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Neste trabalho é descrita.a lmplernentação de um slmu-

lador olétrlcO (ONDAS) destlr.ado à anállSe no domínlO do tempo

de circuitos digitais MOS. ONDAS é baseado no algorítmo da Re-

laHação por Ondas o qual, em cada ltcraçãQ, decompõe o slstema

de equações diferenciais não lineares que descrevem o clrcuito

em Subslstemas que são anal1Sados lndependentemente durantc

todo o intervalo de simulacão.
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A ncw electrical slmulator -ONDAS -f'or time dOmaln

anal�slS of' MOS di9ital clrcuits is presented. ONDAS lS based

on an lteratlve method. ca11ed lJavef'orm Relaxation Method

which, at each iteratíon, decomposes the s�stem lnto several

nOn11near d�nam1.cal subs�stems each o-f WhlCh 15 anal�sed for

the entire 91Ven tlme lnterval.
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1. INTRODUC�O

Os programas de 51mulação são ferramentas eSSenclalS

ao proJeto de clrcuitos lntegrados. O comportamento eletrlco

destes clrcultos é descrlto, em geral, por um slstema deequa-

�ões dlferencials não llneares de grandes dImensões; o que vem

motlvando um lntenso trabalho de pesqulsa em bu�ca de métodos

eflCientes de resolução destes slstemas.

05 slmuladores convenclonals [1] se caracter12am pela.." .., N -,
utillZaçaO dos segulntes passos para a resoluçao das equa�oes

do clrculto:
�

a) OlScret12a�ão do slstema de equa�ões dlferenclals

através de um método de integração lmplícltO.

Através deste prOCedlmento, O slstema orlglnal é

subst ltuído por um slsterna. de equações algébrlcas

não Ilneares;

-
b) LlnearlZa�ão do sistema de equa�ões Obtldo em a)

através do método de Newton-Raphson;

c) Resolução da sequêncla de slstemaS de equa�ões

11near.es, gerados pelas lterações do método de

Newton, através de decomposl�ão LU esparsa.

0 procedlmento atlma mostrou-se íneficlente quand�

ap11cado à anállse de clrcultos de grandes dlmensões (clrcul-

tos contendo a1gumas poucas centenas de translstores podem

.exlglr horas de CPU para o cá1culo das tensões e correntes).

Isto se deve ao fato de que a apllCação dlreta do método de

1.ntegraç:ão ao slstema de equa�ões dlferenclals faz com que a

mesma sequêncla de passos de lntegra�ão tenha de ser usada

para dlscret12ar todas as equa�ões do clrculto. Alem dlStO, em

cada iteração de Newton-Raphson torna-se necessárla a atua 11-

zação da matrlz JacOblana do clrculto e a resolução de um SlS-

tema de equaçoes llneares de grandes dlmensões. Acrescente-se

a lsto o fato de que a \�esolução slmultânea das equações do

clrculto não permlte explorar de forma eflclente caracteri5tl-
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cas de clrcultos VLSI tals como, a grande esparsldade temporal

das nó5 da clrculta (latêncla) e o balxa grau de acoplamenta

entre nós (unldlreclanal1dade).

Recentemente, uma nova classe de algorítmos vem sendo

utlllZada na 51mula�ão elétrlca de Clrcultos lntegrados dlgl-

tals. 05 slmuladores usando estes metodos fornecem resultados

.,.preclsOS com velocLdades ate 2 ordens de grandeza superlOres

aos slmuladores cOnvenclOnalS. �stes programas usam metodos de

relaHa�ão. apllCados em dlversos nívelS (llnear, não llnear.

dlferenclal), para a resolu�ão do �15tema de equa�ões dlferen-

clals não llneares que descrevem o comportamento elétrlcO do

clrculto.

..
�

�

Este trabalho descreve a lmplementaçao de um slmula-

dor elétrlcO (ONDAS) destinado à anállse no domínlo do tempo

de clrcultos VLSI. ONDAS é baseado no algoritmo de Relaxação

por Ondas O qual, em cada lteraçãol decompõe o slstema de

equações dlferenclalS em SUbslst,emas correspondentes a subclr-

CUltos desacoplados os quals-são anallsados lndependentemente

durante todo O lntervalo de slmulaçao. Esta aprOXlmaçaO perml-

te que cada um dos Subslstemas seJa dlscretlzado usando a sua

própria sequêncla de passos de lntegração e que a latêncla do

Clrculto seJa explorada de forma bastante eflclente.

..

e

Nas seções segulntes é felta uma descrlção dos algo-

rltmos utillzados e são apresentados alguns exemplos de uso do

programa comparando-se -a sua eflClênCla com o slmulador

PSPICE.

e I NO�5e:s FlJNDAMENTAIS

e.1 � FORMULACÃO DAS EQUACõES DO CIRCUITO

pelo

da

Os Clrcultos MOS podcm, em geral, ser descrltos

segulnte s15tema de equaç:õesdlfererlcla15, Obtldo através

apllcaç:ão da anál1Se nodal ao clrculto.
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C(V(t ), U(t » V(t) + F(V(t),U(t»=0 i t � [0,TJ (1)

V ( 0 ) = Vo

Onde:

n

V(t)E:. IR c O vetor das tensões noda1S;

.
V(t) é O vetor das derIVadas de V(t);

r .

