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Resumo 
 
Os algoritmos para síntese de circuitos digitais em geral visam a melhoria de uma 

função de custo composta de quatro critérios: área, desempenho, potência e testabilidade. 
Normalmente estes algoritmos conseguem uma relação de compromisso para a otimização 
de dois critérios. Efeitos indesejáveis também podem surgir com a otimização de um destes 
critérios. Por exemplo, as otimizações de desempenho podem introduzir falhas de colagem 
não testáveis (redundâncias) em um circuito, reduzindo a sua testabilidade.  

Muitos algoritmos de síntese lógica exploram propriedades específicas de 
determinadas funções a serem sintetizadas. Um exemplo de função com propriedades 
específicas são as funções ditas unate. Um exemplo deste tipo de função é o sinal de carry 
de um somador completo. Este tipo de função exige cuidados especiais para evitar a 
introdução de redundâncias. Muitos dos algoritmos para síntese lógica empregam a 
decomposição de Shannon para melhorar o desempenho de um circuito. A equação geral 
da decomposição de Shannon é expressa através de uma função binate. As redundâncias 
sempre serão introduzidas nos circuitos quando uma equação binate é utilizada para 
representar uma função unate. Diagramas de Decisão Binária (BDDs) são um tipo 
estruturas de dados muito utilizadas em algoritmos para síntese lógica. A decomposição de 
Shannon também é utilizada para derivar circuitos a partir de BDDs. Este tipo de estrutura 
representa uma função lógica, mas não mantém uma representação sem redundâncias da 
mesma. Infelizmente, os circuitos derivados a partir desta estrutura poderão ser 
redundantes, principalmente quando a decomposição de Shannon for utilizada. 

Existem estruturas de dados capazes de representar uma função sem redundâncias. 
Este é o caso dos VPBDDs , que possuem propriedades especiais que preservam 
características de testabilidade da função representada. Baseando-se nas propriedades dos 
VPBDDs, um novo algoritmo para remoção de redundâncias foi proposto. Este algoritmo é 
capaz de gerar circuitos sem redundâncias, mesmo quando a função, que é representada 
pelo VPBDD, é unate. Além da geração de circuitos sem redundâncias, o algoritmo 
garante que o atraso do circuito não aumenta após a remoção de redundâncias. A área dos 
circuitos resultantes pode aumentar, diminuir ou permanecer a mesma, considerando o 
número de portas lógicas utilizadas. 

Todos os resultados obtidos neste trabalho mostram que o algoritmo consegue 
realizar a remoção de redundâncias, sem prejudicar o atraso do circuito. Além disso, todos 
os caminhos redundantes do circuito têm seu atraso reduzido, pois com a remoção de 
redundâncias o número de portas lógicas em série é reduzido. A aplicação deste algoritmo 
apresenta bons resultados para circuitos aritméticos. Isto se deve principalmente ao fato do 
carry ser uma função unate, o que pode introduzir redundâncias no circuito se esta 
propriedade (de ser unate) não for tratada adequadamente. 

O algoritmo proposto também abre possibilidades para a criação de outras 
ferramentas de CAD, como por exemplo: uma ferramenta para análise de timing, um 
gerador de circuitos aritméticos sem redundâncias, ou ainda uma ferramenta para geração 
de teste, incluindo lista de falhas, vetores de teste e cobertura de falhas. 

 
Palavras-Chave: remoção de redundâncias, falsos caminhos, falhas de colagem, falha de 
atraso de caminho, BDD, VPBDD, funções unate. 
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TITLE: “A FORMAL ALGORITHM FOR REDUNDANCY REMOVAL” 

Abstract 
 
 
Algorithms for digital circuit design aim the reduction of a cost function 

composed of four criteria: area, delay, power and testability. Usually these algorithms are 
able to obtain a trade-off for the optimization of two of these criteria. Undesired effects 
may occur due to the optimization of one of the criteria. For instance, delay optimizations 
may introduce non testable stuck-at faults (redundancies) in a circuit, this way reducing its 
testability. 

Several logic synthesis algorithms exploit specific properties of the logic 
functions to be synthesized. One example of function with specific properties are the so-
called unate functions. An example of this kind of function is the carry-out sign in a full 
adder circuit. This kind of function require special care in order to avoid redundancy 
introduction. Shannon decomposition [SHA 38] is used in many logic synthesis algorithms 
for improving circuit performance. The general case of the Shannon decomposition is 
represented by a binate (not unate) equation. Redundancies are introduced in a circuit when 
a binate equation is used to express a unate function. Binary Decision Diagrams (BDDs) 
are a kind of data structures widely used in the field of logic synthesis. Shannon 
decomposition is also used to derive circuits from BDDs. This data structure is used to 
represent logic functions, but it is not able to maintain an irredundant representation of any 
logic function. Unfortunately, circuits derived from BDDs will possibly have 
redundancies, specially when Shannon decomposition is used. 

Some data structures are able to represent any logic function in a irredundant 
form. This is the case of the VPBDDs [REI 95a] [REI 2000], which have special properties 
that preserve the testability properties of the functions being represented. Based on 
VPBDD properties, a novel algorithm for redundancy removal was proposed [MAR 2002]. 
This algorithm is able to generate irredundant circuits even when the function represented 
by the VPBDD is unate. In addition to the generation of irredundant circuits, the algorithm 
guarantees that the circuit delay will not be increased by redundancy removal. The final 
area may be increased, reduced or even remain the same, considering the number of logic 
gates. 

The results obtained in this work indicate that the algorithm is able to perform 
redundancy removal without increasing the circuit delay. Besides, all the redundant paths 
in the circuit have their delay reduced, as the number of logic gates in series will be 
reduced by the redundancy removal process. The application of this algorithm gives good 
results for  arithmetic circuits. This is mainly due to the fact that the carry chain is 
composed of unate functions, this way redundancies are introduced in the circuit if this 
property is not adequately treated. 

The proposed algorithm allows for the creation of other CAD tools, as for 
instance: a timing analysis tool, a generator of irredundant arithmetic circuits, or even a test 
generation tool, including list of faults, test vectors as well as fault coverage. 

 
Keywords: redundancy removal, false paths, stuck-at faults, path delay faults, BDD, 
VPBDD, unate functions. 
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Introdução 
 
 
Atualmente o mercado de circuitos eletrônicos é um dos que mais cresce a nível 

mundial. A demanda por circuitos integrados cresce a cada dia, tendo em vista que cada 
vez mais dispositivos eletrônicos fazem parte do cotidiano do ser humano. Para se manter 
neste mercado, as indústrias devem produzir bons produtos em um tempo relativamente 
pequeno. Hoje em dia, os circuitos estão cada vez mais complexos e com um grande 
número de transistores. Por este motivo, novas oportunidades surgem para outros nichos de 
mercado, como por exemplo, a comercialização de ferramentas de CAD para projeto de 
circuitos eletrônicos ou ainda a venda de cores IPs (Propriedades Intelectuais) reutilizáveis. 

Atualmente, um ambiente de projeto de circuitos eletrônicos não descarta o uso do 
potencial oferecido por softwares para automação de projeto. Este recurso é muito atrativo, 
pois o uso da computação traz uma grande contribuição para a concepção dos circuitos 
integrados. Existe uma grande variedade de ferramentas disponíveis no mercado, que se 
aplicam às diversas etapas do projeto dos circuitos eletrônicos. A principal vantagem de 
utilizar a computação é a possibilidade de especificar um projeto em alto-nível de 
abstração, através de linguagens para descrição de hardware, e após várias etapas de 
síntese, obter uma implementação física da especificação inicial, reduzindo o tempo de 
projeto e, conseqüentemente, reduzindo o custo do produto. 

Na maior parte dos casos, o esforço computacional para se gerar os circuitos 
desejados é muito intenso, principalmente porque os circuitos fabricados pela indústria 
estão cada vez mais complexos. Após grandes evoluções tecnológicas, existem processos 
de fabricação que permitem o desenvolvimento de circuitos com dezenas de milhões de 
transistores. O grau de complexidade dos circuitos afeta diretamente os algoritmos de 
síntese, seja ela lógica ou física. Para muitos algoritmos o processamento de grandes 
circuitos é prejudicado por limitações computacionais, como consumo excessivo de 
memória ou ainda o tempo de execução de um processo. 

A possibilidade de produzir cores IP reutilizáveis tem sido muito discutida nos 
últimos anos, tanto na indústria como no meio acadêmico [BRI 99][KEA 99][THO 99]. 
Esta idéia também é bastante atrativa, uma vez que a utilização destes componentes 
prontos para o uso aceleraria a consolidação de um grande projeto, ou ainda, facilitaria a 
construção de um System-on-Chip (SoC) com base em cores IP. Mesmo que os cores 
produzidos não possuam um grande número de transistores, o uso de ferramentas para 
automação de projeto é indispensável, tendo em vista que grande parte das propriedades 
intelectuais produzidas estão descritas em linguagens para descrição de hardware        
[COT 99][DES 2001], obrigando que exista um ferramental de síntese e verificação para 
que os projetos sejam validados. 

Apesar de todo o potencial tecnológico disponível hoje, defeitos podem ser 
introduzidos durante o processo de fabricação de circuitos integrados. Os circuitos 
integrados podem ser fabricados com dimensões cada vez menores e com um grande 
número de transistores, aumentando o potencial de ocorrência de falhas no processo de 
fabricação. Por esta razão, a testabilidade de um circuito é muito importante, pois os 
circuitos produzidos devem ser testados a fim de evitar que maus produtos cheguem ao 
mercado consumidor. Além do mais, o potencial de testabilidade de um circuito é 
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fundamental para a produção de SoCs baseados em cores. Todos os componentes do 
sistema devem ser completamente testáveis para que seja possível realizar uma verificação 
de âmbito geral em todo circuito de forma consistente, a fim de validá-lo. 

Os testes de circuitos integrados são baseados em modelos teóricos de falhas. 
Estes modelos são usados para descrever falhas físicas provenientes do processo de 
fabricação do circuito. Devadas [DEV 94] classifica os modelos de falhas em duas 
categorias: modelos de falhas estáticos e modelos de falhas dinâmicos. O modelo estático 
mais popular é o modelo de falhas de colagem, cuja função é descrever falhas físicas que 
mantém o valor de tensão constante em uma determinada conexão do circuito. Já os 
modelos de falhas dinâmicos descrevem falhas físicas que podem interferir no aspecto 
temporal do circuito, ou seja, falhas que comprometem o desempenho do mesmo. 

A incidência de uma falha de colagem em uma conexão redundante do circuito 
caracteriza uma falha de colagem não testável, isto é, esta falha não afeta o comportamento 
do circuito. Este fato implica na existência de um falso caminho que pode prejudicar, por 
exemplo, uma análise de timing do projeto. As falhas de colagem não testáveis podem ter 
três origens: 

 
1. projeto tolerante a falhas; 
2. otimizações que visam a melhoria do desempenho de um circuito; 
3. projeto não otimizado. 
 
No primeiro caso, a remoção de redundâncias não é desejada. Entretanto, nos dois 

últimos, os métodos para eliminar conexões redundantes podem ser aplicados. Com base 
nos modelos de falhas teóricos, é possível construir algoritmos para eliminar conexões 
redundantes de um circuito, garantindo uma melhoria em sua testabilidade. 

Os algoritmos para remoção de redundâncias estão inseridos no contexto da 
síntese lógica. Normalmente, a ferramenta de síntese lógica trabalha sobre uma descrição 
no nível de portas lógicas, para realizar simplificações no circuito, considerando critérios 
como: área, desempenho e testabilidade. Existem vários tipos de algoritmos para síntese 
lógica e na maioria das vezes eles conseguem manter uma relação de compromisso entre 
dois critérios para otimizações. Em algoritmos para remoção de redundâncias existe uma 
relação entre desempenho e testabilidade. O aumento do paralelismo dos circuitos, isto é, 
otimizações de desempenho, podem introduzir redundâncias em um circuito [KEU 88] 
[SIN 88][MAR 2002]. A ocorrência de conexões redundantes em um projeto prejudica a 
testabilidade do circuito. Algoritmos como o de [BRD 86] podem gerar circuitos com um 
atraso temporal maior que o do circuito original após a remoção de redundâncias. Porém 
[KEU 91] prova que é possível aplicar remoção de redundâncias em circuitos 
combinacionais sem que haja perda de desempenho. A relação entre área e testabilidade 
permanece em aberto. 

Para conseguir bons resultados com um algoritmo de síntese, é necessário que 
haja uma boa estrutura de dados servindo como base para sua elaboração. Um dos tipos de 
estruturas de dados mais utilizados em algoritmos de síntese lógica são os Diagramas de 
Decisão Binária (BDDs), propostos inicialmente por Lee [LEE 59] e Akers [AKE 78]. 
Existem vários tipos de BDDs [BEJ 95][BRY 86][BRK 90][GAV 97][GLE 95][MIN 93] 
[REI 95a], cada um com propriedades bem particulares. Para a construção de um algoritmo 
para remoção de redundâncias, há uma preocupação em utilizar estruturas de dados que 
preservem as propriedades de testabilidade dos circuitos. 
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Mesmo considerando os vários algoritmos para remoção de redundâncias 
existentes na literatura, ainda não existe um algoritmo que seja rápido, eficiente em 
memória, em tempo de execução e que ao mesmo tempo garanta a remoção total de 
redundâncias, sem prejuízo à velocidade do circuito. Abaixo são listados os algoritmos que 
aplicam remoção de redundâncias em circuitos combinacionais:  

- [BRD 86] apresenta um método para remoção de redundâncias que pode gerar 
um circuito com um atraso temporal maior do que o original. 

- [ASH 91a] tenta realizar remoção de redundâncias derivando circuitos de 
ROBDDs (inicialmente propostos por [BRY 86]), mas falha para funções unate. Os 
circuitos derivados a partir de funções unate (representadas pelos BDDs) permanecem com 
conexões redundantes. Logo, para obter um circuito sem redundâncias se faz necessária a 
intervenção de processos externos para eliminar as falhas de colagem não-testáveis. 

- [KEU 91] garante a remoção total de redundâncias sem perda no desempenho 
do circuito, porém necessita de uma ferramenta externa para identificação de falhas 
(Automatic Test Pattern Generator - ATPG) para identificar as falhas de colagem 
existentes no circuito. A remoção de redundâncias ocorre sobre uma estrutura que 
armazena o circuito original. Este algoritmo apresenta limitações para processar circuitos 
com um grande número de falsos caminhos, pois o número de iterações que o algoritmo 
realiza é proporcional ao número de falsos caminhos existentes no projeto inicial. 

- [SAL 94] propõe uma modificação do algoritmo KMS [KEU 91] para remover 
redundâncias com um algoritmo de apenas uma passagem, eliminando o problema do 
excessivo número de iterações realizadas pelo algoritmo original. 

- [BEM 2001] é um algoritmo ultra-rápido e eficiente em memória, que utiliza o 
Algoritmo-D para identificar e eliminar redundâncias diretamente sobre um circuito alvo, 
porém não faz remoção total de redundâncias, ou seja, o circuito final ainda contém 
redundâncias. Este algoritmo poderia ser utilizado como pré-processamento de um 
algoritmo que proponha realizar remoção total de redundâncias, o que implicaria na 
redução da complexidade do circuito inicial, sem um grande ônus temporal. 

A remoção de redundâncias não é um problema trivial. Os maiores problemas 
enfrentados são o tempo consumido para o processamento de grandes circuitos e o alto 
consumo de memória. Neste sentido, o maior desafio é encontrar um algoritmo que 
consiga atingir um ponto ótimo de desempenho, objetivando equilibrar os efeitos 
indesejáveis. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: o primeiro capítulo apresenta 
uma série de conceitos e definições, para que haja maior compreensão dos assuntos 
abordados ao longo do trabalho. Os Diagramas de Decisão Binária (BDDs) são a essência 
do algoritmo para remoção de redundâncias proposto neste trabalho. Por este motivo, o 
segundo capítulo explora diferentes tipos de BDDs, salientando suas principais 
características. Após introduzir os conceitos relevantes para o entendimento do trabalho, 
um estudo de algoritmos já existentes para remoção de redundâncias é apresentado no 
capítulo 3. Considerando alguns aspectos de outros algoritmos para remoção de 
redundâncias, um novo algoritmo é proposto no quarto capítulo. Todos os resultados 
obtidos são discutidos no capítulo 5 e por fim são apresentadas as conclusões. 
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1 Conceitos e Definições 
 
 

1.1 Síntese lógica 
 
Uma função Booleana f de n variáveis é um mapeamento sobre um conjunto de 

valores binários, definidos por: Bn = {0, 1}n → {0, 1}. O suporte de uma função Booleana 
é o conjunto de variáveis das quais ela depende. Por exemplo, o suporte da função          
f(a, b,c)=ab+a’c é {a, b, c}. Dado um vértice v ∈ Bn, se f(v) = 1 então v pertence ao 
conjunto de valores que ativa a função. Caso contrário, se f(v) = 0 então v não ativa a 
função f. 

