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Samenvatting

Beschreven worden een aantal procedures die tesamen
een layoutsysteem vormen, dat uitgaande van een schetsmatig gegeven layout een layout produceert met dezelfde
component- en bedradingstopologie als de schetsmatige
layout. De nieuwe layout voldoet aan alle ontwerpregels
en bezit daarbij een subminimaal oppervlak. De relatieve
plaats van de componenten wordt vastgelegd in de vorm
van twee de

grafen die een rechthoekverdeling be-

schrijven.
De bedrading wordt vastgelegd in de vorm van een graaf
die alle informatie omtrent de oorspronkelijke bedrading
bevat.
Na een schatting van de voor bedrading benodigde ruimte
wordt een toegestane topologische verandering van de
oorspronkelijke componenttopologie bepaald die een subminimaal oppervlak bezit.
De bedrading wordt opnieuw gelegd onder gebruikmaking
van roosterbedrading. Hierbij is de bedradingsvolgorde
gebaseerd op de eigenschappen van de bepaalde bedradingsgraaf.
De programmatuur voor het systeem is niet gereedgekomen.
Enige

g~tuikte

methodes zijn bruikbaar voor het plaatsen

2
van r L-poorten aan een injectorstrip. Tevens wordt een
methode aangegeven voor het plaatsen van kontakten op een

2
rL-poort.
Een modulaire structuur lijkt de enige oplossing voor
het verwerken van grote r 2 L-Iayouts en layouts in andere
technieken.

o.

Inleiding

Voor U ligt het verslag van een afstudeeronderzoek dat
gedaan is op het Natuurkundig Laboratorium van de N.V.
Philips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven in de periode
april 1978 tot maart 1979.
Het onderzoek heeft zich bewogen op het gebied van
Computer Aided Design. Uitgangspunt vormde een op het
laboratorium ontwikkeld CAD-systeem voor het ontwerpen van
layouts van geïntegreerde schakelingen. Een gegeven van dit
systeem is dat het de plaatsing van componenten en verbindingen
ongemoeid laat,

zodat

de ontwerper van een layout verant-

woordelijk is voor alle plaatsingen, een nauwkeurig en tijdrovend karwei.
Het onderwerp van dit afstudeerwerk is een onderzoek
naar mogelijkheden om de ontwerper te ontlasten van het
exacte plaatsen van componenten en verbindingen door deze
taak toe te schuiven aan de computer, zodat de ontwerper
kan volstaan met een topologische schets van zijn layout.

CADILL, Computer Aided Design of Integrated Logic
Layouts, is een systeem voor het ontwikkelen van layouts
van geïntegreerde digitale schakelingen, in het bijzonder
2
schakelingen voor I L, Integrated Injection Logic.
De ingangsgegevens voor het systeem worden via een
digitizer in gecodeerde vorm ingevoerd. Onder gecodeerd
wordt verstaan, dat niet alle gegevens omtrent de benodigde
maskers behoeven te worden ingevoerd, maar slechts de
plaats van componenten en verbindingen,

relevante aansluit-
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punten van componenten en andere gegevens zoals lokaties
van logische in- en uitgangen. CADILL is dan in staat om
uitgaande van deze gecodeerde gegevens de volgende taken
uit te voeren:
a.

Het voert een controle uit op layoutregels betreffende 1 2 L-integratietechniek.

b.

Het kan een layoutbeschrijving genereren die in een
volgende stap gebruikt kan worden voor het genereren
van de uiteindelijke maskergegevens.

c.

Het kan een symbolische maskerlayout genereren die
gebruikt kan worden voor visuele controle omdat
deze duidelijker te lezen en te interpreteren is
dan de werkelijke maskerlayout.

d.

Het kan de logische beschrijving van het circuit
genereren, waarmee de ontwerper m.b.v. een logisch
circuitsimulatieprograrnma de logische correctheid
van zijn layout kan nagaan.
Wij denken ons in, dat het in dit verslag beschreven

systeem een onderdeel kan worden van het totale CADILL-systeem

dat de layoutontwerper nog beter bij kan staan

bij een snel en deugdelijk ontwerp van zijn geïntegreerde
schakeling.

Een gegeven van het CADILL-systeem is dat de oorspronkelijke plaats van de componenten en de verbindingen
niet wordt aangetast. Dit betekent dat alle nauwkeurigheid
die vereist wordt om aan de layoutregels te voldoen wordt
overgelaten aan de ontwerper, Deze is dus genoodzaakt om
zijn ontwerp op schaal op milimeterpapier minutieus te
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ontwikkelen, een opgave die veel tijd vergt en veelal een
bron van fouten vormt.
Een systeem dat deze vereiste nauwkeurigheid kan overlaten aan een computer zou de ontwerptijd van een gelntegreerd
circuit aanzienlijk kunnen bekorten en de menselijke
foutenbron uitschakelen. De ontwerper kan dan volstaan met
het invoeren van de topologische gegevens van zijn ontwerp.
Deze bestaan uit de onderlinge plaatsing van componenten en
uit een schematische opgave van de weg die verbindingen
volgen. Hij behoeft hierbij geen ontwerpregels in acht te
nemen, zodat onderlinge afstanden tussen circuitcomponenten
te klein of groter dan noodzakelijk mogen zijn. Na invoer
van deze gegevens zal het systeem proberen om met behoud
van de topologie van componentplaatsing en bedrading de
layout dusdanig te modificeren, dat in ieder geval aan alle
ontwerpregels is voldaan en bovendien het ingenomen oppervlak wordt geminimaliseerd.
We formuleren de doelstelling van ons systeem nu als
volgt:
modificeer de plaatsing van componenten en verbindingen
in een oorspronkelijke layout zodanig dat aan alle ontwerpregels is voldaan. Tevens moet het door de layout
ingenomen oppervlak geminimaliseerd worden waarbij de
topologie van de bedrading niet en de topologie van de
plaatsing van componenten niet of nauwelijks veranderd
is.
In de volgende hoofdstukken zullen wij een systeem beschrijven dat beantwoordt aan de hierboven genoemde doelstelling. Na een globale beschrijving van de algemene gang
van zaken, zullen de verschillende onderdelen in detail
worden ui tgewerk t_.,

_

-41.

Globale beschrijving

Het systeen bestaat uit drie onderdelen. In het eerste
gedeelte

t~orden

de topologiën van componentplaatsing en

bedrading vastgelegd. In het tweede gedeelte wordt een
schatting gemaakt van de voor bedrading benodigde kanaalbreedtes en wordt het ingenomen oppervlak geminimaliseerd.
In het derde gedeelte wordt de bedrading opnieuw gelegd ander
gebruikmaking van roosterbedrading. Voor de gebruikte procedure is uitgegaan van een aantal veronderstellingen betreffende de ingangsgegevens die hier worden opgesomd.

1.1.

~!g~~~~~_EEQS~~~E~S~~9.

Een van de doelstellingen van ons systeem is dat de
gemodificeerde layout in hoge mate dezelfde topologie vertoont
als de oorspronkelijke layout. Onze eerste taak zal dus zijn
het vastleggen van de topologische gegevens van de oorspronkelijke layout.
Voor het vastleggen van de topologie van de componentplaatsing kennen we aan elk component een gebied toe door
achtereenvolgens alle componenten zo ver mogelijk naar
links en onder en vervolgens alle componenten zo ver mogelijk naar rechts en boven uit te breiden. De binnen een omhullende rechthoek resterende ruimte vullen we op met loze
ruimtes die geen component bevatten. Zodoende hebben we een
rechthoekverdeling binnen een grote rechthoek verkregen. De
twee duale planaire digrafen die deze rechthoekverdeling
beschrijven leggen de topologie van de oorspronkelijke
componentplaatsing vast.
Voor het vastleggen van de topologie van de bedrading
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leiden we twee soorten gegevens af, beiden gebaseerd op het
begrip graaf. Ten eerste leggen we voor elke verbinding vast
welke aansluitpunten van welke componenten door de verbinding zljn verbonden. Ten tweede leggen we voor elke
component vast in welke volgorde de verbindingen die met
die component zijn verbonden de component verlaten. Dit
leidt tot de kennis van twee gegevens, t.w. welke aansluitpunten onderling verbonden zijn en welke vensters we
in een kruisingsvrije tekening, een z.g. planaire representatie van de verbindingsgraaf, kunnen onderscheiden. Deze
twee gegevens leggen de topologie van de bedrading vast.
Na het vastleggen van de topologische gegevens van
de oorspronkelijke layout kunnen we overgaan tot modificatie
van deze layout.
Allereerst maken we een schatting van de benodigde
kanaalbreedtes links, onder, rechts en boven elke component,
Daartoe delen we elke oorspronkelijke verbinding op in zijn
samenstellende lijnstukken en bepalen voor elk lijnstuk
door welke kanalen in de oorspronkelijke layout het lijnstuk loopt en of hiervoor vergroting van de kanaalbreedte
noodzakelijk is.
Nadat alle kanaalbreedtes geschat zijn kan het ingenomen oppervlak geminimaliseerd worden. Elke rechthoek in
de rechthoekverdeling moet minstens zo groot zijn dat hij
de ermee corresponderende component met zijn omringende
kanalen, waarvan we de breedte geschat hebben, kan bevatten. We minimaliseren het ingenomen oppervlak door de
niet relevante loze ruimtes, ontstaan bij de generatie van
de rechthoekverdeling, te verwijderen op een van de twee
mogelijke manieren, en nemen die manier die resulteert
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in een verkleining van het ingenomen oppervlak. Aldus houden
we een rechthoekverdeling over waarin elke rechthoek overeenkomt met een aan een component toegekend gebied. Elke
rechthoek is nu minstens zo groot dat hij de ermee corresponderende component met zijn omringende kanalen kan bevatten. Vervolgens plaatsen we de componenten in de aan hen
toegekende gebieden, waarbij we de ruimte die eventueel
over is in een gebied, verdelen over twee tegenoverliggende
kanalen. Hiermee vergroten we de kans op succesvolle bedrading wanneer de breedte van een kanaal te laag geschat
wordt.
Hierna zijn we gereed om de verbindingen te leggen
zoals de topologie van de bedrading dat voorschrijft. Hierbij beginnen we met het bedraden van een venster dat we
in de linkeronderhoek van de gehele layout kunnen lokaliseren.

We doen dit zodanig dat binnen dit venster geen

componenten liggen die nog bedraad moeten worden. Dit venster
vormt een eerste circuit. Vervolgens leggen we een venster
dat één of meerdere takken gemeen heeft met het laatste
circuit en dragen er zorg voor, dat we weer geen componenten afsluiten die nog bedraad moeten worden. De nieuw
bedrade takken van dit laatste venster vormen tesamen met
het laatste circuit een nieuw circuit waarbinnen geen
componenten meer liggen die nog bedraad moeten worden.
Ten alle tijden drukken we de te bedraden nieuwe takken
van een venster zo dicht mogelijk tegen het laatste
circuit aan. Hiermee houden we de resterende ruimte voor later
te leggen bedradingsvensters zo groot mogelijk.
Wanneer in een kanaal niet genoeg ruimte is om bedrading te herbergen moet dit kanaal vergroot worden. Dit
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kunnen we doen door af de met het kanaal corresponderende
component te verschuiven binnen het hem toegekende gebied, öf, indien dit niet mogelijk is het met het kanaal
corresponderende gebied te vergroten. Het hangt van de
rechthoekverdeling af of hiermee vergroting van het totale
ingenomen oppervlak gepaard gaat, omdat soms vergroting
van een rechthoek gecompenseerd wordt door verkleining
van een andere rechthoek. Indien vergroting van het ingenomen oppervlak optreedt mogen we verwachten dat meerdere
componenten verschoven zijn. Omdat daarom ook meerdere
verbindingen niet meer correct zullen verlopen beginnen
we vooraan met bedraden en leggen alle reeds gelegde verbindingen opnieuw. Indien echter een component verschoven
kan worden binnen het hem toegekende gebied leggen we slechts
die verbindingen opnieuw die met de

verschoven component

verbonden zijn.
Het bedradingsprincipe waarmee we nieuwe takken zo
dicht mogelijk tegen een reeds bedraad circuit aan drukten
resulteert mogelijk in onnodige verlenging van verbindingen.
Daarom leggen we alle verbindingen opnieuw door te beginnen met de laatste gelegde verbinding en vervolgens alle
verbindingen te leggen met een korste pad-algorithme terwijl
we alle andere verbindingen op hun plaatsen laten.
Na deze procedure verwachten wij een layout met een
minimaal oppervlak en een minimale totale verbindingslengte.
Na deze korte globale beschrijving van ons systeem
gaan we nu over tot een meer gedetailleerde behandeling van
de gebruikte procedures.
Allereerst echter geven we een opsomming van de ver-
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onderstellingen omtrent de ingangsgegevens waar we vanuit
zijn gegaan.

We veronderstellen dat de te modificeren layout is
gegeven als drie verzamelingen.
a.

Een verzamling componenten
De componenten zijn rechthoekig en gegeven zijn de absolute coördinaten van het linkeronder- en rechterbovenhoekpunt. De componenten zijn niet toegankelijk voor
bedrading. Dit gegeven sluit componentkruisende verbindingen uit en houdt tevens in dat een verbinding
die een component binnentreedt een eindpunt heeft op een
van de aansluitpunten van die component. Een verder gevolg
is dat de verzameling verbindingen die met een component
zijn verbonden niet tweemaal dezelfde verbinding bevat.

b.

Een verzameling aanslUitpunten.
Bij elke component zijn de relatieve coördinaten gegeven
van zijn aansluitpunten ten opzichte van de oorsprong
van de component, i.e. het linkeronderhoekpunt. Elke
component heeft minstens twee aansluitpunten

waarvan

er minstens twee bedraad zijn door de oorspronkelijke
bedrading.
c.

Een verzameling verbindingen.
De verbindingen liggen in één bedradingslaag en zijn
derhalve niet kruisend. Elke verbinding wordt verondersteld te zijn gegeven als een opeenvolging van lijnstukken in horizontale en vertikale richting waarvoor geldt,
dat het beginpunt van een lijnstuk identiek is met het
eindpunt van het vorige lijnstuk in de opeenvolging van
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lijnstukken. Elkeindpunt van een verbinding is gelokalizeerd op een aansluitpunt van een component. De verbindingsbreedte is uniform.
Het zal duidelijk zijn dat sommige van bovengenoemde
veronderstellingen een beperking van de ingangsgegevens
vormen. Het is met name niet mogelijk om componenten
kruisende verbindingen te verwerken, zodat de bedrading van
een layout planair moet zijn. Indien een componentkruisende
verbinding wordt ingevoerd in twee stukken, die uittreden
uit de gekruiste componenten, kan wel zij het met enige
moeite, gewerkt worden met kruisende verbindingen.

-10-

2.