U<t)E: IR c O vetor das entradas do clrculto;

n r n)0(n

c:R )o(IR ->R ê uma matr1z slmêtrIca, dlagonal doml-

nante cuJos elementos são dados por:

-C (V<t>U(t»; 1tJ soma das Capac1-

1J

tânc1as Eonectadas entre os nós 1 e J,

e C (V(t),U(t» ê a soma de todos os

11 -

capacItores conectados ao nó 1.

n r n

f-:IR )o( IR --->IR é um vctor dc t'unções continuas cuJo�

componentes representam a corrente car-

regando os capacltores em cada nó dCV1-

do aos trans1stores, fontes controladas

de <orrente e condutânc1ds.

2.2- O ALGORiTMO DE RELAXACÃO POR ONDAS

O Algorítrno de Rela)0(ação por Ondas, permite que cada

uma das equações dlferenc1aIS em (1) scJa discret1zada usando

a sua própr1a sequênc1a de passos de 1ntegração, a qual deve

rcprcsentar corretamente o comportarnento da varlável de estado

assoclada aquela equação. O proced1mento báslCO da RelaHação

por Ondas para a resolução de (1) utll12ando O método 1teratl-

vo de Gauss-Seldel (GB) ê apresentado a segu1r:

.3. r:W� UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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k k

para (v (t); t � C0,f), com a cond�,ão �n1c�al (v (0)=v

1 1 10

k k-1

Até que max max Iv (t) -v (t)1 < E

1 t � i

F1rn .

�, , ...
A cquação (2) e na vcrdadc uma equaçao d�ferenclal em

k \<-1 k-1

uma únlca varlável v. As varláve�s v, ...,v são COnhec1-

1 �+1 n

k k

das da 1tera,ão anterlOr e as variáve15 v, ...v Já foram

1 1-1 .

calculadas na itera,ão atual.

Como s� verá a segu1r. uma condl'5o suflC1entc para a

convergênc�a dos rncitodos de relaxaç:ão é a de que cada nó do

clrcu1to seJa conectado ao nó dc rcferênc�a através dc um ca-

pacitor. Esta restrl,ão é, em geral, satlsfelta nos c1rcultos

�ntegrados MOS devldo às capac�tânclas parasltas assocladas

aos dlSPoslt1voS do c�rcultO.

e.3- CONVERGeNCIA DO MsTODO DE RELAXAÇ�O POR ONDAS

SeJam:

"
-Va soluç:ão do slstema de equa,ões em (1)

--"-�--�

-J(V) a matrlz JacobLana deste mesmo slstema, def1n1da em

I\
todos os pontos de uma vlzlnhança H de V

o
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" " " " A
-J(V) partlclOnada na forma J(V) -:: L(V) + D(V) + S(V) onde

" " ;\
L(V), D(V) e S(V) São respectlvamente a parte estrl-

tamente trlangular lnferlOr, a parta diagonal e a

1\
parte estrltamente trlangular �uperlOr de J(V).

"
ri fato conhecldo [2] que se a matriz MGS(V) deflnlda

-1
" A "

por HGS: -(L(V) + D(V) S(V) tem todos oS autovalores no ln-#
.

, "�
terlOr do circulo unitárlO e a matrlz D(V) é não 51ngular, en-

tão e�lste uma clrcunferêncla aberta B C B tal que as ltera-
.

o

�ões do algoritmo de GS são bem deflnldas e para qualquer

"
V � B, a sequêncla gerada pelas ltera�ões converge para V.

o

No entanto, esta condl�ão não é de fácll verlflca�ão prátlca c

outras COndl�õa5, am geral cóndi�ões de Suflclêncla, são U5a-

das para assegurar a convergêncla do método. Em partlcular,

pode-se demon5trar que se o 515tema (1) tlver uma 5olu�ão Úril-

"
ca Ve J(V) Tor estrltamente dlagonal dOmlnantc para tOdo

n

V(t)� � cntão o algoritmo de GS convergc para a �01u,ão do

� slstema.
�

Admltlndo-�e, �cm que l�to lmpllque em pcrda dc gcnc-
-

ralldade qua 05 capacltora5 do clrculto seJam llnaare5 e que a

fórmula para lntegrar (1) seJ.a O Euler lmplícltO teremos:

C Vn+1 -CVn + hF (Vn+1, Un+1) : 0 (3)

onde Vn d a apro�lma�ão dlScrcta de V(tn) e

h � tn+1 -tn é o pa5�0 de lntegração correnta.
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A matrlz Jacoblana do sl�tema de equatões em (3) é

dada por:

J(Vn+1) = C + h df(V,U)

