biblioteca Ágata 

Células da Biblioteca # transistores Área em µµµµm2 Densidade (tr /mm2) 
INV TRI-STATE 8 1300 6153 

INV 4 650 6153 
NAND2 / NOR2 6 975 6153 
NAND3 / NOR3 8 1300 6153 
NAND4 / NOR4 10 1626 6153 
XOR2 / NXOR2 14 2276 6153 

MUX 2:1 14 2276 6153 
MUX 4:1 30 4878 6153 
FFDSR 34 5528 6153 

Analisando os dados apresentados na tabela 8.1, nota-se que a densidade lógica 
das ULGs, tabela 6.4, é bem maior que a densidade lógica das células do Ágata. A 
ULG3 que possui 22 transistores, por exemplo, possui uma área menor que a porta XOR 
de 2 entradas que possui 14 transistores.  

Alguns circuitos combinacionais do benchmark MCNC91 [HUT99] foram 
mapeados na ferramenta SIS utilizando diversos mapeadores. Foram realizados 
mapeamentos para a biblioteca do Ágata (comando map), para as células da Actel com e 
sem a porta OR (comando act_map), e para LUTs de 2, 3 e 4 entradas. Este estudo tem 
como objetivo analisar a redução do número de blocos lógicos ou LUTs necessárias 
para implementar um circuito quando a complexidade deste bloco ou o tamanho da 
LUT aumenta. Os resultados estão apresentados na tabela 8.2. 

Analisando esses resultados, comprova-se que, quanto maior a LUT (número de 
entradas), menor o número de LUTs necessárias para implementar um circuito. Os 
resultados também mostram que, para a maioria dos circuitos, o bloco lógico da Actel é 
equivalente a uma LUT de 3 entradas, e para outros, pode ser logicamente equivalente a 
uma LUT maior ou menor. Isto comprova a funcionalidade do bloco lógico da Actel 
que pode realizar quase todas as funções de 3 entradas. O número de portas lógicas da 
biblioteca do Ágata, necessárias para implementar os exemplos, é, em praticamente 
todos os casos, maior que o número de LUTs de 2 entradas. Isto mostra que o mapeador 
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para LUTs de 2 entradas é mais eficiente do que o mapeador para bibliotecas, já que na 
biblioteca do Ágata há funções de 3 e 4 entradas. 

TABELA 8.2 – Número de portas (MAP), ULGs (ACT_MAP) e funções lógicas (LUTs 
de 1, 2, 3 e 4 entradas) de alguns circuitos combinacionais do benchmark MCNC91 

mapeados no SIS.  
Tipos de 

mapeamento 
MAP ACT_MAP 2-LUTs 3-LUTs 4-LUTs 

Circuitos 
MCNC91 

# Portas 
OR -OR 1 2 T*  1 2 3 T*  1 2 3 4 T*  

Xor5 8 4 4 0 4 4 0 0 2 2 0 1 0 1 2 
Con1 16 9 9 0 15 15 0 1 7 8 0 1 0 4 5 
T481 26 13 13 0 15 15 0 5 5 10 0 3 0 4 7 

Misex1 46 19 21 0 40 40 0 4 15 19 0 1 5 7 13 
Sqrt8 52 29 29 0 52 52 0 7 21 28 0 2 0 10 12 
Inc 82 44 50 0 88 88 0 8 39 47 0 5 5 22 32 

Alu4 91 82 84 0 84 84 0 15 73 88 0 10 8 45 63 
I3 92 90 90 0 126 126 0 30 48 78 0 2 20 28 50 

5xp1 93 52 53 1 88 89 1 10 37 48 1 3 4 19 27 
9sym 95 108 115 0 111 111 0 3 20 23 0 0 1 14 15 
Clip 95 59 61 0 99 99 0 15 45 60 0 9 2 28 39 
Sao2 96 56 62 0 105 105 0 5 51 56 0 6 6 30 42 
B9 108 60 66 0 93 93 0 12 46 58 0 8 9 27 44 
Bw 123 66 73 0 121 121 0 8 62 70 0 3 5 38 46 

C432 155 88 96 0 156 156 0 15 72 87 0 5 11 49 65 
C499 318 166 168 0 178 178 0 14 86 100 0 40 0 66 106 
Duke2 323 209 225 0 356 356 0 44 163 207 0 21 20 116 157 
C1908 329 164 174 0 231 231 0 31 113 144 0 23 14 71 108 

Rot 541 261 283 21 472 493 21 78 197 296 21 41 58 106 226 
I7 579 304 339 0 505 505 0 8 233 241 0 4 1 166 171 

Apex6 670 268 274 0 573 573 0 33 292 325 0 10 23 162 195 
Cps 862 568 608 1 930 931 1 136 430 567 1 87 62 279 429 

*  T representa o total de LUTs utilizadas 

8.1 Resultados de área  

Pequenos circuitos combinacionais foram mapeados a mão e posteriormente no 
SIS para analisar a potencialidade da implementação destes circuitos através de ULGs. 
A tabela 8.3 mostra os resultados para as implementações no Ágata e no Maragata, com 
a ULG1, a ULG3 e  com a célula  CLUS2. 

