
Ricardo Reis

Physical Design Automation of 
Transistor Networks
Using Network of  Transistors to Reduce Power and to Improve Routing 



Porto Alegre





Porto Alegre



Design Center - Administrative 
Building: 

Design Center 
Process Engineering 

Adm. Offices 
Teaching Rooms 

Auditorium 
5.100 m2 

Manufacturing Building 

Manufacturing Cleanroom 
Research & Development 

Cleanroom 
Facilities and Support 

9.600 m2 

CEITEC

4.000 wafers/month (200 a 15.000 chips/ wafers)

2

1



Preamble 
Microelectronics Research at UFRGS



A block of the video decoder

Embedded Systems 
Analog Design 
Digital Design 
Design Methodologies 
VLSI Architectures and Dedicated Architectures 
Digital TV 

Microelectronics Group Research Topics

A Multi-Band  RF Front End interface



Microelectronics Group Research Topics
SoC - Systems on a Chip 
NoC - Networks on Chip 
MEMs 
DSP Systems (video, voice, image) 
FPGA Design Methodologies 

ASIC  - CA-VL Coding module
CABAC coder/decoder - Parser

FPGA H.264 Coder prototyping



Microelectronics Group Research Topics
Fault Tolerant Circuits 
Circuits Tolerant to Radiation Effects 
Variability 
Test 
Mixed Signal 

Electrical testing of RFID 915MHz 
(CEITEC Design) 65nm CMOS Variability test structures



TMR MIPS Duo Core 32 bits 
chip tolerant radiation effects
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Microelectronics Group Research Topics

Logic Synthesis 
Physical Design 
Design of Transistor Networks 
EDA Tools 

 Designed Automatically with ASTRAN 



Some issues in 
Physical Design

Power
Delay
Area



PDA

Power
Delay
Area

Physical
Design
Automation



More em More 
Embedded Systems
that requires Low Power

Why Optimization is a Keyword 
in NanoCMOS?



Internet of Things

Includes

Small Devices - small number of components
Big Devices - big number of components
Reliable Devices (for critical applications)
Non Reliable Devices (TV set)

But all demands power optimization



Power consumption bigger than 
power dissipation capability

POWER WALL



Power Reduction at 
Physical Level

one way is to 

reduce 
the amount of transistors



LESS TRANSISTORS  
MEANS 

LESS

LEAKAGE POWER



Standard Cell 
Approach
Is it a layout automated approach ?

NO !



Standard Cell 
Approach

Cell characterization

Cell performance predictability




But nowadays cell predictability is 
not anymore sufficient to have 
circuit predictability

Connections 
becomes a 
central problem !



Standard Cell 
Approach
Logic Options Limited to Cells 
Available in the Library


No optimal logic minimization 


Cells oversized 


Area



Standard Cell Approach

Far from Minimization on:


- Area

- Number of Transistors 

- Wirelenght 

- Delay  
- Power



History

Years 70 : microprocessors “hand made” 
       computer used just as graphical input 

End Years 70: Random Logic 	   	 ROMs, PLAs

        Z8000           M68000 

Years 90: ROMs, PLAs		  	  Standard Cell

	 	 	 	 	       486, Pentium   

Next Step: Standard Cell	 	  Random Logic

	 	               Automatic Layout of 

          Cells-on-the-fly

Logic Design Evolution



VCC VCCGND GND

Full Custom

Zilog Z8000  
detail of the control part using random logic



VCC

GND

Full Custom

Detail of the control part of  TMS7000 

implemented with random logic

Strip

Structure



Break 
the 
Wall



Change  
of  
Paradigm

From P&R of cells 
to P&R of transistors



physical design 
as the 

design of a 
network of 
transistors



Connections becomes 
a central problem !

Challenge: 

how to reduce wirelength?



Challenge:

 

how to reduce wirelength?


	 - area reduction

	 - use of complex gates (SCCG)

	 - improvement of routing and 

     placement algorithms



Using Static CMOS 
Complex Gates (SCCG) 
with cell generation on-the-fly

It is possible do to an extreme logic minimization 

Freedom to Logic Designers !!!!