I (4)

dv

v:: Vn+1

,

Como fol as51nalado, a condlção suflclente para qul? (1
"

matrlz MGS correspondente a (4) tenha auto-valor�s menores dO

que 1 é a de que J(Vn+1) sl?Ja estrltamente dlagonal domlnante
.
-ao longo das lterações de 65. Como não é possível prever a

prlOrl a estrutura da submatrlz

J f (V,U)

-

dv

v:- Vn+1

a proprledade de domlnâncla da dlagonal de J(Vn+1) dcvc ser

assegurada pela matrlz C. DI? fato, para h --) 0 a equação (4)

tende para J(Vn+1)=C. Consequentemente, se a matrlz C for dla-

� gonal domlnante, o que pode ser as5egurado 5e em cada nó do
...

clrculto houvcr um capacltor conectado ao nó de rcferêncla, a

� matrlz Jacoblana pode ser felta dlagonal domlnante através do

.controle do passo de lntegração h. Fcl�zmcnte, observa-sc na

prátJ.ca, que o pas50 h é llmltado pelo erro de truncamento lo-

cal do método dc lntegratão em um valor lnferlOr àquele que

sey'la neces�;ir�o para garantlr a convergêncla dO método da RI?-

laHação por Ond(1�. Esta proprledadc e COnvenlentemente eHPlo-

rada no algoritmo para o cálculo do ponto dl? operação DC do

Clrculto, como 5crri Vl�tO adlante.
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2.4- INTEGRACÃO NUM�RICA

e.4.1 -A FóRMULA DE INTEGRAC�O NUMdRICA

A fórmula de lntegração usada para dlScratlzar cada

uma das equaçãe5 dlferenclals em (1)1 em cada lteraç5o de GS1

é a fórmula de Diferenças Regresslvas (BDF) de ordem c. [3)

..1
v(t ) = (a v + a v + a v) (5)

n+1 h o n+1 1 n- 2 n-1

n+1

onde h � t -t é o pas�o de lntcgraç5o corrcnte,

n+1 n+1 n

v é o valor calcu1ado de v(t ),

" "

e o� coct.lclcnte� a, a c a �5o dados por:

o 1 2

e

a".' h I (h (h + h »

2 "+-1 " "+1 n

a." -(1 + h I h )

1 "+1 "

-a ==a +a

0 1 2

8 �� ur.JIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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o BDF dc ordCm 2 é eKato somentc sc a fun,5o v(t) for

um POllnômlO de ordem (=2, Par3 qualquer outr3 f'unc;:ão. tem-5e

..v(t ) (> V e, por estc motlvo, torna-se lmportante estl-

n+l n+l
mar O erro com�tldo na aproKlma,ão. O erro de truncamcnto 10-

cal (LTE) do BDF de ordem 2 é dado por: [3)

4

LTE c E + 0(h ) = E (6)

h h

onde:

h

n+1 p
""..,�

Át = I V -V

h t -t I n+1 n+1

1)+1 n-2

p
V é o valor prevlsto de v Obtldo atravcis da curva

n+1 n+l,

que pa�sa pe1o5 pontos v, V c V

n n-l n-2

p

O va1or dO predltor V e Obtldo atravcis da segulnte eK-

n+1

...
pres5ao:

p

V ="'bV +bv +bv
n+l 1 n c n-1 ' 3 n-2

ondc os coeflclcntcs b , b e b s5o dados por:

1 2 3

9 � � UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Se Lr� < C, C?ntão

Sc h < h então

n+1 maK

113

h � «(,1 LTI::) h

n+2 n+1

SC? h) e h antão

n+E n+1

h-= 2 h

n+2 n+1

f"lm '3a

Sc h > h então

n+2 max

h"" h

n+2 max

flm �c
, A'
Sanao

h".' h

n+2 n+1

flm �.c

Senão

113

h'.' ( c'1 LTE) h rcJclta o pa5�o ant190

n+l n+1

F'lm 5C

Flm
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3, f�CNtCA� D� ÂC�b�RÂQ�O DA CONV[RO�NCIA DO A�OORtTMO DE RE-

