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Microeletrônica I 

 
APPLE PARROT: UMA FERRAMENTA PARA O PARTICIONAMENTO DE CIRCUITOS 
VLSI. Diogo Augusto Fiorentin, Renato F. Hentschke, Ricardo Augusto da Luz Reis (orient.) 
(Departamento de Informática Aplicada, Instituto de Informática, UFRGS). 

A ferramenta Apple Parrot foi desenvolvida para realizar a divisão de grandes circuitos VLSI em circuitos menores. 
Esta tarefa tem como objetivo agilizar o processo de posicionamento das células no circuito, cuja complexidade 
aumenta conforme o tamanho dos mesmos. Como a relação entre o tempo de posicionamento e o tamanho dos 
circuitos não é linear, particionar e posicionar todos os sub-circuitos criados torna-se uma tarefa mais simples. Esta 
ferramenta realiza o particionamento das células em blocos segundo um método heurístico conhecido na literatura 
como quadratura. Por este método, um bloco de células é submetido a um corte vertical e um horizontal, gerando 
quatro novos blocos. Este processo é repetido recursivamente até que todos os blocos possuam um número de células 
inferior a um limite pré-estipulado pelo usuário. A escolha sobre qual bloco uma determinada célula irá pertencer é 
feita segundo o método Fiduccia-Matteyses (FM). O objetivo do FM é minimizar o número de redes que conectam 
células em partições diferentes. Desta forma, células conectadas entre si tendem a ficar na mesma partição. Os 
resultados obtidos para o particionamento de diversos circuitos mostram que esta ferramenta foi eficaz na tarefa de 
gerar sub-circuitos semelhantes. Isto pode ser verificado no fato de que todas as partições geradas de um circuito 
possuírem praticamente o mesmo número de células e a mesma estimativa de área. Outro ponto positivo da 
ferramenta foi que o tempo necessário para o particionamento de um circuito não se mostrou relevante quando 
comparado ao tempo necessário para posiciona-lo. Porém, o número de redes que interligam células em diferentes 
blocos ficou acima do esperado. Isto não é bom pois cada umas destas redes implicará a criação de um pino de 
interface nas partições a que ela está conectada (CNPq/UFRGS). 
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