1 2 3 4 5

1 1 2 3 4 5

2 2 7 18 42 90

3 3 18 87 396 1677

4 4 42 396 3503 28435

5 5 90 1677 28435 125803

NUMBER OF STACKED PMOS TRANSISTORS

NUMBER OF 
STACKED NMOS 
TRANSISTORS

Automatic Layout Synthesis Using Complex Gates 
(SCCG) 

E. Detjens et al., Technology Mapping in MIS,  ICCAD 1987
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14 Transistors
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8 Transistors

Use of SCCG
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Use of SCCG
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S = A + (( B +C).D) S = A + (( B + C)+D) 



24 Transistors

Example
S = (A.B.C). (D.E.F) . (G.H.I) 
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18 Transistors

Use of SCCG
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H 
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S

S = (A+B+C). (D+E+F). (G+H+I) S = (A.B.C).  (D.E.F) .  (G.H.I) 
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number of transistors
using basic gates

number of transistors
using one gate

By Gerson Scartezzini



LESS TRANSISTORS  
MEANS 

LESS

LEAKAGE POWER
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8 Transistors

Use of SCCG
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14 Transistors

S = A + (( B +C).D) S = A + (( B + C)+D) 

+  
3 internal connections



LESS TRANSISTORS  
ALSO MEANS 

LESS

CONNECTIONS

green  
chips



ALSO LESS Logic Cells  
MEANS 

LESS

CONNECTIONS

green  
chips
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C 
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S

8 Transistors

Use of SCCG

A 

B 
C 
D

S

14 Transistors

S = A + (( B +C).D) S = A + (( B + C)+D) 

3 connections less
means also less VIAS



Helps   
Improving  

Routing

Less  
Connections and Vias 



It is needed to reduce   
CONNECTION  
congestions

To Increase  

Reliability 



Transistor Networks 
Layout Artwork

Logic Cells generated on the fly 
Considering gate sizing and topologies templates 

  
Sea of Transistors generated on the fly 

Using transistors from a transistor library (with different artworks and sizings) 
Transistors of a logic gate can be connected by abutment  
Place&Route of transistors  

Mixed Mode 
Standard cells + gates generated on the fly 



Layout

Strategies

Many layout decisions can contribute to power reduction

for
Logic Cells generated on the fly



- transistor topologies

- management of routing in all layers

- VCC and Ground distribution 

- clock distribution 

- contacts and vias management

- body ties management

- transistor sizing and folding

Layout

Strategies

Many layout decisions can contribute to power reduction
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Transistor topologies

- horizontal

- vertical

- doglegs (different directions)

- folding


Layout

Strategies



!52

Why Transistor Folding
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Transistor Folding
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Routing Management

- priority tracks schema

- routing layers priority

- routing layers directions

Layout

Strategies
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VCC and Ground Distribution

     - borders of the strip

     - middle of strips 

           (between P and N diffusions)

     - over the transistors

Layer (metal 1, metal 2,...)

Layout

Strategies
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TROPIC3

Power Lines over the transistors
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TROPIC3

Power Lines between P and N plans

N diffusion

P diffusion

gnd (metal2)

vcc (metal2)

Metal1 to
connect
supply line

Aligned pins with jog in polysilicon.
Transistor not aligned

Not aligned pin
Optimized Jog in
polysilicon wire

Connetion
between N
and P plan in
metal1

Over-the-cell
routing
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Parrot1

Power Lines at the Strip Borders
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contacts and vias 
management

Layout

Strategies

(towers of vias)




New 
Physical

Design Flow



Logic Netlist


Partitioning and Placement

Routing


Cell Generation


Circuit Layout

Automatic Characterization


Timing


Power



Layout Generated Automatically with Parrot 
Tool Suite

Transistor-Level Automatic Layout Generation of Radiation-Hardened Circuits

The Layout GeneratorThe Layout Generator

proc generateLayout ( ) {

readNetlist( )

readTechnologyRules( )

readCellsPlacement( )

foreach row {

placeTransistors( )

routeTransistors( )

CompactLayout( )

}

routeCircuit( )

writeLayout( )

}



ASTRAN can generate automatically the layout of 
any TRANSISTOR NETWORK
It supports:
transistor folding,
transistor sizing, 
and other layout parameters
It can be used to experiment different layout solutions that can cope 
with many issues, like tolerance to radiation effects and
variability

ASTRAN



Automatic layout synthesis of any transistor network 

Allow fast development of transistor-level optimized cells for: 
area, performance, low power, aging (NBTI), leakage and other 
problems. 

Cell re-targeting to another design process. 

Library free technology mapping.
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ASTRAN



Developing of an improved methodology for layout 
compaction which can be used for synthesis of both 
analog and digital cells. 

First know exact method for simultaneous 2-D 
layout compaction.