LAXAC�O POR ONDAS

O ulgorítmo utll12ado em ONDAS e ba5eado no algorítmo

de Rela�ação por Ondas Gauss-Seldel apresentado na seç5o ant�-

rlor. No entanto, foram lntroduzlda5 a1gumas modlflCaçõe5 des-

tlnadas a acelerar a conv�rgêncla do método, Estas modlflca-

çõe� 5erão descrltas em detalhes no� parâgrafos segulntes,

3.1- O ALGORíTMO DE ORDENAC�O DOS NóS DO CIRCUITO

A ordem na qual as equações do clrcuito são processa-

das lnf1ul drastlcamente na ta�a de convergêncla do a1goritmo

de Rela�ação por Ondas. � fato conhecldo que o método de

Gau�s-Seldel converge em uma únlca ltera,ão quando a matrlz do

s15tema á trlangular lnferlor. Em outros t�rmos, 15tO slgnlfl-

ca que o clrculto não contrim ma1has de reallmentação. No caso

dO5 clrculto5 dlglta15 MOS, a rnatrlz do slstema poda ser po5ta

numa forma predomlnantpmente trlangular lnferlor através de

uma cuJ.dado5a reordana�ão da5 equações do clrculto. Isto 5e

deve ao fato de que o translstor MOS é um dlspOsltlVO altamen-

te dlreclOnal: as correntes nos terminals de dreno e fonte 5ão

f'ortcmente dependentes da' tensão de porta enquanto que a cor-

rente no 'nó da porta á pratlcamente lndependente das tensõe�

de dreno e fonte. Conc1ul-se portanto, que se as equações dl-

ferenclal� do clrculto puderem ser ordenadas de forma que, pa-

ra todos O� translstore�, a equação usada para �e determlnar a

tensão na porta seJa resolvlda antes das equações corr�spon-

dentes às tcnsões de dreno e fonte, cntão a matr12.do �l�tcma

será predomlnantementa trlangular lnf�rlOr.

Ncm �emprc ri po�sível ordcnar as cquações do clrculto

, completamente. FllP-Flops e multos outros tlPOS da clrcultos

d191t�15 cont&m ma1has dc reallmentaçao que t'azem com qup, p.a-

12 r:l"t1� UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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ra algun5 translstores, as equa�ões de dreno ou fonte tenham

de scr rcsO1vldas antcs da equa,ão do nó dc porta. Mesmo nes-

tes casos, a taxa de convergêncla do algorítmo pode ser melho-

rada dc forma slgnlflcatlva se as. equaçõcs forem ordcnadas dc

forma a que a matrlz do slstema seJa O mals trlangular lnfe-

rlOr possível.

�

-

A ordcm cm que as equa�oes do clrculto sao reso1vldas

é determlnada em ONDAS antes do slmulador proceder a qua1quer

anállsc. Para lStO, à medlda em que a descrl�ão do clrculto é

llda da memórla, é construida uma �abela de precedêncla dos
., �.

nos do clrculto, onde oS nos de porta dos translstores sao dl-

toS precedentes aoS nós de dreno e fonte oS quals por sua vez

s5o dltos �ubsequentes ao nó de porta. Dc posse da tabela de

precedêncla executa-�e 0 algoritmo de ordena�ão dos nós. o

qual é de�crlto a segulr.

-Procedlmanto para a ordenaç:ão dos nós

( x é um Clrculto ordcnado dc nós. A ordem na qual os nós

.., ..
do Clrculto sao lnserldos em X e a ordem em que que ele�

são proccssados.

y (O z �ão conJuntos t(Omporárlos usados pelo a1gorítmo)

�

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
NÚCLEO DE COMPUTAÇAo ELETRONICA

.13.



x

..
inlC1O

X t" { )

l � ( }

CO} oca em y o� nó� �ub�equcnt e5 ao� nó�. da� fontes

OrdQnadO = fal5o

Enquunto não ordenado, faça:

t::nquanto y não �'3tlv�r vazlo, -faça:

Para cada nó 1 em Y, faça:

Sa todo'3 05 nó5 pr�cedente5 d� I estão em

são nós de fonte, enti\o

Retlra I da Ya coloca em X

Coloca em Y O� nós subsequentes de I

esteJam em X

ou

nãoque
l'

Coloca cm Y 05 nó� quc e5tão cm Z

Z = { }

Senão

Rctlra o nó I de y c coloca em Z

FJ.m 5e

f"J.m para

Fim enquanto

Se o conjunto Z estlver vazlo, então:

ordenado = verdadelro

Senão i exl�te um loop no clrculto

RetIra qua}quer nó I da Z e coloca em x.

Coloca em y o� nó� �ub5equentes de 1 que não e�teJam

em x.

Co}oca em y o� nós que e�tão em z.

l � ( )

Flm !:.C

Flm cnqu3nto

Flm

3.2- JANELAMENTO DO INTERVALO DE ANÁLISE

, , , A'
Nefitc puragra...o �cra Vl�tO como O numero de ltcra,oc�

necC!ssárla'3 à convergêncla do algorítmo de I�ela><a,ão por Ondas
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pode �er reduzldo através da partlção do lntervalo dc �lmula-

�ão em Janelas. Tomemos como e�emp10 o clrculto da Flgura 1.a.

