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o algoritmo funciona da seguinte forma:

Reconhecer se a mensagem é válida (pacote cheio

vazio);
ou

atravésReconhecer se a mensagem é endereçada a ela

do campo de endereço destino;

Copiar ou não a mensagem consultando o estado dos re

gistros internos (ocupados ou livres);

informação
Responder, inserindo no campo adequado,

.--sobre a aceltaçao ou nao da mensagem;

Guardar a mensagern aceita nos registros, até que o

processador de mensagens possa recolhê-la e liberar

a estação para nova recepção.

A lógica de recepção consiste basicamente de um conju�

to de 4 registros de 16 bits e uma estrutura de controle irnpl�

mentada por uma PLA (Programable Logic Array) com 10 entradas,

quatro saídas e um registro de máquina de estados finitos com

II bits.

o dado proveniente da rede é recebido serialmente da

repetidora, que amostra a linha e manda urna có�ia dos bits que

estão passando por ela para a estação, a uma razão de lO!fuits/s.

Este dado é recolhido pelos registros internos do "chip" s.ob o

controle da FLA e transmitidos para o processador de
IPensagens

3

recepçao, que foi completado e está em vias de ser implew.entado.

O projeto continuará com a parte de transmissão a ser projetada
-.nos proxlmos w.eses .
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paralelamente, através de uma barra de dados de 16 bits.

o circuito lógico de acesso à rede local foi dividido

em blocos funcionais e de interconexões, conforme pode ser vj.sto

na figura 2.

Cada bloco funcional e de interconexão foi d<'signado

por um número, para facilidade de identificação. Estes bj.ocos es

tão relacionados abaixo:

�

GRUPO 600- BLOCOS FUNCIONAIS

610- Matriz de registros

620- Vetor de drivers de controle dos registros

630 -PL]I-

640- Lógicas de habilitação da barra e eco dos sinais

de controle.

650- Driver do clock

660- Multiplexador

GRUPO 700- CONEXÕES

710- Barra de dados/registros

715- Barra de dados/registros

720- Drivers de controle/registros

730- PLA/registros/barra de dados

740- PLA/barra de controle

750- Barra de controle/drivers de controle

�

GRUPO 800- PADS

810- Pads tri-state

820- Pads de controle e terra

830- Pads de controle e saída

840- Pads de controle tri-state e VDD

850- Alimentação dos pads

A figura 3 representa o layout das máscaras para a con

fecção do integrado, onde cada cor representa uma das camadas do

processo de integração.

o trabalho de projeto e concepção do integrado consu

miu o esforço de 2 engenheiros durante oito meses. Em paralelo

uma equipe de software de 3 analistas levou o mesmo tempo prod�
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CIRCUITOS-ALOCAÇÃO VOS VIj

NA BASE VE SILrCIO.

FIGURA 2
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LAY-OUT VO CIRCUITO VE ACESSO Ã REVE LOCALFIGURA 3 -

FERRAMENTAS DE HARDWARE E SOFTWA-�---3)

Para auxilio no projeto de circuitos integrados conta

mos com um sistema gráfico desenvolvido no NCE utilizando-se de

um microcomputador SDE-40 fabricado pela EBC (Figura 4} .
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FIGURA 4- ESTAÇÃO GRÃ'FICA

Os programas de CAD (Computer Aided Design) utilizados

foram desenvolvidos em FORTRAN para um computador de médio porte

PDP 11/70, fabricado pela DEC, acoplado ao microcomputador SDE-

o terminal gráfico foi desenvolvido como projeto de f�

nal de curso de Engenharia Eletrônica pelos alunos CMloThuanoel

Tolla de Oliveira, Felipe �iaia Galvão França e }iário Afonso da

Silveira Barbosa para servir de ferramenta no projeto de circui

tos integrados. Ao SDE-40 também foi acoplado um manche e um ta

blete, sendo este último ãesenvolvimento do aluno Paulo Roberto

Prondzynski da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Fig.5).

o plotter que consta da estação foi talibém desenvolvi

do no NCE em colaboração com o ãeparta�.ento de Engenharia l.�ecâni

ca ãa UFRJ, através ão professor Jan Lecn Sieszko.
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TERMINAL GRÃFICO COM MANCHE E TABLETEFIGURA 5 -

o suporte de software para o projeto se baseou em met�

dologia simplificada (Mead e Conway) para tecnologia NMOS, o que

facili tou em pouco tempo a construção de uro. conjunto mínimo de

programas de CAD.