Can deal with conditional design rules.
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ASTRAN



HPITCH

VPITCH

xvia2

yvia2

Vias

yvia1

xvia1
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Pins Alignment to the Routing Grid

72

Posicionamento Original Compactação 1D em 
X e depois Y

Compactação 1D em
Y e depois X

Compactação 2D

Figura 4.20: Comparação entre a compactação 1D e 2D (KEUTZER; NEWTON;
ORSHANSKY, 2000)

a Figura 4.20 (KEUTZER; NEWTON; ORSHANSKY, 2000). Por outro lado, dada a
liberdade de movimento adicional quando compactando em 2D, o número de restrições
usadas para modelar o espaçamento mínimo cresce significantemente. Isto ocorre por-
que não apenas elementos adjacentes em todas as direções precisam ser verificados, mas
também elementos distantes.

O resolvedor de MILP encontra a solução ótima retornando os valores para cada variá-
vel do modelo. Se um tempo-limite de execução é definido, o resolvedor retorna a melhor
solução válida encontrada até o momento (caso exista) - o que pode ser útil para modelos
grandes onde muitas horas/dias são necessários para encontrar ou provar a otimalidade.

Foi denotado xia e xib variáveis inteiras representando as bordas da esquerda e direita
do elemento i e yia e yib as bordas inferiores e superiores de i. Variáveis binárias auxiliares
começam com b. Os valores das regras de projeto são definidos como constantes e são
representadas em maiúsculo como em: E1M1CT . A Figura 4.21 mostra as principais
regras de projeto suportadas pelo CellGen. Mais informações sobre estas regras e outras
regras podem ser encontradas no Anexo A.

4.8.2.1 Posicionamento das portas de entrada/saída

O posicionamento dos pinos para a camada de metal 2 deve estar alinhado à grade de
roteamento como ilustra a Figura 4.22. Isto pode ser feito forçando que a posição central
dos pinos (onde fica localizada a via) seja múltipla do pitch horizontal e vertical da grade
de roteamento, levando em consideração o off-set. A formulação encontrada para resolver
este problema foi a seguinte:

xvia �HOFFSET = xviaintHPITCH
yvia � V OFFSET = yviaintV PITCH

int : xviaint , yviaint

(4.6)

onde HPITCH e V PITCH definem a largura do pitch horizontal e vertical da grade
de roteamento; HOFFSET e V OFFSET definem o off-set; xvia e yvia a posição central
da via; e xviaint e yviaint , variáveis auxiliares inteiras.

4.8.2.2 Envoltória de Difusão, Polisilício e Metal nos Contatos

Tecnologias antigas costumavam permitir apenas o estilo de envoltória quadrada nos
contatos, que era fácil de ser modelado devido a sua simetria horizontal e vertical. No en-

ASTRAN
Layout Compaction
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Metal, Poly and Diffusion Enclosure of Contacts

75

IN

OUT

Intersecção 
mínima de nós 

com trilhas

Nós servem de 
bounding box 

para vias e 
contatos

Área mínima 
de metal

(a) (b) (c)

Figura 4.25: Modelo de Roteamento. (a) grafo roteado para a camada de metal 1; (b)
representação abstrata dos elementos; (c) leiaute final dos elementos em destaque

tanto, tecnologias recentes passaram a permitir também um estilo de envoltória retangular,
que pode ser desenhado na horizontal, ou na vertical, aumentando para três o número de
possibilidades para cada envoltória de um contato.

Este problema foi modelado no ASTRAN utilizando a fórmula para regras de projeto
mutualmente exclusivas:

hext � bhE2M1CT
hext � bvE1M1CT
hext � bsE3M1CT
vext � bhE1M1CT
vext � bvE2M1CT
vext � bsE3M1CT

x2a � x1a � hext

x1b � x2b � hext

y2a � y1a � vext

y1b � y2b � vext

bh + bv + bs = 1

(4.7)

onde b são variáveis binárias indicando se o estilo retangular horizontal (bh), vertical (bv)
ou quadrado (bs) deve ser utilizado; hext e vext são variáveis auxiliares que definem, res-
pectivamente, a extensão horizontal e vertical mínima com relação ao contato, de acordo
com o estilo selecionado; x e y definem as posições finais de cada lateral dos elementos.
A Figura 4.23 ilustra o significado de cada uma destas variáveis.

Esta fórmula é flexível o suficiente para permitir que o resolvedor retorne o estílo
ótimo para cada situação. A Figura 4.24 mostra esta mesma regra aplicada para uma
envoltória de difusão em um contato.