TABELA 8.3 – Comparação em área para pequenos circuitos combinacionais mapeados 
na ferramenta SIS 

circuitos Ágata ULG1 ULG3 CLUS2 
f1= X Y Z⊕ ⊕  5.203,2 2.114 1.922 3.000 
f2= X Y Z Y Z Y Z Z. . . .+ + +  1.626,0 1.057 1.922 3.000 

f3= X Z X Y Z Y Z. .( . . )+ +  3.902,4 2.114 1.922 3.000 

f4= X Y Z X Y Z Z. . . .+ +  3.252,0 2.114 1.922 3.000 

f5=Y Z W Y X Z. . . .+  4.552,8 4.456 3.844 3.000 

f6= M Z X Y X Y Z K L K L W+ + + + + +( . . ).( . . )  10.081,2 7.399 7.688 9.000 

f7= ( . . . . ).( . . )W Y Z W Y Z X W X K X L+ + + +  9.756,0 8.456 5.766 9.000 

A implementação através da ULG3 mostra-se mais favorável em todos os casos, 
com exceção da função f2. A célula CLUS2 não apresenta bons resultados por ser muito 
grande comparada a ULG1, a ULG3 e às células da biblioteca do Ágata.  
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A tabela 8.4 mostra mais resultados de área para circuitos combinacionais 
mapeados no Ágata e com as ULGs utilizando a ferramenta SIS. Cada resultado 
corresponde a uma forma de mapeamento. Por exemplo, a ULG3 foi mapeada com o 
comando act_map –o e com o mapeador para LUTs de 3 entradas, ambos da ferramenta 
SIS. Esta tabela mostra a porcentagem de redução ou acréscimo de área na 
implementação de circuitos com ULGs comparada a implementação no Ágata. 

TABELA 8.4 – Comparação de área (em µm2) entre circuitos do benchmark MCNC91 
mapeados na ferramenta SIS para as ULGs-Maragata 

Circuitos 
MCNC91 

Ágata 
ULG 

3 MUX 
act_map 

% 
ULG 

1 MUX 
(2-LUTs) 

% 
ULG 

3 MUX 
(3-LUTs) 

% 
ULG 

CLUS2 
(3-LUTs) 

% 
ULG 

CLUS2 
(4-LUTs) 

% 
ULG  

CLUS3 
(4LUTs) 

% 

Xor5 11056 7688 -30 4228 -62 3844 -65 6000 -45 6000 -45 10000 -9 
Con1 16585 17298 4 15855 -4 15376 -7 21000 27 21000 27 20000 21 
T481 27642 24986 -10 15855 -43 19220 -30 15000 -46 24000 -13 20000 -28 

Misex1 44227 40362 -9 42280 -4 36518 -17 45000 2 44000 -1 35000 -21 
Sqrt8 53658 55738 4 54964 2 53816 9 63000 17 41000 -24 50000 -7 
Inc 81300 96100 18 93016 14 90334 11 117000 44 103000 27 110000 35 

Alu4 93657 161448 72 88788 -5 169136 81 219000 134 185000 98 225000 140 
I3 100812 172980 72 133182 32 149916 49 144000 43 176000 75 140000 39 

5xp1 95934 101866 6 94073 -2 92256 -4 111000 16 79000 -18 95000 -1 
9sym 103413 221030 114 117327 13 44206 -57 60000 -42 49000 -53 70000 -32 
Clip 96259 117242 22 104643 9 115320 20 135000 40 124000 29 140000 45 
Sao2 97234 119164 23 110985 14 107632 11 153000 57 138000 42 150000 54 
B9 102763 126852 23 98301 -4 111476 8 138000 34 124000 21 135000 31 
Bw 120324 140306 17 127897 6 134540 12 186000 55 161000 34 190000 58 

C432 152518 184512 21 164892 8 167214 10 216000 42 218000 43 245000 61 
C499 383085 322896 -16 188146 -51 192200 -50 258000 -33 326000 -15 330000 -14 
Duke2 327476 432450 32 376292 15 397854 21 489000 49 489000 49 580000 77 
C1908 374305 334428 -11 244167 -35 276768 -26 339000 -9 296000 -21 355000 -5 

Rot 526824 543926 3 521101 -1 568912 8 591000 12 557000 6 530000 1 
I7 541132 651558 20 533785 -1 463202 -14 699000 29 767000 42 830000 53 

Apex6 631863 526628 -17 605661 -4 624650 -1 876000 39 735000 16 810000 28 
Cps 874462 1168576 34 984067 13 1089774 25 1290000 48 1393000 59 1395000 60 

Os resultados mostram que conforme o tipo do circuito a redução ou acréscimo 
de área é maior ou menor comparada à metodologia MPGA convencional com 
transistores justapostos. Houveram reduções de área, em torno de 1 a 65%, para alguns 
circuitos combinacionais (em torno de 50%) implementados na metodologia com 
ULGs. Os demais circuitos combinacionais, implementados na metodologia Maragata, 
tiveram um acréscimo de área em torno de 4 a 140%, conforme o circuito e a ULG.  

A tabela 8.5 mostra resultados de área para circuitos sequenciais mapeados no 
Ágata e com as ULGs utilizando a ferramenta SIS. Todos circuitos sequenciais, 
implementados no Maragata, apresentaram ganhos de área em torno de 50% em relação 
a metodologia Ágata. 