Het vastleggen van de topologie van een layout.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de topologie
van de componentplaatsing kan worden vastgesteld door de
aan componenten toegekende gebieden

onder te brengen

in een rechthoekverdeling.
De topologie van de bedrading kan worden vastgesteld
door voor elke verbinding zijn

bestamUn~

te bepalen en

door voor elke component de volgorde vast te stellen waarin
de met die component verbonden verbindingen de component
verlaten.

2.1.

~~~_~~~~!~~~~~_~~~_~~_~~!~~!~~~_E!~~~~_Ye~_9~_~9~E9~~~~~~.

We gaan uit van een situatie waarin een aantal rechthoekige,
elkaar niet overlappende componenten verdeeld zijn over een
vlak.
We kunnen dan een rechthoek bepalen die de gehele layout omvat. Deze rechthoek heeft als coördinaten van zijn
linkeronderhoekpunt de kleinste voorkomende x-coördinaat,
resp. de kleinste voorkomende y-coördinaat en als coördinaten
van zijn rechterbovenhoekpunt de grootste voorkomende x-coördinaat, resp, de grootste voorkomende y-coördinaat.
Wanneer we nu alle componenten zover mogelijk naar links,
onder, rechts en boven uitbreiden ontstaat een rechthoekverdeling binnen de genoemde omvattende rechthoek. Elke
hierin voorkomende rechthoek kunnen we opvatten als een
aan een component toegekend gebied, of als een loze rechthoek die we een "slack" noemen. Een principetekening van
een slack ziet er als volgt uit:
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componentgebied

component-

component-

gebied

gebied

compo'nentgebied
Fig. 2.1

Principetekening van een loze
rechthoek.

Het moet duidelijk zijn, dat een zijde van een slack niet
een hele zijde van een componentgebied kan zijn. Indien
dat wel het geval was geweest was de betreffende component
uitgebreid geworden en was deze loze rechthoek niet voorgekomen.
Van een rechthoekverdeling binnen een omvattende
rechthoek kunnen twee gerichte planaire grafen worden opgesteld die
duaal zijn. In beide grafen worden de takken gevormd door
de rechthoeken binnen de verdeling. In de ene graaf worden
de knooppunten gevormd door de horizontale lijnstukken
in de rechthoekverdeling, in de tweede graaf worden de
knooppunten gevormd door de vertikale lijnstukken in de
rechthoekverdeling. Deze grafen zullen we in het vervolg
de horizontale, resp. de vertikale verdelingsgraaf noemen.
In beide gevallen wordt een met een rechthoek corresponderende tak geplaatst tussen de knooppunten die corresponderen
met de twee lijnstukken waartussen de rechthoek gelegen is.

De richting van een tak nemen we in toenemende coördinaatrichting, dus van links naar rechts of van onder naar
boven.
We bepalen beide grafen door gebruik te maken van het
hierna gedefinieerde begrip buur.

Definitie: Zij gegeven een verzameling rechthoeken R die een
rechthoekverdeling binnen een omvattende rechthoek vormt, en zij

rcR. Zij verder lv, rv, dh

en hh de lijnstukken waardoor r resp. links,
rechts, onder en boven wordt begrensd.
Oef. 1. Zij R'

(lv)CR de deelverzameling waarvan lv de

rechter begrenzing is.
Dan wordt linkerbuur (r) = b

rl

gedefinieerd als

r'E R' (lv) waarvoor geldt dat de rechterzijde van
r' en de linkerzijde van r geheel of gedeeltelijk
overlappend zijn en dat r' lager is gelokalizeerd
dan elke r"

€

R' die aan dezelfde voorwaarde

voldoet.
Als r links aan de rand van de omvattende rechthoek
gIEnst dan b
Oef. 2. Zij R'

rl

=

rand.

(rv) C R de deelverzameling rechthoeken

waarvan rv de linkerbegrenzing is.
Dan wordt rechterbuur (r)
r'G Rl

=

brr gedefinieerd als

(rv) waarvoor geldt dat de linkerzijde van r'

en de rechterzijde van r geheel of gedeeltelijk
overlappend zijn en dat r' hoger is gelokaliseerd
dan elke

r"~ ~

die aan dezelfde voorwaarde voldoet.

Als r rechts aan de rand van de omvattende rechthoek grenst dan b

rr

=

rand.

-13Oef. 3. Zij R'

(dh) C. R de deelverzamel.,ing rechthoeken

waarvan dh de bovenbegrenzing is.
Dan wordt onderbuur(r)
r

l

R'

C

=

brd gedefinieerd als

(dh) waarvoor geldt dat de bovenzijde van

r' en de onderzijde van r geheel of gedeeltelijk
overlappend zijn en dat r' meer naar rechts is
gelokalizeerd dan elke r"

~

R' die aan dezelfde

voorwaarde voldoet. Als r onder aan de rand van de
omvattende rechthoek grenst dan brd
Oef. 4. Zij Rl

=

rand.

(hh) C R de deelverzameling rechthoeken

waarvan hh de onderbegrenzing is.
Dan wordt bovenbuur (r)
r l

~

van r

Rl
l

= b rh

gedefinieerd als

(hh) waarvoor geldt dat de onderzijde

en de bovenzijde van r geheel of gedeelte-

lijk overlappend zijn en dat r

l

gelokalizeerd dan elke andere r"

meer naar links is
~

Rl die aan

dezelfde voorwaarde voldoet. Als r boven aan de
rand van de omvattende rechthoek grenst dan
b rh

=

rand.

De buur van elke rechthoek aan alle vier zijden is
dus

~énduidig

bepaald en altijd aanwezig. We kunnen in een

tekening de buren van een rechthoek in een aantal situaties
aanschouwelijk maken.
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r
b

b

rr

rl

Fig. 2.2. Buren van een rechthoek in een rechthoekverdeling.

De burenrelaties kunnen worden afgeleid tijdens het
genereren van de rechthoekverdeling en geven voor elke
rechthoek zijn linker-, onder-, rechter- en bovenbuur aan.
De burenrelaties leveren ons de mogelijkheid om snel alle
rechthoeken te vinden die op een horizontaal of een vertikaal lijnstuk eindigen of daaruit ontspringen. We geven
een voorbeeld.
We veronderstellen dat we de vertikale verdelingsgraaf gaan bepalen en dat we de rechthoeken willen bepalen
die op het vertikale lijnstuk 11 eindigen, zie fig. 2.3.
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I

J

k
11
Fig. 2.3. Verzameling rechthoeken eindigend op
een vertikaal lijnstuk.

Stel we beginnen met rechthoek i en voeren uit:

rechthoek:=i;
xcod:= x(rechts, rechthoek);
buur:= rechthoek;
do voeg buur toe aan verzameling rechthoeken eindigend op lijnstuk 11;
buur:= onderbuur(buur);
until x(rechts, buur}

xcod or buur

~

rand;

Dan vinden we, dat de rechthoeken i, j en k op
lijnstuk 1 1 eindigen. Met een analoge procedure kunnen
we de rechthoeken bepalen die uit een vertikaal lijnstuk
ontspringen of eindigen op of ontspringen uit een horizontaal lijnstuk.
Aldus handelend voor elk vertikaal lijnstuk kunnen
we de gehele vertikale verdelingsgraaf, en evenzo de
horizontale verdelingsgraaf bepalen.
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In ons systeem genereren we beide grafen. Op het
eerste gezicht lijkt het dat we teveel werk doen, immers
de twee grafen zijn duaal en kunnen uit elkaar worden afgeleid. Wanneer we echter een schatting gaan doen van de
benodigde kanaalbreedtes moeten we zoals we in hoofdstuk 3
zullen zien, gaan bepalen welke rechthoeken worden doorlopen door een lijnstuk waarvan

het beginpunt in een be-

kende rechthoek is gelokalizeerd. We zullen zien dat we
deze rechthoeken kunnen selecteren uit een verzameling
rechthoeken die eindigen op of ontspringen uit een zeker
lijnstuk. Dit betekent dat we niet de gehele verzameling
rechthoeken hoeven af te zoeken, maar slechts een deelverzameling daarvan. Zodoende kunnen we gebruikte zoekprocessen
snel houden.
De gegevens die betreffende de grafen worden opgeslagen, zijn:
a. voor elke rechthoek het oorsprongs- en het bestemmingsknooppunt in beide grafen.
b. voor elk horizontaal knooppunt de rechthoeken die erop
eindigen en de rechthoeken die eruit ontspringen.
c. als b. maar voor de vertikale knooppunten.
Op dit moment zijn we in staat om exact te definiëren
wat we verstaan onder de topologie van de componentplaatsing. Wij definiëren haar als volgt.
Definitie: De topologie van de componentplaatsing

A

een van de verdelingsgrafen van de rechthoekverdeling die uit de oorsponkelijke layout ontstaat
door alle componenten in alle richtingen zo ver
mogelijk uit te breiden.
We moeten hierbij opmerken dat de topologie van de
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componentplaatsing afhangt van de volgorde van de richtingen waarin we de componenten

uitbre~den.

Wanneer echter

eenmaal een volgorde is gekozen ligt de topologie vast in
de vorm van een van de resulterende grafen. In ons systeem
kiezen wij deze volgorde als volgt. Elke component wordt
eerst zo ver mogelijk naar links en naar onder uitgebreid,
daarna wordt elke component zover mogelijk naar rechts en
boven uitgebreid. De takken in de resulterende grafen
corresponderen met aan componenten toegekende gebieden
of met slacks.

2.2. ~~~_Y~~~1~9~~~_Y~~_9~_~~E~1~9!~_Y~~_9~_8~9f~9!~9.
Alvorens we overgaan tot een exacte definitie van de
topologie van de bedrading beschouwen we eerst de situatie
die voor ons ligt.
Een van onze beperkende veronderstellingen was dat
er in de oorsprongkelijke layout geen verbindingen voorkwamen die componenten kruisen. Dit betekent, dat een
verbinding aan een aansluitpunt van een component hierin
een eindpunt vindt.
We voeren nu het volgende gedachteëxperiment uit.
We trekken elke component samen tot een punt en tekenen
elke verbinding met meer dan twee aansluitpunten zodanig
dat takken die uitgaan van alle aansluitpunten van de
betreffende verbinding samenkomen in één punt, een sterpunt. Het resultaat van ons experiment is een kruisingsvrij getekende planaire graaf. De knooppunten in deze
graaf zijn de samengetrokken componenten of die punten
waarin de takken van verbindingen met méér dan twee aansluitpunten samenkomen. We hebben echter deze graaf
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kruisingsvrij kunnen tekenen omdat we nog een ander
gegeven kenden.
Als we een gesloten kromme tekenen die een oorspronkelijke component omsluit, dan wordt deze kromme
doorsneden door de verbindingen die met de betreffende
component zijn verbonden. Wanneer we nu deze gesloten
kromme éénmaal doorlopen, zijn we alle met de component
verbonden verbindingen tegengekomen in een zekere volgorde. Danzij het feit dat we deze volgorde kenden hebben
we ons gedachteëxperiment kunnen uitvoeren, zodanig dat we
een kruisingsvrije representatie van de planaire verbindingsgraaf konden tekenen. Als we aan één component deze volgorde op de omsluitende kromme veranderen introduceren we
onmiddellijk twee kruisende takken. De volgorde waarmee
de verbindingen aan een component uit die component naar
buiten treden is dus van wezenlijk belang. We kunnen deze
stelling illustreren.

Fig. 2.4. Volgorde verandering leidt tot kruisende
takken.

We zijn nu in staat om exact te definiëren wat we
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verstaan onder de topologie van de bedrading.
Definitie: De topologie van de bedrading ~
elke verzameling gegevens die de takken en de
volgorde van verbonden takken aan de knooppunten weergeeft van de graaf die uit de oorspronkelijke layout ontstaat door de componenten
samen te trekken tot een punt en verbindingen
met meer bestemmingen op te vatten als een aantal takken die samenkomen in

~én

sterpunt.

Deze definitie maakt duide1ijk dat ons systeem de
topologie van de bedrading niet mag veranderen. Immers aansluitpunten van componenten die in de oorspronkelijke layout waren verbonden moeten ook in gemodificeerde layout
verbonden blijven terwijl de volgorde van uittredende
verbindingen aan een component eveneens moet blijven
bestaan.
In ons systeem slaan we voor het bewaren van de
topologie van de bedrading twee soorten gegevens op.
Ten eerste bepalen we voor elke verbinding welke aansluitpunten van welke componenten erdoor verbonden zijn.
Door dit gegeven kennen we de takken tussen componenten
en sterpunten. Ten tweede bepalen we voor elke component
in welke volgorde, genomen tegen de klok in, de met de
component verbonden verbindingen de component verlaten.
Dit is exact het tweede gegeven wat we nodig hebben.
De volgorde waarin aangesloten verbindingen een component verlaten kunnen we afleiden als we voor elke component weten in welke richting de aangesloten verbindingen
de component verlaten, naar onder, rechts, naar boven of
naar links. Dit gegeven noemen we de uittreerichting.
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Genoemde twee soorten gegevens kunnen worden afgeleid
door alle oorspronkelijke verbindingen eenmaal af te lopen
en de aansluitpunten te bepalen die erdoor zijn verbonden.
Voor een snelle bepaling van betrokken componenten maken
we gebruik van de informatie die de aangebrachte rechthoekverdeling ons verschaft, evenals we dat doen bij de
schatting

van de benodigde kanaalbreedtes.

Wanneer we een aansluitpunt van een verbinding hebben
gevonden moeten we nog de uittreerichting

erbij bepalen.

Dit doen we door de verbinding terug te volgen tot we een
lijnstuk vinden waarvan het eindpunt buiten de oorspronkelijke component ligt. Hieruit volgt onmiddellijk de uittreerichting voor het betreffende aansluitpunt.
Wanneer we aldus alle verbindingen eenmaal hebben afgelopen is voor elk aansluitpunt bekend met welke verbinding
het punt verbonden is en de uittreerichting van die verbinding uit de met het aansluitpunt corresponderende component. We nemen nu deze gegevens voor alle aansluitpunten
van een component tezamen, en genereren hieruit de uittreevolgorde van verbindingen aan die component.
We zullen in het volgende hoofdstuk gaan zien dat de
bepaling van de topologische gegevens van de bedrading
tegelijkertijd met het schatten van de benodigde kanaalbreedtes kan worden gedaan. In ons systeem zal dit dan ook
gebeuren.

3. Een methode voor kanaalbreedteschatting.

Omdat de gebieden die door componenten in beslag
worden genomen niet voor bedrading

toega~kelijk

zijn moet

alle bedrading tussen de componenten lopen. Dit betekent
dat er ruimte beschikbaar moet zijn in de kanalen rond
de componenten.
In dit hoofdstuk wordt een methode beschreven om
uitgaande van de oorspronkelijke layout een schatting te
doen van het aantal verbindingen dat in een kanaal gaat
lopen.

Door de handelingen die we tot nu toe hebben uitgevoerd is aan elke component een rechthoekig gebied toegekend. Deze toegekende gebieden zijn ingebed in een