4.8.2.3 Espaçamento Mínimo de Polys e Metais

O modelo de roteamento em metal 1 e polisilício utilizado pelo ASTRAN é ilustrado
na Figura 4.25. Após o roteamento ter terminado, cada vértice e aresta do grafo per-
tencentes a uma árvore de roteamento (a) dão origem a um elemento de intersecção e
de conexão, respectivamente (b). Cada elemento de intersecção é utilizado como uma
bounding box para vias, contatos e também extremidades dos elementos de conexão com

hext hext

vext

vext

bhbv bs

E1M1CT

E2M1CT
E3M1CT

x2a x1a x1b x2b

y2a

y1a

y1b

y2b

ASTRAN
Layout Compaction
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2D Minimum Spacing Rule of Metals and Poly

77

vértices adjacentes. Cada final de linha de conexão deve se interseccionar em pelo menos
a distância da regra de largura mínima (para materiais daquela camada) com os elementos
de conexão (c). Isto permite simplificar o modelo para que somente regras de espaça-
mento mínimo entre os elementos de intersecção precisem ser inseridas (e não também
entre elementos de conexão).

O problema com a modelagem 2D para as regras de espaçamento mínimo é criar um
modelo que dê liberdade suficiente para os elementos se movimentarem, ao mesmo tempo
em que respeita as regras de projeto e sem aumentar excessivamente a complexidade.
Isto foi conseguido utilizando a variável de relaxação R de forma que regras inativas
não imponham restrições às ativas. Isto permite que o resolvedor de MILP escolha a
melhor orientação para cada par de elementos: à esquerda ou acima. Adicionalmente,
uma terceira orientação foi criada para permitir que os elementos possam ser posicionados
na diagonal, dando mais liberdade ao modelo, ilustrado na Figura 4.26. Isto foi feito
aproximando a distância mínima, que é uma função quadrática, de uma função linear:
�x+�y � 2(S1M1M1/

p
2). A formulação utilizada para estas regras é:

x2a � x1b +R � bh(S1M1M1 +R)
y2a � y1b +R � bv(S1M1M1 +R)

(x1a � x2b) + (y2a � y1b) +R � bd(2
S1M1M1p

2
+R)

bh + bv + bd = 1

(4.8)

onde bh, bv e bd são variáveis binárias que indicam qual das regras deve ser utilizada.
Esta regra pode ser estendida a todas as laterais dos elementos, para uma máxima

otimização. No entanto, para reduzir a complexidade do modelo, foi optado por aplicar
esta regra somente sobre elementos que estejam próximos e na diagonal, como ilustra a
Figura 4.27 (a). Isto dá liberdade para estes elementos serem posicionados de diferentes
formas (b) enquanto elementos distantes (com outros elementos no meio), que possuem
menor probabilidade de obter qualquer tipo de ganho com compactação 2D, utiliza-se
as regras de espaçamento 1D: x2a � x1b � S1M1M1 para espaçamento horizontal ou
y2a � y1b � S1M1M1 para vertical. Para evitar que dois vértices adjacentes na diagonal
se movam, produzindo a violação de regras de espaçamento mostrada em (c), a regra
1D também é aplicada para vértices adjacentes. Nenhuma destas regras é aplicada para
nós pertencentes a mesma rede, como mostrado a Figura 4.28. A mesma metodologia é
aplicada tanto para metal 1 quanto para polisilício.

4.8.2.4 Espaçamento em Final de Linhas Densas

Algumas tecnologias proíbem o uso da regra de espaçamento mínimo em final de
linhas densas (com outros elementos da mesma camada próximos) pois curto-circuitos
podem ocorrer devido a problemas de litografia. Neste caso, um dos elementos próximos,
adjacentes deve ter sua distância aumentada.