A soluçno c�al:a para a tensno no nó 1 c as f'ormas de onda ob-

tldas na� lteraçãQs 5, 10 Q 15 do algorítmo �ão mosl:rada� na

Flgura 1.b. O� grrif'lcos dcmon�tram uma proprledadc típica do

algorítmo de Rela�ação por Ondas quando apllCado a clrcuitos

com reallmcnta�ão lóglCa: O crro entre duas ltcraçõc� sUCC��l-

vas não ri raduzldo uniformentQ ao longo do lntervalo da análl-

�e. Ao lnvé� dl�to, cada lteração aumenta o pcríodo de tcmpo

contado a partlr da orlgem em qua a forma da onda C01nClde com"

a soluç50 c�ata. No entanto, Whltc ct alll (4] dcmon�tram que
�� para qualquer slstema que satlsfaça as restrlçães lmp05tas pe-

10 teorema da convcrgcncla do algorítmo dc Rela�ação por Ondas
� e�lste um T ) 0 ta1 que:

"-

k+1 k
A A

ma� II V (t)-V(t) II < ma� IIV (t)-V(t) II (7)

( 0, "r j (0, I j

A
onde V(t) ri a solu�ão e�ata do slstema. A lnequação (7) garan-

tc que o algorítmo dc Rela�a�ão por Onda� converge unlforme-

mente para a solu�ão de qualquer slstema, desde que O lnterva-

10 dc slmulaçno �eJa partlclOnado cm SublntcrvaloS ou Janclas,

c0,r J, cr ,r J� ...,cr ,T ). Quanto menores forem as Janela5

1 1 2 n-l n

usada�, mal� ráplda será a converg&ncla. No entanto, à medlda

em quc as Janelas dlmlnuem, pcrde-sc progres�lvamente a� van-

tagens da RQla�a�ão por Ondas. No llmlte, se as Janelas forem

multo pequcna�, o pa�so dc lntegração serri llmltado pclo tama-

nho da Janela, ao lnvris de pelo erro de truncamento local

acarretando em cálculos desneces�rirl05. Conclul-çe portanto,

que de torma a preservar a eflcl&ncla do algoritmo de Rela�a-

�5o por Ondas, serla dc5eJrivel escolhcr-se as malOrcs Janclas

nas quals as ltera�ões.converg15sem unlformementa. Um algorít-

mo et'lcientc de partl�ão do lntervalo cJc anrillse em Jan(?la�

deverla levar em consldera�ão a veloCldade de converg&ncla da�

forma�, dc onda, a �lm dc deternllnar dlnamlcamcnte oS sublnter-

va105 ótlmo5.
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Uma outra vantagcm decorrcnte 00 u�o dc Jane1as c a

redução da quantldade de memórla necessárla à lmplementação do

a1goritmo uma VC2 qucJ SÓ s50 armazcnados na memórla prlnclpal

do computador os trech05 das formas de onda correspondentes à

Jancla sendo ana11sada.

�m ONDAS. as Janelas são dctermlnaaas estat�camentc

com base apenas nos requIsitos de memór�a. Cada Janela cOnslS-

tc de 200 pontos o que permlte a slmula,ão de clrcultos con-

tendo cerca de 300 nós em um mlcrocomputador IBM.PC compatí-

vel. Uma VC2 que o teorema da convergêncJ.a do algoritnlo dc Rc-

laHa,ão por Ondas assegura a convergêncla para qualquer lnter-

vaIo f'lnlto, a escolha do tamanho das Janelas não é crítlCa. A

únIca conseq�êncla de uma má escolha ci a perda de ef'lclêncld

do aIgoritmo.

3.3- CONVERGêNCIA PARCIAL DAS FORMAS DE ONDA

Como fOl asslna1ado anterlOrmente,as formas de onda

calculadao; pelo algoritmo de Relaxaç:ão por Ondas não convergerR

unlformemente ao longo do lntervalo de anál1Se. Ao lnvés dlS-

to, cada iteraç:ão aumenta O período de tempo, contado a partlr

da orlgem, cm que -a forma de onda colnclde com a solu,ão exa-

ta.

Com o ObJetlvo de �e evltar O cálculo. a"cada ltera-

ção de GS1 de trechos das formas de onda que Já tenham conver-

gldol �Ol lmplementado em ONDAS um mecanlsmo de latêncla em

quel atravé� da cxploração de lnformaçõe� obtlda�.em ltcraçõe�

antcrlores, é determlnado o lnstante a partlr do qual cada nó

do clrculto dave ser processado

SeJCl v u tensão em um nó genérlco J do Clrculto. No

J

550Ca$o geral, 0$ nós cuJas tcn$õcs $50 dcpcndcntes dc V

J

marCadO5 para serem prOCe55ados a partLr do ln�tante t em qUQ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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a ten55o V varla 51gnlflcatlvamente, lsto é,

J

k+1 k

, V V) c:.

J,t J,t

Desta forma. de uma ltera�ão para outra aumanta-sQ

progre��lvamentc o lntervalo. contado a partlr da orlgem. no

qual as formas de onda permanecem latentes ou. em outras pala.:.
.

c# � , .
vras. dlmlnul-�e em cada lteraçao o lnteyva10 de anallsc. E

lmportante notar que somenta OS subclrcultos dependentes das
.

formas de onda que varlam são marcados para serem prOCessadOS

na itera,ão segulnte. Por este motlvo a técnlca descrlta pode

acarretar em ganhos COn�lderável�) de tempo na medlda em que,

para clrcultos dlgltals de grandes dlmensões, é bastante pro-

vável quc �lguns subclrcultos convlrJam mals rapldamcnte do

que outros. Desta forma. de uma lteração para outra. reduz-se

não só o lntervalo de anâllse mas tambem o nú"lcro dc t'ormas de

onda calculadas.