TABELA 8.5 – Comparação de área (µm2) entre circuitos sequenciais benchmark 
MCNC91mapeados na ferramenta SIS para as ULGs-Maragata  

circuitos 
MCNC91 

Ágata 
ULG3  

(3-LUTs) 
% 

CLUS2 
(3-LUTs) 

% 
CLUS2 

(4-LUTs) 
% 

CLUS3 
(4-LUTs) 

% 

Lion 35090 17298 -51 21000 -40 17000 -52 25000 -29 
Beecount 101797 49972 -51 63000 -38 48000 -53 70000 -31 
Mark1 154666 90334 -42 114000 -26 110000 -29 135000 -13 
Bbsse 220215 113398 -49 153000 -31 142000 -36 190000 -14 

S1 546932 278690 -49 393000 -28 331000 -39 455000 -17 
Planet 853984 472812 -45 657000 -23 575000 -33 785000 -8 
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Embora, todos os circuitos sequenciais apresentem uma redução de área de até 
50% para todas as implementações em ULGs, a implementação mais favorável, 
analisando a redução de área, é a implementação utilizando a ULG3.  

A Figura 8.1 mostra 3 gráficos que ilustram a área de circuitos combinacionais 
implementados com a ULG1, ULG3, CLUS2 e CLUS3 através do mapeamento 
tecnológico realizado na ferramenta SIS. Estes gráficos também mostram a área das 
ULGs e o número de ULGs necessárias para a implementação dos circuitos.  
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(a) Exemplo Misex1 (área do circuito x 1000) 
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(b) Exemplo Alu4 (área do circuito x 10000) 
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(c) Exemplo 9sym (área do circuito x 10000, número de blocos x 10) 

FIGURA 8.1 – Gráfico comparativo de área (circuito implementado e ULGs) e do 
número de ULGs. 
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O gráfico 8.1 (a) mostra o circuito misex1. Este exemplo mostra que com o 
aumento da complexidade da ULG, sua área aumenta e o número de ULGs necessárias 
para implementar o circuito diminui. Porém este decréscimo no número de ULGs não é 
o suficiente para diminuir a área total do circuito implementado em ULGs. Como 
mostra o gráfico 8.1 (a), a redução de área do circuito oscila de uma implementação 
para outra. 

O gráfico 8.1 (b) mostra o circuito alu4. Este exemplo também mostra que com 
o aumento da complexidade ULG, a área da ULG aumenta e o número de ULGs 
necessárias para implementar o circuito diminui. Porém este decréscimo no número de 
ULGs também não é o suficiente para diminuir a área total do circuito implementado 
em ULGs. Como mostra o gráfico 8.1 (b), a área do circuito aumenta quando a ULG 
aumenta sua complexidade.  

O gráfico 8.1 (c) mostra o circuito 9sym. Este exemplo mostra que com o 
aumento da complexidade ULG, sua área aumenta. Porém, neste caso, com o aumento 
da complexidade das ULGs, o número necessários de ULGs não diminuiu 
consideravelmente e sim aumentou em alguns casos. Consequentemente, a área total do 
circuito implementado em ULGs também aumentou. Como mostra o gráfico 8.1 (c), a 
área do circuito aumenta quando a ULG aumenta sua complexidade.  

Não foi constatado nenhum exemplo prático que corresponda ao gráfico teórico 
da Figura 3.1 no capítulo 3. Isto poderá acontecer no momento que um mapeador 
específico para as ULGs for utilizado. De maneira geral, pode-se observar que com o 
aumento da granularidade e da funcionalidade das ULGs, a área da ULG aumenta na 
mesma proporção. A área necessária para a implementação de circuitos em ULGs mais 
complexas tende a ser maior em mais da metade dos circuitos testados. Analisando as 
tabelas e os gráfico, pode-se concluir que entre as ULGs desenvolvidas a que mais se 
adapta aos circuitos testados e a implementação de circuitos sequenciais é a ULG3. 

8.2 Resultados no número de conexões 

Um circuito implementado por ULGs possui um menor número de elementos 
para serem roteados como mostrou a tabela 8.2. Desta forma, o número de conexões do 
canal de roteamento diminui em até 50% quando os circuitos são implementados por 
ULGs, como mostram os resultados da tabela 8.6. Porém, uma porcentagem destas 
conexões que eram externas aos elementos, no caso do MPGA convencional, está agora 
interna as ULGs. Como foi mencionado no capítulo 3, é importante analisar se a 
redução das conexões externas não equivale ao aumento das conexões internas a ULG. 
No caso da ULG1 e ULG3 isto não é verdade, pois realmente há uma redução no 
número de conexões que não compromete a área da ULG. 

O número máximo de conexões é calculado da seguinte forma: cada saída 
conecta-se  a n entradas, desta forma existem n fios de conexões. O número mínimo de 
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conexões, por sua vez, é calculado de forma que cada saída ligada a n entradas equivale 
a um fio de conexão apenas. O número real de conexões necessárias será obtido a partir 
da geração do leiaute completo quanto as ferramentas de posicionamento e roteamento 
estiverem devidamente adaptadas à solução Maragata. 

 

TABELA 8.6 – Comparação do número de conexões para circuitos combinacionais do 
benchmark MCNC91 mapeados utilizando a ferramenta SIS  

Circuitos 
MCNC91 

Ágata 
baseado em 
biblioteca 

ULG1  
(2-LUTs) 

ULG3 
(3-LUTs) 

CLUS2 
(4-LUTs) 

CLUS3 
(4-LUTs) 

 MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN 
Xor5 16 13 9 9 7 7 7 7 7 7 
Con1 34 23 32 22 25 15 25 15 20 12 
T481 44 42 31 31 26 26 26 26 23 23 

Misex1 93 54 87 48 60 27 64 31 52 21 
Sqrt8 114 60 108 60 81 36 85 40 48 20 
Inc 181 92 213 104 170 63 181 74 150 48 

Alu4 186 107 176 98 257 102 267 112 247 100 
I3 224 224 258 258 210 210 226 226 182 182 