Este problema foi resolvido virtualmente aumentando o tamanho do elemento de re-
ferência (para fins de aplicação de restrições de espaçamento com outros elementos), em
dois lados opostos, na medida da diferença entre a regra de espaçamento mínimo e a
regra para regiões densas. Desta forma, as modelagens para as regras de espaçamento mí-
nimo, explicadas anteriormente, podem ser utilizadas sem qualquer tipo de modificação,
ao mesmo tempo que garante que nunca dois lados adjacentes do elemento utilizarão a
regra mínima de espaçamento simultaneamente. O modelo para esta restrição é:

bv

bh

bd

x2a

x1b

y2b

y1a

S1M1M1

S1M1M1 √2

ASTRAN
Layout Compaction
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Dense Line-End Spacing Rule

S1M1M1

S1M1M1

S3M1M1 - S1M1M1

x2a x1a x1b x2b

bh

bv

y2a
y1a

y1b
y2b

78

S1M1M1

S1M1M1

S3M1M1 - S1M1M1

x2a x1a x1b x2b

bh

bv

y2a
y1a

y1b
y2b

Figura 4.29: Espaçamento em Final de Linhas Densos

S1M1M1

maxh maxh

maxv

maxv

S1M1M1

Figura 4.30: Relaxação do espeaçamento mínimo para DFM

� = S3M1M1� S1M1M1
x1a � x2a � bh�
x2b � x1b � bh�
y1a � y2a � bv�
y2b � y1b � bv�
bh + bv = 1

(4.9)

onde � é uma constante definida como a diferença entre a regra de espaçamento em final
de linhas densas S3M1M1 e a regra de espaçamento mínimo S1M1M1; bh define se o
elemento deve ser virtualmente aumentado na horizontal e bv, na vertical. A Figura 4.29
ilustra este modelo sendo aplicado para a camada de metal 1 de uma célula. A região
sombreada representa o espaço extra adicionado pelo modelo.

4.8.2.5 Relaxação do Espaçamento Mínimo

A restrição de espaçamento mínimo pode ser relaxada para aumentar a confiabilidade
do leiaute (para fins de DFM). Este problema poderia ser resolvido aumentando a regra
de espaçamento mínimo para todos os elementos. No entanto, esta modificação seria
muito restritiva potencialmente aumentando a área da célula. Para que houvesse um com-
promisso entre área e DFM, este problema foi resolvido definindo uma borda virtual (a
mesma da regra de espaçamento em finais de linhas densas) maior ou igual (em todos os
lados) que um valor a ser maximizado até um determinado limite (por exemplo, 10% da

ASTRAN
Layout Compaction
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Minimum Spacing Relaxation (for DFM)

S1M1M1

maxh maxh

maxv

maxv

S1M1M1

79

(a) (b)

Difusão de fonte/drenoEnvoltória de difusão
nos contatos

Figura 4.31: Modelo de Transistor para Compactação. (a) ASTRAN; (b) Proposta de
melhoria

regra de espaçamento mínimo). Assim, este espaçamento extra só é inserido caso haja
espaço suficiente, sem sacrificar outros quesitos mais importantes.

No entanto, isto não impede de na existência de 3 linhas paralelas, o resolvedor deixar
duas das linhas com 10% de espaçamento extra enquanto as outras duas ficam com 0% (no
caso de inexistência de espaço suficiente no leiaute para a adição de ambos espaçamentos
extras). Neste caso o ideal seria deixar 5% de acréscimo em ambas as linhas uma vez
que a melhora no DFM não é linear. Isto foi feito definindo o mesmo tamanho de borda
para ambos lados opostos dos elementos. Desta forma, o resolvedor procura manter este
centralizado caso haja elementos próximos nos dois lados, como mostra a Figura 4.30.
Abaixo é apresentada a formulação para este problema onde as variáveis maxh e maxv

representam as bordas a serem maximizadas:

x1a � x2a � maxh

x2b � x1b � maxh

y1a � y2a � maxv

y2b � y1b � maxv

maxh  S1M1M1 ⇤ 0.1
maxv  S1M1M1 ⇤ 0.1

Maximize : maxh +maxv

(4.10)

4.8.2.6 Modelagem dos transistores

O modelo de transistor utilizado no ASTRAN é mostrado na Figura 4.31 (a). Cada
gate de transistor é instanciado com sua respectiva difusão de fonte e dreno. Os conta-
tos possuem sua própria envoltória de difusão que é utilizada para mantê-los conectados
verticalmente com o transistor. Além disto, a difusão dos contatos também define limites
horizontais mínimos para a difusão de fonte e dreno do transistor anterior e/ou do pró-
ximo (caso existam). Em (b) é apresentada uma possível melhoria sobre a implementação
atual. Durante os testes foi possível perceber que, em raras situações, o modelo atual
pode levar a uma tamanho sub-ótimo da área da célula. Isto ocorre devido a simplificação
que não permite que a difusão de fonte e dreno comece/termine no meio da difusão dos
contatos. Esta modificação exige um modelo mais complexo de transistor e de regras de
espaçamento para os demais elementos da célula e por isto ainda não foi implementado.