Um literal é uma variável Booleana ou o seu complemento. Um conjunto de 
literais é formalmente chamado de cubo. Um cubo pode ser interpretado como um produto 
de literais. Por exemplo, {a, b, c} é um cubo, interpretado como a . b . c, que pode ser 
abreviado para abc. Um mintermo é um cubo em que todas as variáveis do suporte da 
função Booleana aparecem. 

 
 

1.2 Análise de timing 
 
Um circuito combinacional pode ser representado por um grafo acíclico de 

portas lógicas (nodos) e conexões (arestas) entre estas portas. Cada porta lógica g tem um 
atraso d(g), assim como cada conexão tem um atraso d(c) associado. A porta g1 é um fanin 
de g2, se a saída da porta lógica g1 estiver conectada a entrada de g2. Neste caso, g2 é o 
fanout de g1. O grau do fanout de uma porta lógica é determinado pelo número de portas 
lógicas ligadas a sua saída. Por exemplo, se a saída da porta lógica g1 estiver conectada a 
entrada de g2 e também à entrada de g3, o grau do fanout (ou apenas, o fanout) de g1 é dois. 
Um circuito é chamado de fanout-free quando nenhuma porta do circuito possui fanout 
maior que um. 

Em um circuito combinacional um caminho nada mais é que uma seqüência 
alternada de conexões e portas lógicas, {c0, g0, c1, ..., cn, gn, cn+1}, onde a conexão ci, 1 ≤ i 
≤ n, conecta a saída da porta gi-1 a entrada da porta gi. O atraso de um caminho é definido 
como ∑∑ +

== += )()()( 1
00 i

n
ii

n
i cdgdPd . A profundidade de um circuito é o número 

máximo de portas lógicas ao longo de qualquer caminho do circuito. 
Para propagar um valor a partir de uma entrada primária até uma saída primária 

do circuito, é necessário aplicar uma transição 0 → 1 ou 1 → 0, isto é, um evento em pelo 
menos uma entrada primária. Se um evento se propaga ao longo de um caminho, então este 
caminho é sensibilizável. Um vetor é um conjunto de estímulos (valores lógicos) que são 
aplicados nas entradas primárias de um circuito, a fim de propagar um sinal até uma saída 
primária. 

Um valor de controle em uma entrada de uma porta lógica é o valor que 
determina a saída desta porta, independentemente das demais entradas. Por exemplo, 0 é o 
valor de controle de uma porta E, ou ainda, para uma porta OU o valor de controle é 1. Um 
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valor não-controlante em uma entrada de uma porta lógica é o valor que sozinho não 
determina a saída da porta lógica. 

Dado um caminho P= {c0, g0, c1, ..., cn, gn, cn+1}, as entradas de gi com exceção de 
ci, são ditas entradas laterais para P. Um caminho que inicia com uma entrada primária e 
termina com uma entrada lateral de P é chamado de caminho lateral de P. 

Um caminho é estaticamente sensibilizável quando existe um vetor de entrada 
que aplique valores não-controlantes para todas as entradas laterais, de forma que um valor 
aplicado em uma entrada primária de um caminho seja propagado até uma saída primária. 
Caso não haja tal propagação, o caminho não é estaticamente sensibilizável. 

Um caminho não sensibilizável para nenhum vetor pode ser chamado de falso 
caminho. Por exemplo, no circuito da fig. 1.1 existe um falso caminho, pois o caminho 
mais longo do circuito não é estaticamente sensibilizável. Este fato pode ser facilmente 
comprovado, pois não é possível propagar o valor 0 pelo caminho P (g1, g3, g4, g5). A 
saída da porta g1 é fanin da porta g5; sendo assim, como 0 é o valor de controle de uma 
porta E, F2 é igual a 0. No caso do valor da saída de g1 ser igual a 1, F2 depende da 
entrada F e de F1. A existência desta conexão redundante (conexão de g1 para g3) faz 
com que se tenha um caminho que não é estaticamente sensibilizável.  

Um circuito redundante possui um ou mais falsos caminhos. O caminho crítico 
é o caminho mais longo sensibilizável do circuito. 

 

 
 

FIGURA 1.1 – Um circuito combinacional redundante. 
 
 

1.3 Testabilidade 
 
Os modelos de falhas estáticos são usados para descrever tipos de falhas físicas 

que tenham um efeito na funcionalidade lógica do circuito e podem ser detectadas 
independentemente do atraso do mesmo. Falhas estáticas são detectadas por uma 
verificação do comportamento lógico de um circuito combinacional. É possível verificar o 
comportamento lógico do circuito, aplicando um vetor nas entradas primárias e observando 
os valores lógicos da saída do circuito. Já os modelos de falhas dinâmicos são usados para 
descrever tipos de falhas que não necessariamente afetam a operação estática do circuito. 
Além disso, as falhas podem ser detectadas somente se os testes forem aplicados na mesma 
velocidade com que o circuito está operando. As falhas dinâmicas são detectadas pela 
aplicação de um par de vetores nas entradas primárias. Esta ação gera um evento que é 
amostrado em um tempo T e observado nas saídas primárias.  
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1.3.1 Modelos de falhas estáticos 
O modelo de falhas de colagem (s-a) é o mais popular modelo de falha e é 

classificado como um modelo de falha estático, segundo [DEV 94]. Nesta abordagem, um 
fio que está permanentemente no mesmo nível de tensão é caracterizado como sendo uma 
falha de colagem. Um exemplo deste tipo de falha pode ser um curto-circuito com a linha 
de alimentação (stuck-at-1) ou com o terra (stuck-at-0). Neste caso, o valor lógico do fio é 
constante e independente dos valores aplicados nas entradas primárias do circuito. 

Em um circuito C existe uma falha de colagem testável f, se existir pelo menos 
um vetor de entrada v que aplicado a um circuito faltoso contendo f, muda o seu 
comportamento lógico (observado na saída primária), se comparado com a saída do 
circuito sem falhas quando v é aplicado nas entradas primárias. Caso o circuito faltoso não 
apresente mudança em seu comportamento lógico, considerando todos os vetores de 
entrada possíveis, então f é uma falha de colagem não-testável, também chamada de 
redundância no escopo deste trabalho. 

 
1.3.2 Modelos de falhas dinâmicos 

Considerando que uma porta de um circuito tem uma falha que resulta em um 
atraso extra para propagar um valor, se a saída da porta e a saída do circuito estiverem 
ambas lentas para realizarem uma transição, pode-se dizer que este circuito tem uma falha 
de atraso de porta. Conseqüentemente, esta falha resultará em um atraso extra ao longo 
de qualquer caminho que esteja ligando a porta defeituosa à saída do circuito. 

Um circuito possui uma falha de atraso de caminho se uma transição em uma 
entrada primária do circuito é mais lenta para propagar um evento ao longo do caminho até 
uma saída primária. Conforme [DEV 94], os modelos de falhas de atraso são classificados 
como modelos dinâmicos. 

 
 

1.4 Binary Decision Diagrams (BDDs) 
 
Um BDD é um grafo acíclico direcionado com um conjunto de nodos N, contendo 

dois tipos de nodos. Um nodo não-terminal N tem como atributos uma variável índice 
index(N) ∈ {1, 2, ..., n} e dois filhos low(N) e high(N). Um nodo terminal N tem como 
atributo um valor value(N) ∈ {0, 1}. 

Canonicidade é a capacidade de representar uma função de forma única, 
baseando-se em um determinado tipo de estrutura. Ou seja, funções equivalentes são 
representadas por estruturas isomórficas. 

Uma função Booleana, denotada por fxi = b, é chamada de co-fator quando a 
variável xi da função f é substituída por uma constante b. Desta forma, para qualquer 
argumento x1, ..., xn,  

 
fxi = b(x1, ..., xn) = f(x1, ..., xi-1, b, xi+1, ..., xn) 

 
Utilizando esta notação, a decomposição de Shannon [SHA 38] da função em 

torno da variável xi, é dado por: 
 

f = (xi • fxi = 1)  +  (xi’ • fxi = 0) 
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Um BDD tem decomposições do tipo E/OU quando sua estrutura se apresenta 

como os BDDs mostrados na fig. 1.2. Estas associações podem ser utilizadas tanto para 
construir BDDs, bem como para realizar um mapeamento para portas lógicas. Estas 
associações podem ser feitas em uma ordem qualquer, utilizando as propriedades lógicas 
comutativas. Outra observação importante é que os BDDs resultantes destas associações 
permitem que as variáveis de uma função possam ser lidas mais de uma vez, pois estes 
BDDs possuem um caminho que passa por todos os nodos. 

As associações do tipo E/OU utilizadas nos BDDs permitem a manipulação de 
conjuntos de nodos, a fim de mudar a estrutura ou a ordem das variáves do BDD 
(aproveitando-se da comutatividade), mantendo a função lógica que está representada 
inalterada. 

 

               
                  a) Decomposição do tipo E                                                  b) Decomposição do tipo OU 

 
FIGURA 1.2 - Decomposições E/OU aplicadas a BDDs. 

 
 

1.5 Funções unate 
 
Pode-se dizer que uma função é unate em uma de suas variáveis se um de seus 

co-fatores estiver contido no outro, considerando a aplicação da decomposição de Shannon 
sobre uma determinada variável da função. Uma função Booleana Y está contida em outra 
função Booleana X  (Y ⊆ X) quando houver uma correspondência entre os valores de saída 
destas funções, isto é, sempre que Y tem sua saída no nível lógico 1, a função X também 
resultará em 1, quando os mesmos valores são aplicados nas variáveis da função lógica. 
Um exemplo pode ser visto na fig. 1.3, onde nota-se que Y ⊆ X pois há uma 
correspondência entre os valores de saída das funções e X possui mais possibilidades de 
saídas no nível lógico 1. 

 
 00 01 11 10     00 01 11 10
00 0 1 0 0    00 0 1 0 0 
01 1 1 0 0    01 1 1 1 1 
11 0 1 0 0    11 0 1 0 0 
10 0 1 0 0    10 0 1 0 0 

              (Y = A’ . B + A’ . C . D)    ⊆     (X = A’ . B + C’ . D) 
 

FIGURA 1.3 – Mapas de Karnaugh das funções X e Y. 
 

CD 
AB 

CD 
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Considerando a equação que representa a decomposição de Shannon, f = x’ • 
f(x=0)  +  x • f(x=1), uma função é unate positiva para a variável x, se f(x=0) ⊆ f(x=1) e é 
unate negativa para a variável x, se f(x=1) ⊆ f(x=0). Caso estas condições não sejam 
verdadeiras, a função é binate. Quando as funções são unate positivas ou unate negativas, 
as seguintes simplificações podem ser aplicadas: 

 
1. f = x’• f(x=0)  +  f(x=1), quando a função é unate negativa na variável x, e 
2. f = f(x=0)  +  x • f(x=1), quando a função é unate positiva na variável x. 
 
Outra forma de definir uma função unate é a seguinte: uma função é unate 

positiva quando existe uma expressão em soma de produtos da função na qual a variável 
aparece apenas diretamente (sem estar negada). De modo similar, a função é unate 
negativa quando a variável aparece sempre negada. A seguir será apresentada uma prova 
formal desta propriedade, a partir da simplificação 2 mostrada acima. 

Considere uma soma de produtos representada por uma equação onde a variável x 
aparece somente sem estar negada. Esta equação pode ser facilmente colocada no seguinte 
formato: 

 
I. f = x • expr1 + expr2 

 
Os cofatores da função são então: 
 

II. f(x=0) =expr2 
III. f(x=1) = expr1 + expr2 

 
Deste modo a expansão de shannon fica: 

 
IV. f = x • (expr1 + exp2) + x’ • (expr2) 

 
Que, infelizmente, não corresponde ao caso unate positivo da decomposição de 

Shannon, já que a variável x agora aparece negada. Mas esta equação pode ser manipulada 
da seguinte forma: 

 
V. f = x • expr1 + x • expr2 + x’ • expr2 

VI. f = x • expr1 + (x + x’) • expr2 
VII. f = x • expr1 + expr2 

VIII. f = x • expr1 + expr2 • (1+x) 
IX. f = x • expr1 + expr2 +x • expr2 
X. f = x • (expr1 + expr2) + expr2 

 
Na equação X se substitui as equações dos cofatores (II e III, acima) e se tem o caso 

unate positivo da expansão de shannon, conforme a equação 2 acima. Assim, fica provado 
que a função é unate positiva na variável x, já que a igualdade abaixo se verifica. 

 
XI. f=  f(x=0)  +  x • f(x=1) 
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Considerando a função f (I), para x igual a zero tem-se (II) e para x igual a um 
tem-se (III). Conseqüentemente pode-se obter a soma de produtos (V). Porém, ao 
simplificar a soma de produtos, chega-se a função (VII). Logo, é possível afirmar que a 
função é unate positiva. 

 
 

1.6 Como a redundância é criada 
 
Nesta seção, será mostrado como métodos de síntese e otimização de circuitos 

podem introduzir redundâncias durante o processo. Esta demonstração será feita para 
métodos de aumento da velocidade e para métodos de propagação de constantes. O fato de 
que as funções escolhidas para a demonstração (através de exemplo) são unate é de 
especial importância. 

 
1.6.1 Aumento de velocidade 

Alguns algoritmos para otimização de desempenho baseiam-se em quebras no 
caminho mais longo do circuito, onde ocorre a aplicação da decomposição de Shannon em 
nodos intermediários. A fig. 1.4 mostra um circuito com um longo caminho. A função fx é 
unate positiva quando se aplica a decomposição de Shannon, considerando o conjunto de 
nodos E, F, G e H. Na intenção de produzir um circuito rápido, é possível aplicar a 
decomposição de Shannon em um nodo intermediário (fio interno – fint) e obter o circuito 
mostrado na fig. 1.5. Porém, neste caso, como a nova função gerada é implementada por 
uma equação binate, uma redundância é introduzida no circuito. Consequentemente, existe 
uma falha de colagem não-testável em 1 conforme indicado com X. 

 

 
 

FIGURA 1.4 – Circuito com um caminho longo. 
 
Keutzer [KEU 91] mostra que as redundâncias podem ser removidas sem 

aumentar o atraso do circuito, mas a relação entre área e testabilidade permanece em 
aberto, ou seja, a área do circuito pode aumentar, diminuir ou permanecer a mesma após a 
remoção de redundâncias. Existem algoritmos como [BRD 86], que removem 
redundâncias, mas não garantem que o atraso do circuito não aumentará.  

 

fint 
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FIGURA 1.5 – Circuito derivado otimizado. 
 

1.6.2 Propagação de constantes 
Muitos circuitos podem ser otimizados para uma determinada aplicação, 

utilizando a propagação de valores constantes. Os filtros FIR são um exemplo típico deste 
tipo de aplicação. Estes filtros utilizam multiplicadores em sua implementação. Estes 
multiplicadores têm como operandos uma variável e uma constante (coeficiente do filtro). 
Para otimizar o circuito deste multiplicador, pode-se propagar o valor da constante sobre o 
mesmo, a fim de simplificá-lo, reduzindo o número de portas lógicas e provavelmente, 
reduzindo seu atraso.  

Este processo elimina algumas portas do circuito, mas também pode introduzir 
redundâncias. Para demonstrar este fato, será utilizado o circuito da fig. 1.6, que não possui 
redundâncias. Supondo que as entradas I e J assumem o valor constante 1, após a 
propagação de um coeficiente constante, será obtido o circuito da fig. 1.5, que é redundante 
(note que a função é unate positiva). Logo, fica demonstrado, por exemplo, que a 
propagação de constantes pode introduzir redundâncias no circuito. 

 

 
 

FIGURA 1.6 – Circuito antes da propagação de constantes. 
 
 

X

fint 
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1.7 Circuitos aritméticos e funções unate 
 
Vários tipos de circuitos aritméticos possuem funções unate. Um exemplo mais 

simples para observar este fato é um somador completo. A função que gera o sinal de carry 
do somador pode ser representada pelo mapa de Karnaugh ilustrado pela fig. 1.7. A 
equação resultante deste mapa é: Cout = A•B + B•Cin + A•Cin. Baseando-se nesta 
equação, pode-se dizer que a função do carry é unate positiva para qualquer variável, pois 
todas as variáveis aparecem diretamente na soma de produtos. Desta forma, qualquer 
cadeia de propagação de carry (por exemplo, um somador ripple carry) será unate 
positiva, pois a função do bit anterior também é unate positiva para qualquer variável. 

 
 00 01 11 10
0 0 0 1 0 
1 0 1 1 1 

 
FIGURA 1.7 – Mapa de Karnaugh para a função do carry. 

 
Todo circuito que utiliza um somador completo pode ser redundante, tendo em 

vista que a função do carry é unate positiva. Haverá redundância no circuito quando ele for 
implementado utilizando uma equação binate, como por exemplo: Cout = Cin•(A’•B + 
A•B’) + A•B. 