A confecção de um circuito integrado N!-�OS consiste na

superposição de camadas.através da difusão de material tipo N,

deposição de polisilício, metal e implantação iônica. A superp�

sição de uma camada de difusão com outra de polisilício forma um

transistor, sendo suas características determinadas pela geo�.�

tria de interseção das duas camadas. A camada de metalização é

utilizada para ccnectar os diversos transistores do integrado.

A metodologia de projeto J.1EAD e CONt'lAY { 2, 3} propõe

lffi conjunto de procedimentos para projetar e implementar siste

mas integrados digitais, inclui �a metodoloqia estruturada de

projeto, utilização de uma linguaqem simbólica para representar

o layout e técnicas para estimar atrasos e estimula a utilização

de "Ir.ulti-projects", já que, através destes pode-se partilhar oS
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CIFSYM

�

CIFSYM é um programa interativo para gerar layout de

células básicas usando tecnologia NMOS, utilizando um terminal

de vídeo normal com cursor endereçável. O CIFSYM produz como sa�

da a descrição em CIF ( "CALTECH INTERr.1EDIATE FORf;1AT") do layout

da célula, desenhada pelo projetista no vídeo. Esta JiJ1guagere

CIF é uma linguagem apropriada para a descrição de geor:.(;trias co

mo as utilizadas em integrados, servindo de linguagem paõrão p�

ra a 'comunicação entre o projetista e a indústria responsável p�

10 processo de fabricação do integrado {4}.

I Uma célula desenhada através do CIFSYM é Ir'ostrada na

figura 7. Os números que aparecem na figura representam as diveE

sas camadas de formação do integrado. Na superposição de duas ou

mais camadas temos um número correspondente à soma dos números

identificadores de cada uma delas. A figura 8 exemplifica uma cé

lula (um bit de um registro de deslocamento) com a sua descrição

em CIF.
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FIGURA 7- CtLULA VESENHAVA ATRAVtS VO CIFSYM
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FIGURA 8 -UM BIT VE REGISTRO VE VESLOCAMENTO

.E SUA VESCRIÇÃO EM CIF.

Lewis

por
ano

CIFPLOT �

Este programa, desenvolvido no NCE, recebe como entra

da um arquivo em CIF e gera um CHECKPLOT deste arquivo, ou seja,

o desenho do layout correspondente. Como exemplo de um destes

layouts vide a figura 3. O projetista do CIFPLOT foi o Analista

José Antônio dos Santos Borges, igual�.ente responsável por todo

o software do terminal gráfico.

13 -



MAKEPLA

Este programa é um gerador automático de PLA's. Uma

PLA (Programmable Logic Array) é uma estrutura regular capaz de

implementar uma lógica ccmbinacional ou uma máquina de estados

finitos. A entrada para este programa consiste de um arquivo co�

tendo as equações lógicas que se quer implementar e, como saída,

produz a descrição em CIF da PLA gerada. O programa �AKEPLA é de

autoria de Howard Landman, desenvolvido na Universidade da Cali

fórnia, em Berkeley.

do "chip"

A �igura 9 mostra o layout da PLA utilizada no projeto

de recepção da rede.

LAYOUT VA PLA VO II CHI P" VE RECEPÇÃO
FIGURA 9 -

VERIFICADOR DE REGRAS DE PROJETO

Este programa, desenvolvido também no NCE, faz a confe

rência de um layout projetado, verificando se este está de acor

do com as regras de projeto para a tecnologia NMOS. Os erros são

então apontados, conforme indicado na figura 10.
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FIGURA 10 -CONFERENCIA VAS REGRAS VO PROJETO;

O RETANGULO VESENHAVO ASSINALA O ERRO VETETAVO.