4.8.2.7 Regra Condicional de Extensão de Gate para Difusões em L

Esta é uma regra bastante complexa de modelar uma vez que a extensão do gate de-
pende da existência ou não de uma difusão em formato de L (que não pode ser previ-

ASTRAN
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ydiffEncb

ylastDiffb

ynewDiffb

yLdistbLshape

bapplyExtraExt

bsmallW

bApplyS2

xgatea
xgateb

xdiffEncb

xlastDiffb

ygateb E2P1DF

E1P1DF

S2DFP1

S1DFP1
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ydiffEncb

ylastDiffb

ynewDiffb

yLdistbLshape

bapplyExtraExt

bsmallW

bApplyS2

xgatea
xgateb

xdiffEncb

xlastDiffb

ygateb E2P1DF

E1P1DF

Figura 4.32: Regra Condicional de Extensão de Gate

amente calculado sem impor restrições para a funcionalidade de esticamento vertical da
difusão) e do espaçamento desta difusão para o gate do transistor. Adicionalmente, a regra
de espaçamento entre difusão e gate também depende da largura do transistor e não deve
ser aplicada caso a difusão não tenha formato de L. Este problema foi modelado como
mostrado na Figura 4.32 e conforme a formulação mostrada abaixo:

bsmallW = {1, 0}
ydiffEncb � ynewDiffb  yLdist

ylastDiffb � ynewDiffb  yLdist

yLdist  bLshapeR

bsmallW + bLshape  bapplyS2 + 1
bLshape � bapplyS2  bapplyExtraExt

xgatea � xdiffEncb � bLshapeS1DFP1
xgatea � xlastDiffb � bLshapeS1DFP1
xgatea � xdiffEncb � bapplyS2S2DFP1
xgatea � xlastDiffb � bapplyS2S2DFP1
ygateb � ynewDiffb � E1P1DF
ygateb � ynewDiffb � bapplyExtraExtE2P1DF

(4.11)

onde bsmallW é uma constante que é pré-definida como 1, caso a largura do transistor
seja menor do que um limiar (definido pelas regras de projeto), ou 0, caso contrário;
ylastDiffb é o tamanho do esticamento vertical da difusão. bLshape é calculado como 1
sempre que ylastDiffb for maior do que 0. Após, é feito o uso de lógica booleana com
inequações para decidir quando cada regra deve ser aplicada: o espaçamento extra da
difusão (representado por bapplyS2) é aplicado sempre que bsmallW e bLshape forem 1; a
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Figura 4.33: Área mínima dos elementos

extensão extra do gate (representada por bapplyExtraExt) é aplicada sempre que bLshape

valer 1 e bapplyS2 valer 0. Finalmente, estas regras são aplicadas de acordo com o valor
definido pelas variáveis binárias: bapplyS2 e bapplyExtraExt). Esta formulação é repetida
para cada canto de cada transistor da célula.

4.8.2.8 Área Mínima das Conexões em Metal 1 e Difusão

O problema com esta regra de projeto é que área é uma função quadrática. Por ter
sido utilizado um resolvedor de MILP, foi necessário aproximar esta regra de uma função
linear, como mostra a Figura 4.33. Isto permite que diferentes relações de aspecto sejam
exploradas para os elementos, reduzindo o número de restrições que podem gerar um pior
leiaute.

No entanto, ao comparar a curva da função linear com a curva da função quadrática
para a área, é possível perceber que a primeira se afasta de forma significativa desta última
para formas próximas a de um quadrado. Este problema foi contornado adicionando uma
outra formulação condicional para geração de quadrados e deixar o resolvedor decidir,
através de variáveis booleanas, qual a mais adequada. A formulação completa para esta
regra é:

xmetb � xmeta = wmet

ymetb � ymeta = hmet

wmet + hmet � blinear(
A1M1
W2V I +W2V I)

wmet � bsquare

p
A1M1

hmet � bsquare

p
A1M1

bsquare + blinear = 1

(4.12)

onde bsquare e blinear são variáveis binárias mutualmente exclusivas que permitem seleci-
onar entre os dois estilos de área mínima: quadrado e linear, respectivamente.