5xp1 201 105 187 96 142 55 147 60 105 34 
9sym 211 105 223 120 67 32 69 34 60 24 
Clip 197 104 203 108 161 66 172 77 141 48 
Sao2 191 100 214 115 167 66 182 81 154 52 
B9 229 149 207 134 183 99 191 107 172 85 
Bw 303 133 370 154 330 103 346 119 301 79 

C432 321 191 319 192 253 123 272 142 246 101 
C499 556 319 388 219 318 141 352 175 376 147 
Duke2 714 345 741 378 606 229 645 268 595 179 
C1908 672 366 487 264 426 177 433 184 397 141 

Rot 1136 676 1072 628 875 431 903 459 808 361 
I7 1152 778 1077 704 782 440 912 570 742 370 

Apex6 1347 800 1245 708 1041 460 1131 550 836 330 
Cps 1942 911 1970 962 1672 598 1818 744 1586 460 

Esta redução no número de conexões é muito importante, pois potencialmente 
possibilita uma maior utilização da matriz MPGA já que permite que mais elementos 
possam ser roteados através do canal de roteamento. 

A tabela 8.7 mostra os resultados de área e do número de conexões para os 
circuitos combinacionais testados. A implementação dos circuitos com a ULG3 mostra 
que apenas um circuito, o alu4, apresentou um aumento de área e do número de 
conexões, comparado a implementação no Ágata.  

Cerca de 50% dos circuitos, apresentaram redução na área e no número de 
conexões, quando implementado no Maragata. Os demais circuitos, tiveram uma 
redução, ou na área, ou no número de conexões. Em alguns destes circuitos a diferença 
é positiva, ou seja, houve uma maior redução de área do que aumento de conexões, por 
exemplo. E em outros casos, houve um maior acréscimo de área do que redução nas 
conexões. 

Os resultados são motivadores, pois apresentam uma redução na área da lógica e 
na ocupação dos canais de roteamento, para grande parte dos circuitos, que sugere um 
maior aproveitamento da matriz.  
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TABELA 8.7 – Comparação do número de conexões CX e de área A (em µm2 x 1000) 
para os circuitos combinacionais apresentados nas tabelas 8.4 e 8.6 implementados na 

ULG1, ULG3, CLUS2 e CLUS3 em relação ao Ágata 

Circuitos 
MCNC91 

Ágata 
ULG1  

(2-LUTs) 
ULG3 

(3-LUTs) 
CLUS2 

(4-LUTs) 
CLUS3 

(4-LUTs) 

 A CX A CX %A %CX A CX %A %CX A CX %A %CX A CX %A %CX 
Xor5 11,0 14,5 4,2 9 -62 -37,9 3,8 7 -65 -51,7 6 7 -45 -51,7 100 7 -9 -51,7 
Con1 16,5 28,5 15,8 27 -4 -5,26 15,3 20 -7 -29,8 21 20 27 -29,8 20 16 21 -43,9 
T481 27,6 43 15,8 31 -43 -27,9 19,2 26 -30 -39,5 24 26 -13 -39,5 20 23 -28 -46,5 

Misex1 44,2 73,5 42,2 67,5 -4 -8,16 36,5 43,5 -17 -40,8 44 47,5 -1 -35,4 35 36,5 -21 -50,3 
Sqrt8 53,6 87 54,9 84 2 -3,45 53,8 58,5 9 -32,8 41 62,5 -24 -28,2 50 34 -7 -60,9 
Inc 81,3 136,5 93,0 158,5 14 16,1 90,3 116,5 11 -14,7 103 127,5 27 -6,6 110 99 35 -27,5 

Alu4 93,6 146,5 88,7 137 -5 -6,48 169,1 179,5 81 22,5 185 189,5 98 29,4 225 173,5 140 18,4 
I3 100,8 224 133,1 258 32 15,1 149,9 210 49 -6,3 176 226 75 0,9 140 182 39 -18,8 

5xp1 95,9 153 94,0 141,5 -2 -7,52 92,2 98,5 -4 -35,6 79 103,5 -18 -32,4 95 69,5 -1 -54,6 
9sym 103,4 158 117,3 171,5 13 8,54 44,2 49,5 -57 -68,7 49 51,5 -53 -67,4 70 42 -32 -73,4 
Clip 96,2 150,5 104,6 155,5 9 3,32 115,3 113,5 20 -24,6 124 124,5 29 -17,3 140 94,5 45 -37,2 
Sao2 97,2 145,5 110,9 164,5 14 13,0 107,6 116,5 11 -19,9 138 131,5 42 -9,6 150 103 54 -29,2 
B9 102,7 189 98,3 170,5 -4 -9,79 111,4 141 8 -25,4 124 149 21 -21,2 135 128,5 31 -32,0 
Bw 120,3 218 127,8 262 6 20,1 134,5 216,5 12 -0,7 161 232,5 34 6,7 190 190 58 -12,8 

C432 152,5 256 164,8 255,5 8 -0,20 167,2 188 10 -26,6 218 207 43 -19,1 245 173,5 61 -32,2 
C499 383,0 437,5 188,1 303,5 -51 -30,6 192,2 229,5 -50 -47,5 326 263,5 -15 -39,8 330 261,5 -14 -40,2 
Duke2 327,4 529,5 376,2 559,5 15 5,67 397,8 417,5 21 -21,2 489 456,5 49 -13,8 580 387 77 -26,9 
C1908 374,3 519 244,1 375,5 -35 -27,6 276,7 301,5 -26 -41,9 296 308,5 -21 -40,6 355 269 -5 -48,2 