4. AN�LISE DC

O procedlmento usual para o càlculo do ponto de ope-

ração DC ern um clrculto contendo elementos dln5mlcos (lnduto-
,-

res e capacltorcs) conslste em 19ualar a i'.ero O valor de todas

as capacltânclas e lndutânclas e resolver o clrculto reslstlvo

resultante. No entanto, este procedlmento não e apllcável

quando O clrculto contém nós sem camlnho DC para a tarra CSJ

uma restrl�ão �crla no caso de clrculto� MOS. Neste caso, o

procedlmento alternatlvo conslste em apllCar um degrau às fon-

tes de tensão (U(0-)�0i U(0+):Uo) e proceder à anallSQ tran-

slente do clrcuito orlglnal até que as tensõas nodals atlnJam
.

O estado pcrmanentc l.e. .V(t)=0.

Deve-se notar que o obJetlvo da anállSe é O ponto de

opcra�ão DC do clrculto não sendo neccssárlO O cálculo precl"so
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do valor das tensões nodals durante o translanta. Por esta mo-

tlVO, perda O scntldo O contro1e do passo de lntegração h cm

função do erro de truncamento 1ocal o qual, como fOl VlstO an-

terlOrmente, llmlta O passo em um va1or lnferlOr àque1c que

serla necess�rlO para garantlr a convargêncla do mcitodo de ra-

laxa,ão. A ldéla COnslste portanto, em controlar o passo dc

lntegra,ão apanas para assegurar a convergêncla do método da

re1axa,ão. Surpreendentemente no entanto, observa-se que para

a malOrla dos Clrcultos de lnterasse pr�tlco o passo Obtldo em

função da convergêncla é malor do quc a duração do translcnte

do clrculto (6J. Nestes casos portanto, o ponto de opera,ão DC

pode ser calculado procedendo-se à aná11se do clrculto em um

únlCO lnstanta de tempo t=h, onde h é suflClentemante grande.

A dlSCUssão anterlor pode ser resumlda através do se-

gulnte algorítmo:

PrOCedlmento para a anállSe DC de Clrcultos MOS

i) Atrlbua um valor alto para o passo h (por e�emplo.

h:::15)

V = 0

t'3'a

n

11) Resolva o slstcma de equações em (3) para V

n+1

número t'lnltoiil) Se as lteraçães de GS converglrem em um

dc ltcra,õe�.. cntão:

v;i para lV)

Scnão

Reduza o pa�so de lntcgra,ão h

v;i para 11)

fIm �('
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lV) Se O C1rculto atlnglu O cstado pcrmanente, l.e.

II V -V II <c... então

n+l n

V(0) '= V

n+l

Flm do procedlmento

-Senão

V:: V

n n+l
"

t -=t +h

n+1 n

vá para 11)

..-lm !:.e

5. RESULTADOS

Vár1o� c1rcu1to� olg1ta1s MOS foram anall!:.aOo!:. por

ONDAS e os resultaoos foram cornparados aqualas obtldos pelo

!:.lmuJador convenc1onal PSPICE. Nestes testes, O me5mO modelo

de translstor MOS fOl usado nos dOlS slmuladoras (modelo da

Sch1Chman -Hodges ou modelo de nívcl 1 do PSPICE) de mooo que

a precls5o dos rasultados Obtldos por ONDAS pudesse ser varl-

.: flcuda usando as saídas do PSPICE como referênclu. A tabelu 1
!O'
I, mostra O tempo total gasto por cada um dos slmuladore� para,�c:

unallsar os Clrcu1tos Oe teste em um microcomputaoor IBM.PC

compatível Conclul-se qua ONDAS pode anallsar clrcultos d191-

tal!:. MOS pelo menos uma ordem de grandeza malS rápldo do que o

slmulador convenclonal PSPICE obtendo contudo a mesma prec1-

são.

.
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6. DESENVOLVIMENTO rUTURO

6.1- Partl�ão do �lstema de Equa�ões

No procedlmeno báslCO apresentado na �c,ão 2.2 em ca-

da ltera�ão de GS cada equa�ão do slstema de equa,ões em (1) e

resolvlda lndlvldualmente de 0 a r. Este tlpO de dccomposl'ão

pode fazer com que o algorítmo se torne lento, especlalmente

quando houver um Torte acoplamento entre alguns nós do clrcul-

to. Tomemos como exemplo o clrcuito da Flgura 2 (a) onde o

acoplamento entre os dO1S lnversores e felto atraves de uma

rede RC u5ada para modelar o atraso lntrodu21do pel�s conexões

no lntegrado. Ao utll1Zar o procedlmento bàslCO para resolver

o slstema orlglnal, verlflCa-5e que a convergêncl� á lenta de-

vldo ao pequeno valor do reslstor de acoplamcnto. .A Figura 2

(b) mos.tra a entrada u(t), a s�lu,ão exata para v (t) e as

e
formas de onda obtldas na prImeIra, qulnta e déclma lteraç3o

do algorltmo de Relaxação por Onda�" Por outro lado, sc o al-

gorltmo for" modlflcado de forma a que as tensões v (t) e v (t)

1 2

aseJam determlnadas slmultaneamente por algum método dlreto,

convergêncla é obtlda em uma únlca lteração.