 
 

1.8 Conclusão 
 
Neste capítulo foram apresentados vários conceitos necessários para o 

entendimento do algoritmo para remoção de redundâncias proposto neste trabalho. 
Também foi demostrado que funções unate podem gerar redundâncias. Neste caso, as 
redundâncias sempre ocorrerão quando a decomposição de Shannon binate for utilizada. 

Outro ponto importante deste capítulo é a prova de que a função do carry de 
somador é unate positiva. Deste modo, qualquer circuito que utilize esta função pode estar 
sujeito a redundâncias. Por este motivo, a remoção de redundâncias apresenta bons 
resultados em circuitos aritméticos. 

Cin 
AB 
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2 Uma Visão Geral Sobre BDDs 
 
 

2.1 Resumo 
 
Neste capítulo, pretende-se fazer um levantamento histórico sobre BDDs, 

enfatizando as propriedades de cada tipo de BDD, especialmente sobre os VPBDDs. Serão 
apresentados métodos para construção de VPBDDs, um método de mapeamento direto 
para portas complexas CMOS estáticas e um mecanismo para verificação de 
alcançabilidade dos arcos de um VPBDD. 

 
 

2.2 Introdução 
 
Uma das estruturas de dados mais populares, utilizada em algoritmos para síntese 

lógica de circuitos digitais, são os Diagramas de Decisão Binária (BDDs). Baseando-se 
neste tipo de estrutura, diferentes algoritmos podem ser aplicados para os mais diversos 
fins, de acordo com as propriedades de cada BDD. 

Existe um grande número de tipos de BDDs e cada um com propriedades bem 
definidas, que determinam, principalmente, características estruturais do mesmo. As 
mudanças estruturais de um BDD alteram a carga de informações de uma determinada 
função que está sendo representada. A estrutura de um BDD pode ser modificada, sem que 
haja uma mudança na função representada, ou seja, não há uma alteração do 
comportamento funcional. 

No decorrer deste capítulo pretende-se explorar diferentes tipos de BDDs, na 
tentativa de classificá-los por alguns critérios: ordem, regras de redução, operação de nodo, 
nível, número de filhos e número de leituras. Outro fato que será analisado é a 
representatividade de funções unate com BDDs e métodos para se derivar um circuito sem 
redundâncias a partir de um BDD. 

 
 

2.3 Taxonomia 
 

2.3.1 Critérios de classificação 
Diagramas de Decisão Binária são amplamente usados na automação de projetos. 

Os BDDs foram inicialmente propostos por Lee [LEE 59] e Akers [AKE 78], mas eles 
tornaram-se realmente populares após Bryant [BRY 86] propor os Reduced Ordered BDDs 
(ROBDDs). Estes tipos de BDDs têm a propriedade única para representação de funções 
lógicas com uma  mesma ordem de variáveis. Esta propriedade é conhecida como ROBDD 
canônico e é a principal razão do sucesso dos ROBDDs. A evolução dos ROBDDs foi uma 
poderosa forma canônica descrita em [BRK 90], em que uma chave única é criada para 
representar funções lógicas no BDD. Esta chave é utilizada para procurar funções em uma 
hash table resultando em rápidas consultas. Após estas contribuições, surgiu um grande 
número de diferentes tipos de estruturas de dados para diagramas de decisão. Estes 
diagramas podem ser classificados por alguns critérios, citados a seguir: 
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• Ordenação. Este critério determina se a ordem em que as variáveis são lidas 

ao longo de um caminho do BDD é sempre a mesma. Neste caso o BDD é dito 
ordenado. 

• Regras de redução. Este critério classifica as regras para redução do BDD, de 
forma que estas regras determinam se um nodo pode ser removido do BDD 
sem afetar a função lógica que está sendo representada. 

• Operação no nodo. Cada nodo do BDD contém uma função associada, que é 
usada para produzir uma função de saída pela associação de funções dos nodos 
apontados para si mesmo. 

• Níveis. Este critério está relacionado com a decomposição do BDD. Um BDD 
possui mais de um nível quando um nodo é controlado por uma função. Isto 
significa que a função que controla o nodo pode ser representada por outro 
BDD. Para um BDD com somente um nível, as variáveis de controle dos nodos 
são todas as entradas primárias da função lógica. 

• Número de filhos. Algumas estruturas de dados são baseadas em nodos que 
têm mais de dois filhos. Isto acontece quando há mais de uma variável binária 
que controla um nodo ou quando a variável de controle não é binária. 

• Número de leituras. Em BDDs não ordenados, uma variável pode ser lida 
mais de uma vez ao longo de um caminho. Isto pode resultar em estruturas de 
dados mais compactas. 

 
Os BDDs Ordenados podem ser um problema, pois a ordenação tem impacto 

direto no tamanho do BDD, que pode aumentar significativamente. Além disso, BDDs em 
sua forma canônica podem ter um tamanho exagerado para representar certas funções. Este 
é tipicamente o caso dos multiplicadores, discutidos em [BRY 91] [BUR 91]. Para reduzir 
o tamanho das estruturas de dados, foram propostos BDDs em que a ordem de leitura não é 
sempre a mesma. Estes tipos de BDDs são conhecidos geralmente pelo nome de Free-
BDDs. Foram propostas outras técnicas para redução do tamanho dos BDDs ordenados, 
onde pode haver a decomposição de um BDD em algumas variáveis intermediárias, sendo 
estas descritas por BDDs a partir das variáveis originais (entradas primárias), incluindo 
níveis intermediários no BDD. Um exemplo deste tipo de estrutura de dados é o TBDD, 
descrito em [BEJ 95]. 

Um exemplo do uso de diferentes regras de redução é a estrutura de dados ZBDD 
[MIN 93], usada para representação implícita de um conjunto, com aplicações para 
minimizações de dois níveis. Nesta estrutura de dados, uma regra diferente de redução é 
aplicada visando obter uma melhor representação para uma determinada função, através do 
seu conjunto de primos. 

Normalmente a composição de funções usadas para produzir a saída de um nodo a 
partir das funções de seus filhos é a decomposição de Shannon. Alguns BDDs como 
Kronecker DDs [SAR 93][DRE 94], podem usar diferentes funções de decomposição. Em 
[BEB 95] é feita uma discussão, onde são mostradas funções de decomposição alternativas 
e é provado que somente três funções de composição/decomposição são necessárias: 
expansão de Shannon, Davio positiva e Davio negativa. 

O aumento no número de níveis pode ser usado para reduzir o tamanho de um 
BDD ordenado. Quando níveis são adicionados, as variáveis de controle podem ser 
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descritas por diagramas de decisão ao invés de serem variáveis primárias. Um exemplo 
deste tipo de estrutura são os TBDDs, definidos em [BEJ 95]. 

O número de filhos que um nodo pode ter, também pode ser maior que dois. Este 
é o caso de DDs com múltiplos valores ou quando existe mais de uma variável binária 
associada a cada nodo. Alguns exemplos podem ser encontrados em [SAS 93]. 

O número de leituras diz quantas vezes uma variável é lida ao longo de um 
caminho conectando à saída do DD e um nodo terminal. Não existem muitos diagramas de 
decisão com a característica de permitir que uma variável seja lida mais de uma vez. Há 
somente três exemplos de autores que conhecem este tipo de estruturas de dados, que são 
mostradas em [CHA 93][ASH 91b] e os VPBDDs apresentados em [REI 95a][REI 97]. 

 
2.3.2 Tipos de BDDs 

 
2.3.2.1 BDDs 

Os Diagramas de Decisão Binária são grafos capazes de representar funções 
Booleanas e surgiram principalmente de conceitos introduzidos por Lee [LEE 59]. Um 
BDD por ser definido como um grafo acíclico direcionado com dois nodos terminais. Estes 
nodos podem ser chamados de nodo terminal 0 e nodo terminal 1. Cada nodo não-terminal 
é indexado a fim de identificar uma variável de entrada da função Booleana e também 
possui dois arcos, arco_0 e arco_1, que são direcionados para outros nodos do BDD. 

Um BDD ordenado (OBDD) é um BDD onde as variáveis de entrada aparecem 
em uma ordem fixa (pré-definida) em todos os caminho do grafo e uma variável não 
aparece mais de uma vez em um caminho, ou seja, ela não é avaliada mais de uma vez. A 
fig. 2.1 mostra um OBDD que representa a função f = (A . (B + C)) + (C . D). Já o BDD 
da fig. 2.2, que representa a mesma função Booleana f, é um BDD não-ordenado, pois 
existem variáveis que não aparecem na mesma ordem em diferentes caminhos do BDD. 

 

 
 

FIGURA 2.1 – BDD ordenado. 
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FIGURA 2.2 – BDD não-ordenado. 
 
Ambos BDDs apresentados anteriormente são árvores de decisão binárias. Nestas 

árvores binárias os terminais 0 e terminais 1 representam os valores lógicos 0 e 1, 
respectivamente, e cada nodo não-terminal representa a expansão de Shannon da função 
Booleana: f = x’ • fx0  +  x • fx1, onde x é o índice de uma variável e fx0 e fx1 são as 
funções dos nodos apontados pelo arco_0 e pelo arco_1, respectivamente. 

Estes BDDs não se apresentam em uma forma reduzida e, desta forma, seu uso é 
comprometido na representatividade de funções com muitas variáveis. O consumo de 
memória neste caso seria equivalente à representação de uma tabela verdade para a função. 
A vantagem que existe em relação a uma tabela seria o tempo de pesquisa, que é reduzido 
por se tratar de uma árvore binária. 

 
2.3.2.2 ROBDDs 

Os BDDs ordenados e reduzidos são uma das estruturas de dados mais difundidas 
no que diz respeito à síntese lógica. Eles surgiram de uma idéia apontada por Bryant  
[BRY 86], que mostra a possibilidade de aplicar reduções sobre um OBDD. Observando 
um OBDD, nota-se que existem vários nodos equivalentes. Por este fato, foram propostas 
as seguintes regras de redução para se gerar um BDD reduzido a partir de um OBDD: 

 
1. Eliminar todos os nodos redundantes em que seus dois arcos apontem para o 

mesmo nodo (fig. 2.3a). 
2. Compartilhar todos os sub-grafos equivalentes (fig. 2.3b). 
 
Os ROBDDs são formas canônicas para funções Booleanas quando a ordem das 

variáveis é fixa. Ou seja, dada uma ordem para um determinado conjunto de variáveis 
pertencentes a uma função, existirá um único ROBDD que a representará. Esta propriedade 
é muito importante para aplicações práticas, como por exemplo a verificação de 
equivalência entre duas funções Booleanas, que pode ser facilmente verificada 
considerando o isomorfismo1 de seus ROBDDs. 

O consumo de memória para representar uma função é uma das características 
mais relevantes dos ROBDDs. Considerando que existe 

n22  tipos de funções Booleanas de 

                                                           
1 Estruturas que apresentam a mesma forma, são exatamente idênticas. 
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n-entradas, seria necessário pelo menos 2n bits de memória para representar uma função no 
pior caso (pior ordem de variáveis). Sabe-se que no pior caso, os ROBDDs para funções de 
n-entradas possuem O(2n / n) nodos [LIA 92]. Como cada nodo consome O(n) bits (para 
distinguir os dois nodos filhos de O(2n / n) nodos), o espaço total de armazenamento 
excede 2n bits. Contudo, o tamanho dos ROBDDs varia com o tipo de função representada, 
enquanto as tabelas verdade sempre precisam de 2n bits de memória. A maioria das 
funções práticas podem ser representas por ROBDDs com um tamanho polinomial, 
conforme mostra [ISH90]. Esta é uma das características responsáveis pela popularidade 
dos ROBDDs. 

 

 
                a) nodo redundante         b) sub-grafos equivalentes 

 
FIGURA 2.3 – Regras de redução para ROBDDs. 

 

 
 

FIGURA 2.4 – ROBDD derivado do OBDD da fig. 2.1. 
 
A fig. 2.4 mostra o um ROBDD para a mesma função representada pelo OBDD 

da fig. 2.1. Um conjunto de ROBDDs representando múltiplas funções podem ser unidos 
através do compartilhamento de sub-grafos, como mostra a fig. 2.5. Este compartilhamento 
economiza tempo e espaço se comparado com implementações que não utilizam esta 
estratégia. Quando grafos isomórficos são completamente compartilhados, nunca existirá  
dois nodos equivalentes. Os BDDs com grafos compartilhados foram apresentados em 
[MIN 90] e são chamados de Shared BDDs (SBDDs). 

Em um SBDD duas vantagens podem ser obtidas: 
 
1. A verificação de equivalências pode ser realizada imediatamente através das 

raízes dos nodos. 
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2. Pode-se economizar tempo e espaço consumido, referenciando o mesmo sub-
grafo que é compartilhado por um ou mais nodos. 

 
Nos algoritmos de manipulação propostos por Bryant [BRY 86], originalmente 

não se trabalhava com sub-grafos compartilhados. Mas atualmente, esta é uma idéia bem 
aceita, principalmente pela existência de algoritmos mais bem estabelecidos. O processo de 
concepção dos ROBDDs não precisa utilizar a estrutura de um OBDD como etapa 
intermediária. Em [BRK 90] foi proposto um algoritmo que é capaz de indexar os nodos do 
BDD em uma hash table, de modo que exista uma chave única que referencia cada nodo. 
Desta forma pode-se construir ROBDDs com uma estrutura fortemente canônica. 

[MIN 96] relata que em geral implementações de manipuladores de BDDs 
necessitam de 20 a 30 bytes de memória para armazenar cada nodo. Atualmente existem 
máquinas com várias centenas de megabytes de memória, que são capazes de gerar BDDs 
com milhões de nodos, mas contudo, isto não é suficiente para algumas aplicações. 

 

 
 

FIGURA 2.5 – BDD com sub-grafos compartilhados. 
 

2.3.2.3 ZBDDs 
Os Zero-suppressed BDDs (ZBDDs) foram propostos por Minato em [MIN 93]. 

A idéia básica destas estruturas é representar de forma eficiente um conjunto de 
combinações de variáveis. Os conjuntos de nodos podem ser utilizados parar representar 
funções Booleanas de uma forma simplificada. Observando os mapas de Karnaugh, na fig. 
2.6, nota-se que as variáveis determinantes para as funções são a e b, de forma que 
quaisquer destas funções podem ser representadas por um BDD com apenas dois nodos, 
considerando somente os conjuntos de nós que ativam a função. Esta representação 
reduzida é obtida suprimindo da representação variáveis que não decidem o resultado da 
função. 

 
A geração dos ZBDDs se baseia nas seguintes regras de redução: 
 
1. Eliminar todos os nodos que tem seu arco_1 direcionados ao nodo terminal 0 e 

usam o sub-grafo apontado pelo arco_0, como mostra a fig. 2.7. 
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2. Compartilhar todos os sub-grafos equivalentes da mesma forma que os BDDs 
ordenados. 

 
Quando o número e a ordem das variáveis são fixos, um ZBDD tem uma 

representação única para uma função Booleana. Isto é óbvio porque uma árvore binária 
não-reduzida pode ser reconstruída a partir de um ZBDD, pela aplicação das regras de 
redução de forma inversa. 

A fig. 2.8a mostra um BDD, que é dependente do número de variáveis de entrada, 
representando um conjunto de nodos. Esta representação pode ser reduzida quando se 
utiliza ZBDDs, conforme a fig. 2.8b. Através deste exemplo, pode-se notar que a 
representação dos ZBDDs pode ser mais eficiente para determinadas funções. Outro 
exemplo de ZBDD pode ser visto na fig. 2.9. Este ZBDD foi derivado do OBDD da fig. 
2.1 e possui nove nodos, enquanto o ROBDD para mesma função e com a mesma ordem 
de variáveis possui cinco nodos. Isto mostra que nem sempre os ZBDDs possuem uma 
melhor representação, se comparados com ROBDDs. Contudo, [MIN 96] mostra que para 
um grande número de funções, os ZBDDs tem uma representação bastante eficiente. 

 

 
 

FIGURA 2.6 – Representação reduzida para funções equivalentes. 
 

 
 

FIGURA 2.7 – Regra de redução para ZBDDs. 
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      a) BDDs representando conjuntos       b) ZBDDs representando conjuntos 
                   de combinações.                                     de combinações. 

 
FIGURA 2.8 – ROBDD X ZBDD. 

 

 
 

FIGURA 2.9 – ZBDDs derivado do OBDD da fig. 2.1. 
 

2.3.2.4 FreeBDDs (FBDDs) 
Os FBDDs visam uma representação mais eficientes de funções Booleanas, se 

comparado com os tradicionais BDDs ordenados. Os FBDDs foram apresentados 
inicialmente por Gerbov em [GER 92] e na verdade são uma extensão dos ROBDDs, que 
mantém a restrição de que uma variável não pode aparecer mais de uma vez em um 
caminho, mas remove a restrição de ordem das variáveis da função, ou seja, os FBDDs não 
são BDDs ordenados. 