Rot 526,8 906 521,1 850 -1 -6,18 568,9 653 8 -27,9 557 681 6 -24,8 530 584,5 1 -35,5 
I7 541,1 965 533,7 890,5 -1 -7,72 463,2 611 -14 -36,7 767 741 42 -23,2 830 556 53 -42,4 

Apex6 631,8 1073 605,6 976,5 -4 -9,04 624,6 750,5 -1 -30,1 735 840,5 16 -21,7 810 583 28 -45,7 
Cps 874,4 1426 984,0 1466 13 2,77 1089,7 1135 25 -20,4 1393 1281 59 -10,2 1395 1023 60 -28,3 

8.3 Resultados do desempenho elétr ico e potência dissipada 

Foram realizadas simulações utilizando a ferramenta HSPICE para circuitos 
combinacionais. A tabela 8.8 mostra os resultados comparativos entre as 
implementações no Ágata e no Maragata com a ULG3. Para ambos os casos, utilizou-se 
o mesmo tempo de simulação e o mesmo valor de carga na saída (CL=100fF), o que 
equivale a um fan-out de aproximadamente 10 portas lógicas, nesta tecnologia. O valor 
absoluto da potência dissipada não deve ser levado em conta mas sim a relação entre as 
duas implementações. 

 
TABELA 8.8 – Resultados de atraso (em ns), potência dissipada (em mW) e área (em 

µm2) para circuitos combinacionais mapeados para a ULG3 no SIS 
Circuitos Ágata Maragata (ULG3) 

 atraso pot área atraso pot área 
F1= X Y Z⊕ ⊕  1,49 1,03 5.203,2 0,79 0,84 1.922 
F2 = X Y Z Y Z Y Z Z. . . .+ + +  1,20 0,82 1.626,0 0,81 0,83 1.922 
F3 = X Z X Y Z Y Z. . ( . . )+ +  1,02 0,93 3.902,0 0,82 0,83 1.922 

F4 = X Y Z X Y Z Z. . . .+ +  1,29 1,02 3.252,0 0,81 0,83 1.922 

F5 = Y Z W Y X Z. . . .+  1,91 1,30 4.552,0 0,81 0,83 3.844 

F7 = )..).(....( LXKXWXZYWZYW ++++  1,54 1,46 9.756,0 1,40 1,08 5.766 

Xor5 (MCNC91) 1,28 1,38 11.585,2 1,35 1,26 3.844 
Con1 (MCNC91) 1,18 1,42 16.585,2 2,45  3,28 15.376 
Adder (4bits) 0,48 0,97 40.975,0 0,89 1,31 15.376 
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Os resultados da tabela 8.8 mostram que, para circuitos pequenos, o atraso e a 
potência são equivalentes nas topologias Ágata e Maragata. Porém, para circuitos um 
pouco maiores, como o con1 e o adder, o atraso e a potência no Maragata apresentaram-
se maiores. Trabalhos futuros incluem a simulação de circuitos combinacionais e 
sequenciais implementados na matriz Maragata e Ágata, visando uma melhor 
comparação do desempenho elétrico nestas metodologias.  

8.4 A matr iz Maragata 

A primeira matriz Maragata gerada automaticamente é composta por 1024 
células ULG3. Esta matriz é denominada MAG1K. Sua topologia é semelhante a 
topologia da matriz do Ágata. A matriz é composta por bandas horizontais, canais de 
roteamento e blocos de I/O, como mostra a Figura 8.2. Esta matriz foi gerada 
automaticamente por um gerador de matrizes desenvolvido em [JOH99] para o Ágata 
(versão Beta 2.5). 

Os canais de roteamento estão pré-difundidos em metal 1 e as linhas de 
alimentação também estão definidas em metal 1.  

Para a definição da topografia da matriz MAG1K, os critérios preponderantes 
foram a roteabilidade e a disposição das ULGs na matriz de forma a obter um bom 
aproveitamento de área. Em relação ao critério de roteabilidade, dois fatores foram 
considerados:  

• A programação em apenas um nível de metal;  

• O posicionador [MOR96] e roteador [JOH97] existente, desenvolvido 
para a metodologia Ágata  

A Figura 8.3 mostra um detalhe da matriz MAG1K, as bandas compostas por 
ULGs e os canais de roteamento.  

A matriz MAG1K foi comparada a matriz Ágata de tamanho equivalente. 
Através do gerador automático de matrizes, gerou-se duas matrizes de tamanho 
semelhante nas duas metodologias para fim de comparação. A tabela 8.9 mostra as 
principais características de cada matriz. 
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FIGURA 8.2 – Matriz  Maragata MAG1K na tecnologia CMOS AMS 0,8 µm 

 
FIGURA 8.3 – Detalhe matriz MAG1K composta de ULGs e canais de roteamento 
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TABELA 8.9 – Comparação das matrizes Ágata e Maragata 

 Matriz Ágata Matriz Maragata 
Dimensão (mm x mm) 3,383 x 3,296 3,383 x 3,259 
Número de pads 80 80 
Área total da matriz (mm2) 11,15 11,03 
Área dos transistores (mm2) 3,12 1,99 
Densidade lógica (tr/mm2) 1.722 2.263 
Porcentagem de lógica na matriz 27,9 % 18,1 % 
Porcentagem de roteamento e pads 72,1 % 81,9 % 
Número de transistores 19.200 24.960 
Número de portas equivalentes 3.840  
Número de ULGs  1.040 
Número de bandas 24 26 