�

Percebe-5e portanto, que a eflclêncla do algorítmo

pode ser conslderavelmentc aumentada se os nós fortcmente aco-

plados forem resolvIdos .slmultaneam<?nte. A partl,ão Ideal dos

nós do Clrculto e uma tarefa dlfícll por urna sérle de motlvos.

Se multos nós forem agrupados em um 5ubclrculto perde-5e pro-

gres51Vamente a vantagem dO metodo de Relaxação por Onda5. Por

outro lado, se dOIS nós fortemente acoplado5 não forem agrupa-
A' A

dos entao o metodo da Relaxaçao por Ondas tera uma convergcn-

Cla multo lenta. Além d15tO, uma vez que O ObJetIvo do método

é a rapldez, O algorítmo de partlção não deve ser demaslada-

mente complexo. O algorítmo que será lmplementado em ONDAS fOl

descrlto cm (7) c �,era apresentado � segulr.

Num Clrculto MOS, o acoplamento entra a5 equãt;:Õa5

dá deVldo a CapacltoreS e condutânclaS flutuantcs e malhas

S(!

de

�

lf}�
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reallm�ntação formadà5 por translstore5. O procedlmento para

ldentlflCar dO1S nos que esteJam fortemente acoplados por melO

de condutâncla5 e con5equentemente devam ser agrupados para

formar um subclrculto é apresentado a segulr:

-Procedlmento para ldentlflcar nos fortemente acoplados devl-

00 a condutânclas.

IníclO.

Para cada condutâncla G lncldente nos nos 1 e J, Taça:

lJ

G = ma>< G <V);

lJ V lJ

Retlrar G do Clrculto;

lJ

Substltulr as demalS condutânclas do clrculto pelo

seu valor mínlmO;

Calcular a condutâncla equlvalente G em li

1

Calcular a condutâncla equlvalente G ern Ji

J

G G

lJ lJ

y � ,

G + G G + G

lJ 1 lJ J

Se y ) 0.3 ent5o

Agrupar os nos 1 � J cm um subclrcultoi

Flm para

Flm.

As c C)ndut ânc la� equ lva l cnt es nor. nós 1 e J são ca l c u-

ladas pelo segulnte prOCadlmento :

.21 .� UNIVERSID�DE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
!EFm1 NUCLEO DE C.OMPUT AçAo ELETRONICA

-� --" ..



I

-PrOCCdlmcnto para calcular a condutâncla equlvalente G no

eql

nó 1

Iniclo.

G = 0;

lnCldcntc ao nó I,

eql

�ara cuda condutâncla G t'aç:a:

lJ

rct'CrênCla). en-
�

,'.
�
'!
..

.

Se o nó J < ) (nó de t'onte ou nó de

tão:

Retlrar G do clrcultoi

lJ

I no nó J;Calcu1ar a condutâncla equlvalente G

eqJ

G '= G G+ G 1(6

.lJ

+ G

eql Cql eqJ cqJlJ

Senão

G = G + G I

iJeqleql

f'lm 5C

flm P3ril

flm

o proccdlmcnto para agrupar os nó$ Tortementc acopla-

dos por melo de capacltores é análogo as das con�utâncla5. Já

�, �
as mulha� oe rcallmcntaçao formaOas por translstorc� Suo ld�n-

tlflcada5 pelo segulnte prOCedlmentO:

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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aPrOCedlmento para agrupar nós Tortem�ntc acoplados deVldo

malhas de reallmentação formadas por translstoreS.

IniclO.

Para cada SUbClrculto SI fazer

Para cada tran�lstor MI CUJOS nós

SI, faça:

fonte �de dreno ou

SJ ='subclrculto que contem o nó de porta de MI;

Se SJ <> SI então

ouPara cada translstor MJ cuJos nós dc drcno

fonte E: SJ, t'ac:a:

Sc o nó de porta de MJ � SI, então:

Agrupar SI e SJ em um únlCO subclrculto;

flm se

Flm para

Flffi se

Flffi para

flffi para

Flm

�

;