Pelo fato dos FBDDs não serem ordenados, existe uma facilidade para realizar 
tarefas básicas de manipulação Booleana, como mostra [BEJ 94], que podem não ser tão 
simples para outros tipos de BDDs. 
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A fig. 2.10 mostra uma comparação entre um ROBDD e um FBDD, que 
representam a  mesma função F. Neste caso, a vantagem do FBDD sobre o ROBDD é de 
apenas um nodo. Porém, uma análise dos FBDDs, divulgada em [BEJ 94], mostra que é 
possível ter uma economia bastante significativa no que diz respeito ao número de nodos 
necessários para representar uma função. A taxa média de redução está entre 20% e 30%, 
variando de acordo com o tipo de função a ser representada. 

 

 
                       a) ROBDD                                    b) FBDD 

 
FIGURA 2.10 – Comparação de um FBDD com um ROBDD. 

 
2.3.2.5 Kronecker DDs 

Os Ordered Kronecker Functional Decision Diagrams (OKFDDs) também foram 
propostos como opção para uma representação mais eficiente para funções Booleanas 
[SAR 93].  

Estes DDs são derivados dos OFDDs [KEB 92] e dos ROBDDs, e utilizam 
vantagens das representações E/OU-exclusivo (OFDDs) em sua estrutura, somadas a 
representações baseadas em multiplexadores (decomposição de Shannon, utilizadas por 
OBDDs). Pelo fato destes DDs não estarem restritos a um tipo de decomposição, existe a 
possibilidade de obter uma representação mais compacta de algumas funções. [DRE 94] 
afirma que para certas classes de funções Booleanas, o tamanho de um OFDD é 
exponencialmente menor do que uma representação da mesma função por um ROBDD e 
vice-versa. Conseqüentemente, é possível representar funções de forma eficiente com 
OKFDDs. 

[DRE 94] prova, através de alguns resultados experimentais, que a representação 
de funções por OKFDDs sempre é mais compacta, se comparada com as representações 
para as mesmas funções, tanto para OFDDs quanto para ROBDDs. Para um determinado 
conjunto de circuitos, houve um ganho, em média, de 25% com relação ao número de 
nodos necessários para representar uma função.  
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2.3.2.6 VPBDDs 
Os BDDs com precedência de vértice (Vertex Precedent BDD - VPBDD) não são 

conhecidos como os ROBDDs ou ZBDDs. Contudo há uma história associada aos 
VPBDDs. Nesta seção será discutido o surgimento dos VPBDDs sob um ponto de vista 
histórico. Os VPBDDs foram originados de uma idéia para associar transistores aos arcos 
do BDD sob a forma de portas complexas CMOS estáticas [REI 95a] [REI 95b] [REI 97]. 
Esta associação é muito conhecida para lógica de transistores de passagem. 

Desta forma foi proposta uma ferramenta [REI 95a] que utiliza VPBDDs para 
realizar mapeamento tecnológico de portas complexas. Quase ao mesmo tempo surgia uma 
categoria de BDDs muito similar, os BDDs série/paralelo (SPBDDs) propostos em     
[GLE 95]. O trabalho descrito em [GLE 95] também tem um método para associação dos 
arcos dos BDDs com portas complexas CMOS, mas o uso dos SPBDDs se restringia a um 
método para realizar reordenamento de transistores em portas simples. Por esta razão, os 
SPBDDs em [GLE 95] foram definidos como BDDs ordenados, enquanto os VPBDDs em     
[REI 95a][REI 97] foram definidos como BDDs não ordenados. 

Ambos, VPBDDs e SPBDDs, foram utilizados em duas ferramentas similares 
para mapeamento tecnológico com portas complexas pelo extensivo uso de extração e 
absorção lógica. Estas duas ferramentas são descritas em [REI 95a] para VPBDDs e em 
[GAV 97] para SPBDDs. 

As ferramentas com VPBDDs realizavam o mapeamento tecnológico através de 
algoritmos capazes de cortar um VPBDD e introduzir variáveis de controle intermediárias 
a fim de limitar o número de arcos em série, como mostra a fig. 2.11. O número de arcos 
em série em um VPBDD deve ser limitado porque isto equivale ao número de transistores 
em série na porta complexa que pode ser derivada. Por razões elétricas o número de 
transistores em série, na porta complexa, deve ser limitado. Os algoritmos utilizados para 
limitar o número de transistores em série são descritos em [REI 97]. 

 

 
 

FIGURA 2.11 – VPBDD com variáveis intermediárias (estrutura hierárquica). 
 
O próximo passo na evolução das ferramentas de VPBDDs e algoritmos foi a 

análise de alcançabilidade. Como nos VPBDDs as variáveis não são ordenadas e podem 
ser lidas mais de uma vez, é possível que existam arcos de BDD que não possam ser 
alcançados, considerando a aplicação de um vetor para as variáveis da função.  

A construção de VPBDDs é muito simples e é baseada em três tarefas: 
 
• Criação dos nodos do BDD para variáveis primárias e intermediárias. 
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• Construção de BDDs para portas lógicas por associação do tipo E/OU. 
• Construção de BDDs para cones lógicos por absorção. 

 
O primeiro passo é a criação de BDDs com somente um nodo para variáveis 

primárias e intermediárias. Estes nodos de BDDs são triviais e representam a variável de 
decisão em um nodo. A partir destes nodos, grandes BDDs são construídos por associação 
do tipo E/OU (fig. 2.12) e absorção. Após cada porta possuir um VPBDD associado, é 
possível obter VPBDDs para cones lógicos por absorção de BDDs, conforme ilustrado na 
fig. 2.13. 

A forma com que os VPBDDs são construídos permite que se faça uma 
associação entre os arcos dos BDDs e os transistores de um circuito. Cada nodo do 
VPBDD representa uma variável de controle, que pode assumir os valores Booleanos (0 e 
1). O valor desta variável determina o caminho a ser seguido no diagrama de decisão. Os 
vértices do BDD possuem dois ponteiros para outros dois vértices do diagrama, sendo que 
eles podem ser nodos terminais ou não. De acordo com o estado de uma variável, se decide 
qual o caminho a ser seguido. Deste modo, existe um ponteiro que indica o caminho a ser 
seguido quando a variável é igual a 1 ou igual a 0. A variável de controle equivale ao gate 
do transistor. Cada arco do BDD pode ser visto como um transistor. Os arcos que assumem 
o valor 1, correspondem a transistores do tipo N. Já os arcos que assumem o valor 0, 
equivalem aos transistores do tipo P. Desta forma podem ser mapeadas redes de 
transistores do tipo N e do tipo P, que associadas formam um circuito com lógica 
complementar. 

 

 
 

FIGURA 2.12 – Construção de um VPBDD para f = (A . B) + C. 
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FIGURA 2.13 – Composição de VPBDDs por absorção. 
 
A fig. 2.14 mostra um circuito com lógica de dois níveis e sua representação por 

um VPBDD. O processo de mapeamento pode ser aplicado sobre o BDD a fim de 
sintetizar o circuito original para uma porta complexa CMOS estática [REI 95a]. Na fig. 
2.15 observa-se como os arcos do BDD são mapeados para transistores. Para realizar o 
mapeamento, cada nodo do BDD tem que ser visitado, visando buscar informações de 
como os transistores devem ser conectados. Por exemplo, para determinar a composição da 
rede NMOS do circuito, é feita uma pesquisa para verificar de que forma os arcos que são 
ativados pelo valor 1 estão conectados aos vértices. Esta verificação se faz necessária para 
se buscar informações sobre a relação série/paralelo dos transistores do circuito. O 
resultado do processo de mapeamento sobre o VPBDD da fig. 2.14 pode ser visto na fig. 
2.16, onde é mostrado um circuito com lógica CMOS estática [REI 95a][REI 97]. 

 

 
 

FIGURA 2.14 – Representação de um circuito por VPBDD. 
 
 

0 
1
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FIGURA 2.15 – Mapeamento de transistores com VPBDDs. 
 

 
 

FIGURA 2.16 – Circuito CMOS estático (esquema elétrico). 
 
Os VPBDDs são classificados como BDDs não ordenados. Considerando este 

fato, pode-se gerar vários BDDs, ordenados de forma diferente, para representar uma 
mesma função lógica. Esta reordenação dos vértices do BDD permite a descoberta de arcos 
não alcançáveis em determinados diagramas. Um arco não alcançável em um VPBDD, 
corresponde a uma conexão redundante no circuito. Consequentemente existe uma falha de 
colagem não testável no mesmo [REI 2000]. 

Observando o VPBDD da fig. 2.17b, nota-se que existem arcos não alcançáveis 
(indicados por linhas tracejadas). A identificação de arcos não alcançáveis está diretamente 
ligada à ordem das variáveis no BDD, isto é, dependendo da ordem em que as variáveis 
são avaliadas, alguns arcos que são alcançáveis em uma determinada ordem não são para 
outra. Os arcos não alcançáveis pertencem aos últimos dois nodos (B e C) do diagrama. Os 
nodos que possuem arcos não alcançáveis podem ser eliminados, a fim de gerar um BDD 
sem redundâncias (fig. 2.17c). 

A identificação de arcos não alcançáveis sobre VPBDDs viabiliza a remoção de 
redundâncias de um circuito. [REI 2000] mostra um algoritmo capaz de identificar 
redundâncias em um VPBDD. 

 



 

 

38

 

 
    a) circuito combinacional  b) VPBDD redundante c) VPBDD sem redundâncias 
 

FIGURA 2.17 – Dois VPBDDs para o circuito combinacional. 
 
 

2.3.3 Análise comparativa dos tipos de BDDs 
Na tentativa de classificar diferentes tipos de BDDs, foi gerada a tab. 2.1, onde 

são expostas as características de cada BDD, segundo os critérios de classificação já 
citados anteriomente. 

 
TABELA 2.1 – Quadro comparativo para Diagramas de Decisão. 

 
Tipos de 
BDDs 

Ordenação Operação de 
Nodo 

Número de Filhos Número de 
Leituras 

OBDDs São ordenados Shannon Dois nodos filhos 1 
ROBDDs São ordenados Shannon Dois nodos filhos 1 
ZBDDs São ordenados Shannon Dois nodos filhos 1 
FBDDs Não são 

ordenados 
Shannon Dois nodos filhos 1 

OKFDDs São ordenados Shannon, Davio+ 
e Davio - 

Dois nodos filhos 1 

VPBDDs Não são 
ordenados 

Shannon Dois nodos filhos Sem limite 
explícito 

 
 

2.4 Extração de lógica a partir de BDD 
 
Existem diferentes maneiras de extrair a lógica de um determinado BDD. Cada 

tipo de BDD possui um tipo de propriedade que permite a aplicação de processos para 
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gerar circuitos a partir da representação lógica de uma função. No decorrer desta seção, 
dois métodos para se extrair a lógica de BDDs serão abordados.  

 
2.4.1 Redes multinível baseadas em multiplexadores 

Um circuito combinacional pode ter sua função lógica representada por uma rede 
de multiplexadores. O sinal de seleção de cada multiplexador corresponde a uma variável 
de controle do circuito, isto é, as entradas do circuito controlam os multiplexadores. A fig. 
2.18 mostra diferentes formas de representação para uma determinada função lógica. 

Vários algoritmos destinados à síntese lógica utilizam BDDs para representar 
funções lógicas. Os ROBDDs são as estruturas mais conhecidas e utilizadas pela 
comunidade de síntese lógica. O mapeamento de um circuito combinacional a partir de um 
ROBDD pode ser trivial, pois o nodo de um ROBDD pode ser visto como um 
multiplexador [ASH 91a], devido ao fato dele aplicar a decomposição de Shannon, como 
ilustra a fig. 2.19. 

 

 
 

FIGURA 2.18 – Possíveis representações para funções lógicas. 
 

 
 

FIGURA 2.19 – Decomposição de Shannon sobre o nodo de um BDD. 
 
Considerando os fatos citados acima, pode-se derivar um circuito de um ROBDD 

de forma direta, apenas substituindo os nodos do BDD por multiplexadores. Baseando-se 
nesta idéia, redes multinível baseadas em multiplexadores podem ser derivadas de um 
BDD que aplique a decomposição de Shannon em seus nodos. 
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2.4.2 Decomposições E/OU sobre VPBDDs 
Quando um BDD é composto por associações do tipo E/OU é possível extrair sua 

lógica por decomposições E/OU. Este processo será exemplificado utilizando o VPBDD da 
fig. 2.20. A idéia básica deste método é realizar cortes no BDD, quando se identifica uma 
associação do tipo E/OU. Para facilitar a compreensão, cada nodo do BDD foi identificado 
com um número, que indica o nível do nodo em sua representação. O processo inicia com a 
verificação do primeiro nodo do BDD. O nodo B (pertencente ao nível 1) está ligado ao 
nodo C (nível 2) e ao nodo A (nível 3). Logo, o valor máximo alcançado até o momento é 
o nível 3. Avaliando o nodo C, constata-se que este está ligado ao nodo A e a um nodo 
terminal. Neste caso, quando um nodo tem um de seus arcos ligado a um nodo terminal e o 
outro arco ligado ao nodo máximo alcançado anteriormente, um corte pode ser realizado 
(caso contrário, o processo de avaliação continua até que esta condição seja satisfeita). O 
nodo terminal alcançado é o terminal 1. Logo, existe uma associação do tipo OU neste 
ponto do BDD (uma associação do tipo E seria identificada se o nodo terminal fosse o 
terminal 0). O corte realizado gera dois BDDs e o processo continua recursivamente para 
cada BDD criado, até que se chegue a uma descrição de um circuito lógico. 

Outro fato relevante para extração da lógica de VPBDDs é a identificação de 
inversores. Um inversor é caracterizado por um nodo simples, que tem seu arco 1 
direcionado ao terminal 0, ou ainda o arco 0 direcionado ao terminal 1, como mostra a fig. 
2.21, que ilustra a extração de lógica do BDD para a função NÃO-E. 
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FIGURA 2.20 – Extração da lógica do BDD por decomposições E/OU. 

 

 
 

FIGURA 2.21 – Identificação de inversores no BDD. 
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2.5 BDDs, funções unate e redundâncias 
 
O processo para derivar um circuito de um BDD pode ser simples, porém o 

mesmo não pode ser afirmado para derivar um circuito sem redundâncias. Alguns métodos 
para derivar um circuito de um BDD falham quando a função representada é unate para um 
determinado literal, de forma que o circuito derivado possui redundâncias. 

Nesta seção, pretende-se investigar a representatividade de funções unate por 
BDDs, a fim de derivar circuitos combinacionais sem redundâncias. Com base nesta 
indagação, pretende-se mostrar qual o tipo de estrutura de dados (BDD) deve ser utilizada 
para derivar circuitos sem redundâncias. 

 
2.5.1 Transformações propostas por Ashar 

Ashar [ASH 91a] investigou a possibilidade de derivar um circuito sem 
redundâncias a partir de um ROBDD, associando multiplexadores aos nodos. É importante 
salientar que esta abordagem não se preocupa em remover redundâncias a partir de um 
BDD, apenas há a intenção de derivar um circuito sem falhas de colagem não-testáveis. 

Para derivar um circuito de um ROBDD, Ashar propõe transformações que se 
baseiam na equivalência dos nodos de um ROBDD com multiplexadores. Tais 
transformações estão descritas a seguir: 

 
1. Se o arco_0(v) ou o arco_1(v) de um vértice v estiver indicando um vértice 

terminal, v pode ser substituído pela função fv. Por exemplo, se arco_0(v) = 1, 
então fv = xi’ + farco_1(v).  

 
2. Cada vértice v que não está ligado a vértices não terminais (arco_0(v) e 

arco_1(v) não são nodos terminais) pode ser substituído por um multiplexador 
de duas entradas, o que corresponde a função fv = xi’ . farco_0(v) + xi . farco_1(v), 
sendo este o caso geral da decomposição de Shannon (binate). 

 
A utilização da segunda transformação proposta por Ashar pode prejudicar a 

testabilidade do circuito, pois a decomposição de Shannon binate pode introduzir 
redundâncias no circuito, quando a função é unate. Este fato pode ser visto quando se 
deriva um circuito a partir do BDD da fig. 2.22. O circuito resultante do processo de 
derivação está mostrado na fig. 2.23. A função representada pelo BDD é unate positiva e 
sendo assim, no circuito resultante existem duas falhas de colagem não-testáveis em 1 (s-a-
1) nas conexões marcadas com um X. 

Baseando-se neste resultado, conclui-se que o método proposto por Ashar não é 
capaz de derivar um circuito sem redundâncias de um ROBDD. De fato, as redundâncias 
existentes no circuito derivado podem ser eliminadas com um método que se proponha a 
remover redundâncias.  
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FIGURA 2.22 – ROBDD de um circuito combinacional. 
 