rechthoekverdeling. Een zo'n gebied kunnen we schematisch
als volgt weergeven.

bovenkanaal

linkerkanaal

component

rechterkanaal

onderkanaal
Fig. 3.1. Definitie van kanalen rond een component.

Bij elk componentgebied horen vier kanalen, een onder-,
recht8r-, boven- en linkerkanaal. Deze kanalen moeten zo
breed zijn dat het benodigde aantal verbindingen erin kan
worden gelegd.
We definiêren nu het begrip "inkijk" in een kanaal,
wat we dadelijk kunnen gebruiken bij het schatten van de
benodigde kanaalbreedtes.
Definitie: Zij de kanaalrichting van onder- en bovenkanaal
gedefinieerd als horizontaal en de kanaalrichting van rechter- en linkerkanaal als
vertikaal, en zij

in een kanaal een recht-

hoekig opstakel gelokalizeerd. De coördinaten
van het linkeronderhoekpunt en het rechterbovenhoekpunt van het obstakel zijn x 1 'Y1 resp.

x 2 , Y2 •
Def. 1: Indien het obstakel is gelokalizeerd in
onder- of bovenkanaal dan wordt de inkijk in dit kanaal gedefinieerd als

(x 1 ,x 2 )·
Def. 2: Indien het obstakel is gelokalizeerd in
linker- of rechterkanaal dan wordt de
inkijk in dit kanaal

gedefinieerd als

(y l ' Y 2) •

We kunnen deze definitie aanschouwelijk maken met een
voorbeeld.
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l
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I
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Fig. 3 • 2 . Inkijk in kanalen.

Alvorens we overgaan tot de

kanaa~breedteschatting

hebben we nog een ander begrip nodig, en wel het begrip
"boomrepresentatie" van een gegeven verbinding.
Definitie: De boomrepresentatie van een verbinding

é

de boom, waarvan de knooppunten gevormd worden
door de buigpunten van de verbinding, en de
takken gevormd worden door de lijnstukken die
zich tussen de buigpunten bevinden.
Ook deze definitie maken we aanschouwelijk met een voorbeeld.
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Boomrepresent~tie

van een verbinding.

De cijfers geven hierin de knooppunten aan en de
letters de takken.
Met behulp van de begrippen inkijk in een kanaal en
boomrepresentatie van een verbinding zijn we in staat een
schatting te doen voor de benodigde kanaalbreedtes.

Een van onze veronderstellingen was dat elke verbinding is gegeven als een opeenvolging van horizontale
en vertikale lijnstukken, waarvan het eindpunt van een
lijnstuk en het beginpunt van het volgende lijnstuk identiek zijn. Daardoor kunnen wij de boomrepresentatie van de
betreffende verbinding genereren door de verbinding éénmaal af te lopen.
We gaan nu bepalen door welke kanalen van welke
componentgebieden

de~takken

van de boomrepresentatie van

een verbinding lopen en vergroten de breedte van deze
kanalen indien dit noodzakelijk is. Hierbij vraagt een tak

-25-

slechts om ruimte indien zijn richting overeenkomt met de
richting van het kanaal waarin de tak is gelokalizeerd.
Zo vragen horizontale lijnstukken slechts in onder- en
bovenkanaal om ruimte, vertikale lijnstukken slechta
in linker- en rechterkanaal.
Als de richtingen van tak en kanaal overeenkomen
moeten we bepalen of vergroting van het kanaal ook
werkelijk noodzakelijk is. Dit is slechts het geval indien
de tak en de inkijk in het betreffende kanaal elkaar overlappen. Als ze elkaar niet overlappen is vergroting van de
kanaalbreedte niet nodig maar moet de nieuwe tak wél als
obstakel worden toegevoegd aan de inkijk in het kanaal.
Als tak en inkijk in het betreffende kanaal elkaar overlappen wordt de benodigde kanaalbreedte verhoogd en de
nieuwe inkijk in het kanaal gedefinieerd als de optredende
overlapping.
We geven een aantal voorbeelden waarin wél en niet
vergroting van benodigde kanaalbreedte optreedt, en de
inkijk in het betreffende kanaal wordt aangepast.

1~ Inkijk en tak overlappen niet

component
-----

..,..

..

.-

I

~

~

i

!

tak
X
3

I

inkijk

I

X
4

X1

I
I

I

X

2
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geen kanaalbreedtevergroting ;
nieuwe inkijk: = X3 , X2

2~ Inkijk en tak overlappen
component
-----

.

..

r"

!

I

i

X3

X1

......

i

!

I

tak

...rl
I

inkijk

I

X4

i

i
i

X2

kanaalbreedtevergroti ng ;
nieuwe inkijk: = overlap: = X1 , X4
Fig. 3.4. Voorbeelden van kanaalbreedteschatting.

Aan het begin van de procedure zetten we alle kanalen
ontoegankelijk, dus de initiële inkijk in onder- en bovenkanalen strekt zich uit over de gehele breedte van de
corresponderende componentgebieden, en de initiële inkijk
in linker- en rechterkanalen strekt zich uit over de
gehele hoogte van de corresponderende componentgebieden.
Wanneer we een verbinding éénmaal aflopen kan het
gebeuren, dat een tak door meerdere gebieden loopt. De
informatie die de gecreëerde rechthoekverdeling ons ver-
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gebieden in het geding zijn. We nemen daartoe een voorbeeld waarbij een vertikale tak zich in afnemende yrichting door de rechthoekverdeling heen beweegt en nemen
aan, dat we het oorspronggebied kennen.

0

\1

H2

1

l2

3

4
Fig. 3.5. Tak door meerdere componentgebieden.

We vragen ons nu af door welke gebieden de tak loopt.
Uit de gegevens over de rechthoekverdeling kennen we onmiddellijk knooppunt 1 , behorend bij het gebied dat de
1

oorsprong vormt. Ook was bekend welke gebieden eindigen
op knooppunt 1 , t.W. 1,2 en 3. Bovenstaande tekening
1
maakt duidelijk dat wij slechts uit deze gebieden het
gebied kunnen selecteren dat door de tak wordt doorkuist,
zodat we slechts lokaal hoeven te zoeken. We vinden zo
gebied 2. Indien het eindpunt van de tak binnen gebied 2
of op de rand daarvan ligt is 2 het bestemmingsgebied van
de tak. Indien dit niet het geval is herhalen we dezelfde
handeling, maar nu met 2 als oorspronggebied. We kennen
knooppunt 1 2 en daarmee de gebieden die eindigen op 1 2
en vinden zo gebied 4 als bestemmingsgebied van de tak.
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Het zal duidelijk zijn, dat we analoge handelingen
uitvoeren wanneer de tak zîch in

~én

van de drie andere

mogelijke richtingen beweegt, naar links, rechts of omhoog.

Op dit moment grijpen we terug naar onderdeel 2.2.,
waarin we de topologie van de bedrading vastgelegd hebben.
Ook hiervoor moesten we alle verbindingen

~~nmaal

aflopen.

We gaan nu de bepaling van de topologie van de bedrading
en het schatten van de benodigde kanaalbreedtes tegelijkertijd doen en wel als volgt.
a. Voor elke verbinding wordt het aansluitpunt en de
component bepaald waarmee het eerste punt van de gegeven verbinding is verbonden. Daarvoor moet de gehele
verzameling componenten worden afgezocht. We kennen
nu de topologische oorsprong van de verbinding alsmede
het oorsprongsgebied. Elk punt van de gegeven verbinding is nu een mogelijk aansluitpunt van de verbinding.
b. We volgen de lijnstukken zoals ze gegeven zijn in de
opgave van de verbinding, vergroten indien noodzakelijk
de doorlopen kanalen en bepalen het bestemmingsgebied.
Dit gebied is ook een mogelijke topologische bestemming van de verbinding.
c. Indien het eindpunt van de laatste tak van een lijnstuk
op de rand van het bestemmingsgebied is gelegen, zijn
ook die gebieden die grenzen aan die rand, mogelijke
topologische bestemmingen van de verbinding.
d. Indien een gebied gevonden wordt als topologische
bestemming van een verbinding wordt dit gebied steeds

als oorsprongsgebied voor de vervolging van de procedure genomen.
e. Elke tak van de boomrepresentatie van de verbinding
wordt slechts éénmaal ingeschat, zodat mogelijke
dubbele inschatting door overlapping van lijnstukken
wordt vermeden.
Ten aanzien van de gegevens betreffende de boomrepresentatie van een verbinding geldt het volgende.
De boom wordt vastgelegd in twee soorten gegevens:
1. de knooppunten in de vorm van hun coördinaten.
2. de takken in de vorm van de knooppuntnummers van
hun oorsprong en bestemming.
Op de bovenbeschreven manier kunnen wij met éénmaal
doorlopen van alle verbindingen tegelijkertijd de bedradingstopologie bepalen én de benodigde kanaalbreedtes
inschatten.
Er zijn gevallen waarin de kanaalbreedte te hoog
wordt ingeschat. We geven een voorbeeld van een situatie
waarbij de volgorde waarin de door een kanaal lopende
verbindingsstukken worden ingeschat bepalend is voor het
resultaat van de schatting.
We bezien daartoe de volgende situatie.

11

3

12

G
Piq. 3.6.

In de volqorde (1.2.3).

(2.1.3).

(3.2.1) en (3.1.2)
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wordt een benodiqde kanaalbreedte van 2 ingeschat, wat
exact is. Echter in de volgorde (2,3,1) of (1,3,2)
wordt een kanaalbreedte van 3 geschat. Wanneer 1 en 3 of
2 en 3 zijn geschat strekt de inkijk in het kanaal zich
uit over de gehele breedte van gebied G. Deze inkijk bestaat echter gedeeltelijk uit een enkel obstakel en gedeeltelijk uit een dubbel obstakel. Onze methode kan
niet detekteren of een nieuwe tak langs een enkele of
dubbele of zelfs meervoudige inkijk wordt gelegd. Met
enige uitbreidingen op de hiervoor genoemde methode kan
wel een methode bedacht worden die rekening houdt met
de multipliciteit van de inkijk in een kanaal. We gaan
hier verder niet op in en staan toe dat in sommige situaties de kanaalbreedte te hoog wordt geschat.

Laten we recapituleren welke gegevens we op dit
moment hebben verzameld. Ten eerste is ons de topologie
van de componentplaatsing bekend, waar we in hoge mate
aan vast moeten houden. De informatie over deze topologie
is vastgelegd in gegevens die een rechthoekverdeling beschrijven.
Ten tweede is ons de topologie van de bedrading bekend. De informatie over deze topologie is vastgelegd in
gegevens die beschrijven welke aansluitpunten van welke
componenten worden verbonden door een verbinding en de
volgorde waarin de met een component verbonden verbindingen deze component verlaten.
Ten derde is ons bekend hoe breed de kanalen

rondom

elke component moeten zijn.
Deze drie gegevens zijn voldoende om de componenten
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opnieuw te plaatsen en de verbindingen opnieuw te leggen,
waarbij we mogen verwachten dat de ruimte voor te leggen
verbindingen voldoende is om alle verbindingen te herbergen.
We hebben nu het informatieve gedeelte van ons systeem
afgesloten en gaan verder met het creatieve gedeelte,
waarin een nieuwe layout wordt genereerd die erg veel
lijkt op de oorspronkelijke layout, voldoet aan alle
ontwerpregels en daarbij een zo klein mogelijk oppervlak
bezit.
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4. Minimalizering van het layoutoppervlak.

De aan een component toegekende gebieden zijn verbonden aan een minimale lengte en een minimale breedte,
die wordt vastgelegd door de afmetingen van de met het
gebied corresponderende component en de breedtes van de
met die component corresponderende kanalen.
Indien in de oorspronkelijk rechthöekverdeling loze
rechthoeken zijn gegenereerd worden deze in een iteratieve
procedure zodanig verwijderd dat het resulterende ingenomen oppervlak sub-minimaal wordt.

Bij het creëren van een rechthoekverdeling zoals
beschreven ontstaan z.g. loze rechthoeken wanneer de
volgende situatie ontstaat.

componentgebied

componentgebied

component-

loze rechthoek

gebied
componentgebied
Fig. 4.1. Een loze

rechtnoe~.

Een tweede situatie waarin een loze rechthoek kan
ontstaan is die waarin het spiegelbeeld van de vorige
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situatie ontstaat.

component-

componentgebied

gebied
loze rechthoek

componentgebied

componentgeb Îed
Fig. 4.2. Een loze rechthoek, spiegelbeeld van de
eerste situatie.

Een kenmerk van een loze rechthoek is dat hij geen
component bevat. Dit betekent dat hij geen informatie over
componentplaatsing bevat en in feite irrelevant is. Dit
zou een reden kunnen zijn om hem te verwijderen uit de
rechthoekverdeling.
Dit verwijderen kan voor beide situaties op twee
manieren.
a. De boven- en onderbegrenzing van een lege rechthoek
worden als één begrenzing gezien.
b. De linker- en rechterbegrenzing van een lege rechthoek
worden als één begrenzing gezien.
In het volgende voorbeeld wordt

a~nschouwelijk

ge-

maakt welke situaties uit de oorspronkelijke verdeling ontstaan, wanneer we een lege rechthoek verwijderen op één
van beide manieren.

-34-

l2

12

2

3
l3

3

1

l4

4
l2

1
3

4

1

~

l1

2

2

3

l4

a
~
l3= 14

1

4

b

l1 = l2

:>~

1
4

l1

11

Fig. 4.3.

l3

3

l3

Verwijdere~

van

ee~

loze rechthoek.

We moeten overigens bedenken, dat we de boven getekende situaties niet zonder meer binnen de eigenlijke
verdeling kunnen aanbrengen. We zouden een nieuwe
tekening van de gehele verdeling moeten maken waarin de
lege rechthoek niet meer voorkomt. Het verwijderen van een
lege rechthoek moet gezien worden als een topologische
verandering.
We definiêren nu het begrip toeqestane topologische
verandering in de componentplaatsing.
Definitie: Zij één van de grafen van de oorspronkelijke
topologie van de

componentp~aatsing gegeven

waarin zicn lege rechthoeken bevtnden.
Dan wordt een toegestane topologische verandering
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van de componentplaatsing gedetinieerd als
@@n van de grafen die uit de oorspronkelijke
topologie ontstaat door @én of meerdere lege
rechthoeken te verwijderen door zijn onderen bovenbegrenzing of zijn linker- en rechterbegrenzing als één begrenzing te zien.
We moeten ons realizeren dat beide manieren om een
lege rechthoek te verwijderen resulteren in verschillende
toegestane topologische veranderingen van de oorspronkelijke topologie.

4.2. g~~_~E~~E~~_Y~~_~~~_E~~h~h2~~Y~f9~6!~g.

Stel, dat ons de horizontale en vertikale verdelingsgrafen van een rechthoekverdeling bekend zijn en dat de
betrokken rechthoeken zijn gebonden aan een minimale
lengte en een minimale breedte. We kunnen deze rechthoekverdeling dan creëren in zijn geometrische afmetingen,
waarbij aan elk horizontaal knooppunt een y-coördinaat, en