EXTRATOR DE CIRCUITOS

Este programa faz a extração dos parâmetros do layout

de um circuito integrado, para serem utilizados como dados de e�

��.aua para um programa de simulação lógica de circuitos. Esse

programa, bem como o ariterior foram desenvolvidos pelo Analista

Antonio Anibal s. Teles e constituem parte de sua Tese de Mes

trado.

SOFTWARE ASSOCIADO AO TERMINAL GFÁFICO
---

Associado 'aO terminal gráfico temos disponível um

software capaz de mostrar partes do layout de um circuito, com

facilidades para deixar visíveis apenas algumas de suas camadas,

determinar as coordenadas de um ponto do layout ou realizar uma

15 -



ampliação de parte do mesmo.

A possibilidade de inibir algumas das camadas do inte

grado, por exemplo, ajuda na conferência dos transistores {atr�

v és da inibição das camadas M, I e C) ou na verificação de curto

entre os metais {através da inibição das camadas D, P, I e C) .

A figura 11 mostra o inversor da figura 6, sendo visíveis apenas

suas camadas D e P.

nGURA 11 -CtLULA VE UM INVERSOR, SENVO �SrVEIS APENAS AS CAMAVAS V e P

A ampliação de parte do layout do integrado ("Zoom") é

importante também para se visualizar melhor os detalhes do

layout. A figura 12 apresenta parte do layout de um circuito in

tegrado, aproveitando-se a máxima resolução do vídeo gráfico.

A figura 13 corresponde ao "Zoom" do canto inferior esquerdo da

figura 12, a partir do ponto assinalado.

~
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FIGURA 12 -O PONTO ASSINALAVO COM UMA CRUZ CORRESPONVERÃ AO CANTO INFERIOR

ESQUERVO VA PORÇÃO VO CIRCUITO, VEPOIS VE AMPLIAVO.

.

"Zoom" VA PARTE ASSINALAVA VO CIRCUITO INTEGRAVO VA FIGURA 12.FIGURA 13 -

-17



BIBLIOTECA DE C�LULAS

Além das ferramentas de software já mencionadas para o

auxílio de projeto de integrados, contamos com uma biblioteca de

células em CIF, gentilmente cedida pelo Engenheiro Reynaldo

Sigilião da Costa do Centro de Pesquisa da Eletrobrás (�) {6}.

um

o

Uma destas células, correspondente ao layout de

npAD" , é mostrada na figura 14. O "PAD" é a célula por onde

circuito interno ao "chip" se comunica com o meio exterior. No

quadrado de metal que aparece na figura é soldado o fio proveni
..-

ente dos pinos do encapsulamento do integrado. Com a utilização

de células já pré-projetadas, o trabalho de projeto se simplif!

ca bastante.

FIGURA 14- LAYOUT VE UM PAV VA BIBLIOTECA VE STANFORV

-18 -
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4 ) !:°RMAÇÃO DE PES SOAL

Juntamente- com o primeiro projeto e o desenvolvimento

de ferramentas de CAD foi iniciado um processo de absorção e di

fusão das técnicas de projeto através de cursos curtos, aos qrnrls

assistiram mais de 80 alunos.

47

Inicialmente foi oferecido em Novembro de 1981, duran

te 0'29 SEMICRO (Seminário de l1icroprocessadores para a Indús

tria), um seminário de 3 dias pelo Dr. Richard Pasco, pesquis�

dor do Centro de Pesquisa da XEROX. Esse seminário introduziu a

..
metodologia MEAD e CONWAY e serviu de ponto de partida para a

formação de nossos pesquisadores e engenheiros.