4.8.2.9 Contatos Redundantes

O objetivo de inserir contatos extras é reduzir a resistência das conexões e melhorar a
manufaturabilidade do leiaute da célula. Este problema foi solucionado instanciando uma

Semi-perimeter

ASTRAN
Layout Compaction
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Figura 4.34: Contatos redundantes para difusão

quantidade fixa de contatos extras e deixar o resolvedor de MILP decidir quais deles de-
vem ser "materializados"no leiaute final. Os demais contatos ficam com todos os valores
igual a zero para suas geometrias. A formulação abaixo mostra como é feita a adição de
cada contato extra:

ynewCnta � ylastCntb = bnewCntS2CTCT
xnewCntb � xnewCnta = bnewCntW2CT
ynewCntb � ynewCnta = bnewCntW2CT

Maximize : �bnewCnt

(4.13)

onde bnewCnt indica se o referido contato deve existir ou não no leiaute final da célula.
Uma função de maximização foi utilizada para que o resolvedor procure colocar o maior
número possível de contatos. Um peso de ajuste �, é utilizado para compensar o aumento
dos outros custos, como os de interconexão.

Algumas tecnologias sugerem dois contatos como a quantidade ideal enquanto outras
pedem que sejam colocados o máximo que cabe na difusão. A Figura 4.34 apresenta o
significado de cada variável e mostra o resultado da aplicação deste recurso no leiaute de
uma célula.

4.8.2.10 Função Objetivo

Um projetista, ao desenhar um circuito, possui uma lista de objetivos para otimização.
Alguns objetivos costumam ter maior prioridade de otimização do que outros, como é o
caso da largura da célula e o aumento do espaçamento para DFM.

A maneira encontrada para priorizar a minimização de determinados objetivos em
detrimento de outros (de maneira similar à forma que um projetista faria), foi através da
atribuição de pesos diferenciados às variáveis de minimização. Isto é feito multiplicando
o valor de cada variável pelo seu peso na função de minimização. Desta forma, para dar
maior prioridade a minimização de conexões em polisilício sobre as de metal, ao mesmo
tempo em que prioriza acima de tudo a diminuição da largura da célula, bastaria colocar:

min : 5000WIDTH + 5POLYWL+MET1WL; (4.14)

onde WIDTH é a largura da célula, POLYWL é o comprimento das conexões em
poly e MET1WL é o comprimento das conexões em metal 1.

ASTRAN
Layout Compaction
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71% with the 
same area

3,6% average 
area overhead

Less than one 
day of work to 

design and 
validate 

(LVS+DFM) all 
the cells

Table I
COMPARISON BETWEEN LAYOUTS GENERATED USING ASTRAN AND

EQUIVALENT FROM A 65nm STANDARD CELL LIBRARY

Cell # Trans. Width (µm) Run-time (s)
Std. Cell ASTRAN % ASTRAN

AND2X4 6 1 1.2 20 10
FAD1X4 28 3.6 4 12 750
FAD1X9 28 4.2 4.2 0 1800
HAD1X9 14 2.4 2.4 0 30
HAD1X18 18 2.8 2.8 0 205

INVX0 2 0.6 0.6 0 1
MUX21X9 12 1.8 2 11 80

NAND2X11 8 1.4 1.4 0 5
NAND2X21 12 2 2 0 8
NAND3X3 6 1.2 1.2 0 6
OAI211X3 8 1.4 1.4 0 7

OAI211X11 16 2.4 2.6 8 26
XOR2X3 10 1.6 1.6 0 16
XOR2X6 10 1.6 1.6 0 15
TOTAL - 28 29 3.6 -

workstation. The average width increase in synthesized
cells was of just 3.6% and 71% of them presented the
same width as the standard cells. Because we did not
have access to the standard cell layouts to compare, the
following investigation was based on deduction. The layout
of AND2X4 corresponds to the worst case, presenting a 20%
increased width. A very small transistor area increase caused
by a simplification in our transistor model (which can be
improved) lead to a relatively larger cell because width has
discrete size and it was too small to amortize. We believe the
same happened to cells MUX21X9 and OAI211X11. Cell
FAD1X4 presented the second worst result. Since our layout
was near optimum for the 1-D layout style, we believe the
standard cell used stacked transistors which is not supported
by ASTRAN. Cell FAD1X9 (Figure 10) on the other hand
presented no width increase since they have larger transistors
and could not take advantage of this kind of optimization.
Some of the zigzags in the poly and metal layers was
produced as consequence of the minimum spacing relaxation
technique and will be subject of a future investigation.