 
 

FIGURA 2.23 – Decomposição de Shannon sobre o nodo de um BDD. 
 

2.5.2 Propriedades de derivação aplicadas a funções unate 
A utilização da decomposição de Shannon binate para derivar circuitos de BDDs 

pode resultar em um circuito redundante. No intuito de encontrar um algoritmo capaz de 
derivar um circuito sem redundâncias de um BDD, pode-se propor um novo algoritmo que 
se baseie na aplicação da decomposição de Shannon unate quando a função do nodo do 
BDD for unate. 

Com base no ROBDD da fig. 2.22, pode-se derivar o circuito baseado em uma 
rede de multiplexadores mostrado na fig. 2.24. Neste circuito, observa-se a existência de 
falhas de colagem não testáveis introduzidas pela decomposição de Shannon binate. Estas 
falhas (s-a-1) ocorrem nos fios de saída dos inversores dos multiplexadores. Estas 
redundâncias não aparecem quando a decomposição de Shannon unate é aplicada. Para 
derivar uma rede multinível a partir de um BDD usando a decomposição de Shannon 
unate, pode-se utilizar as seguintes propriedades: 

 
1. f = x’ . fx0  +  fx1, quando a função é unate negativa, isto é, farco_1(v) ⊆ farco_0(v) 
2. f = fx0  +  x . fx1, quando a função é unate positiva, isto é, farco_0(v) ⊆ farco_1(v) 
 
Para compreender a idéia do algoritmo, pode-se observar a fig. 2.24. Cada saída 

dos multiplexadores intermediários representa uma sub-função da função F, que na figura 
estão identificados por F1, F2, F3 e F4. Para aplicar as simplificações sobre o circuito é 
necessário verificar as condições das propriedades. Para alguns casos, esta verificação é 
trivial, desde que as entradas do multiplexador estejam conectadas a nodos terminais, isto 
é, nodos que estão permanentemente em um determinado nível lógico. Um exemplo de 
uma simplificação trivial seria a sub-função F1, pois se observa claramente (nível lógico 0 

X

X
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é desconsiderado) que o valor de F1 depende exclusivamente da variável x4. Quando o 
valor das entradas do multiplexador é determinado por sub-funções do circuito, é 
necessário fazer uma análise mais detalhada para determinar qual sub-função está contida 
na outra, de modo que se possa proceder com a simplificação do circuito. 

A análise para verificar as condições das propriedades de simplificação pode ser 
feita pela comparação de mapas de Karnaugh das sub-funções. A fig. 2.25a mostra as 
quatro sub-funções que compõem o circuito exemplo. As três primeiras sub-funções (F1, 
F2 e F3) possuem uma simplificação óbvia, pois pelo menos uma das entradas dos 
multiplexadores de cada função está ligada a um nodo terminal. Já para a sub-função F4 é 
necessário fazer uma análise dos co-fatores que a compõem. 

A fig. 2.25b mostra os mapas de Karnaugh das funções F2, F3 e F4, 
respectivamente. Para simplificar a sub-função F4 é necessário analisar as respostas das 
funções F2 e F3, que revela a veracidade da condição F2 ⊆ F3. 

Fazendo o mesmo tipo de análise pode-se simplificar a função F, que é saída 
primária do circuito. A função F é composta por F3 e F4. O processo analítico revela que 
F4 ⊆ F3, logo F = x0 . (F3) + (F4). 

O circuito resultante deste processo de simplificação está ilustrado na fig. 2.26. 
Considerando os modelos de falhas apresentados anteriormente, constata-se que este 
circuito não é completamente testável, pois possui uma falha de atraso de caminho 
(indicada pela linha em negrito da figura). Esta falha ocorre porque não é possível 
propagar o valor lógico 1 através das entradas primárias x3 e x4 até a saída primária F, 
sendo que o caminho a ser sensibilizado é o indicado pela linha tracejada na fig. 2.26. O 
valor 1 chega mais rápido à porta OU (conexão indicada pela linha mais larga) e, desta 
forma, o valor que será propagado é o próprio 1, desconsiderando o valor que seria 
propagado pelo caminho tracejado. Isto caracteriza um falso caminho, nele também se 
identifica uma falha de colagem não-testável em 0 (s-a-0). 

Com o resultado obtido e com base nos fatos expostos acima, pode-se afirmar que 
este método não é eficiente para derivar circuitos sem redundâncias a partir de BDDs. 
Removendo as falhas de colagem não-testáveis (indicadas por um X) do circuito resultante 
do método do Ashar (fig. 2.23), se obterá o mesmo circuito da fig. 2.26.  

 

 
 

FIGURA 2.24 – Rede de multiplexadores derivada do ROBDD da fig. 2.22. 
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a) 
F1  =  x4 
F2 = (x3 . x4) 
F3 = x2 + (x3 . x4) 
F4 = (x3 . x4) + (x1 . (x2 + (x3 . x4))) 

b) 
 00 01 11 10    00 01 11 10    00 01 11 10 
00 0 0 0 0   00 0 1 1 0   00 0 0 1 0 
01 0 0 0 0   01 0 1 1 0   01 0 0 1 0 
11 1 1 1 1   11 1 1 1 1   11 1 1 1 1 
10 0 0 0 0   10 0 1 1 0   10 0 0 1 0 

                  F2                                       F3                                        F4 
F2 ⊆ F3 → F4 = x1 . (F3) + (F2)            F4 ⊆ F3 → F = x0 . (F3) + (F4) 

FIGURA 2.25 – Análise dos co-fatores do circuito de fig. 2.24. 

 
 

FIGURA 2.26 – Circuito resultante do processo de simplificação. 
 

 
 

FIGURA 2.27 – BDD para o circuito da fig. 1.5. 
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2.5.3 BDDs sem redundâncias 
A tentativa de derivar um circuito de um BDD utilizando a decomposição de 

Shannon não trouxe resultados satisfatórios. Logo, o que poderia ser feito para representar 
um circuito sem redundâncias com um BDD? Para tentar responder esta questão, será feita 
uma análise sobre um BDD que represente um circuito redundante. A fig. 2.27 mostra o 
BDD que representa o circuito da fig. 1.5, apresentado no capítulo 1 (pág. 22). Pode-se 
notar que o conjunto de nodos, representados pelas variáveis E, F, G e H, agem como a 
função de controle do multiplexador que faz a seleção entre as funções fx1 e fx0. 
Analisando estes dois co-fatores, pode-se concluir que fx0 ⊆ fx1 e, portanto, a função 
representada pelo BDD é unate. O uso da decomposição de Shannon unate aplicada a 
nodos individuais de um ROBDD não é capaz de derivar um circuito sem redundâncias. 
No caso do BDD da fig. 2.27, existe um conjunto de nodos (variáveis E, F, G e H) que 
controlam o multiplexador. Até agora, se explorou apenas a representatividade de funções 
unate para nodos individuais de um BDD. Um circuito baseado em uma rede de 
multiplexadores pode ser derivado a partir do BDD, conforme mostra a fig. 2.28a. 
Obviamente, este circuito possui várias redundâncias provenientes da decomposição de 
Shannon binate. Aplicando a decomposição de Shannon unate nodo a nodo, se obterá o 
circuito da fig. 2.28b. Além da área do circuito resultante da simplificação ser maior que a 
área do circuito original (fig. 1.5), o número de redundâncias também aumenta, pelo fato 
de que o BDD está estruturalmente construído de forma que um conjunto de nodos 
controla o multiplexador. 

Para investigar a representatividade de funções unate para múltiplos nodos, pode-
se aplicar uma reestruturação sobre os nodos do BDD da fig. 2.27. Cada conjunto de nodos 
pode ser visto como um único nodo, conforme a fig. 2.29a. Através desta abstração passa-
se a ter um BDD, com três nodos (fx, fx0 e fx1), denominados triângulos. Aplicando 
associações do tipo E/OU sobre os nodos triângulos, pode-se chegar ao BDD ilustrado pela 
fig. 2.29b. 

O BDD resultante do processo de reestruturação está mostrado na fig. 2.30a. Após 
a reestruturação, o BDD não é ordenado e pode ter suas variáveis lidas mais de uma vez, o 
que possibilita realizar uma análise de alcançabilidade [REI 2000] sobre seus arcos, 
obtendo as simplificações que resultam no BDD da fig. 2.30b. Esta simplificação é 
possível porque a função é unate para o conjunto de variáveis E, F, G e H, pois fx0 ⊆ fx1. 
Esta simplificação não seria possível se a função fosse binate. As equações dos BDDs da 
fig. 2.30, derivadas por decomposições E/OU são: 

 
f = fx’• fx0 + fx• fx1, antes da simplificação, e 
f = fx0 + fx• fx1, após a simplificação. 

 
Estas duas equações são respectivamente as decomposições de Shannon binate e 

unate sobre fx, onde fx é a função representada por um conjunto de nodos controlados pelas 
variáveis E, F, G e H. Desta forma, tem-se dois BDDs diferentes para uma mesma função, 
a fim de expressar as diferenças entre funções unate e binate (estes dois BDDs são na 
verdade VPBDDs, pois existe um caminho que passa por todas as variáveis, as variáveis 
não são ordenadas e podem ser lidas mais de uma vez). Neste momento, outra questão 
surge: existe um meio de derivar um circuito sem redundâncias de um BDD simplificado? 
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                    a) circuito com multiplexadores                        b) circuito simplificado 

 
FIGURA 2.28 – Circuitos derivados do BDD da fig. 2.27. 
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A primeira tentativa é derivar um circuito utilizando a decomposição de Shannon 
unate nodo a nodo. O BDD simplificado (fig. 2.30b) gera o circuito da fig. 2.31, se um 
circuito for derivado pela substituição dos nodos pela decomposição de Shannon (unate ou 
binate, de acordo com a função). Infelizmente, o circuito derivado contém redundâncias e 
tem uma área maior que o circuito original (fig. 1.5). 

O BDD simplificado possui decomposições do tipo E/OU [REI 95a][GLE 95] 
[REI 97][GAV 97] e um circuito com menor área pode ser derivado, como mostra a fig. 
2.32. Contudo, o circuito derivado ainda possui redundância, pois não é possível propagar 
o valor 1 pelo caminho indicado pela linha tracejada, a partir da entrada B. Este fato ocorre 
porque para realizar esta propagação, a variável A deve ser igual a 1 e desta forma o 
caminho indicado pela linha em negrito também será ativado e terá dominância sobre o 
caminho tracejado, resultando o valor 1 para fx, que já era esperado inicialmente. 
Conseqüentemente, não é possível gerar um circuito sem redundâncias para este BDD. 

Considerando o VPBDD da fig. 2.30b é possível chegar a um BDD que não 
possui redundâncias. Aplicando propriedades comutativas, pode-se obter o VPBDD1 da 
fig. 2.33 reordenando seus nodos. Esta nova ordem ressalta uma propriedade interessante 
dos VPBDDs, a possibilidade de ler uma mesma variável mais de uma vez, permitindo que 
se aplique uma análise de alcançabilidade, a fim de identificar e remover arcos não 
alcançáveis. Desta forma, observando o VPBDD1, se A é igual a 1, o nodo B localizado na 
parte central do VPBDD só é atingido se o primeiro nodo B for igual a 0. Caso B seja igual 
a 1, o resultado da função já é 1. Por este motivo, o arco 1 do segundo nodo B não é 
alcançável e pode ser eliminado, resultando no VPBDD2 da fig. 2.33. O VPBDD2 não 
possui redundâncias e representa a mesma função lógica do BDD de origem. A partir do 
VPBDD2 é possível derivar o circuito sem redundâncias da fig. 2.34 aplicando 
decomposições do tipo E/OU. 

Baseando-se em todos os fatos expostos acima, conclui-se que para produzir 
circuitos sem redundâncias, é necessário gerar BDDs que possuam uma estrutura capaz de 
expressar informações sobre funções unate a partir de uma função inicialmente 
representada. Um exemplo de reestruturação de um BDD a fim de garantir esta 
representação foi mostrado na fig. 2.29. A reestruturação do BDD de uma função unate 
produz um BDD em que muitos nodos não são alcançáveis. A razão para a aparição deste 
número de nodos não alcançáveis está explicada na fig. 2.30. Em uma função unate, os co-
fatores têm uma relação de implicação devido ao fato de existir uma relação de conteúdo 
que define uma função unate. Desta forma, os arcos da saída de um co-fator podem ser 
redirecionados para entrada de outro co-fator. Isto acontece quando a função é unate 
positiva porque fx0=1 → fx1=1 e conseqüentemente, fx1=0 → fx0 = 0. Isto é ilustrado na 
fig. 2.35 para uma função unate positiva. Uma reestruturação semelhante pode ser aplicada 
quando a função é unate negativa. Estas duas reestruturações apontam um outro caminho 
para expressar a simplificação para a decomposição de Shannon unate. Deste modo, 
surgem duas novas equações para simplificar funções unate: 

 
1. f = fx0 • (x’+ fx1), quando é unate negativa, e 
2. f = fx1•(x + fx0), quando é unate positiva. 
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Um fato importante é que ambas simplificações podem ser obtidas por uma 
análise de alcançabilidade sobre BDDs em que as variáveis podem ser lidas mais de uma 
vez. 

 
                               a) representação binate            b) representação unate 
 

FIGURA 2.29 – Reestruturação de nodos triângulos. 
 
 

2.6 Conclusão 
 
Este capítulo mostrou que existem vários tipos da BDDs, os quais permitem tanto 

uma representação quanto métodos de manipulação para funções Booleanas. Foi mostrado 
que cada tipo de BDD tem sua forma de representação para uma determinada função, que 
pode variar de tamanho, considerando as propriedades de cada um. 

Foi constatado que existe uma preocupação em gerar estruturas capazes de 
representar uma função com o menor número de nodos possível, tendo em vista limitações 
computacionais que podem surgir na representação de funções que exijam milhares de 
nodos. 

Outro fato bastante relevante é a carga informativa de uma função em sua 
representação. Foi demonstrado que a representação de funções unate por ROBDDs é 
comprometida, pois não é possível gerar circuitos sem redundâncias a partir de um 
ROBDD, quando a função é unate. Constatou-se que para manter informações de funções 
unate em uma representação, é necessário que a estrutura do BDD permita que as variáveis 
possam ser lidas mais de uma vez em um caminho, além de exigir a existência de um 
caminho que passe por todos os nodos do BDD. Os VPBDDs, dentre as estruturas 
apresentadas, são os únicos BDDs com estas características. Este é um dos motivos pelo 
qual os VPBDDs foram escolhidos como estrutura base para elaboração de um algoritmo 
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para remoção de redundâncias, proposto neste trabalho. A possibilidade de gerar BDDs 
sem redundâncias com estas estruturas é um fator decisivo para sua adoção. 

Através deste levantamento de características de alguns tipos de BDDs, pode-se 
ter uma idéia do potencial de representatividade de cada estrutura e da possibilidade de 
aplicação de diferentes algoritmos, para os mais diversos fins. 

 

 
                           a) BDD reestruturado                        b) BDD simplificado 

 
FIGURA 2.30 – VPBDDs derivados do BDD da fig. 2.27. 
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FIGURA 2.31 – Decomposição de Shannon unate sobre o VPBDD da fig.2.30b. 
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FIGURA 2.32 – Circuito redundante derivado do VPBDD da fig. 2.30b, utilizando 
decomposições E/OU. 

 

 
                    a) VPBDD1: com redundância         b) VPBDD2: sem redundância 

FIGURA 2.33 – Eliminando a redundância no VPBDD. 
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FIGURA 2.34 – Circuito sem redundância derivado de um VPBDD sem redundâncias. 
 

 
 

FIGURA 2.35 – Possibilidades para reestruturar um BDD. 
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3 Algoritmos para Remoção de Redundâncias 
 
 

3.1 Resumo 
 
Este capítulo descreve diferentes algoritmos para remoção de redundâncias 

encontrados na literatura, com o objetivo de relatar suas principais características, tais 
como: capacidade de processamento, estruturas de dados envolvidas no algoritmo e quais 
os processos envolvidos para propiciar a remoção de redundâncias. 

 
 

3.2 Introdução 
 
Muitas vezes otimizações que visam a melhoria de desempenho de um circuito 

podem introduzir falhas de colagem não-testáveis no mesmo. Estas redundâncias não são 
desejadas quando se almeja um projeto otimizado. Por esta razão, há uma necessidade de 
criar métodos que realizem remoção de redundâncias sem degradar o desempenho de um 
circuito. 

Existem vários métodos para eliminar redundâncias de um circuito, cada um com 
procedimentos bem específicos, além de utilizarem diferentes tipos de estruturas de dados 
para garantir a representação de uma função lógica. Este capítulo faz uma revisão 
bibliográfica de alguns métodos para remoção de redundâncias, enfatizando as principais 
características de processamento de cada algoritmo e o tipo de estrutura de dados utilizada 
para representar o circuito lógico. 