aan elk vertikaal knooppunt een x-coördinaat is verbonden.
We veronderstellen dat we de coördinaten kennen van een
punt waar we de linkeronderhoek van de rechthoekverdeling
kunnen lokalizeren. Dit betekent dat we de coördinaten
van de linker- en de onderbegrenzing van de rechthoekverdeling kennen.
De rechthoek die linksonder in de hoek geplaats moet
worden heeft als oorsprong in de horizontale verdelingsgraaf de onderbegrenzing en als oorsprong in de vertikale
verdelingsgraaf de linkerbegrenzing van de rechthoekverdeling. Omdat van beide oorsprongen de coördinaten bekend
zijn kan deze rechthoek geplaatst en getekend worden in
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zijn minimale afmeting.

l

m
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Fig. 4.4. Eerste rechthoek geplaatst in linkeronderhoek.

Kunnen we nu weer een rechthoek vinden waarvan de
coördinaten van de oorsprong in zowel horizontale als
vertikale graaf bekend zijn? Ons antwoord is 'ja'.
We zullen dit zien in de volgende beschouwing.
Een rechthoek kan geplaatst worden wanneer de coördinaten van zijn oorsprongen in beide verdelingsgrafen
bekend zijn.
Een coördinaat van een horizontale of vertikale begrenzing
in de rechthoekverdeling wordt bepaald door de afmetingen
van de rechthoeken die eindigen op die begrenzing

en is

dus bekend als al deze rechthoeken zijn geplaatst. Elke
nieuwgeplaatste rechthoek completeert óf in de horizontale
óf in de vertikale graaf de deelverzameling rechthoeken die
op een begrenzing eindigen.
Stel dat de nieuwgeplaatste

Dit kunnen we als volgt zien.
rechthoe~

niet zijn bestemmings-

knooppunt in de vertikale graaf completeert. Dan doet zich
de volgende situatie voor.

-.)/-

h =horizontale
2
bestemming
--- -

.---------=~---1

v = vertikale
1

/ v =vertikale
2
~
bestemming
niet compleet

oorsprong~

compleet

1---........-------------'

_

h{horizontale oorsprong compleet
Fig. 4.5. Situatie aan bestemrningsknooppunten
van geplaatste rechthoek.

Uit de tekening blijkt onmiddellijk dat de nieuwgeplaatste rechthoek de laatste is van de deelverzameling
rechthoeken die eindigt op het horizontale knooppunt h 2 ,
zodat h 2 gecompleteerd wordt en zijn y-coördinaat kan
worden bepaald.
Indien een nieuwgeplaatste rechthoek niet zijn bestemmingsknooppunt in de horizontale graaf completeert, completeert hij zijn bestemrningsknooppunt in de vertikale
graaf.
We kunnen dus stellen, dat op elk moment dat een
rechthoek geplaatst wordt een knooppunt in de horizontale
óf in de vertikale verdelingsgraaf wordt gecompleteerd. De
nieuwe situatie is steeds zodanig dat we weer een rechthoek aan kunnen wijzen waarvan de coördinaten van zijn
oorsprongen in beide verdelingsgrafen bekend zijn.
Concluderend kunnen we stellen dat we een rechthoekverdeling in zijn geometrische afmetingen kunnen creëren door
de coördinaten van een oorsprong aan te nemen. We kunnen
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dan een rechthoek aanwijzen die geplaatst kan worden en een
nieuw tweetal knooppunten completeert. We gaan door met het
plaatsen van rechthoeken totdat alle rechthoeken geplaatst
zijn. Elke rechthoek is minstens zo groot als hij moet zijn
en de coördinaten van zijn hoekpunten zijn bekend. Eveneens kan de door de geometrie ingenomen oppervlakte worden
bepaald.

4.3. QEE~E~!~~~~_~!~!~~!!~~f!~9.
Indien we niets veranderen aan de oorsponkelijke
plaatsingstopologie van de layout kunnen we de geometrische
afmetingen van de aan componenten toegekende gebieden
zondermeer creëren zodanig dat we een minimaal oppervlak
overhouden. Als de oorsprongkelijke topologie echter lege
rechthoeken bevat bestaat er nog een mogelijkheid om de
totale layoutoppervlakte te minimalizeren. Daartoe verwijderen we alle lege rechthoeken op die manier die resulteert in een oppervlak dat kleiner is dan een initieel
oppervlak. We handelen daartoe als volgt. We verwijderen
aanvankelijk alle lege rechthoeken horizontaal en bepalen
het

met deze toegestane topologische verandering corres-

ponderende oppervlak door de ontstane verdeling in zijn
geometrische afmeting te creëren. Dit oppervlak wordt het
initiële oppervlak.
Nu verwijderen we de eerste lege rechthoek vertikaal
en de rest van de lege rechthoeken

hor~zontaal.

Indien dit

resulteert in een kleiner oppervlak wordt dit genoteerd.
Vervolgens verwijderen we de tweede rechthoek vertikaal
waarbij we de eerste verwijderen op die manier, die in een
kleiner oppervlak resulteerde. Indien dit resulteert in
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een kleiner oppervlak wordt dit genoteerd voor lege rechthoek nummer twee. Dit herhalen we voor alle lege rechthoeken. We verwijderen de betreffende rechthoek vertikaal,
de rechthoeken die al onderzocht zijn verwijderen we op
die manier die in een kleiner oppervlak resulteerde, en
de rechthoeken die nog niet onderzocht zijn verwijderen
we allen horizontaal. Als dit resulteert in een kleiner
totaal oppervlak wordt dit genoteerd voor de betreffende
rechthoek.
Aldus vinden we een toegestane topologische verandering van de oorsprongkelijke topologie die een sub-minimaal oppervlak bezit. Immers we onderzoeken niet alle
mogelijkheden om de lege rechthoeken te verwijderen. In
het algemeen levert een aantal M lege rechthoeken 2M
mogelijkheden om deze te verwijderen, waarvan we er slechts
M+l kiezen. Het minimale oppervlak dat gevonden wordt is
dus geen absoluut minimum maar een sub-minimum.
Nu moeten we de exacte afmetingen van de aan de componenten toegekende gebieden nog bepalen. We houden nu
reeds rekening met het feit dat we straks de bedrading
gaan leggen in een rooster met een zekere roosterconstante.
We dimensioneren nu de componentgebieden zodanig dat alle
horizontale en vertikale begrenzingen midden op een roostercel zijn gelokalizeerd wanneer we de oorsprong van de totale
geometrie op een roosterpunt leggen. We doen dit, omdat we
tussen de componenten minimaal een afstand van één roosterconstante willen hebben, zodat altijd minstens één verbinding tussen twee componenten kan passeren. We verduidelijken dit met een schets.
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Fig. 4.6. Ruimte tussen twee componenten is
minstens ~~n roosterconstante.

Gedurende de nog resterende handelingen blijven we
uitgaan van de plaatsingstopologie die in deze minimalizeringsprocedure wordt gevonden.
Op dit moment moeten we iets bedenken voor later, wanneer we de verbindingen gaan leggen. Door de methodes die
we gebruikt hebben om het layoutoppervlak te minimalizeren hebben we mogelijk dusdanige verschuivingen van componen ten bewerkstelligd dat de bedrading door andere kanalen gaat lopen dan we bij de kanaalbreedteschatting
hadden voorzien. Dit betekent dat in deze kanalen mogelijk
geen ruimte voor de te leggen bedrading is. Bij het leggen
van de bedrading moeten we dus een methode hebben die
aangeeft welk kanaal vergroot moet worden wanneer het
bedraden op een zeker moment vast loopt. In hoofdstuk 6
gaan we hier verder op in.
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5. Absolute plaatsing van componenten.

De situatie is nu zodanig dat aan elke component een
gebied is toegekend dat minstens zo groot is dat het de
component en de met de component corresponderende kanalen
kan bevatten.
De component moet nu geplaatst worden binnen dit gebied.

De begrenzingen van een componentgebied waren midden
op een roostercel gelegen in verband met een gewenste
minimum afstand van één "lijnsteek" tussen twee componenten. Dit betekent dat, als we de rechterbovenhoek van
een component een halve roosterconstante van boven- en
rechterbegrenzing verwijderd houden, dit hoekpunt exact
op een roosterpunt komt te liggen. Nu moet de component nog
zo ver naar

beneden en naar links worden geschoven dat

rechter- en bovenkanaal zo groot zijn als voorgeschreven
door de kanaalbreedteschatting. De verschuiving wordt bepaald door de kanaalbreedteschatting maal de roosterconstante, die gelijk wordt genomen aan de lijnsteek.
Nu is het mogelijk, dat een componentgebied zowel
langer als breder is dan vereist. De extra ruimte die we
uit kunnen drukken in een aantal roosterconstantes wordt
verdeeld over twee tegenoverliggende kanalen. Extra breedte wordt verdeeld over linker- en rechterkanaal, extra
lengte over onder- en bovenkanaal.
Na deze plaatsende handelingen is het rechterbovenhoekpunt van elke component nog steeds gelegen op een
roosterpunt in het later aan te brengen bedradingsrooster.
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Door het verdelen van eventuele extra ruimte hebben we de
kans op succesvolle bedrading vergroot.
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6. Bedrading.

In dit hoofdstuk wordt een procedure beschreven
waarmee alle takken uit de bedradingsgraaf met roosterbedrading kunnen worden bedraad.

6.1. ~~9!~9!~g2Y2!g2!9~.

In hoofdstuk 2.2. hadden we de topologie van de
bedrading vastgelegd in de vorm van gegevens die voldoende
waren om een kruisingsvrije representatie van de bedradingsgraaf te tekenen.
Stel nu, dat we van een planaire graaf een kruisingsvrije
representatie hebben getekend. De knooppunten uit de graaf
worden voorgesteld door een punt, de takken door een kromme verlopend tussen de juiste knooppunten.
Zij Veen deelverzameling takken en W(V) de deelverzameling
knooppunten waartussen V verloopt. Zij w 6 W(V) en zij S(w)
de volgorde waarin de verzameling takken aan w dit knooppunt
verlaat. Deze volgorde wordt voor elke w E W in dezelfde
richting genomen.
Definitie: V is een circuit, als geldt, dat Veen gesloten
kromme vormt in de kruisingsvrije representatie
van de graaf.
Definitie: V is een venster, als geldt, dat Veen circuit
is, én dat voor elke W& W(V) geldt, dat de
twee takken van V die uitgaan van w opvolgend
zijn in S(w).
Elk venster is dus een circuit maar niet elk circuit
is een venster. Beide definities kunnen we aanschouwelijk
maken in een tekening.
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Fig. G.la. Vensters in een planaire graaf.

Fig. 6.lb. Een aantal circuits in een planaire
graaf.

Een goede bedradingsvolgorde is gebaseerd op de eis,
dat gedurende het bedraden nooit punten worden afgesneden
die nog bedraad moeten worden.
Stel nu, dat we de deelverzameling takken kennen die
een circuit vormt en dat bij elke tak een bron- en een
bestemmingsknooppunt gegeven is, zodanig dat als we de
opeenvolgende takken doorlopen van bron naar bestemming
we exact de gesloten kromme, behorend bij het circuit,
doorlopen in een van de twee klokrichtingen. Veronderstel
verder, dat alle takken die uitgaan van de knooppunten die
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door het circuit worden omsloten zijn gecompleteerd, i.c.
bedraad.
We merken op dat elke tak, dus ook elke tak van het
circuit deel uit maakt van twee vensters. Voor de vensters
behorend bij de takken uit het beschouwde circuit geldt,
dat het venster gelegen binnen het circuit is gecompleteerd,
i.c. bedraad, en het venster gelegen buiten het circuit
onvolledig is. De takken van dit laatste venster die tevens
deel uit maken van het circuit noemen we de buitentakken,
de andere takken van het laatste venster noemen we de
binnentakken van dit venster.

""

/

/

buitentak

-binnentok

""
Fig. 6.2. Binnen- en buitentakken van een venster.

Wanneer we de binnentakken van het laatste venster
gaan completeren sluiten we geen nog te verbinden punten
af zolang we bij het eigenlijke bedraden de nog niet
verbonden knooppunten aan de "goede" kant van de te
leggen takken houden,dus aan de buitenkant. Op dit principe baseren we de volgorde waarin de takken van de
verbindingsgraaf worden bedraad.
Daartoe beginnen we met het venster dat we in de
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de linkeronderhoek van de layout kunnen lokalizeren en
voegen hieraan steeds nieuwe vensters toe. De binnentakken
van een nieuw venster worden toegevoegd aan het circuit,
zodat na elke venstercompletering een nieuw circuit ontstaat.

,,

,
'')

,
----_J,
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/

Fig. 6.3. Circuit en venster vormen een nieuw
circuit.

Tevens drukken we de paden corresponderend met de
binnentakken van een nieuw venster zo dicht mogelijk
tegen het circuit aan om de ruimte voor later te leggen
takken zo groot mogelijk houden.

De bedrading wordt gelegd in een rooster dat bestaat
uit een aantal aangrenzende cellen. Elke verbinding loopt
dan over een aaneengesloten reeks cellen. De celgrootte
wordt bepaald door de minimale afstand tussen de hartlijnen
van twee verbindingsporen, de lijnsteek. De celgrootte
wordt gelijkgenomen aan de lijnsteek, zodat de minimaal
vereiste afstand tussen twee verbindingssporen ten alle
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tijde verzekerd is.
Definitie: In een celrooster wordt een pad tussen twee
cellen gedefinieerd als

=

elke reeks aaneengesloten cellen die de twee
cellen met elkaar verbindt.
Een pad tussen twee cellen hoeft niet uniek te
zijn.
Definitie: Een kortste pad tussen twee cellen

=

elk pad uit de verzameling paden tussen die
cellen dat het kleinste aantal cellen bevat.
Een kortste pad tussen twee cellen hoeft niet
uniek te zijn.
We illustreren beide gedefinieerde begrippen met een
voorbeeld.
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o = oorsprongscel
D = bestemrningscel
Er zijn drie paden aangegeven tussen 0 en D:
ü-I-2-3-4-5-6-7-S-D

1.

O-a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-D

2.

O-A-B-C-D-E-F-G-H-D

3.

Fig. 6.4. Paden van een oorsprongscel naar een bestemmingscel.
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De paden 1. en 3. zijn kortste paden met een lengte
van tien cellen inclusief oorsprong- en bestemmingscel.
Wanneer we met elk aangesloten aansluitpunt een cel
associëren moet elke verbinding bestaan uit een pad dat
de cellen geassocieerd met de aansluitpunten van die