Em agosto de 1982, o professor Daniel Lewis, da Unive�

sidade de Santa Clara (Califórnia) ministrou um curso de 40 ho

ras em projeto de circuitos VLSI usando também a mesma rnetodo

logia. Esse curso foi copatrocinado pelos NCE/UFRJ, FDTE/USP ,

Banco Itaú, Companhia Docas de Santos e Instituto Brasil Estados

Unidos. O professor Lewis repetiu esse curso duas vezes, urna no

Rio e outra em são Paulo, e assistiram ao curso um total de 60

alunos, entre professores das duas Universidades e engenheiros

do ITAUTEC e da DOCAS DE SANTOS.

de

do

Nessa

que

descri

Em agosto se iniciou a introdução da metodologia

projeto MEAD e CONWAY na disciplina de MICROELETRCNICA II,

Curso de Engenharia Elétrica, pelo professor Mario Vaz.

disciplina estão matriculados 13 alunos do último período,

estão se utilizando regularmente das ferramentas de CAD

tas anteriormente.

Em outubro de 1982 o pesquisador Eber P.-ssis Schmitz

foi aos Estados Unidos para assistir a um curso de projeto de CI

digital ministrado pela empresa VLSI Technology Inc. com a dura

çao de um mes. O curso consta de duas partes: uma teor1ca, com

aprendizado das técnicas de projeto e a outra prática, com o pr�

jeto e implementação de um CI.

19 -
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5) PERSPECTIVAS PARA O PRCXIMO ANO

As principais metas na área de projeto para o próximo

ano são em verdade urna continuidade do trabalho empreendido até

agora, quais sejam:

-Projeto do circui to integrado de Tr�ssão da Rede;

Teste de funcionamento do CI de Recepção da Rede;

�

Desenvolvimento de um conjunto completo de

de CAD para VLSI;

software

UI!la

..

Introdução no programa de Sistemas da COPPE, de

cadeira de projeto e ferramentas de VLSI.

o próximo passo para integrar a estação de acesso à re

de é completar o algoritmo do protocolo de conexão de dados com

o projeto do CI de transmissão.

A função deste integrado é receber dois bytes"de dados

do processador de mensagens e aguardar um pacote para inserí-lo

na rede. Deve tawbém aguardar o retorno do" pacote e enviar o

status da transmissão como resposta ao processador de mensagens.

Quanto ao CI de recepção, o protótipo deste integrado

estará pronto no início de 83, quando então serão iniciados seus

testes.

Além das ferramentas já desenvolvidas outros progra�as

estão sendo feitos para agilizar os projetos e�. VLSI :
.

Editor gráfico de alta capacidade;

Interface de software para saída em impressora gráfica;

Testador programável

Simulador

Além dos editores simples já existentes estamos desen

volvendo um editor gráfico mais poderoso, com saída no terininal

gráfico. O processamento inicialmente será no PDP II/70 e post�

riorroente será transladado para o VAX II assim que este venha a

ser i?stalado. Os comandos incluem cópia e deslocamento de for
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� mas geometr1cas, rotaçoes, espelharnentos, expansoes, reduçoes

etc.

Para trabalhar em conjunto com o editor será preparada

uma interface para produzir "hardcopy" em impressora gráfica de

desenhos da tela.

�
.

Um testador programável será projetado visando autom�

tizar. o teste de integrados. Constará de rotinas para testar di

versos tipos de lógica através do acionamento de um conjunto de

controles. Os resultados serão colhidos através da amostragem de

pontos de test� determinados na pinagem do integra�o e process�

dos por computador.

,
1

o simulador se utilizará de modelos de transistores em

forma de chaves para depuração lógica dos circuitos. Os dados

utilizados como entrada serão obtidos pelo extrator de circuitos

ou poderão ser preparados pelo projetista diretamente. O simul�

dor deverá ser uma ferramenta básica no projeto e poderá ser

usado não só para verificar a concepção do projeto de uma célu�a

como também para verificar o funcionamento lógico do circuito ex

traído do layout, antes de ser enviado para fabricação.

.

�
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