Analisando as informações apresentadas na tabela 8.9, sobre as matrizes Ágata e 
Maragata, pode-se retirar algumas observações: 

- a densidade lógica da matriz Maragata é maior do que a densidade lógica da 
matriz Ágata; 

- o número de transistores existentes na Matriz Maragata é maior que o 
número de transistores na matriz Ágata; 

- a matriz Ágata possui uma área maior destinada a parte lógica (27,9% da 
matriz) do que a matriz Maragata (18,1%). Desta forma, admitindo que é 
necessário um menor número de conexões na implementação Maragata, 
pode-se reduzir o tamanho do canal de roteamento nessa matriz, até atingir 
72,1% da matriz (equivalente a porcentagem da matriz  Ágata); 

- se a redução do canal de roteamento da matriz do Maragata for de 81,9% 
para 72,1% , a área da lógica na matriz Maragata aumentará de 18,1% para 
27,9%, o que significa um maior número de ULGs na matriz; 

- o número de gates equivalentes na matriz do Ágata é de 3.840. Este resultado 
é obtido através da divisão do número total de transistores por cinco, 
aproximação dos gate arrays. Para que o número de gates da matriz Maragata 
seja equivalente ao da matriz Ágata, é preciso que cada ULG corresponda a 
aproximadamente 4 gates equivalentes do Ágata, (3.840/1.040). 

Concluindo, os resultados mostraram que a matriz Maragata tende a possuir uma 
maior potencialidade lógica de implementação, sem reduzir a utilização do canal de 
roteamento. Estes dados poderão ser comprovados em trabalhos futuros, quando as 
ferramentas de posicionamento e roteamento do Ágata estiverem devidamente 
adaptadas a esta metodologia. 
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9 Conclusões e Trabalhos Futuros   

Este trabalho apresentou o uso de Portas Lógicas Universais ou Universal Logic 
Gates (ULGs) como elemento básico para compor uma matriz programável pelo último 
nível de metal. Um estudo sobre a aplicação destas ULGs foi realizado juntamente com 
uma avaliação sobre sua funcionalidade lógica, área de silício e desempenho elétrico. 
Desenvolveram-se ULGs baseadas em multiplexadores na tecnologia CMOS AMS 
0,8µm com dois níveis de metal. Essa solução de uma matriz programável composta por 
ULGs foi chamada de MARAGATA. 

Esta nova metodologia proposta é inovadora, pois propõe o uso de blocos 
lógicos programáveis (ULGs) na construção de matrizes programáveis por máscaras. 
Estas matrizes são normalmente compostas por bandas de transistores justapostos 
caracterizando um gate array programável por máscaras.  

Este trabalho possuiu dois desafios principais. O primeiro desafio foi estudar e 
desenvolver ULGs que se adequassem à estrutura de uma matriz programável por 
máscaras. O leiaute das ULGs foi desenvolvido respeitando as regras da topologia da 
matriz. O segundo desafio foi encontrar uma forma de mapear circuitos para estas ULGs 
utilizando mapeadores existentes, de forma a se obter um bom aproveitamento de suas 
funcionalidades. Nesta etapa, estudaram-se os mapeadores do SIS, seus comandos e 
opções de mapeamento. Foram mapeados circuitos a mão para provar ganhos de área e 
desempenho elétrico de circuitos implementados com ULGs. 

As principais diferenças entre a topologia MPGA baseada em transistores 
justapostos e a topologia MARAGATA (matriz programável pelo último nível 
composta por ULGs) foram abordadas ao longo deste trabalho. A metodologia Maragata 
apresenta vantagens em termos de área pois os transistores podem ter tamanhos variados 
e suas conexões locais já estão pré-difundidas. Outra vantagem da metodologia 
Maragata é a redução no número de conexões em relação ao MPGA convencional. Esta 
redução poderá representar um grau maior de utilização da matriz programável e poderá 
também reduzir o tamanho do canal de roteamento. 

Foram feitas comparações de área e desempenho elétrico para circuitos 
combinacionais e sequenciais mapeados para as ULGs e para transistores justapostos 
em uma metodologia MPGA convencional baseada em biblioteca (Ágata). Este 
mapeamento foi feito utilizando-se a ferramenta SIS. Durante o estudo comparativo 
entre as duas topologias notou-se a grande necessidade de um mapeador tecnológico 
específico para as ULGs utilizadas. A ferramenta SIS oferece 3 tipos de mapeamento, 
um para bibliotecas, um para a célula da Actel e outro para LUTs de n entradas. O 
mapeador para bibliotecas adequa-se no caso de um MPGA baseado em biblioteca, mas 
não para as ULGs pois estas implementam um número muito maior de funções lógicas. 
O mapeador para a célula da Actel, semelhante a ULG3, não se adequa completamente 
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ao mapeamento para a ULG3, e não deve ser utilizado para as outras ULGs. O 
mapeador para LUTs, por sua vez, pode ser utilizado para todas as ULGs apresentadas 
porém não aproveita suas potencialidades. Por exemplo, a ULG3 pode ser comparada a 
uma LUT de 3 entradas mas também realiza funções de até 6 entradas e esta 
característica não é aproveitada por este mapeador. 

 Os resultados de área mostraram que alguns circuitos combinacionais (em torno 
de 50%) apresentaram ganhos de área em torno de 1 a 65% para a metodologia com 
ULGs, mantendo o desempenho elétrico. Os demais circuitos combinacionais, 
implementados na metodologia Maragata, tiveram um acréscimo de área em torno de 4 
a 140%, conforme o circuito e a ULG. Todos circuitos sequenciais, implementados no 
Maragata, apresentaram ganhos de área em torno de 50% em relação a metodologia 
Ágata. 