The run-time was small even for larger cells, allowing the
designer to reduce the time needed to produce, import and
validate each cell layout in at least one order of magnitude
(from hours/days to just a few minutes/hours) based on our
experience. ASTRAN is currently being used to generate an
asynchronous cells library with over 600 cells and we were
able to successfully generate cells up to 44 transistors in less
than 12h [11].

VI. CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS

We developed a cell layout compaction methodology
using MILP which was applied to a cell synthesis tool called
ASTRAN. We compared it to manually designed cells from
a commercial 65nm standard cell library. Our methodology
was able to produce cell layouts with very small area
overhead compared to high quality handcrafted cells. We
believe that our methodology can significantly reduce the

time-to-market of creating/migrating cell libraries and can
also be useful for problems like: asynchronous circuits [8],
leakage [13], SEU [13], NBTI, etc. where custom cells may
be needed.
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Multiplier Carry-Save 4x4

Standard Cell ASTRAN
Gain
(%)

Number of Cells 52 28 46

Number of Transistors 634 376 59,3

Area (µm2) 6716 5070 24,5

Delay (ps) 2174 1896 12,8

Power (mW) 6,45 3,97 61,55



Power Comparison Between STANDARD CELL 
Library and ASTRAN Library 
FOR ISCAS BENCHMARKS

Power (mW) Gain
(%)Standard Cell ASTRAN

S1196 29,4 23,34 25,96
S1238 29,23 23,55 24,12
S15850 190,22 153,47 23,95
S9234 208,94 167,75 24,55
S35932 2527,74 2040,05 23,91
S38417 2322,22 1871,97 24,05
S38584 1707,61 1376,91 24,02
S13207 466,39 373,23 24,96
Average 24,44
OBS: If this comparison has used also complex gates that aren’t 
provide by the cell library, the gain would be much higher.
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Automated Synthesis of Cell Libraries for 
Asynchronous Circuits
Matheus Trevisan Moreira, Michel Arendt, Adriel Ziesemer Jr., Ricardo Reis and Ney Laert Vilar Calazans

Comparing to a manual designed cell library,
cells designed using Astran got

Up to 45% area reduction

Reductions of up to 59% in input capacitance

Reductions of up to 46% in energy and in propagation delay
Up to 9% leakage power reduction



Design flow composed by industrial and in-house 
(boldface names) tools
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ASCEnD-A



Astran also improves productivity

A student can manually design a maximum of 2 cells/day

Using Astran, the whole set of 53 cells was designed in 2 days

�86

ASCEnD-A using ASTRAN

ASCEnD-A allowed to improve quality of cells in the ASCEnD 
libraries and to easily generate new cells and libraries

All specially designed tools in the ASCEnD-A flow are freely 
available

A library of asynchronous cells in the ST65nm technology is 
also freely available (given NDAs)
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Transistors of a logic gate can be connected by abutment  
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doing an AND 
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Sea of Transistors
Using transistors from a transistor library (with different artworks and sizings) 
           and some bricks 

Transistors of a logic gate can be connected by abutment  

Place&Route of transistors

doing an AND 
structure 

power brick

on the fly



Sea of Transistors
Using transistors from a transistor library (with different artworks and sizings) 
          and some bricks  

Transistors of a logic gate can be connected by abutment  

Place&Route of transistors

doing an OR 
structure 

on the fly



Sea of Transistors

Using transistors from a transistor library (with different artworks and sizings) 
          and some bricks 

These layout artworks (transistors cells and bricks) 
should consider: 

layout regularity  
(in nanoCMOS transistor design is becoming more regular, basically 
strip of transistors) 

complexity of nanoCMOs design rules

on the fly



Aging: Layout Issues 

Recomputation of the rise currents when 
the pin is moved from reference node 4 to node 3

POSSER, G., MISHRA, V., JAIN, P., REIS, R., SAPATNEKART, S., Cell-Internal Electromigration: Analysis and Pin Placement Based 
Optimization, IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Vol. 35, N.2, February 2016, 
p. 220-231, ISSN 0278-0070, DOI: 10.1109/TCAD.2015.2456427.

http://dx.doi.org/10.1109/TCAD.2015.2456427


Conclusions
A way to reduce 
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is to reduce the 
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Conclusions
Cells generated on-the-fly 
target to their environment 
Area reduction 
Reduction on the number of transistors 
Cell library free 
Wirelength minimization 
Delay Reduction 
Power Reduction
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Conclusions
Let’s do  
Transistor Level 
Design Automation  

to reduce the amount of transistors
and POWER CONSUMPTION 
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