 
 

3.3 Revisão bibliográfica 
 
Esta seção faz uma revisão bibliográfica de quatro algoritmos para remoção de 

redundâncias. A primeira abordagem é sobre o algoritmo proposto por Ashar [ASH 91a]. 
Este algoritmo tenta remover redundâncias derivando circuitos a partir de ROBDDs. 
Posteriormente, uma descrição do algoritmo KMS [KEU 91] é apresentada. Este algoritmo 
garante remoção total de redundâncias, sem aumentar o atraso do circuito. O algoritmo 
KMS possui uma grande limitação, imposta pelo número de iterações necessárias para se 
obter um resultado com este algoritmo. Saldanha [SAL 94] propõe um algoritmo que reduz 
o número de iterações realizadas pelo algoritmo, porém não garante remoção total de 
redundâncias. O algoritmo proposto por Saldanha é discutido no terceiro item desta seção. 
O último algoritmo discutido foi proposto por Berkelaar [BEM 2001]. Este algoritmo é 
bastante rápido e eficiente em memória, mas ele também não garante remoção total de 
redundâncias. 

 
3.3.1 Algoritmo ADK [ASH 91] 

Existem vários algoritmos para síntese lógica que utilizam BDDs. Estas estruturas 
representam uma função Booleana. Logo, não existe uma representação real de um circuito 
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lógico. Existem diferentes formas de se extrair a lógica de um BDD, sendo que cada uma 
delas tem um impacto diferente na estrutura de um circuito. 

Baseando-se nesta idéia, Ashar investigou a possibilidade de derivar circuitos sem 
redundâncias a partir de ROBDDs. Este processo baseia-se no fato de que cada nodo do 
ROBDD implementa a decomposição de Shannon e desta forma, uma rede multinível 
baseada em multiplexadores pode ser derivada seguindo algumas regras implementadas no 
algoritmo. Este processo de transformação foi discutido no segundo capítulo deste trabalho 
(seção 2.5). Pode-se observar que ao derivar um circuito com estas regras a partir de um 
ROBDD, que representa uma função unate, algumas redundâncias (falhas de colagem não 
testáveis) aparecem devido ao fato da utilização da decomposição de Shannon binate. 
Portanto, esta proposta não é eficiente para derivar circuitos sem falhas de colagem não-
testáveis. 

Conseqüentemente, Ashar propôs um algoritmo de duas etapas para gerar 
circuitos sem redundâncias a partir de ROBDDs. A primeira etapa seria a geração da rede 
multinível baseada em multiplexadores. Posteriormente, um algoritmo para remoção de 
redundâncias pode ser aplicado para tentar identificar e remover as falhas de colagem. De 
fato, utilizando este algoritmo, um circuito sem redundâncias pode ser derivado de um 
ROBDD. 

A principal contribuição dada por Ashar foi uma prova de que se não existem 
falhas de colagem não-testáveis em um circuito, falhas de atraso de porta também não 
acontecerão. A existência de uma falha de colagem, em uma determinada conexão de um 
circuito, implica em um fio que está permanentemente em um nível de tensão. O valor 
desta tensão pode estar compreendido entre valores intermediários que não definem um 
valor lógico zero ou um. Conseqüentemente, o tempo de chaveamento de um transistor 
pode ficar comprometido, de modo que o comportamento da porta lógica a que ele 
pertence também se alterará. 

 
3.3.2 Algoritmo KMS [KEU 91] 

O algoritmo KMS surgiu com o intuito de remover redundâncias de um circuito-
alvo, derivando um circuito no qual não há degradação de desempenho, pois muitas 
técnicas utilizadas para aumentar o desempenho de um circuito podem introduzir conexões 
redundantes que prejudicam a testabilidade do mesmo. Em geral não se pode garantir que a 
área do circuito não aumente após aplicar o algoritmo; este processo não se preocupa com 
este critério, ou seja, a área do circuito pode aumentar, permanecer a mesma ou até mesmo 
diminuir. 

O algoritmo baseia-se na idéia de eliminar redundâncias de caminhos que não 
sejam estaticamente sensibilizáveis. Inicialmente parte-se de uma análise sobre o caminho 
mais longo do circuito, denominado P. Se P é estaticamente sensibilizável, o algoritmo 
KMS apenas invoca um processo para derivar um circuito sem redundâncias e sem perda 
de desempenho. Se existem caminhos que não são estaticamente sensibilizáveis no 
circuito, o algoritmo escolhe um caminho, dito Pi e procede para remover as conexões 
redundantes deste caminho. Se Pi é fanout-free, isto é, cada porta lógica do circuito 
pertencente a Pi possui fanout = 1, então sempre existirá uma conexão redundante na saída 
da primeira porta lógica deste caminho. Caso contrário, se Pi não é fanout-free, é 
necessário duplicar algumas portas do caminho (todas as portas que possuem fanout > 1) a 
fim de derivar um caminho Pi’ que é fanout-free e conseqüentemente possui redundância 
na saída da primeira porta lógica de Pi’, sendo que esta pode ser removida. A remoção de 
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redundância não diminui o desempenho do circuito, porque o caminho derivado Pi’ possui 
um atraso menor ou igual ao caminho original, de forma que ao remover a primeira porta 
do caminho Pi’ (eliminar redundância), pode-se contribuir para diminuir o atraso do 
circuito resultante.  

Neste algoritmo todos processos de verificação (determinar se o caminho é 
estaticamente sensibilizável), duplicação de portas e remoção de redundâncias são 
executados até que todos os caminhos do circuito sejam estaticamente sensibilizáveis, 
garantindo que não haja mais redundâncias. 

O circuito da fig. 3.1 será utilizado para exemplificar os procedimentos do 
algoritmo KMS. Este circuito possui uma falha de colagem não testável em 1 na saída da 
porta g2. Como conseqüência, todos os caminhos que passam por esta porta não são 
estaticamente sensibilizáveis. 

Primeiramente, o algoritmo KMS escolhe um caminho que não é sensibilizável 
estaticamente. Por hipótese, assume-se que o caminho escolhido é o que passa pelas portas 
g1, g2, g3, g5, g6, g8 e g9. Deste modo, após duplicar as portas do caminho selecionado, 
chega-se ao circuito da fig. 3.2. Ao final da primeira iteração, após a remoção de 
redundâncias, o circuito da fig. 3.3 é obtido. Este circuito ainda possui caminhos não 
sensibilizáveis estaticamente. Conseqüentemente, novas iterações são necessárias. 

 

 
 

FIGURA 3.1 – Circuito redundante com caminhos não sensibilizáveis estaticamente. 
 

 
 

FIGURA 3.2 – Primeira iteração do algoritmo KMS. 
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FIGURA 3.3 – Remoção de redundâncias após a primeira seqüência de duplicação de 
portas. 

 

 
 

FIGURA 3.4 – Segunda iteração do algoritmo KMS. 
 

 
 

FIGURA 3.5 – Remoção de redundâncias após a segunda seqüência de duplicação de 
portas. 

 
A segunda iteração age sobre o caminho que passa pelas portas g1:1, g2:1, g3:1, 

g4, g6, g8 e g9. A duplicação de portas gera o circuito da fig. 3.4 e removendo as 
redundâncias obtém-se o circuito da fig. 3.5. O processo se repete sobre o resultado da 
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segunda iteração. Agora a duplicação de portas é feita sobre o caminho que passa pelas 
portas g1:1, g2:1, g7 e g9 (fig. 3.6). O produto da última iteração, após a remoção de 
redundâncias, é o circuito da fig. 3.7. Neste momento, e execução do algoritmo é 
interrompida porque todos os caminhos do circuito são estaticamente sensibilizáveis. 

 

 
 

FIGURA 3.6 – Terceira iteração do algoritmo KMS. 
 

 
 

FIGURA 3.7 – Remoção de redundâncias após a terceira seqüência de duplicação de portas 
(circuito sem redundâncias). 

 
Fazendo uma análise dos resultados obtidos com o algoritmo, constata-se que ele 

é capaz de eliminar todas as falhas de colagem não-testáveis de um circuito combinacional, 
sem degradar o desempenho do mesmo. Porém, este método possui sérias limitações para 
computação de circuitos grandes, agravando-se ainda mais quando existe um grande 
número de falsos caminhos. O método desenvolve uma seqüência de iterações sobre todos 
os caminhos que não são estaticamente sensibilizáveis, a fim de proceder com a remoção 
de redundâncias. Deste modo, a cada iteração são necessários processos para identificar os 
falsos caminhos, processos para aplicar seqüências de duplicações de portas e ainda a 
remoção de redundâncias propriamente ditas (diretamente sobre a representação do 
circuito). Logo, é fácil pensar que circuitos com um grande número de falsos caminhos 
fatalmente necessitarão de um tempo bastante significativo para a realização do seu 
processamento, podendo ainda ter a execução interrompida por falta de memória, atribuída 
principalmente à demanda de espaço para armazenar as portas duplicadas. 
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Outro problema deste método é a dependência de processos externos para 
identificação de falhas. O algoritmo precisa saber onde estão as falhas para removê-las, 
pois uma condição para o funcionamento do algoritmo é a verificação de quais os 
caminhos são sensibilizáveis. Conseqüentemente, é necessário que o algoritmo invoque um 
método que identifique os caminhos não sensibilizáveis estaticamente, sendo que estes 
métodos são processos externos ao escopo do algoritmo KMS. Para identificar as falhas de 
colagem, pode-se utilizar um Automatic Test Pattern Generator (ATPG) para gerar os 
vetores de teste para um determinado circuito. Baseando-se em uma lista deste tipo, o 
algoritmo KMS pode proceder para a remoção de redundâncias.  

A dependência de uma lista de falhas possui mais um empecilho, pois a remoção 
de redundâncias pode introduzir outras redundâncias no circuito. Este fato pode ser 
observado quando o algoritmo KMS é aplicado no circuito da fig. 3.8 (circuito lógico para 
a geração do sinal de carry-out para somadores de 2-bits do tipo carry-skip). De imediato 
nota-se que existe um caminho que não é estaticamente sensibilizável, pois não é possível 
propagar um sinal a partir de c0, passando pelo conjunto de portas salientadas na fig. 3.8, 
até a saída c2. Isto ocorre porque as conexões identificadas por f0 e f1 devem ter seus 
valores lógicos no nível 1, pois elas atuam como entradas laterais do caminho a ser 
sensibilizado e, conseqüentemente, o multiplexador selecionará o sinal de c0 diretamente 
(fio mais externo). A existência de um falso caminho no circuito (caminho não 
sensibilizável estaticamente) implica em uma falha de colagem não-testável, neste caso, 
uma falha de colagem não-testável em 0 (s-a-0) na entrada de uma porta do tipo E. Com a 
eliminação da redundância, se obtém o circuito da fig. 3.9. 

Agora, no circuito derivado (fig. 3.9), existem falhas de colagem não-testáveis nas 
entradas de uma porta E. Após eliminar as redundâncias seguindo este processo, obtém-se 
o circuito da fig. 3.10, que agora não possui redundâncias. 

Este exemplo mostra que a lista de falhas do circuito deve ser atualizada a cada 
iteração do algoritmo. Deste modo, o tempo de execução do algoritmo tende a crescer de 
acordo com o número de redundâncias removidas do circuito. 

 

 
 

FIGURA 3.8 – Primeira iteração do algoritmo sobre o circuito gerador do sinal de carry. 
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FIGURA 3.9 – Segunda iteração do algoritmo sobre o circuito gerador do sinal de carry. 
 

 
 

FIGURA 3.10 – Circuito final após as iterações. 
 

3.3.3 Algoritmo KMS modificado [SAL 94] 
A proposta original do algoritmo KMS obteve sucesso na remoção de 

redundâncias de circuitos combinacionais de pequeno porte. O principal problema do KMS 
original é o número de iterações necessárias para sintetizar um circuito sem redundâncias. 
Em uma iteração deve-se fazer a seleção do caminho mais longo, determinando se ele é 
sensibilizável ou não. Caso não seja, procede-se com a seqüência de duplicações antes de 
eliminar as redundâncias. 

Em [SAL 94] é citado um exemplo da ineficiência do algoritmo KMS original. 
Para sintetizar o circuito de um somador de 16 bits do tipo carry-skip, que é considerado 
de tamanho médio e possui 44,848 falsos caminhos (que são mais longos que o maior 
caminho sensibilizável), o algoritmo leva várias horas para obter um resultado. Na maioria 
das vezes, quando se trata de circuitos maiores, o algoritmo esgota a memória disponível 
para o processamento. Devido aos problemas apresentados pela proposta inicial do 
algoritmo, houve uma motivação para propor uma solução para os problemas encontrados. 
Então surgiu uma nova proposta mostrada em [SAL 94], que modifica o algoritmo KMS 
fazendo com que o novo algoritmo consiga realizar a remoção de redundâncias com um 
algoritmo de uma passagem, evitando o número de excessivas iterações do algoritmo 
original. 
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O algoritmo modificado possui basicamente os mesmos princípios do algoritmo 
original, ou seja, seqüências de duplicação de portas são necessárias para expor as 
redundâncias no caminho derivado e, por conseguinte, estas são eliminadas. Para 
transformar o KMS em um algoritmo de uma passagem, a nova proposta aplica um 
processo de duplicação de portas sobre todos os falsos caminhos (considerando portas que 
possuam fanout > 1) de um circuito, baseando-se em regras e um conjunto de restrições 
calculadas por processos que foram agregados ao novo algoritmo. O procedimento 
principal deste algoritmo ocorre em três etapas: cálculo do comprimento dos caminhos, 
duplicação de portas e remoção de redundâncias. 

Na primeira etapa do algoritmo ocorre o cálculo do comprimento de cada falso 
caminho do circuito, com o objetivo de determinar qual o atraso do mesmo e também 
colher dados temporais sobre todos os caminhos, de forma a contabilizar um conjunto de 
parâmetros que servem de base para formar um conjunto de restrições para a etapa 
seguinte: a duplicação de portas. 

 

 
 

FIGURA 3.11 – Exemplo de uma rede de caminhos disjuntos com L=4 [SAL 94]. 
 
Baseando-se nas restrições obtidas na etapa anterior, o procedimento de 

duplicação de portas atua de forma a derivar um circuito no qual seja viável eliminar os 
falsos caminhos, sem aumentar o comprimento do caminho analisado e minimizando o 
número de duplicações de portas lógicas com fanout > 1. O algoritmo modificado 
necessita de um parâmetro (dados de entrada do programa, junto com o circuito 
redundante) que determina o comprimento (atraso) do maior caminho sensibilizável do 
circuito. Este parâmetro é utilizado para determinar o valor da constante L, que é maior que 
o valor do atraso calculado previamente. Todo processamento parte do princípio de que 
todos os falsos caminhos têm um comprimento maior ou igual a L, ou seja, tem um atraso 
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maior que o do maior caminho sensibilizável. Desta forma a duplicação de portas derivará 
um circuito em que existirá caminhos distintos que separam os falsos caminhos dos 
caminhos sensibilizáveis, conforme ilustra a fig. 3.11. O circuito (2) foi derivado do 
circuito (1), considerando L = 4. Observando o circuito derivado, percebe-se que os 
caminhos em negrito possuem comprimento maior ou igual a 4. Estes caminhos 
correspondem aos falsos caminhos do circuito, que foram agrupados a fim de minimizar as 
duplicações de portas.  

Desta forma, aplicando a terceira etapa do algoritmo, que realiza a remoção das 
conexões redundantes destes caminhos (indicadas por um X na fig. 3.11), não existirá 
perda de desempenho, considerando as abordagens do algoritmo KMS. O circuito (3) 
ilustra o resultado de todo processo. 

Segundo Saldanha [SAL 94], no que diz respeito aos atrasos dos circuitos 
sintetizados pelo KMS modificado, os resultados obtidos são os mesmos do algoritmo 
original. O aumento de área do circuito final está diretamente ligado ao número de 
redundâncias existentes no circuito original. Comparando o fator área final com o KMS 
original, conclui-se que os circuitos resultantes possuem valores semelhantes, ocorrendo 
variações com grandezas insignificantes. 

 

 
 

FIGURA 3.12 – Separação dos caminhos com comprimento maior que L. 
 

 
 

FIGURA 3.13 – Circuito resultante, redundante. 
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Não se pode afirmar que os circuitos resultantes do algoritmo proposto por 
Saldanha sejam completamente testáveis para falhas de colagem. Isto fica claro, quando o 
algoritmo é aplicado sobre o circuito da fig. 3.1 (pág. 52). Neste circuito, o caminho mais 
longo sensibilizável é o que parte da entrada D e passa pelas portas g3, g5, g6, g8 e g9. 
Logo, L é igual a 5. Para proceder com a remoção de redundâncias, o algoritmo duplica 
todos os caminhos que possuem comprimento maior ou igual a L. A fig. 3.12 mostra o 
circuito derivado após a duplicação de portas. A próxima etapa é remoção de redundâncias 
sobre os caminhos derivados. O produto de todo o processo é o circuito da fig.3.13, que 
permanece redundante. O que se conseguiu com a proposta de Saldanha foi à redução do 
tempo de computação do algoritmo, viabilizando que circuitos grandes sejam sintetizados. 