Asslm, o proceolmento de partlção do slstema de equa-

...,çoes deve prlmelramente ldentlflCar e agrupar OS nos fortemen-

te acoplados por condutãnclas e capacltores e oepols agrupar

OS nós que pertençam a malhas de reallmentãção formadas por

translstoreS

6.2- JanelamQnto Dlnimlco do Intarvalo de 8lmula�ão

Em ONDAS. o tamanho das Janel�s é determlnado ��tatl-

camente de modo a l1mltar a quantldade de memór13 necessárla à

lmplementação do a1gorítmo. Uma alternatlva mals eflclente

conslste em e�colher o tamanho das Janelas dlnumlcamente de

modo que, em cada uma das Janelas, as formas dc onda se apro-
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�lmem da 5oluçao correta unlTormemente. No algorítmo apre5en-

tado a segulr, o qual scrá lmplementado em ONDAS, o tamanho da

Janela é aJUstado dlnamlCamente ao longQ das lterações de GS

em função da ta�a de convergêncla do algorítmo e do número de

ponto5 calculados em uma Janela

PrOCedlmento para Janelamento do lntervalo de slmulação:

�
-
- (lnlJnl lnstante de tempo corres�ondente ao lníclo da

la;

Jane-
�

..

flmJnl lnstante de tempo correspondente ao flm oa Janela;

ptsusd : número de pontos calculados na Janela;

maxpts : número màxlmo Oe pontos por Janelaj

tamJnl tamanho da Janela;

nroltr : número de lterações de GS; )

IníclO.

Se não converglu nesta JanelaJ então

Se (nroltr mod S = 0) então

tamJnl = tamJnl/2;

-�,
Senao

Se ptsuds ) maxpts então

tamJnl = tamJnl * 0.7 * maxpts/ptsusd

flm se

FIm 5(?

flmJnl = lnlJnl + tamJnl;

Senão

.

lnlJnl = flmJnl;

tamJnl � tamJnl * 0.7 * maxpts/ptsud

flmJn1 "" lnlJnl + tamJnli

Flm se

flm
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6.3- ModalagQm dos Dl$POSltlYOS MOS

O modelo dos trans1storeS MOS usado em ONDAS ri o mo-

delo de SCh1Chman-Hodges (8) que corresponde ao modelo de ni-

vel 1 do sPICE. �ste mode1o de 1a. ordem � út1l quando se de-

seJa entender O funclOnamento de um dado c1rcu1to ou oDter a

pr1me1r.a va11dação do proJeto de um novo C1rcultO. Versões fu-

turas de ONDAS devem 1ncOrpOrar modelos ma15 SOflstlcados como

os modelos de nível 2 e nível 3 do SPICE. O modelo de níve1 e

e um modelo analítlco un1dlmen51Onal que lncorpora a malOrla

dos efeltos de 2a. ordem dos disPOSlt1VOS de geometrla pequena

O modelo de nível 3 e um modelo seml-empírlco descrlto por um

conJunto de parâmetros determlnados de forma a aJustar o com-

portamento prev1sto com as curvas do dlSPOSltlVO.

7. CONCL.USSES
.-�

Neste trabalho foram descrltos os fundamcntos teórl-

COS e a organlzação de um slmulador elétr1co (ONDAS) de5t1nado

à anâllse no domín10 dO tempo de clrcultos lntegrados dlgltals

MOs.ONDAs se mostrou cons1deravelmente malS râp1do do que os

slmuladores convenclona1s dev1do ao fato do método da RelaKa-

ção por Ondas desacoplar as equações d1ferenclals que descre-

vem O clrculto, permltlndo com 1550 que uma das equações seJa

d1Scretlzada usando a sua própr1a sequêncla de passos de 1ntc-

gração. Além dlStO, a e�parsldade tempoyal ou latêncla dos

slstemas pode ser fac1lmente detetada e eKlorada a f1m de re-

duzlr O tempo de anállse.

A versão 1.0 do slmulador ONDAS será lncorporada bre-

vemente ao fI::DMOS, um slstema lntegrado de CAO para proJeto de

clrcultos 1ntegrados totalmente desenvolvldo no Núc1eo de Com-

putação EletrônlCa da UFRJ.
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TASELf\ 1

Compara�ão entre O Tempo Total(s) gasto por ONDAS e

pelo Simul.dor Convenclon.l P8PICE

+ + + + + +

CIRCUITO LINK* 1 CTSEX* ITSTPADX*lsHIFT-REGISTERI

t III I DINÂHICO I

' I t� I I I

t Númcro 1 I .1 t I

I de nós 1 51 1 40 29 31 1

1 1 1 1 1 '

I.Númcro III I I

1 dc tran51stores 92 I 80 1. 52 1 51 1

1---� I I I I 1

-t III II

IONDAS 1 553 1 240 395 262

I I I I� I I

III t II

1 PSPICE 1 1935 1 3278 2230 1 1093 1

1 1 1 1 1 �I

1 III II

1 PSPICE/ONDAS I 3.5 1 13.7 I 5.7 1 4.2 1

1 1 1 1 1 :-1

* Clrcultos componentes do BRAMEX-l, um mlCroproce55ador de 8

blt� de�envolvldo pelo NCE em conJunto com a Unlversldade

Autônoma de Puebla no MéxlCO.
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