verbinding verbindt. Als eenmaal een cel is bevat in een
pad voor een verbinding is deze cel ontoegankelijk voor
ander paden. Op elk moment vormen de componenten en de
verbindingen die reeds gelegd zijn obstakels voor daarna
te leggen verbindingen.
In ons systeem maken we gebruik van twee padzoekalgorithmen.
a. Het lee-algoritme.
Dit algorithme berust op het nummeren van de uit een
oorsprongscel bereikbare cellen tot de besternmingscel
genummerd is. Als er een pad bestaat tussen twee cellen
vindt dit algorithme een korste pad. zie lit.ref. 5.
b. Een algoritme dat een pad bij gegeven bedradingsrichting
zover mogelijk naar de rechterzijde drukt en ontwikkeld
is gedurende deze afstudeerperiode. Een resulterend pad
hoeft geen kortste pad te zijn.
Dit algoritme garandeert geen pad als dit wel bestaat
omdat bepaalde richtingsveranderingen gedurende het
zoekproces niet worden geaccepteerd. Wel echter wordt
de bedradingsruimte voor latere verbindingen zo groot
mogelijk gehouden.

6.3. Het bedraden van een venster.

----------------------------

In dit onderdeel wordt een precedure beschreven waar-
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mee bij voldoende bedradingsruimte alle binnentakken van
een op een circuit aansluitend venster kunnen worden bedraad.
We kunnen een rechthoek aangeven waarbinnen het
venster bedraad moet worden. Deze rechthoek overlapt de
componentgebieden behorend bij de componenten die door de
binnentakken van het venster moeten worden verbonden. Tevens
moeten de buitentakken van het venster binnen deze rechthoek
'gelegen zijn. Deze laatste eis kunnen we duidelijk maken
met een schets. Stel, dat we steeds vensters toevoegen
aan het circuit door zo'n venster met de klok mee rond te
lopen. We krijgen dan de volgende situatie.

Fig. 6.5. Binnentakken van venster buiten buitentakken van venster.

We moeten bedenken dat bovenstaande tekening een
abstracte situatieschets is, en dat de werkelijke posities
van in het venster betrokken componenten geheel anders
kan zijn. Wel echter geldt dat de binnentakken van het
venster buiten het circuit moeten liggen.
We bepalen nu de rechthoek waarbinnen we het venster
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gaan bedraden als die rechthoek, die de componentgebieden
behorend bij de in de binnentakken betrokken componenten
alsmede de verbindingen waarvan de buitentakken van het
venster deel uit maken overlapt.
Nu kunnen in deze rechthoek componenten gelegen zijn
die nog niet bedraad zijn en als het ware los hangen. Deze
loshangende componenten moeten buiten het nieuwe circuit
dat ontstaat na toevoeging van de binnentakken van het
nieuwe venster blijven liggen, mits we zo'n loshangende
component niet willen afsnijden. Ook dit kunnen we duidelijk
maken met een tekening.
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Fig. 6.6a. Toegang tot een component is niet
meer mogelijk

Fig. 6.6b. Toegang tot een component wordt niet
afgesneden.

We moeten nu proberen te verhinderen dat de binnentakken van het nieuwe venster loshangende componenten afsnijden. We doen dit als volgt.
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We leggen schijnverbindingen tussen alle loshangende
componenten die gheel binnen de bedradingsrechthoek van de
binnentakken van het nieuwe venster liggen. Het aldus
ontstane netwerk van verbonden componenten verbinden we nu
met de broncomponent van de eerste binnentak en met de
besternrningscomponent van de laatste binnentak van het
nieuwe venster. Van genoemde broncomponent verbinden we
het aansluitpunt behorend bij de volgende verbinding in de
volgorde aan deze broncomponent met het netwerk, van genoemde besternrningscomponent wordt het aansluitpunt behorend
bij de verbinding voorafgaand aan de laatste binnentak in
de volgorde aan deze besternrningscomponent met het netwerk.
De verbindingsvolgorde aan een component wordt tegen de
klok in genomen. We zullen met een tekening duidelijk maken
wat we gedaan hebben.

0=

~=
~=

======

loshangende component
broncomponent van eerste binnentak
bestemmingscomponent van de laatste binnen tak
blokkerend pad

Fig. 6.7. Aanbrengen van een blokkerend netwerk.

-54-

Uit deze situatieschets zien we onmiddellijk dat de
loshangende componenten niet meer afgesneden kunnen worden
omdat we een blokkerend netwerk hebben aangebracht.
Vanuit de situatie die nu ontstaan is kunnen we overgaan tot het werkelijk bedraden van de binnentakken van het
venster. We nemen aan dat de beschikbare ruimte voldoende
is om alle benodigde paden te herbergen.
Wanneer het venster slechts één binnentak bevat kunnen
we deze tak onmiddellijk bedraden met het algoritme dat
het pad zoveel mogelijk tegen het circuit aandrukt, waarna
de bedrading van het venster gereed is.
Wanneer het venster meerdere binnentakken bevat moeten we
voorzichtiger zijn. Het kan dan voorkomen, dat we met een
pad corresponderend met een tak een pad voor een volgende
tak blokkeren. Dit lossen we op door in eerste instantie elk
pad corresponderend met een tak zo ver mogelijk van het
circuit af te drukken waarmee we de ruimte voor volgende
paden zo groot mogelijk houden. Hierna leggen we elke tak
opnieuw terwijl we alle andere takken laten liggen, maar
drukken de betreffende tak nu zo dicht mogelijk tegen het
circuit aan. Hierna is het bedraden van een venster met
meerdere binnentakken gereed.

Nu we het bedraden van de binnentakken van een venster
hebben beschouwd kunnen we iets gaan stellen over de keuze
die we uitgaande van een circuit doen uit de mogelijke volgende vensters.
Stel dat we de volgorde kennen van de takken die op zeker
moment het circuit vormen alsmede een tak die we als eerste
tak beschouwen. We hebben zojuist gezien dat het bedraden
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van een venster met slechts één binnentak de minste
moeilijkheden oplevert.
Dit soort vensters hebben in de eerste instantie onze
voorkeur.
We lopen nu de takken af die het cjrcuit vormen en
bepalen de onvolledige vensters waartoe zij behoren. We
kunnen nu beslissen of we dit venster gaan bedraden of
niet. Indien dit venster slechts één binnentak bevat
bedraden we dit venster, anders onderzoeken we de volgende
tak van het circuit. Wanneer we alle takken van het circuit hebben onderzocht en geen vensters met slechts één
binnentak hebben gevonden bedraden we het eerste venster
dat we tegenkomen. Dit venster bevat meerdere binnentakken
zodat we dit bedraden met de procedure die hiervoor is
aangegeven. Na het bedraden van de binnentakken van een
venster bepalen we het nieuwe circuit door in het oude
circuit de buitentakken van het venster te vervangen door
de binnentakken van het venster. Indien we op zeker moment
ook geen vensters met meerdere takken kunnen vinden is de
bedrading compleet.
Bij het bedraden van een tak geldt, dat er voor een te
leggen pad slechts één oorsprongcel en meerdere bestemmingscellen, of meerdere oorsprongcellen en slechts één bestemmingscel zijn, zodat we onze bedradingsalgorithmes aan dit
gegeven moeten aanpassen. De meerder oorsprong- of bestemmingscellen worden gevormd door de cellen die corresponderen
met de verbinding waartoe de tak behoort, voor zover die al
gereed is.
Ten aanzien van de toestand van een cel kunnen we de
volgende mogelijkheden opsommen.

-56-

a. De cel is toegankelijk voor een pad.
b. De cel is niet toegankelijk voor een pad.
c. Bij de toepassing van het lee-algoritme maken we gebruik van een variant waarin aan de cellen in een celsequentie slechts twee mogelijk toestanden worden toegekend, zie literatuuropgave 5.
Concluderend kunnen we zeggen dat het aantal toestanden waarin een cel kan verkeren 4 bedraagt, zodat de
toestand

van een cel kan worden opgeslagen in 2 bits.

Wanneer we afzien van het gebruik van het teken bit in
een geheugenwoord kunnen we dus de toestand van 7 cellen
in één 16-bits woord opslaan. In ons systeem kiezen we de
afmetingen van het rooster 10Sxl00 cellen. Deze 10.500
cellen kunnen dus worden opgeslagen in 1500 woorden.

6.4. §~~~EP~~_Y~~_e~~E~9~~9~f~~~~~
Indien we met het algoritme dat een pad zoveel mogelijk naar één kant drukt geen pad kunnen vinden wil dit
niet onmiddellijk zeggen dat er geen pad bestaat, omdat
geen pad gegarandeerd wordt. Indien dit algoritme geen pad
vindt zoeken we een pad met het lee-algoritme, dat wel een
pad vindt indien dit bestaat. Bij het terugzoeken van het
pad kiezen we die cellen die tot het pad behoren zo veel
mogelijk tegen ontoegankelijke cellen aan. Dit wil zeggen
dat we een tak zo dicht mogelijk tegen het circuit aan
drukken. Dit kunnen we illustreren.
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Fig. 6.8. Pad wordt tegen circuit aangedrukt.
De met een X gemerkte cellen verbinden de zwarte
cellen met een kortste pad. Dit pad is zo veel mogelijk
langs ontoegankelijke cellen gelgd.
Indien ook het lee-algoritme geen pad vindt betekent
dit dat er ook werkelijk geen pad bestaat, omdat ergens
de breedte van een kanaal te klein is.

We kunnen de kanalen die te klein zijn exact lokalizeren. Aangezien we de takken van het circuit op elk moment
zo veel mogelijk naar êén kant hebben gedrukt en tussen
elke twee componenten een afstand van minstens een verbindingsbreedte bestaat loopt het bedraden vast langs één
van de takken van het circuit die aan zijn linkerzijde
tegen een obstakel aanligt, of langs één van de binnentakken van het venster dat we bezig zijn te bedraden die aan
zijn rechterkant tegen een obstakel aanligt. We illustreren
dit waarbij we de linkerkant van een tak het gebied links
en de rechterkant van een tak het gebied rechts van het
pad corresponderend met de tak noemen wanneer we dit pad
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van bron naar bestemming doorlopen.

"/i/:V/
/':v/~

V/

t%

"/V<, X V:V/;,(V/V
t/(V/VIX

/

Fig. 6.9. Mogelijk vastlopen van de bedradingsprocedure.
De pijlpunten geven plaatsen aan waar het bedraden
mogelijk vast kan lopen. Eenmaal aflopen van de binnen de
bedradingsrechthoek gelegen takken van het circuit en,
indien een venster meerdere binnentakken bevat de reeds
gelegde binnentakken is voldoende om de kanalen, één of
meer, te bepalen die vergroot moeten worden.
Voor het vergroten van een kanaal kunnen we twee
wegen volgen.
~.

Lokale kanaalvergroting.

Aan elke component met zijn omringende kanalen was een
gebied toegekend. Indien dit gebied groter dan noodzakelijk was, werd de overtollige ruimte verdeeld over twee
tegenoverliggende kanalen. Dit betekent dat we in dit geval
het te vergroten kanaal ongestraft kunnen vergroten door
de betrokken component binnen zijn eigen gebied te verschuiven. De verbindingen aan de verschoven component
worden opnieuw gelegd. Tevens worden die verbindingen verwijderd die niet met de verschoven component zijn verbonden
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maar wel door het componentgebied lopen. Met de bedradingsprocedure wordt vooraan begonnen zodat alle verwijderde
verbindingen weer in de goede volgorde worden gelegd.
omdat deze kanaalvergroting zich slechts binnen één
componentgebied afspeelt noemen we deze vergroting kanaalvergroting. De lokale kanaalvergroting houdt geen vergroting van het totale layoutoppervlak in.
b. Globale kanaalvergroting.
Indien lokale kanaalvergroting niet mogelijk is moet
het met het kanaal corresponderende gebied worden vergroot.
Dit houdt in de meeste gevallen een verschuiving in van
meerdere componenten. Vanwege het feit dat deze kanaalvergroting doorwerkt in de plaatsing van meerdere componenten noemen we deze vergroting globale kanaalvergroting.
Alle gelegde verbindingen worden nu verwijderd, alle
componenten worden opnieuw geplaatst en met de bedradingsprocedure wordt vooraan begonnen.
Of de globale kanaalvergroting tevens vergroting van
het totale layoutoppervlak inhoudt hangt af van de verdeling van de componentgebieden. We geven een voorbeeld
waarbij geen vergroting van het totale layoutoppervlak optreedt, en een voorbeeld waarbij het totale layoutoppervlak wel vergroot wordt.
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Fig. 6.10. Effecten van globale kanaalvergroting.
Het zal duidelijk zijn dat de lokale kanaalvergroting
de voorkeur geniet boven de globale kanaalvergroting. Niet
alleen houdt de lokale kanaalvergroting zeker geen vergroting van het totale layoutoppervlak in, ook het aantal
gelegde verbindingen dat verwijderd moet worden is in de
meeste gevallen bij de lokale kanaalvergroting kleiner
dan bij de globale kanaalvergroting.

Onze methode van bedraden resulteert in verbindingen
die allemaal zo veel mogelijk naar êén kant zijn gedrukt.
Dit kan betekenen dat verschillende verbindingen bulten en
kuilen kunnen vertonen die de verbinding langer maken dan
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noodzakelijk is. Weliswaar wordt meestal de wens geuit om
vanwege het ingenomen oppervlak de totale verbindingslengte zo kort mogelijk te houden. In ons systeem hebben
we ons echter reeds verzekerd van een minimaal oppervlak,
zodat verkorting van verbindingslengtes niet meer zal
resulteren in een afname van het totale layoutoppervlak.
Desalniettemin zijn er redenen aan te voeren, zoals o.m.
de optredende vertragingstijden, capaciteiten, om ook in
ons geval alle verbindingen zo kort mogelijk te houden.
We beginnen nu met het laatste venster dat toegevoegd
is aan het circuit. Dit venster kunnen we ongestraft opnieuw leggen door elke tak te verwijderen en hem opnieuw
te leggen met een kortste-pad algorithme, waarbij we alle
andere verbindingen op hun plaats laten. Het is evident,
dat er dan een kortste pad bestaat immers de tak was reeds
bedraad. Dit venster wordt nu het circuit dat we uit gaan
breiden door opnieuw vensters toe te voegen aan het circuit. We werken dus de volgorde waarin we in eerste instantie alle verbindingen hebben bedraad in omgekeerde
richting af, waarmee we voor alle verbindingen een kortste
pad bewerkstelligen.