 
3.3.4 Um algoritmo para remoção de redundâncias para circuitos com milhões de 
portas [BEM 2001] 

Um dos maiores problemas da remoção de redundâncias de um circuito 
combinacional é o alto consumo de memória e o tempo consumido para o processamento 
de grandes circuitos. Existem vários métodos que efetuam remoção de redundâncias. 
Porém, em sua grande maioria, estes métodos possuem sérias limitações para o 
processamento de grandes circuitos. Por este motivo, Berkelaar propôs um algoritmo capaz 
de remover redundâncias de circuitos com milhões de portas lógicas. 

A implementação do algoritmo baseou-se no fato de que existe uma 
correspondência de um para um entre redundâncias em uma rede e a presença de falhas de 
colagem (s-a) não-testáveis. Uma conexão em uma rede pode ser substituída por um valor 
constante 1 (0), se e somente se esta conexão não for testável para falhas de colagem em 1 
(falhas de colagem em 0). 

O algoritmo foi dividido em três etapas. A primeira etapa implementa o conceito 
de colapso de falhas. A princípio, todas entradas e saídas de todas as portas do circuito, 
bem como as entradas e saídas primárias, devem ser testados para s-a-0 e s-a-1. No 
entanto, o número de falhas pode ser reduzido se for considerado que haverá uma 
propagação das constantes aplicadas para eliminar uma redundância, ao longo do caminho 
a que ela pertence. Isto é possível com a aplicação das seguintes regras: 

 
1. falhas de colagem não-testáveis nas saídas das portas lógicas, implica em em 

falhas de colagem não-testáveis a todo fanout desta porta. 
2. falhas de colagem não-testáveis em 0 sobre entradas de portas E (NÃO-E) 

implicam em falhas de colagem não-testáveis em 0 (falhas de colagem não-
testáveis em 1) na sua saída. Após isto, será aplicada a regra 1 e assim 
sucessivamente. 

3. falhas de colagem não-testáveis em 1 sobre entradas de portas OU (NÃO-OU) 
implicam em falhas de colagem não-testáveis em 1 (falhas de colagem não-
testáveis em 0) na sua saída. Da mesma forma, a regra 1 será aplicada como 
conseqüência. 

 
A aplicação das regras acima normalmente consegue remover 50% das 

redundâncias de um circuito. Para aplicar tais regras, é necessário que se identifique 
algumas falhas de colagem no projeto inicial. Para este propósito, alguns vetores de teste 
devem ser gerados para identificar tais falhas. 
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A segunda etapa do algoritmo é a Geração de Teste Aleatório (Randon Test 
Generation - RTG). Mesmo após o algoritmo de colapso de falhas, o circuito ainda 
permanece com um grande número de falhas. Inicialmente o RTG realiza simulações 
baseando-se em vetores aleatórios, calculando valores para as saídas primárias. Para todas 
as falhas identificadas, valores constantes podem ser aplicados, a fim de propagá-los ao 
longo de um caminho. Se este estímulo muda o comportamento do circuito (considerando 
o resultado da simulação), a falha é testável, caso contrário é dita não-testável. A 
simulação foi organizada de modo que um conjunto de vetores aleatórios possa ser 
simulado de forma paralela. Após isto, os valores que ativam as falhas são aplicados 
separadamente, garantindo maior eficiência na propagação. Em todas as iterações, um 
determinado número de vetores aleatórios são simulados em paralelo e todos os valores das 
saídas das portas são armazenados. Então, para todas as falhas de colagem que ainda não 
possuem confirmação de serem testáveis ou não, constantes de n bits são propagadas. Se 
qualquer dos n bits de qualquer saída primária mudar seu valor, as falhas são testáveis. 
Normalmente, o RTG prova que 90% ou mais das falhas existentes são testáveis, 
diminuindo a complexidade inicial do problema. 

Como etapa final, ocorre a aplicação do algoritmo-D [ROT 66][ABR 90], que 
nesta abordagem foi implementado com restrições. Como o tempo de execução é 
exponencial em relação ao tamanho do circuito, foi imposta uma restrição que controla o 
tempo gasto para computar uma determinada falha. Caso não seja possível concluir se uma 
falha não é testável dentro do limite temporal imposto, a falha é declarada como testável. 
Com isso, infelizmente perde-se uma oportunidade de otimização, mas o circuito continua 
consistente. Este controle temporal sobre cada falha permite que se tenha uma boa relação 
entre o tempo de execução e a qualidade do circuito. Conseqüentemente, para remover um 
maior número de redundâncias, basta aumentar o tempo de avaliação para cada falha. 

De um modo geral, o algoritmo apresenta resultados bons, considerando a 
quantidade de redundâncias removidas em um curto espaço de tempo (poucos minutos para 
grandes circuitos). Consegue-se sintetizar um circuito com um milhão de nós internos em 
aproximadamente 30 minutos. O maior problema deste algoritmo é que fatalmente após a 
aplicação do algoritmo, ainda permanecerão conexões redundantes no circuito. 

 
 

3.4 Conclusão 
 
Existe uma diversidade de algoritmos para identificação e remoção de 

redundâncias. No entanto, muitos destes algoritmos não são capazes de atuar sobre 
circuitos muito grandes devido a limitações computacionais. Isto ocorre principalmente 
porque estas abordagens tentam fazer remoção total de redundâncias de um circuito e este 
é um problema considerado NP-difícil. Métodos como o algoritmo proposto por Berkelaar 
evitam os problemas computacionais, mas não garantem remoção total de redundâncias. 
Com base nos aspectos levantados neste capítulo, pode-se dizer que atualmente não existe 
um algoritmo bastante eficiente que derive um circuito sem redundâncias. Existem vários 
aspectos que podem ser explorados nesta área, abrindo espaço para novas pesquisas. Este é 
um grande fator motivador para a realização deste trabalho, que propõe um novo algoritmo 
para remoção de redundâncias, que será apresentado no próximo capítulo. 
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4 Formalização do Algoritmo Proposto 
 
 

4.1 Resumo 
 
Este capítulo apresenta um novo algoritmo para remoção de redundâncias, 

garantindo remoção total de redundâncias sem aumentar o atraso de um circuito-alvo. 
Além disso, serão abordados diferentes algoritmos para análise de alcançabilidade de arcos 
de VPBDDs e políticas para duplicação de portas. 

 
 

4.2 Introdução 
 
O principal objetivo deste capítulo é apresentar um novo algoritmo para remoção 

de redundâncias, utilizando as propriedades de testabilidade dos VPBDDs. Os arcos não 
alcançáveis de um VPBDD correspondem a falhas de colagem não-testáveis em um 
circuito combinacional. A remoção destas falhas facilita a geração de teste (ATPG), traz 
melhorias na testabilidade funcional e elétrica do circuito e também, no caso do algoritmo 
implementado, o atraso do circuito não aumenta e pode levar a reduções significativas. 

O algoritmo para remoção de redundâncias que está sendo proposto neste trabalho 
utiliza técnicas para duplicações de portas lógicas e algoritmos para análise de 
alcançabilidade de arcos de VPBDDs. Existem diferentes abordagens para cada um destes 
tópicos, possibilitando algumas combinações com o objetivo de compor um algoritmo para 
remoção de redundâncias. Estas técnicas e algoritmos também serão discutidos no decorrer 
deste capítulo. 

 
 

4.3 Algoritmos para remoção de redundâncias: possibilidades 
 
De um modo geral, algoritmos para remoção de redundâncias são compostos de 

duas etapas: identificação de redundâncias e duplicação de portas para eliminação 
conforme a fig. 4.1. Observando a fig. 4.1a, nota-se que existe uma conexão redundante 
(saída da porta E), onde há uma falha de colagem não-testável em 0. Isto é evidenciado 
quando se realiza a duplicação das portas com fanout maior que um, como mostra o 
circuito da fig. 4.1b. Para remover a falha de colagem não-testável deste circuito, basta 
propagar o sinal da entrada primária A para a porta seguinte, pois 0 não é o valor de 
controle da porta OU. Como resultado de todo processo, obtém-se o circuito da fig. 4.1c, 
que não contém redundâncias. A etapa de identificação de redundâncias identifica falhas 
de colagem não testáveis do circuito, ou identifica caminhos não sensibilizáveis 
estaticamente (um implica na presença de outro conforme visto no capítulo 1). A etapa de 
duplicação de portas é necessária sempre que existirem portas com fanout maior que um. 
Estas portas pertencem a mais de um caminho dentro do circuito. Deste modo, o sinal 
gerado pela porta pode ser necessário para um dos caminhos e redundante para outros. 
Assim, o único modo de eliminar uma porta que é necessária para alguns caminhos e 
desnecessária para outros, é duplicar a porta e eliminar sua instância desnecessária. A 
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seguir serão discutidas as possibilidades para cada uma destas etapas, já que elas podem 
ser feitas de forma independente. 

 

 
         a) porta com fanout > 1                        b) circuito com porta duplicada        c) circuito sem redundâncias 
 

FIGURA 4.1 – Duplicação de uma porta lógica. 
 
 

4.4 Política de duplicação de portas 
 
Duas estratégias podem ser adotadas para o processo de duplicação de portas. 

Uma delas seria proceder de forma a duplicar todas as portas com fanout maior que um, 
gerando um circuito fanout-free. A outra estratégia seria duplicar apenas as portas com 
fanout maior que um, pertencentes ao caminho crítico do circuito. Estas duas políticas para 
duplicação de portas serão discutidas nos itens a seguir. 

 
4.4.1 Duplicação de todas as portas 

Computacionalmente, o processo de duplicação de portas lógicas é custoso tanto 
pelo aspecto temporal (tempo de execução do algoritmo), quanto para a área de 
armazenamento do circuito (memória). Esta estratégia pode Ter resultados catastróficos 
para o processamento de grandes circuitos, principalmente pelo consumo de memória. 

O circuito da fig. 4.2 possui algumas portas com fanout maior que um. A porta 
lógica com fanout igual a dois, mais à direita (próxima a saída do circuito), tem como fanin 
uma porta que também tem fanout igual a dois. Logo, uma seqüência de duplicações, gera 
um aumento significativo na área do circuito. Quando uma porta do circuito é duplicada, 
outras portas podem aumentar seu fanout, sendo que estas também deverão ser duplicadas. 
O circuito mostrado na fig. 4.3 ilustra este fato, que é conseqüência da duplicação total de 
portas sobre o circuito da fig. 4.2. O circuito resultante tem um acréscimo de seis portas 
após a duplicação. 

 

 
 

FIGURA 4.2 – Circuito com portas de fanout maior que um. 
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FIGURA 4.3 – Duplicação total de portas. 
 
A eliminação de redundâncias provavelmente reduzirá o número de portas e, além 

disso, após a remoção das redundâncias pode-se realizar um processo de verificação 
formal, a fim de partilhar (com fanout > 1) portas equivalentes que foram introduzidas 
pelo processo de duplicação. O problema não está diretamente ligado à área final do 
circuito, mas sim com o processo computacional para executar este tipo de algoritmo. A 
representação de um circuito pode ser inviabilizada pelo crescimento exagerado do circuito 
durante a duplicação das portas lógicas, devido ao consumo de memória física para o 
armazenamento. É claro que seria possível utilizar meios para garantir a representação do 
circuito, porém o fator tempo também passa a ser crítico neste caso. 

Contudo, a implementação deste algoritmo é simples e seu resultado facilita a 
construção de BDDs para representação do circuito, pois cada nodo do BDD corresponde 
ao número total de entradas de portas lógicas, que estão ligadas a entradas primárias (existe 
uma relação de um para um). Além disso, os circuitos fanout-free possuem boas 
propriedades no que diz respeito à testabilidade do circuito, além de facilitar o roteamento 
de células para ferramentas de geração automática de leiaute (síntese física). 

 
4.4.2 Duplicação das portas do caminho mais longo 

Conforme já discutido, processos de duplicação de portas são utilizados para 
eliminar falsos caminhos de um circuito combinacional. A duplicação total de portas pode 
ser inviável quando um circuito possui muitos falsos caminhos ou possui um grande 
número de portas lógicas. 

A duplicação de portas em algoritmos para remoção de redundâncias é necessária 
para eliminar falsos caminhos (e falhas de colagem não-testáveis) sem aumentar o atraso 
do circuito. Geralmente os falsos caminhos estão associados a portas com fanout maior que 
um. Mas nem todas as portas com fanout maior que um estão presentes em falsos 
caminhos. Logo, não seria necessário duplicar estas portas com o intuito de eliminar os 
falsos caminhos. 

Considerando o fato exposto acima, o processo de duplicação de portas poderia 
ser aplicado somente sobre os caminhos críticos do circuito. Neste caso, a remoção de 
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redundâncias é feita sobre cada caminho crítico do circuito, por uma seqüência de 
iterações. Desta forma, nem todas as portas com fanout maior que um seriam duplicadas. O 
circuito da fig. 4.4 é o resultado de uma duplicação de portas sobre o caminho mais longo 
do circuito da fig. 4.2. Neste exemplo já se constata que após a seqüência de duplicações, 
ainda existem portas com fanout maior que um. 

 

 
 

FIGURA 4.4 – Duplicação das portas pertencentes ao caminho mais longo não-
sensibilizável estaticamene. 

 
A construção de BDDs que respeitem a condição de manter a representação de 

portas lógicas com fanout maior que um é trivial. Em um circuito fanout-free, cada entrada 
primária corresponde a um nodo do BDD, de forma que pode haver ao menos duas 
seqüências de nodos duplicados que representam uma mesma função. Logo, para construir 
um BDD sem este tipo de representação dupla, seria necessário utilizar um algoritmo que 
verificasse esta equivalência durante a construção do BDD. Deste modo, o BDD é 
construído através de instâncias de sub-BDDs, que representam uma função que é 
compartilhada. Um algoritmo deste tipo é necessário para evitar que uma mesma seqüência 
de nodos (mesma função) seja armazenada em memória, minimizando o custo de 
armazenamento. 

 
4.4.3 Análise comparativa 

As duas estratégias para duplicação de portas apresentadas acima são eficazes 
para auxiliar na eliminação de falsos caminhos. Realizar a duplicação total de portas com 
fanout > 1 é um processo simples e de fácil implementação. Porém, esta estratégia 
fatalmente esbarra em limitações computacionais. Por outro lado, a utilização desta idéia 
facilita a manipulação do BDD. A fig. 4.5a mostra um VPBDD que representa um circuito 
fanout-free. Pode-se notar que existem seqüências de nodos que aparecem mais de uma vez 
e implementam a mesma função Booleana. Fica evidente a existência de informação 
redundante contida neste BDD. Os nodos extras contribuíram no consumo de memória e 
também no tempo de avaliação do BDD, além de dificultar a manipulação da estrutura. 

A estratégia que pode trazer benefícios, sobre algumas limitações computacionais, 
seria duplicar apenas as portas de caminhos não sensibilizáveis estaticamente. Tendo em 
vista a construção de um BDD, para gerar uma representação coerente de uma função é 
necessário que exista um atuador que gerencie todo o processo de construção da estrutura. 
Este gerenciamento deve ser capaz de evitar a catalogação de funções que já estariam 
alocadas em memória, evitando a redundância de informação armazenada. A fig. 4.5b 
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mostra um VPBDD, que representa a mesma função do VPBDD da fig. 4.5a, onde existe 
uma estrutura hierárquica capaz de referenciar conjuntos de nodos (sub-BDDs). No 
exemplo, existem nodos intermediários no VPBDD da função F, que são instâncias do 
VPBDD da função X. 

 

 
       a) Duplicação total                                                               b) Duplicação parcial 

 
FIGURA 4.5 – Representação de um circuito com VPBDDs. 

 
 

4.5 Algoritmos de detecção de redundâncias em um VPBDD 
 
Em um VPBDD existe pelo menos um caminho que passa por todos os nodos do 

grafo até um nodo terminal, considerando uma pesquisa de cima para baixo. Desta forma, 
sua estrutura permite que se faça uma análise de alcançabilidade de todos os arcos do 
VPBDD. A ocorrência de arcos não alcançáveis implica na existência de redundâncias na 
representação, isto é, como já discutido previamente, se um VPBDD é redundante, os 
circuitos derivados a partir desta estrutura também serão redundantes.  

Para sensibilizar um caminho em um circuito combinacional, todas as entradas 
laterais do mesmo devem manter valores não-controlantes para suas respectivas portas, 
possibilitando que um sinal possa ser propagado de uma entrada primária até uma saída 
primária. Analogamente, esta idéia pode ser associada a VPBDDs. Como a avaliação dos 
nodos do VPBDD se dá de cima para baixo, para que os nodos inferiores sejam atingidos, 
os nodos mais ao topo devem assumir valores não-controlantes. Conseqüentemente, a 
existência de arcos não alcançáveis implica em um caminho que não pode ser sensibilizado 
estaticamente e, portanto, existe uma redundância. 