Todos os circuitos, com exceção de um, apresentaram redução no número de 
conexões em torno de 50%, para implementações com a ULG3. Esta redução é devido 
ao  número menor de elementos a serem roteados A redução no número de conexões 
pode potencialmente permitir o roteamento de circuitos mais complexos em uma mesma 
área da matriz.  

Analisando as informações de área e do número de conexões, observou-se que 
apenas um circuito, implementado na metodologia Maragata com a ULG3, apresentou 
aumento na área e no número de conexões, em relação a implementação Ágata. Todos 
os demais circuitos apresentaram reduções na área e no número de conexões, ou em um 
destes casos.  

Os resultados são motivadores, pois apresentam uma redução significativa na 
área da lógica em circuito sequenciais e na ocupação dos canais de roteamento, o que 
sugere um maior aproveitamento da matriz. Melhores resultados poderão ser obtidos 
com o desenvolvimento de um mapeador específico para as ULGs utilizadas. 

Utilizando tecnologias com um grande número de camadas de metal, o 
roteamento das ULGs pode ser feito sobre a banda de ULGs sem a necessidade de 
canais de roteamento. Pois pode-se utilizar uma camada para a programação das ULGs, 
uma camada para o roteamento na vertical e outro para o roteamento na horizontal. 
Pode-se utilizar uma camada para a distribuição do relógio na matriz e outra camada 
para a alimentação do circuito. O leiaute da ULG deve ser estudado considerando estas 
novas tecnologias. Desta forma, será possível reduzir ainda mais o tamanho das ULGs. 
Para estas novas tecnologias, o uso de clusters de ULGs será muito vantajoso, pois não 
implicará em um aumento considerável de área. Na tecnologia com dois níveis de metal, 
ao utilizar clusters de ULGs, as conexões entre as ULGs que antes eram externas (canal 
de roteamento) agora são realizadas internamente ao cluster, e isto aumenta sua área. 
No caso de tecnologias com mais de 2 níveis de metal, as conexões entre as ULGs 
(internas ao cluster) podem ser feitas sobre as células, economizando área. O conceito 
de cluster inclui a utilização de ULGs mistas visando o aumento de densidade lógica. 
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Desenvolver a matriz Maragata para tecnologias com mais de dois níveis de metal será 
um dos trabalhos futuros. 

O desenvolvimento de um mapeador tecnológico para as ULGs e clusters 
projetados também fará parte de trabalhos futuros. Este mapeador também poderá ser 
utilizado no mapeamento para blocos lógicos em FPGAs. Utilizando um mapeador 
específico, espera-se obter resultados ainda melhores no que diz respeito a redução de 
área, de conexões e aumento no desempenho elétrico do circuito. 
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Anexo 1 

Programa_de_TV 

O Programa_de_TV [LIM99b] tem como objetivo gerar todas as classes de 
função de 3 e 4 entradas e todas as funções realizáveis por uma dada ULG. Este 
programa pode ser dividido em duas etapas distintas. A primeira etapa gera o conjunto 
de classes NPN e a segunda etapa gera o número total de funções de n entradas 
realizáveis por uma ULG e a programação correspondente. 

Etapa 1: Geração das classes NPN para funções de 3 e 4 entradas 
 

Nesta etapa foram criadas funções que realizam as operações NI, P e NO. A 
geração das classes NPN possui a seguinte estrutura: 

Laço de 0 ao t ot al  de f unções de n ent r adas  
   {   
   Laço de 0 ao t ot al  de combi nações das ent r adas negadas 
    {  
    negação das ent r adas  
    per mut ação de t odas as ent r adas 
    negação da saí da 
    }   
  }   

A seguir estão descritas as funções utilizadas para negar as entradas x, y, z, w de 
uma função de 4 entradas (equivalência NI). Onde x = 00FF, y = 0F0F, z = 3333 e w = 
5555. 

short get_neg_a(unsigned short tv) 
{ 
return (((tv & 0xFF00) >> 8) | ((tv & 0x00FF) << 8)); 
}  

 
short get_neg_b(unsigned short tv) 
{ 
return (((tv & 0xF0F0) >> 4) | ((tv & 0x0F0F) << 4)); 
}  
 
short get_neg_c(unsigned short tv) 
{ 
return (((tv & 0xCCCC) >> 2) | ((tv & 0x3333) << 2)); 
}  
 
short get_neg_d(unsigned short tv) 
{ 
return (((tv & 0xAAAA) >> 1) | ((tv & 0x5555) << 1)); 
}  

 

As operações de permutação das variáveis x, y, z, w de uma função de 4 
entradas estão descritas a baixo (equivalência P). 