Het zal duidelijk zijn dat verkorting van alle verbindingen tijd kost. We mogen er echter van uit gaan dat
het lee-algoritme nu slechts zal worden toegepast in
labyrintachtige situaties, omdat we bij het opnieuw bedraden van een verbinding alle andere verbindingen op hun
plaats laten. Juist in dit soort situaties kan dit algoritme
zeer snel een pad vinden, omdat het aantal mogelijke paden
klein is, zodat we mogen verwachten dat de voor het verkorten van alle verbindingen benodigde tijd zeker niet
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overdadig zal zijn.

Op dit moment is onze nieuwe layout gereed.
We hebben een toegestane topologische verandering van
de oorspronkelijk topologie van de componentplaatsing bepaald waarbij met inachtneming van de geschatte benodigde
kanaalbreedtes het totale layoutoppervlak sub-minimaal is.
Vanuit deze situatie hebben we de bedrading gelegd waarbij
slechts vergroting van het totale layoutoppervlak optrad
wanneer dit echt noodzakelijk was. Gedurende het bedraden
hebben we de oorspronkelijke bedradingstopologie onveranderd gelaten. We hebben voldaan aan de eis dat tussen
componenten en verbindingen voldoende ruimte is, waarbij
we nog aan kunnen tekenen dat de totale verbindingslengte
minimaal is.
De onderdelen beschreven in de hoofdstukken 2 tlm 5
zijn geprogrammeerd en getest met een klein aantal voorbeelden. De resultaten zijn als verwacht en alleszins redelijk te noemen. Een geheel voorbeeld kon tot op heden
niet worden doorgewerkt omdat alle procedures die tesamen
de bedrading moeten leggen nog niet gereed of getest zijn.
Met name het uitzoeken van kanalen die vergroot moeten
worden wanneer het bedraden vast loopt en het vergroten
hiervan is niet geprogrammeerd. Wel gereed en getest zijn
de in onderdeel 6.2. genoemde padzoekalgoritmen. Manipulaties met circuits en vensters zijn eveneens bruikbaar. Verwacht mag worden dat in deze afstudeerperiode de bedradingsprocedures exclusief kanaalzoekende en kanaalvergrotende
handelingen geheel kunnen worden getest.
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2
7. Aanpassingen aan r L-layouts.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal ideeën
die in deze afstudeerperiode zijn bovengekomen over het
verwerken van layouts in geïntegreerde injectielogica, af2
gekort tot r L.
Programmatuur hiervoor is niet beschikbaar.

7.1. Modulaire structuren.
Een verzameling elementen kan worden opgedeeld in een
verzameling niet-overlappende deelverzamelingen van die
verzameling elementen. Zo'n deelverzameling noemen we nu
een moduul van de eerste orde omdat de elementen van een
moduul van de eerste orde elementen van de verzameling
zijn.
De verzameling modules van de eerste orde kan worden
opgedeeld in een verzameling niet-overlappende deelverzamelingen van de verzameling modules van de eerste orde.
Zo'n deelverzameling noemen we een moduul van de tweede
orde omdat de elementen van een moduul van de tweede orde
modules van de eerste orde zijn.
De verzameling van de modules van de k-de erde kan
worden opgedeeld in een verzameling niet-overlappende deelverzamelingen van de verzameling modules van de k-orde.
Zo'n deelverzameling noemen we een moduul van de (k+l)-de
orde omdat de elementen van een modeel van de (k+l)-de
orde modules van de k-de orde zijn.
Een moduul van de k-de orde is een deelverzameling van
de verzameling elementen.
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Fig. 7.1. Een modulaire structuur.
Een layout is een verzameling componenten die onderling verbonden zijn. In LSI en, in de toekomst VLSI, is
het aantal componenten meestal dusdanig groot dat de gehele layout zowel bij het ontwerpen als bij het verwerken
niet in een keer kan worden aangepakt. Het enigste alternatief wordt geboden door modulaire structuren in ontwerp
en verwerking.
Een moduul in een layout kan functioneel of structureel zijn. Zo kunnen de componenten die een flip-flop
vormen beschouwd worden als een functioneel moduul, de
componenten die binnen een zekere rechthoek liggen als een
structureel moduul.

De poorten die aan een injectorstrip zijn gelegen kunnen als een structureel moduul worden beschouwd. In de
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onderdelen 7.3. en 7.4. wordt aangegeven hoe uit een
schemtatische opgave van een poort de exacte afmetingen
van die poort kunnen worden gegenereerd, resp. hoe de
plaatsing van poorten aan een injectorstrip kan worden
gerealizeerd. Voor verdere handelingen wordt dit structureel moduul van buitenaf toegankelijk gemaakt door de definitie van een aantal aansluitpunten, en tevens uitgerust met een omvattende rechthoek.
Een patroon ingegeven door de ontwerper vormt meestal
een functioneel moduul. Ook dit moduul wordt van buitenaf
toegankelijk gemaakt door de definitie van een aantal aansluitpunten en tevens uitgerust met een omvattende rechthoek.
Structurele modules kunnen door de ontwerper worden
samengevoegd tot een functioneel moduul. Verscheidene
functionele modules kunnen worden samengevoegd tot een
moduul van hogere orde. Het systeem ziet dus geen verschil
tussen structurele en functionele modules enerzijds, en
tussen functionele modules van verschillende orde anderzijds, omdat slechts de omvattende rechthoek en de aansluitpunten waarnaar een moduul van buitenaf toegankelijk
is relevant zijn voor de verwerking. Dit betekent dat
modules van verschillende orde ten alle tijde door elkaar
heen gebruikt kunnen worden.
De verwerking van modules van welke aard of orde dan
ook kan geschieden met het in de vorige hoofdstukken beschreven layoutsysteem.
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Een belangrijk verschil met de veronderstellingen die
2
we in 1.1. gedaan hebben is het feit, dat bij 1 L-Iayouts
poorten veelvuldig door verbindingen worden gekruisd.
We nemen nu aan, dat de ontwerper schematisch heeft
opgegeven wat hij in toenemende afstand van de injector op
een poort wil hebben, een basis, een collector of een
kruisruimte. De kruisruimte is een gegeven dat in het
bestaande systeem CADILL niet verwerkt kan worden. Een
kruisruimte hoeft niet werkelijk door een verbinding gekruisd te worden maar kan ook gebruikt worden om een basis
of een collector op zekere afstand van een andere collector
of basis te leggen, hetgeen nuttig kan zijn.
Zij nu B de breedte van een aluminium verbindingsspoor.
Voor basis- of collectorcontact wordt een rechthoekje ter
hoogte 3B en breedte 4B gereserveerd waarbij de breedterichting wordt gedefinieerd als evenwijdig met de met de
poort corresponderende injectorstrip.

Fig. 7.2a. Aan basis- of collectorcontact toegekende rechthoek.

De breedte 4B komt overeen met de afstand tot de diepe
n-isolatiediffusie aan weerszijde van de poort.
Voor een kruisruimte wordt een rechthoekje ter hoogte
2B en breedte 4B gereserveerd.
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Fig. 7.2b. Aan kruisruimte toegekende rechthoek.

Aan het begin van elke poort, gelegen aan de injector
en aan het eind van elke poort wordt een rechthoekje ter

1/1 &

hoogt~én ter breedte 4B geschakeld om de afstand tot de

diepe n-isolatiediffusie corresponderend met een poort te
overbruggen.
De resulterende afmetingen van de poort komen dus
overeen met de afmetingen van de n-isolatiediffusie rondom
de poort. We geven een voorbeeld.
volgorde

I

,cgenereerde poort
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~
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Fig. 7.3. Generatie van een poort uit aangegeven
volgorde.
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De breedte van de injectorstrip bedraagt 3B corresponderend met de omringende diepe n-isolatiediffusie.
Deze methode lijkt ons alleszins acceptabel omdat de
ontwerper met iets meer werk het systeem exact kan laten
weten wat zijn wensen zijn omtrent de lengte van een poort
en de contactplaatsing en de verdeling van kruisruimtes
daarbinnen. Slechts de volgorde van deze gegevens in toenemende afstand van de injector is relevant, de afstand
tussen de aansluitpunten is in feite irrelevant.

7.4. ~1~~~ê~~9_Y~~_E22!~~D_~~D_~~~_~~j~2~9!ê~!~E.
2
Het feit dat I L-poorten veelvuldig door verbindingen
worden gekruisd maakt onze topologische aanpak van de
bedrading, zoals in hoofdstuk 6 beschreven, onbruikbaar.
Immers van een planaire bedradingsgraaf is nu geen sprake
meer.
Tevens is de verhouding tussen de lijnsteek en de componentafmetingen niet meer verwaarloosbaar klein, zodat een
minimale afstand van één lijnsteek tussen twee componenten
waarschijnlijk op grote ongebruikte ruimtes uitloopt.
We zullen een methode behandelen waarmee de poorten
aan een injectorstrip kunnen worden geplaats.
Aanbrengen van een rechthoekverdeling levert een eenvoudige structuur op.
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poorten---+-

poorten--+

Fig. 7.4. Structuur van rechthoekverdeling van
poorten gelegen aan een injectorstrip.

De spoorbreedteschatting volgens hoofdstuk 3 levert
een exact resultaat voor de benodigde ruimte tussen twee
poorten en aan de poorteindes.
Zij nu B weer de breedte van een aluminium spoor en de
poortafmetinge gedefinieerd als corresponderend met de omringende diepe n-isolatiediffusie. Dan geldt dat een kanaalbreedteschatting van N verbindingen verdisconteerd kan worden
in een afstand tussen twee poorten van B x (2N-l). Hetzelfde geldt voor de benodigde ruimte aan het eind van een poort.
De lengte van een poort gegenereerd volgens 7.3. is n
waar
n g~n
rp-!!-g~e=h~e~e~l=-:l=-·=-s~.
__
_ _in
__

gen

xB,
~
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Fig. 7.5. N verbindingen vragen om B(2N-1) afstand tussen twee poorten.
Zij i het nummer van een poort gelegen onder de injector. dan geldt:

lengte(i)
gebied
en breedte(i)
gebied
waarin n

gen

=

= B x n gen + B x (2x schattingonder (i)-1),

=

4B + B x (2x schatting , k (i) - 1),
l ln s

aantal volgens 7.3 gegenereerde vierkantjes

ter grootte B. Voor de meest rechtse poort geldt, i

=

k:

breedte (k) = 4B + B x(2 x (schatting , k (k) +
l ln s
gebied
schatting
ht (k) - 1)),
rec s

Breng nu alle gebieden op gelijke lengte, die gelijk
is aan NI x B, waarin NI geheel, en plaats de poorten met
inachtneming van benodigde kanaalbreedtes tegen de bovenrand van hun gebied. Plaats nu de injector ter hoogte 3B
bovenop de geplaatste poorten. De poorten gelegen boven de
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injector worden volgens een analoge procedure tegen de
onderrand van hun gebied geplaatst. Hierna wordt de injector op de vereiste lengte gebracht.
Het spreekt vanzelf dat wanneer de injectorrichting
vertikaal is een analoge procedure wordt gevolgd. Echter
nu worden eerste de poorten gelegen links van de injector
geplaatst, daarna de injector zelf, en tenslotte de poorten
gelegen rechts van de injector. Het resultaat van deze
plaatsingsprocedure is als volgt.

r--'-'- .-.

- r - ._. _ .

_.,.---....,...._.-.-._.r-- ._._. _._. r-o-

~3B-+

Fig. 7.6. Poorten geplaatst aan eeninjectorstrip.
Zoals gezegd maken veelvuldige kruisingen een aanpak van
de bedrading uitgaande van een planaire graaf in eerste instantie onbruikbaar.
Het is ook maar de vraag of een topologische methode wel
de juiste is. Wellicht is een methode die van de poortstructuur aan de injector gebruik maakt geschikter. Wel lijkt ons
deze structuur uitermate geschikt voor roosterbedrading. Wanneer de roosterconstante gelijk wordt gekozen aan een
ontstaat de volgende situatie.

~B
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Fig. 7.7. Poort in een rooster met roosterconstante ~B.
Elk hartpunt van een contact en elk hartpunt van een
kruising is nu gelegen op een roosterpunt. Padzoekalgoritmes zouden kunnen worden uitgebreid naar een "vier-cellen"
versie, die voor elke stap een verzameling van vier cellen
reserveert. Naburige cellen van padcellen moeten in
groepjes van vier ontoegankelijk gemaakt worden om de minimaal vereiste afstand tussen twee verbindingen te verzekeren.
Een goed artikel over bedrading is Routing van de hand
van Sheldon B. Akers, lito ref. 5, dat we ten zeerste aan
willen bevelen voor deze bedradingssituatie.
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8. Een interface tussen

d~gitizer

en systeem.

In dit hoofdstuk worden enige aspecten in ogenschouw
genomen van een mogelijke interface tussen digitizer en
systeem. De interface bepaalt uit de gegevens op een digitizerband de voor het systeem benodigde gegevens en bepaalt
na verwerking van de layout door het systeem de juiste codering die past binnen het CADILL-systeem.
Hiervoor is geen programmatuur beschikbaar.

De informatie die is vastgelegd op een digitizerband
kan niet direkt door het systeem worden verwerkt. Een eers
taak van een interface moet dan ook zijn het geschikt maken
van digitizercoderingen voor het layoutsysteem. In het vervolg zullen we deze stap de acceptatie in de interface
noemen.
Eveneens zijn de uitgangsgegevens van het layoutsysteem niet geschikt om direkt verder verwerkt te worden door
het CADILL-systeem. De tweede taak van een interface moet
dan ook zijn het geschikt maken van de uitgangsgegevens
van het layoutsysteem voor verdere verwerking door het
CADILL-systeem. In het vervolg zullen we deze stap de
recuperatie in de interface noemen.
Tijdens de acceptatie moet met elke verzameling digi2
tizercoderingen die een r L-component beschrijft een
systeemcomponent of een verbinding worden geassocieerd. De
informatie over het type component gaat hierbij verloren
maar is nog voorradig in de oorspronkelijke ingangsgegevens
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Tijdens de recuperatie wordt elke verzameling digi2
tizercoderingen die een r L-component beschrijft vergeleken met de corresponderende systeem-component en uit
deze twee

gegevens~worden

de gemodificeerde ingangsge-

gevens gegenereerd.
Gedurende de verwerking door het systeem wordt gebruik gemaakt van twee soorten gegevens over de component,
de fictieve gegevens en de exacte gegevens. De fictieve
gegevens bevatten fictieve componentafmetingen en de
oorspronkelijke coördinaten van aansluitpunten op de componenten. De exacte gegevens bevatten de exacte componentafmetingen en de eventueel gemodificeerde coördinaten van
aansluitpunten op de componenten. De fictieve gegevens
wordt gebruikt voor het afleiden van topologische gegevens van de layout, de exacte gegevens worden gebruikt
wanneer de gemodificeerde layout wordt gegenereerd.
Vanwege de tijd die ter beschikking stond voor het
opstellen van een interface kunnen slechts enkele voorbeel2

den gegeven worden hoe een aantal rL-componenten kan
worden geassocieerd met een systeemcomponent.

8.2. Enkele associaties.
Behandeld wordt een vijftal r 2 L-eenheden, t.w.
de injectorstrip, de r 2 L-poort, de zogenaamde "special
gate" met een speciale vorm van de ondiepe p-basisdif2
fusie, het kruisingsveld en een aantal r L-componenten die
een patroon vormen.
1. injectorstrip.
- componentafmetingen: het lijnstuk
tussen de twee eindpunten van de
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injector.
- als aansluitpunten de relatieve coördinaten van de twee eindpunten t.o.v. linker- of ondereindpunt, bij horizontale resp.
vertikale injectorrichting.
- injectorrichting, horizontaal
of vertikaal.
- componentafmetingen te bepalen
door systeem; uiteindelijke afmetingen overeenkomende met
omringende diepe n-isolatiediffusie.
- aansluitpunten te bepalen door
systeem volgend uit injectorlengte.

2. r 2 L-poort.
!if!i~Y~_S~S~Y~~~:

- componentafmetingen: de rechthoek die alle aangegeven hartpunten van basis- en collectorcontacten omvat.
- als aansluitpunten de relatieve coördinaten van basis- en
collectoren t.o.v. de linkeronderhoek van de omvattende
rechthoek.
- componentafmetingen volgens
7.3., uiteindelijk overeenkomend met omringende diepe
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n-isolatiediffusie.
- als aansluitpunten de relatieve coördinaten van de contacten geplaatst volgens 7.3.
t.o.v. de linkeronderhoek van
de omringende diepe n-isolatiediffusie.

3. Special gate.
!~E!á~Y~_9~9~Y~~ê:

- componentafmetingen als die
rechthoek die de contour in
de ondiepe p-diffusie omvat.
- als aansluitpunten de relatieve coördinaten van basisen collectoren t.o.v. de
linkeronderhoek van de omvattende rechthoek.
- als fictieve gegevens, maar
geldend voor de diepe n-isolatiediffusie.

N.B. gedurende de recuperatie wordt de contour in de
ondiepe p-diffusie geplaatst binnen de rechthoek
overeenkomend met de n-isolatiediffusie.

4. Kruisingsveld.
N.B. uitgegaan wordt van de veronderstelling dat een
kruisingsveld is gegeven als een patroondefinitie.
Zie patroon.
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5. Patroon.
!!~~~~Y~_9~S~Y~~~:

-

componentafmetingen als de contour die met het patroon is geassocieerd.

- als aansluitpunten de relatieve
coördinaten t.o.V. de linkeronderhoek van de geassocieerde rechthoek van de punten aangegeven als
die punten waarnaar het patroon
van buitenaf toegankelijk is.

De hier genoemde associaties zijn niet compleet in die
zin dat niet alle digitizercoderingen genoemd zijn.
Voor het huidige layoutsysteem is het verwerken van
verbindingen met verschillende breedtes niet mogelijk. Uitbreidingen bij kanaalbreedteschatting en padzoekalgoritmes
zijn derhalve

noodzakelij~k~.~

__
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9. Conclusies en afsluitende opmerkingen.

In de hoofdstukken 1 tlm 6. hebben

we een layout-

systeem beschreven dat, uitgaande van door een ontwerper
ingevoerde topologische gegevens, een layout kan creëren
die aan alle ontwerpregels voldoet en daarbij een subminimaal oppervlak bezit. De componenten werden als black
boxes verondersteld die niet voor bedrading toegankelijk
zijn. Daardoor werd de graaf van de bedrading die in één
vlak werd verondersteld, planair en konden we een graaftheoretische methode aangeven waarmee de bedrading gelegd
kan worden.
We moeten beginnen met te stellen dat het opstellen
van de programmatuur voor dit systeem niet gereed is gekomen gedurende deze afstudeerperiode. De ontbrekende
schakel is een routine die bij vastlopen van de bedradingsprocedure een kanaal bepaalt, dat vergroot moet worden,
zodat geen geheel verwerkt voorbeeld kan worden gegeven.
Wel kan gesteld worden, dat de routines die gereed zijn
allen op elkaar inspelen en één geheel vormen. Welke
routines gebruikt worden en welke nog bijgevoegd

moeten

worden wordt samengevat in bijlage A, Datastructuren en
Routines.
Over de inhoud van het systeem kunnen we zeggen, dat
uiteraard een aantal methoden voor verbetering vatbaar zijn.
Zo wordt gedurende de oppervlakteminimalisatie geen absoluut minimum maar een sub-minimum bereikt.
Een andere methode zou kunnen zijn om initiëel vast te
leggen door welke kanalen in de oorspronkelijke layout elke
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verbinding loopt. Bij elke verschuiving van componenten
kan dan worden bepaald hoe verbindingen aan componenten
mee moeten schuiven en of hiervoor een aanpassing van de
breedte van andere dan de oorspronkelijke kanalen noodzakelijk is. Indien dit boekhouden simultaan met een minimalisatie volgens de Simplex-methode gedaan wordt, kan
naar alle waarschijnlijkheid een beter resultaat, indien
mogelijk, worden verkregen.
Een andere methode die voor verbetering vatbaar zou
kunnen zijn is het aanbrengen van blokkerende netwerken.
Van bedrijfszijde is geopperd, dat mogelijk gestart zou
kunnen worden vanuit een situatie waarin alle componenten
zijn verbonden in één netwerk. Bij het bedraden van een
venster zouden dan componenten losgekoppeld kunnen worden
aan dit netwerk. Er zou dan slechts éénmaal een blokkerend
netwerk gecreëerd moeten worden dat geleidelijk wordt afgebroken om het bedraden mogelijk te maken. Hierbij zouden
de los te

koppe~en

componenten eenvoudig kunnen volgen uit

een venster in kwestie.

In hoofdstuk 7. hebben we enige ideëen besproken over
2
aanpassing van het layout-systeem voor I L-layouts.
We hebben een modulaire structuur aangegeven waarmee
grote I 2 L-layouts zouden kunnen worden verwerkt.
De poorten die aan een injectorstrip zijn gelegen kunnen
gezien worden als een structureel moduul. Wanneer een poort
wordt beschouwd als een door de ontwerper qua grootte bepaalde component, bleek het eenvoudig om uit een schematische opgave van een poort de exacte poortafmetingen te
creëren. Hierna bleek het eveneens eenvoudig om de poorten
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gelegen aan een injectorstrip te plaatsen. Het graaftheoretische model waar in het systeem op black box niveau
gebruik van werd gemaakt lijkt niet geschikt voor het bedraden van poorten aan een injectorstrip.
Relatief gezien is veel tijd gestoken in het programmeren van het systeem op black box niveau. Hierdoor konden
slechts weinig ideëen worden opgevat over verwerking van

r 2 L-Iayouts. Aangegeven methodes moeten dan ook als mogelijke oplossingen worden gezien, waarvoor geen programmatuur beschikbaar is. Mede door de resterende tijd is de
optimalizering van de plaatsing van contacten op een poort
niet uit de verf gekomen.

Concluderend kan gesteld worden dat met betrekkelijk
eenvoudige programmatuur een systeem gemaakt kan worden
dat uitgaande van topologische gegevens een layout kan
creëren die aan alle ontwerpregels voldoet en een subminimaal oppervlak bezit.
Beperkende factoren zijn component kruisende verbindingen
en een uniforme verbindingsbreedte. Component kruisende
verbindingen kunnen wel verwerkt worden, als een kruisende
verbinding wordt gezien als twee verbindingen, waarvan de ene
de gekruiste component bij een gedefinieerd aansluitpunt
binnentreedt, en de andere de gekruiste component bij een
gedefinieerd aansluitpunt verlaat.
Een layout met meerdere verbindingsbreedtes kan niet
worden verwerkt zonder aanpassing van kanaalbreedteschattingen en padzoekalgoritmes.
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Bijlage A.
Datastructuren en Routines.
Behandeld worden drie regelmatig gebruikte methodes
voor opslag van gegevens, en de dataflow door het gehele
programma.

A.l.l. Pointer-data opslag.
De pointer-data, PD, opslag wordt gebruikt in situaties
waarin voor een aantal eenheden een verschillend aantal gegevens moet worden opgeslagen.
Een gegeven is opgeslagen in een vast aantal geheugenwoorden. De gegevens behorend bij een eenheid staan
achter elkaar en vormen een blok. De blokken behorend
bij de eenheden staan eveneens achter elkaar, waarbij
het blok geässocieerd met eenheid i+l direct na het
blok geässocieerd met eenheid i is gelocaliseerd in
het data-array. De locatie waar het eerste gegeven
behorend bij eenheid i is opgeslagen wordt aangegeven
door het i-de element van het pointer-array.

data
array

~

--

"----"

'--..-J

geg!

!geg
I

..

----

--

----

....

----

I

~

-----

i+1

,1

blok

pointer
array

I
-- -

'-

1

--

-

i+1

--- --

I
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A.I.2. Meer-dimensionale opslag.
De meer-dimensionale, MD, opslag, wordt gebruikt in
situaties waarin van een aantal eenheden een vast
aantal gegevens moet worden opgeslagen.
De k gegevens geässocieerd met eenheid i vindt men
dan op de locaties DATA(i,l) tlm DATA(i,k), uitgaande
van de veronderstelling ,dat een gegeven is opgeslagen
in één geheugenwoord.
De MD-opslag kan ook worden gebruikt voor de opslag
van een verschillend aantal gegevens van een aantal
eenheden. Het eind van de gegevens moet worden aangegeven door een stopper.

1 11 --- -

---

- IK

1 11------lsTP
I

I'

data
array

I

I
I
I

I
I

óf

I
I
I

1\- ----- - --IK

I
I

,
I

11----- - -ISTP
I

I

I

I

I

I

A.I.3. Eén-dimensionale opslag.
De één-dimensionale ED-opslag lijkt op de MD-opslag,
maar de vaste aantallen gegevens worden achter elkaar
opgeslagen in een één-dimensionaal array.
v.b. k

=

aantal gegevens per eenheid.

Gegeven j van eenheid i is gelocaliseerd in 10catie
DATA((i-l) x k + j)
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A.2. Datastructuren en Routines.

--------------------------

Het gehele systeeem vangt aan met het binnenhalen van
digitizergegevens in de acceptatie. De gegevens worden
in het hoordprogramma verwerkt en in de recuperatie in
de juiste vorm weer weggeschreven. Dit kan weergegeven
worden in een flowchart.

'I

7

ACCEPTATIE
hoofdoroaramma
'IJ

PLAATSTOPOLOGIE
"I;

BEDRADINGSTOPOLOGIE
J~
KANAALBREEDTESCHATTING
J~
OPPERVLAKTEMINIMALISERING
"I;

,.

COMPONENTPLAATSING
'11;

BEDRADING
f

~

:7

RECUPERATIE
~'
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We zullen behandelen welke gegevens in het hoofdprogramma worden gebruikt en afgeleid. Daartoe worden achtereenvolgens de onderdelen weergegeven in de flowchart nader
in ogenschouw genomen. Vermeld worden voor elk onderdeel de
globale gegevens die zijn opgesplitst in invoer- en uitvoergegevens, de lokale gegevens binnen het onderdeel en de
gebruikte routines met naam en functie. Voor de belangrijkste routines wordt tevens een beschrijving in Pidginalgol gegeven.
Verder maken we de afspraak, dat lokale en globale
gegevens binnen een zekere routine gebruikt kunnen worden
als globale gegevens binnen een lagere routine die binnen
de eerste routine wordt aangeroepen.

A.2.1. Hoofdprogramma.
g12e~!~_9~9~Y~~~

1. De coördinaten van de verzameling oorspronkelijke componenten. Opgeslagen zijn de coördinaten van het linkeronder- en het rechterbovenhoekpunt van de rechthoekige
componenten.
MD-opslag, naam MODUL (100,4), data-array.
naam NOFB of NCMP , aantal componenten.

2. De relatieve coördinaten van de aansluitpunten aan de
componenten t.o.v. het linkeronderhoekpunt van de
corresponderende component.
PD-opslag, naam RLCDST (800), data-array
naam CMPPNT (100), pointer-array.
v.b. de absolute coördinaten van aansluitpunt j van com-
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ponent i worden gevonden als:
X.. = MODUL(i,l) + RLCDST (CMPPNT(i)+2xj-2)
1J

Y.. = MODUL(i,2) + RLCDST (CMPPNT)i)+2xj-l)
1J

3. De coördinaten van de buigpunten van de oorspronkelijke
verbindingen. De verbindingen worden verondersteld te
zijn gegeven als een opeenvolging van horizontale en
verticale lijnstukken, waarvoor geldt, dat het beginpunt van lijnstuk k identiek is met eindpunt van lijnstuk k-l voor k=2, aantal lijnstukken.
PO-opslag, naam CNNECT(1500), data-array
naam CNNPNT(lOO), pointer-array
naam NOFC of NCNN, aantal verbindingen

4. breedte van de lijnsteek, die uniform wordt verondersteld, identiek gelijk aan de gebruikte roosterconstante.
naam LNWDTH, of GC, roosterconstante.

5. coördinaten van globale layoutoorsprong.
naam LXOR, DYOR.

6. lengte componenten, naam LNGTH(lOO), ED-opslag.
breedte componenten, naam WIDTH(lOO), ED-opslag.

7. gegevens omtrent rechthoekverdeling.
a. de coördinaten van het linkeronderhoekpunt en het
rechterbovenhoekpunt van de met de componenten
corresponderende rechthoeken of met slacks.
MD-opslag, naam MODEXT(lOO,4), data-array.
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naam NOFSL, aantal rechthoeken.
b. gegevens over verdelingsgraaf op horizontale lijnstukken in toenemende y-richting.
Oorsprongs- en bestemmingsknooppunt voor de rechthoeken uit 7a.
naam VTXHRZ(lOO,2), data-array, MD-opslag.
De nummers van de rechthoeken uit 7a. die eindigen
op horizontale lijnstukken.
MD-opslag, naam NDHZUP(SO,lO), data-array.
naam NMBNDH, aantal horizontale knoopp.
De nummers van de rechthoeken uit 7a. die ontspringen uit horizontale lijnstukken.
MD-opslag, naam NDHZDN(SO,lO), data-array.
c. als 7b. voor verdelingsgraaf op verticale lijnstukken
resp. VTXVTC(lOO,2)
NDVCUP(SO,lO), NMBNDV
NDVCDN(SO,lO)
v.b. de j-de rechthoek eindigend op knooppunt i in de
horizontale graaf staat op locatie NDHZUP(i,j)
Als stopper wordt 32767 gebruikt.

8. Gegevens omtrent

interconnecti~graaf.