 
short get_swap1(unsigned short tv, char *swap) 
{ 
char c; 
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c = swap[0]; 
swap[0] = swap[1]; 
swap[1] = c; 
return((tv & 0xF00F) | ((tv & 0x00F0) << 4) | ((tv & 0x0F00) >> 4)); 
} 
 
short get_swap2(unsigned short tv, char *swap) 
{ 
char c; 
c = swap[1]; 
swap[1] = swap[2]; 
swap[2] = c; 
return((tv & 0xC3C3) | ((tv & 0x0C0C) << 2) | ((tv & 0x3030) >> 2)); 
} 
 
short get_swap3(unsigned short tv, char *swap) 
{ 
char c; 
c = swap[2]; 
swap[2] = swap[3]; 
swap[3] = c; 
return((tv & 0x9999) | ((tv & 0x2222) << 1) | ((tv & 0x4444) >> 1)); 
} 
 
short get_swap4(unsigned short tv, char *swap) 
{ 
char c; 
c = swap[0]; 
swap[0] = swap[3]; 
swap[3] = c; 
return((tv & 0xAA55) | ((tv & 0x00AA) << 7) | ((tv & 0x5500) >> 7)); 
} 
 
short get_swap5(unsigned short tv, char *swap) 
{ 
char c; 
c = swap[0]; 
swap[0] = swap[2]; 
swap[2] = c; 
return((tv & 0xCC33) | ((tv & 0x00CC) << 6) | ((tv & 0x3300) >> 6)); 
} 
 

Estas 5 operações devem acontecer em uma determinada ordem para que todas 
as permutações possíveis possam ser executadas. A função representada a baixo mostra 
a ordem em que estas operações devem acontecer para funções de 4 entradas. 

void set_TVs(unsigned prog, unsigned short tv) 
{ 
int i = 0; 
char swap[5] = "xyzw"; 
 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap3(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap4(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap3(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap2(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap3(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap4(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap3(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap2(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
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tv = get_swap3(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap4(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap3(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap4(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap3(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap2(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap3(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap1(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap3(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap5(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap3(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap5(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap3(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap1(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
tv = get_swap3(tv,swap); 
set_one_TV(prog,tv,swap); 
} 
 

A negação da saída é feita de maneira simples definindo a operação de 
equivalência NO, como é mostrado a seguir. 

 
short get_out_neg(unsigned short tv) 
{ 
return (~(tv)); 
} 

Etapa 2: Caracter ização das ULGs e geração das funções lógicas 

Neste etapa, cada ULG é caracterizada através de funções que simulam o 
funcionamento de multiplexadores, inversores e outras portas lógicas. 

unsigned short tv_mux 
(unsigned short tva, unsigned short tvb, unsigned short ct) 
{ 
return(~ct & tva | ct & tvb ); 
} 
 
 
unsigned short select(unsigned prog, 
    unsigned short tv0, unsigned short tv2, 
    unsigned short tv4, unsigned short tv6, 
    unsigned short tv8, unsigned short tv10) 
{ 
unsigned short tva = 0 ; 
 
switch(prog) 
  { 
case 0 : tva = tv0; break; 
case 1 : tva = ~tv0; break; 
case 2 : tva = tv2; break; 
case 3 : tva = ~tv2; break; 
case 4 : tva = tv4; break; 
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case 5 : tva = ~tv4; break; 
case 6 : tva = tv6; break; 
case 7 : tva = ~tv6; break; 
case 8 : tva = tv8; break; 
case 9 : tva = ~tv8; break; 
case 10 : tva = tv10; break; 
case 11 : tva = ~tv10; break; 
otherwise: tva = TV_ZERO; break; 
  } 
return(tva); 
} 

O exemplo da caracterização da ULG3 está descrito a seguir: 

#define TV_ZERO 0 
#define  TV_ONE   0xFFFF 
#define TV_X  0x00FF 
#define TV_Y  0x0F0F 
#define TV_Z  0x3333 
#define TV_W  0x5555 
for(prog=0; prog<65536; prog++) 
  { 
   /* Mascara A - 1110000000000000 */ 
  /* Mascara B - 0001110000000000 */ 
  A = (prog&57344) >> 13; 
  B = (prog&7168) >> 10; 
  tva = select_in_mux12( A,TV_ZERO,TV_Z,TV_W,TV_X,TV_Y,0); 
  tvb = select_in_mux12( B,TV_ZERO,TV_Z,TV_W,TV_X,TV_Y,0); 
  tv_mux21 = tv_mux(tva,tvb,TV_Y); 
 
  /* Mascara C - 0000001110000000 */ 
  /* Mascara D - 0000000001110000 */ 
  C = (prog&896) >> 7; 
  D = (prog&112) >> 4; 
  tvc = select_in_mux12( C,TV_ZERO,TV_Z,TV_W,TV_X,TV_Y,0); 
  tvd = select_in_mux12( D,TV_ZERO,TV_Z,TV_W,TV_X,TV_Y,0); 
  tv_mux22 = tv_mux(tvc,tvd,TV_Y); 
  tv = tv_mux(tv_mux21,tv_mux22,TV_X ); 
 
  fprintf(f,"Prog %d, tva %d, tvb %d, tvc %d, tvd %d, tv = %d\n", 
 prog, tva, tvb, tvc, tvd, tv); 
  set_TVs((unsigned) prog,(unsigned short) tv); 
  tv=get_out_neg(tv); 
  set_TVs((unsigned) prog,(unsigned short) tv); 
} 
fclose(f); 
} 



 119 

Anexo 2 

Comandos para o mapeamento das ULGs na fer ramenta SIS 

 

� Scr ipt do mapeamento para LUTs de n entradas: 

source script.rugged 
xl_part_coll –m –g 2 –n n 
xl_coll_ck –n n 
xl_partition –m –n n 
simplify 
xl_imp –n n 
xl_partition –t –n n 
xl_cover –e 30 –u 200 –n n 
xl_coll_ck –k –n n 

 
 

� Scr ipt do mapeamento para células da Actel sem a por ta OR 

source script.rugged 
act_map -o -h 3 -n 1 -q -d 4 -f 3 -M 4 -l -g 0.001 
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