a. voor alle verbindingen de bestemmingen in de vorm van
aansluitpunten. Een aansluitpunt wordt in twee woorden
opgeslagen, het eerste geeft de component waarop het
aansluitpunt is gelegen, het tweede woord geeft de
index van het aansluitpunt aan deze component
PD-opslag, naam SCD88T(800), data-array
naam SRCPNT(lOO), pointer array.

b. voor alle componenten de volgorde waarin aangesloten verbindingen de component verluten, gerekend vanaf de onderzijde van de component.
PD-opslag, naam LNSQNC(400), data-array.
(naam CMPPNT(lOO), pointer-array.
NB. array LNSQNC bevat verbindingsnummers.
c. voor elk aansluitpunt de richting waarin de met
het aansluitpunt verbonden verbinding de corresponderende component verlaat, de uittreerichting.
PD-opslag, naam LNDRCN(400), data-array.
(naam, CMPPNT (100), pointer-array)"
NBl. de arrays LNSQNC en LNDRCN hebben dezelfde
blokstructuur als array RLCDST, naar bevatten
slechts de helft van het aantal elementen. De
locatie in LNSQNC en LNDRCN waar het eerste
gegeven betreffende component i staat is dus
(CMPPNT(i)-l)/2 + 1
NB2. verondersteld is dat alle aansluitpunten van
elke component zijn aangesloten door een verbinding. Indien dit niet het geval is moet
array LNSQNC worden uitgerust met aparte
pointers in een apart pointer-array. Het feit
dat een aansluitpunt niet is aangesloten kan
kenbaar gemaakt worden door te stellen dat
het met het aansluitpunt overeenkomende element van LNDRCN gelijk 0 is.
In het programma is hierin niet voorzien.
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9. voor elke rechthoek uit de rechthoekverdeling resp. zijn
linker-, onder-, rechter- en bovenbuur.
MD-opslag, naam NEBREL(100,4), data-array.
(naam NOFSL, aantal rechthoeken).

10. de kanaalbreedte schattingen in aantallen verbindingsbreedtes.
a. de schatting in linker-, resp. rechterkanaal.
MD-opslag, naam BH(100,2), data-array.
b. de schatting in onder-, resp. bovenkanaal
MD-opslag, naam LH(100,2), data-array.
(naam NOFB, aantal componenten).

11. de eerste tak uit het eerste bedradingscircuit.
naam FSTCON, verbinding waarvan eerste tak deel uitmaakt;
naam FSTCMP, oorsprong component van de eerste tak.

12. als 1. voor de nieuw geplaatste componenten ..
MD-opslag, naam MODNEW(100,4), data-array.
(naam NOFB, aantal componenten).

13. de buigpunten van de gemodicieerde verbindingen.
DPD-opslag, naam NEWCNN(1500), data-array
naam CNSTP(100), pointer-array 1
naam CNEDP(100), pointer-array 2
(naam NOFC, aantal verbindingen)
NB. DPD-opslag = dubbele-pointer-dataopslag.
CNSTP(i) geeft de locatie in NEWCNN waar de
coördinaten van het eerste buigpunt van verbinding
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i

staan~

CNEDP(i) geeft de locatie in NEWCNN waar de
coördinaten van het laatste buigpunt van verbinding i staan.

De gegevens 1. tlm 13. zijn allen gedeclareerd binnen het
hoofdprogramma. Gegeven 9. is slechts relevant voor de
bepaling van plaatstopologie. De gegevens 12. en 13. zijn
slechts relevant voor herplaatsing van componenten en bedrading.
In het vervolg van deze bijlage worden de invoer- en uitvoergegevens van de 6 programma-onderdelen vermeld in de
vorm G.n, waar G staat voor globaal en n voor de index
van het globale gegeven in hierbovenstaande opsomming.

A.2.2. Acceptatie.
N.B. voor de acceptatie is geen programmatuur beschikbaar.
digitizer coderingen

schematisch: invoer

G.l;G.2;G.3;G.4~

uitvoer

uit de digitizercoderingen moeten
volgens nader te bepalen regels de
uitvoergegevens worden gegenereerd.

A.2.3. Plaatstopologie.
invoer
------

G.1;G.3~

uitvoer

G.5;G.6;G.7;

RECDIV

bepaalt

G.5;G.6~

bepaalt

G.7a~G.9~
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subroutine RECDIV
bepaal grootste X-corodinaat;
bepaal grootste Y-coördinaati
copiëer componentafmetingen in rechthoekafmetingeni
for alle rechthoeken
do

breidt rechthoek uit naar links;
breidt rechthoek uit naar onder;

end dOi
for alle rechthoeken
do

breidt rechthoek uit naar rechtsi
breidt rechthoek uit naar boven;

end dOi
for alle rechthoeken
do

if rechthoek grenst niet aan onderrand and
rechthoek grenst niet aan rechterrand
then if rechtsonderhoek gelegen aan loze ruimte
then voeg loze rechthoek toe aan verzameling rechthoeken;
if rechtsbovenhoek gelegen aan loze ruimte
then voeg loze rechthoek toe aan verzameling rechthoeken;

end dOi
end RECOIV;
EXTRCl: breidt rechthoek naar links of onder
uit en bepaalt burenrelaties.
EXTRC2: breidt rechthoek naar rechts of boven
uit en bepaalt burenrelaties.
PRTGRP: bepaalt uit coördinaten van rechthoeken in rechthoekverdeling en hun
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burenrelaties de verdelingsgraaf op horizontale
of verticale lijnstukken, G.7b; G.?c.

N.B. de nummering in array MODEXT is op dit moment als
volgt: 1 tlm NOFB bevatten de coördinaten van de
rechthoeken corresponderend met de componenten,
(NOFB + 1) tlm NOFSL bevatten de coördinaten van de
loze rechthoeken.

A.2.4. Bedradingstopologiejkanaalbreedteschatting.
invoer

G.3: G.2? G.I: G.?:

uitvoer

G.B; G.I0: G.ll:

1. boomrepresentatie van een verbinding.
a. de coördinaten van de buigpunten van de boom
MD-opslag, naam NDSET(20,2) , data-array
naam NNODES, aantal knooppunten
b. nummer van oorsprongs- en bestemmingsknooppunt van
de takken van de boom.
MD-opslag, naam BRSET(20,2), data-array
naam NBRNCH, aantal takken

2. inkijk in de kanalen.
de inkijk in resp. onder-, rechter-, boven-, en linkerkanaal.
MD-opslag, naam LOOKIN(100,B), data-array
(naam NOFB, aantal componenten)
NB. de inkijk in slacks is irrelevant.

routines: ESTSPC
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subroutine ESTSPC
com routine schat het aantal verbindingen in de kanalen
rondom de cam componenten en bepaalt de interconnectiegraaf.

for

alle componenten

do

initialiseer inkijk in alle kanalen;
for alle kanalen
do

schatting(kanaal) :=0;

end do:

for alle verbindingen
do

bepaal boomrepresentatie van verbinding;
bepaal oorsprong van verbinding;
voeg oorsprong toe aan interconnectiegraaf;
bepaal uittreerichting aan oorsprong:
for alle gegeven lijnstukken van verbinding
do

for

alle takken van boomrepresentatie op
lijnstuk

do

if eindpunt tak niet in huidige
rechthoek
then schat tak in huidige rechthoek
in:
do loop door rechthoekverdeling
in richting gegeven door tak;
schat tak in in doorlopen
rechthoek:
until eindpunt tak in rechthoek;

end then:
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schat tak in in rechthoek waarin eindpunt tak is gelegen;
if eindpunt tak = eindpunt lijnstuk
then if verbinding verbonden met component in huidige rechthoek
then voeg bestemming toe aan interconnectiegraaf
else if eindpunt tak op rand van
huidige rechthoek
then if verbinding verbonden
met buur aan rand
then voeg bestemming toe
aan interconnectiegraaf;
huidige rechthoek:=
rechthoek corresponderend met bestemming;
end then;
if verbinding verbonden
then bepaal uittreerichting
aan bestemming;
end do;
end do;
end ESTSPC;

TRERPR

bepaalt boomrepresentatie van een oorspronkelijke
verbinding.

SLCHNN

selecteert een kanaal waarin het eindpunt van een
tak van een boomrepresentatie is gelegen.

INCCHN

verhoogt de kanaalbreedteschatting van een kanaal
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CNSQNC

bepaalt uitgaande van de inhoud van LNSQNC na
routine ESTSPC de verbindingsvolgorde aan
componenten.
selecteert verbindingen aan een component uit-

SElECI'

tredend in een zekere richting.
ORCNCN

ordent de verbindingen voortkomend uit SELECT
naar coördinaten.

FSTVTX

bepaalt eerste tak van eerste bedradingscircuit.

A.2.S. Oppervlakteminimalisering.
invoer

G.7~

uitvoer

G.7~

G.6~

G.S~

G.10~

NBI. het aantal rechthoeken in de geoptimaliseerde rechthoekverdeling is exact gelijk aan NOFB.
NB2. NEB REL is op dit moment niet meer relevant.
NB3. MODEXT bevat de coördinaten van de

met de NOFB com-

ponenten corresponderende rechthoeken.
routines: OPTDVN
subroutine

OPTDVN~

if aantal loze rechthoeken
then 11:= aantal loze

0

rechthoeken~

for alle loze rechthoeken
do oriëntatie :=
11h:=

false~

O~

while 11h

11

do copiëer initiële

rechthoekverdeling~

for i:= 1 step 1 until 11
do if i ::I 11h
then if oriëntatie (i)
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then

verwijder loze rechthoek i vertikaal

else

verwijder loze rechthoek i horizontaal;

end

do;

if llh = 0
then creëer rechthoekverdeling;
01:= oppervlak;
else creëer rechthoekverdeling.
02:= oppervlak;
if 02

Ol

then Ol = 02;
orientatie (llh) =

true;

end else;
llh=llh+l
end

do;

for alle loze rechthoeken
do if oriëntatie
then verwijder loze rechthoek verticaal
else verwijder loze rechthoek horizontaal;
end
- -do;
creëer rechthoekverdeling;
end then;

end OPTDVN;

DELNOD

contracteert twee knooppunten in horizontale of verticale verdelingsgraaf.

CREDVN

creëert de geometrische afmetingen van
een rechthoekverdeling.
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A.2.6. Componentplaatsing.
~~Y2~E:

G.7a;G.I0;G.6;

routines:PLCCMP

plaatst de componenten met inachtneming
van de benodigde kanaalbreedtes binnen de
hen toekende rechthoek.

A.2.7. Bedrading.
~~Y2~E

:G.l;G.2;G.3;G.4;G.S~G.6;G.7;G.8;G.10;G.ll;

uitvoer :G.12;G.13;

1. toestand van de cellen in het bedradingsrooster
ED-opslag, naam GRID(lS00), data-array.
NB. in 1 array-element ligt de toestand van 7 cellen
opgeslagen. GRID(l) bevat (1,1) t/m (7,1), GRID(lS00)
bevat (98,100) t/m (105,100). De cellen zijn rijsgewijs opgeslagen in rijen van 105 = 15 woorden.
2. de verzameling takken die het laatste bedradingscircuit
vormen.
ED-opslag, naam OUTWND(lS0), data-array.
naam NBR, aantal circuittakken
naam BNO, index van eerste buitentak van
nieuw bedradingsvenster in OUTWND.
3. de verzameling takken die de binnentakken van een nieuw
bedradingsvenster vormen.
ED-opslag, naam INNWND(30), data-array
naam NIB, aantal binnentakken.
ad 2./3.
Een tak wordt opgeslagen in 3 array-elementen. Het eerste
element geeft de verbinding waarvan de tak deel uitmaakt,
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het tweede en derde element geven de oorspongs- resp.
bestemmings component van de tak.

4.

de roostercoördinaten van de cellen die op zeker moment
een pad vormen.
MD-opslag, naam PATH(100,2), data-array.
naam LP, aantal pad cellen.

5.

de roostercoördinaten van de cellen die op zeker moment
de doelcellen voor een padzoekroutine vormen.
MD-opslag, naam CT(100,2), data-array
naam LCT, aantal doelcellen

ad 4./5. de roostercoördinaten van de linderondercel zijn
(1,1), de roostercoördinaten van de rechterbovencel van het bedradingsrooster zijn (105,100).

6.

logische variabelen die aangeven of een aansluitpunt
van een component reeds is bedraad.
PD-opslag, naam CNRTD(400), logisch array.
(naam CMPPNT(100), pointer-array)
NB. CNRTD heeft dezelfde blokstructuur als G.8b en G.8c.

routines:
1. INSCMP

brengt de componenten aan als obstakels in de
roosterstructuur.

2. OTWIND

bepaalt het eerste bedradingscircuit in array
OUTWND, uitgaande van de eerste tak G.11.

NB. de routine in de huidige vorm bepaalt het fysieke
buitenvenster van de layout.

3. CPNEXT

bepaalt uitgaande van een oorsprongscomponent
de volgende bestemmingscomponent van een verbinding, volgorde gezien aan sterpunt van verbinding.

4. INWIND

bepaalt een venster uitgaande van tak BNO van
het bedradingscircuit OUTWND, resultaat in
INNWND.

5. RTWIND

bedraadt de binnentakken van een nieuw bedradingsvenster zonder kanaalvergrotende
handelingen.

6. COPGRD

copieëert een rechthoek uit het bedradingsrooster in een hulprooster GRDH.

7. INIREC

bepaalt rechthoek waarbinnen de nieuwe takken
van een venster worden bedraad.

8. CMPEMB

bepaalt loshangende componenten in de bedradingsrechthoek uit INlREC.

9. BLCKWN

brengt blokkerend netwerk aan tussen loshangende
componenten uit CMPEMB.

10. CONNEC: brengt een blokkerend pad met één buigpunt aan
tussen 2 roostercellen.
11. CNCELS: bepaalt de cellen corresponderend met twee
aansluitpunten van een verbinding en de toestand
van die aansluitpunten, verbonden of niet verbonden.
12. DERPTH: bepaalt de cellen die bevat zijn in een verbinding, waarvan de rooster-coördinaten van de
buigpunten gegeven zijn.
12. PTSRCH: zoekt een pad tussen een oorsprongcel en een
aantal doelcellen, dat zoveel mogelijk naar
rechts (RGHT=true) of naar links (RGHT=false)
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wordt gedrukt.
Routine garandeert geen pad.
14. LEEScH: zoekt een pad met het Lee-algorithme, dat zoveel mogelijk naar rechts (RGHT=true) of naar
links (RGHT=false) wordt gedrukt.
15. INSPTH: maakt de cellen van een gegeven pad ontoegankelijk in het bedradingsrooster.
16. DLBRNC: verwijdert de laatst gelegde tak van een verbinding uit het bedradingsrooster.
17. CNDENS: condenseert de inhoud van array NEWCNN.
18. DERCNN: leidt de buigpunten van een verbinding af uit
een gegeven verzameling padcellen.
19. CLCNDN: bepaalt het element van GRID, en de locatie in
dit element van de 2 bits die de toestand van
een roostercel weergeven, alsmede deze toestand.
20. IWTOOW: vervangt de buitentakken in OUTWND van een
venster door de nieuwe takken in INNWND van hetzelfde venster om een nieuw bedradingscircuit
te vormen.

toe te voegen routines.
1. routine

die bij vastlopen van de bedradingsprocedure de

te vergroten kanalen bepaalt.
2. routine die de lokale kanaalvergroting uitvoert:
~2~P2~~~~_Y~!§~~~!Y~~_~~_Y~!9!~~!~S~~_y~~!j~~!~~

3. de globale kanaalvergroting kan worden bewerkstelligd
door het corresponderende kanaal te vergroten en vooraan met bedraden te beginnen, na de componenten opnieuw
geplaatst te hebben.
4. routine die de totale bedrading legt.
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De

structuur hiervan moet zijn.

schoonvegen rooster
olie aansluitpunten los

leg eerste tak van F5TCON

ee r s tee ir c u i t:= ep r s te

tak

qlobale
L=========.=~anaal
vergro-

ting

laatste
venster

Verbjndin:i~gSVerkorti n~
STOP

~TOOW