A remoção de redundâncias é feita com a eliminação do nodo ao qual o arco não 
alcançável pertence. Um sub-grafo que é referenciado por um arco não alcançável também 
pode ser eliminado. Aplicando estas regras quando for necessário, pode-se garantir que 
todas as redundâncias serão eliminadas do BDD. 

X 



 

 

70

 

Um fator importante para a análise de alcançabilidade é a ordem em que as 
variáveis são avaliadas. É possível que mesmo havendo uma redundância em uma 
representação, ela não seja detectada devido à ordem dos nodos no BDD. Para garantir que 
não haja nodos não alcançáveis no VPBDD, é necessário reordená-lo, de modo que cada 
nodo seja avaliado ao menos uma vez, considerando que ele deve estar na parte mais 
inferior do BDD. A fig. 4.6 mostra o reordenamento do VPBDD redundante 1. Com o 
reordenamento, o nodo D passa a ser o último nodo do VPBDD. 

 

 
 

FIGURA 4.6 – Reordenamento de um VPBDD. 
 
É possível que arcos não alcançáveis sejam detectados mesmo quando eles não 

foram colocados na última posição para serem avaliados. Isto não impede que eles sejam 
identificados como não alcançáveis, visando uma futura remoção, que terá como 
conseqüência a eliminação de uma redundância. 

Existem diferentes maneiras de verificar a existência de redundâncias (falhas de 
colagem não-testáveis) em um VPBDD. No decorrer desta seção, serão discutidas três 
possibilidades de algoritmos destinados a identificar e remover redundâncias utilizando 
VPBDDs. 

 
4.5.1 Por varredura completa do grafo [REI 2000] 

A análise de alcançabilidade pode ser feita pesquisando todas as combinações 
possíveis para as variáveis da função representada, de acordo com os caminhos possíveis 
no VPBDD. A idéia do algoritmo é bastante simples e está dividida em três etapas. A 
primeira etapa faz um pré-processamento, atribuindo a todos os arcos do VPBDD a 
condição de não alcançáveis. A Segunda etapa realiza um pesquisa sobre o grafo, 
considerando os valores que cada variável assume (nodos do VPBDD). Esta pesquisa é 
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feita de forma recursiva, nodo a nodo, até que se chegue a um nodo terminal. Durante a 
análise, cada arco visitado recebe a condição de alcançável. Após testar todas as 
possibilidades de caminhos viáveis no VPBDD, ocorre a eliminação dos nodos que 
possuem arcos não alcançáveis. 

 

 
 

FIGURA 4.7 – Análise de alcançabilidade com o algoritmo de varredura. 
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A fig. 4.7 ilustra como o algoritmo procede durante sua execução. Os arcos 
representados por linhas tracejadas são os que possuem a condição de não alcançáveis. 
Para representar os arcos que já foram visitados, linhas finas são utilizadas. Cada iteração 
ativa um conjunto de arcos, que são representados pelas linhas em negrito. A figura mostra 
que o algoritmo esgota as possibilidades de caminhos viáveis no VPBDD e um arco 
permanece com a condição de não alcançável. Com base nesta análise o último nodo do 
VPBDD pode ser removido. Após a remoção deste nodo, o processo se repete (incluindo o 
reordenamento dos nodos), até que todos os nodos sejam avaliados como o último nodo do 
VPBDD. 

Este algoritmo se mostra eficiente para identificar e remover redundâncias. 
Todavia, determinar um vetor que viabilize um caminho para atingir o último nodo do 
BDD pode resultar em um grande esforço computacional, variando de acordo com a 
complexidade do VPBDD, determinada principalmente pelo número de nodos e caminhos 
possíveis no grafo. Como todos os nodos do VPBDD devem ser avaliados (como último 
nodo do VPBDD), o número de iterações necessárias para identificar os arcos não 
alcançáveis pode ser muito grande, comprometendo o tempo de execução do algoritmo.  

 
4.5.2 Por redução do grafo [REI 2000] 

O algoritmo apresentado na seção anterior realiza uma pesquisa sobre todos os 
nodos do BDD, no intuito de encontrar um caminho que chegue no último nodo do grafo, 
para então verificar a alcançabilidade dos arcos do nodo inferior. O número de nodos 
necessários para representar um circuito com um VPBDD pode ser grande. Além disso, 
podem existir inúmeras possibilidades para se atingir o último nodo do BDD, ou seja, é 
custoso determinar valores não controlantes para cada nodo. 

Visando minimizar o número de iterações e pesquisas exaustivas sobre o grafo, 
um outro algoritmo para análise de alcançabilidade foi proposto em [REI 2000], conforme 
mostra a fig. 4.8. A idéia básica deste algoritmo é aplicar redução sobre um VPBDD, 
determinando valores constantes para uma determinada variável da função. Desta forma, 
os nodos que assumem valores constantes podem ser eliminados, reduzindo a 
complexidade do BDD.  

Para realizar a análise de alcançabilidade sobre arcos, dois nodos especiais são 
inseridos no VPBDD (SN0 e SN1). Desta forma, os arcos do último nodo do BDD devem 
ser ligados aos nodos especiais, de acordo com a fig. 4.9. O algoritmo é aplicado de forma 
recursiva, considerando que após uma redução, se existem nodos especiais no VPBDD 
reduzido, o mesmo deve sofrer uma nova redução, até que se chegue a um VPBDD que 
seja simplesmente um nodo especial ou um VPBDD que não contenha nodos especiais. Se 
não houver a presença de um nodo especial nas representações finais, o arco da 
representação inicial, que está ligado ao nodo ausente, é identificado como não alcançável. 
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Status VPBDD_verifica_arcos_não_alcançáveis(VPBDD) 
{ 
if (contém_nodos_especiais_e_variáveis_não_avaliadas(VPBDD)==false) 
   return status; 
else 
   { 
   escolhe variável V a partir do VPBDD; 
   VPBDD0=reduz(VPBDD, V=0); 
   if (VPBDD0==SN0) 
      arco0_é_alcançável(status); 
   if (VPBDD0==SN1) 
      arco1_é_alcançável(status); 
   if (ambos_são_alcançáveis(status)==true) 
      return status; 
   else 
      status= VPBDD_verifica_arcos_não_alcançáveis(VPBDD0) 
   VPBDD1=reduz(VPBDD, V=1); 
   if (VPBDD1==SN0) 
      arco0_é_alcançável(status); 
   if (VPBDD1==SN1) 
      arco1_é_alcançável(status); 
   if (ambos_são_alcançáveis(status)==true) 
      return status; 
   else 
      status= VPBDD_verifica_arcos_não_alcançáveis(VPBDD1) 
   } 
} 
 

FIGURA 4.8 – Algoritmo proposto por [REI 2000]. 

 
FIGURA 4.9 – Nodos especiais em um VPBDD. 
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FIGURA 4.10 – Aplicação do algoritmo de redução para análise de alcançabilidade. 
 
A fig. 4.10 ilustra o andamento do algoritmo, tendo como base inicial o VPBDD 

da fig. 4.9. Neste caso, a primeira variável escolhida para aplicar a redução foi a variável 
D. Após a primeira iteração obtém-se os VPBDDs para D=0 e D=1, sendo que cada um 
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deles contém um dos nodos especiais. Logo, o processo de redução deve ser aplicado 
novamente para ambos BDDs através da escolha de uma nova variável. Na Segunda 
iteração, a variável B foi escolhida para aplicar o processo de redução sobre os dois 
VPBDDs gerados pela iteração anterior (D=0 e D=1). Agora quatro novos VPBDDs são 
gerados, sendo que dois deles (D=0|B=0 e D=1|B=0) não possuem nodos especiais e os 
outros dois (D=0|B=1 e D=1|B=1) possuem estes nodos. O processo de redução continua 
somente sobre os BDDs que possuem nodos especiais e portanto, a variável A é a próxima 
escolhida para a redução. Desta forma, mais quatro representações são geradas, onde 
apenas uma delas (D=0|B=1|A=1) possui um nodo especial (SN1). Neste ponto de 
execução, o algoritmo conclui que o nodo especial SN0 não é alcançável e 
conseqüentemente, o arco do VPBDD original (fig. 4.9) que leva a este nodo, não é 
alcançável. 

Todo processo descrito acima garante apenas a identificação dos arcos do último 
nodo do VPBDD. Conseqüentemente, todos os nodos do VPBDD devem ser colocados na 
última posição do BDD (último nodo a ser avaliado em um processo top-down), utilizando 
um processo de reordenamento do BDD. Desta forma, pode-se garantir que todos os arcos 
serão avaliados, a fim de identificá-los como alcançáveis ou não. 

 
4.5.3 Por equação de SAT 

A utilização de algoritmos para satisfiabilidade Booleana (SAT) está cada vez 
mais presente em aplicações para automatização de projeto eletrônico, bem como em 
diversas áreas da ciência e engenharia da computação. Nos últimos anos, novos e eficientes 
algoritmos para SAT foram desenvolvidos, permitindo a solução de muitos problemas. 

Os algoritmos de SAT são muito utilizados em aplicativos para síntese lógica de 
circuitos digitais. Este tipo de algoritmo diz se uma função Booleana pode ser satisfeita ou 
não, isto é, se a função pode assumir o valor Booleano 1 ou não. Considerando este fato, os 
arcos não alcançáveis de VPBDDs podem ser identificados utilizando algoritmos de SAT. 
Neste caso, para realizar este processo de identificação dos arcos do BDD, são necessárias 
mudanças na representação. Como os métodos apresentados nas seções anteriores, o 
algoritmo para verificação de alcançabilidade por equações de SAT também depende de 
processos de reordenação, ou seja, somente um dos arcos (neste caso) do último nodo do 
BDD é avaliado. Aplicando as transformações necessárias sobre o VPBDD à esquerda na 
fig. 4.11 (considerando o arco 1 do último nodo da representação), obtém-se o VPBDD 
modificado também mostrado na fig. 4.11. No BDD derivado existe somente um arco que 
leva ao nodo terminal 1. Desta forma, se a função representada por este BDD for satisfeita 
pelo algoritmo de SAT, o arco que leva ao nodo terminal 1 é alcançável, caso contrário, ele 
não é alcançável. 

Existem pacotes de algoritmos para SAT, que são capazes de avaliar uma função a 
partir de uma descrição que a define. Em [DIM 93] foi sugerido um formato para definir 
um problema, onde está representada uma função Booleana. Esta iniciativa foi tomada com 
o intuito de padronizar o formato de descrição para problemas de SAT. A fig. 4.11 mostra 
este formato, em uma descrição para a função representada pelo VPBDD modificado. O 
caracter c indica que a linha é um comentário. Já o caracter p indica o início da definição 
do problema. O número ao lado da palavra sat representa o número de variáveis 
pertencentes à função que será descrita. Por fim, se dá a descrição da função propriamente 
dita. 
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Considerando a utilização de um pacote de algoritmos para SAT, pode-se propor 
um algoritmo para identificação de arcos não alcançáveis de VPBDDs. Neste algoritmo 
estariam agregados um processo de reordenamento, outro para realizar as transformações 
no VPBDD original e ainda um método para extrair a lógica do VPBDD, que seja capaz de 
gerar um arquivo no formato apresentado em [DIM 93]. Após a transformação do VPBDD, 
pode-se gerar a descrição do problema de SAT e então se utilizaria um algoritmo para 
SAT. Com base no resultado do algoritmo de SAT, pode-se determinar se um arco é 
alcançável ou não. Desta forma, testando todos os arcos do BDD, pode-se identificar se 
existem arcos não alcançáveis em um VPBDD. 

 

 
 

FIGURA 4.11 – Transformação de um VPBDD para aplicação de SAT. 
 

4.5.4 Por ATPG externo 
 
Métodos de remoção de redundâncias que atuam diretamente sobre uma rede de 

portas Booleanas, necessitam de uma lista de falhas de colagem não testáveis em nodos 
desta rede. Este é o caso dos algoritmos propostos por [KEU 91] [BEM 2001]. Esta 
abordagem causa a dependência de um processo de ATPG externo. Cabe aqui ressaltar que 
o algoritmo aqui proposto elimina esta dependência. Outro ponto importante é que a lista 
de falhas de colagem não testáveis é alterada cada vez que uma redundância é removida. 
Ou seja: uma vez feita a remoção de uma falha de colagem não testável é necessário 
validar as próximas falhas não testáveis da lista, para verificar se elas não se tornaram 
testáveis. Em [BEM 2001] esta confirmação das falhas não testáveis é feita com o 
algoritmo D, que é relativamente rápido e local. Porém novas faltas introduzidas, que não 
faziam parte da lista original não serão removidas. O uso de VPBDDs aqui proposto, 
garante que a lista de falhas tratada é sempre correta e atualizada. 
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4.5.5 Análise comparativa 
Nos itens anteriores foram discutidos três algoritmos para análise de 

alcançabilidade de arcos de VPBDDs. Todos os algoritmos dependem do reordenamento 
dos nodos do BDDs, a fim de garantir a identificação de todos os arcos não alcançáveis. 

O primeiro algoritmo abordado realiza uma pesquisa exaustiva (top-down) no 
grafo, com o intuito de encontrar um caminho que atinja o último nodo do VPBDD, para 
então testar os arcos do último nodo, considerando os valores assumidos previamente para 
todas as variáveis. Dependendo da complexidade do BDD, este algoritmo pode levar muito 
tempo para encontrar um caminho que leve ao último nodo. Este fator é agravado 
principalmente pelo número de backtrackings necessários neste tipo de pesquisa. Neste 
caso, o tempo de execução do algoritmo está diretamente ligado à complexidade do 
VPBDD. 

Considerando o fator tempo, surgiu uma outra proposta de algoritmo para análise 
de alcançabilidade, que consiste em aplicar reduções sobre uma representação, aplicando 
valores constantes para uma variável a cada iteração do algoritmo. Acredita-se que este 
algoritmo de redução pode ser mais rápido que o algoritmo que percorre o grafo, pois a 
cada iteração o número de nodos no BDD é reduzido. O tempo de execução deste 
algoritmo é proporcional ao número de variáveis da função.  

Uma outra possibilidade de algoritmo para análise de alcançabilidade é a 
utilização de algoritmos para SAT. Existem muitos algoritmos destinados a resolver 
problemas de SAT, que são bastante rápidos e eficientes. Da maneira que este algoritmo 
foi apresentado anteriormente, obviamente que seu tempo de execução fica comprometido, 
levando em consideração que seria necessário gerar arquivos intermediários para fazer a 
comunicação com um suposto pacote de algoritmos para SAT. Existe a possibilidade de 
empregar as técnicas de satisfiabilidade diretamente a função do VPBDD e desta forma, 
acredita-se que o ganho em tempo de processamento possa ser significativo. 

 
 

4.6 Combinações possíveis entre métodos 
 
Na seção 4.4 foram abordadas duas estratégias para duplicação de portas lógicas e 

na seção 4.5 três algoritmos para análise de alcançabilidade de arcos de VPBDDs. Cada 
uma das estratégias de duplicações de portas pode ser combinada com cada um dos 
algoritmos para análise de alcançabilidade. Estas possibilidades de combinações estão 
expressas na fig. 4.12. 

O método para remoção de redundâncias que utiliza a estratégia de duplicação 
total de portas e o algoritmo que percorre o grafo para análise de alcançabilidade foi 
implementado e será discutido no próximo item desta seção. O método que utiliza 
duplicação total de portas e o algoritmo de redução para análise de alcançabilidade possui 
uma implementação parcial, mas que é completamente viável e pode ser mais eficiente que 
a implementação atual. Pouco se sabe com relação às demais possibilidades de 
implementação. Existem algumas lacunas no que diz respeito à implementação destes 
algoritmos, que precisam ser esclarecidas para conclusões mais detalhadas. 
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FIGURA 4.12 – Combinações possíveis de técnicas aplicadas à remoção de redundâncias. 
 
 

4.6 Formalização do método 
 
O algoritmo proposto utiliza-se da relação entre os circuitos fanout-free e os 

VPBDDs. Esta relação é explorada através da correspondência um para um entre cada 
entrada primária de um circuito fanout-free, que é associada a um único nodo do VPBDD 
que a representa. Isto pode ser facilmente provado, considerando que existe uma 
correspondência direta entre os nodos do BDD e os literais da equação do circuito fanout-
free.  

Todo o procedimento do algoritmo de remoção de redundâncias é baseado nos 
dois teoremas descritos abaixo: 

 
Teorema 1: Existe uma correspondência única entre um caminho em um circuito 

fanout-free e um nodo em um BDD obtido por associações do tipo E/OU. 
 
Prova: Por definição, em um circuito fanout-free existe somente um caminho 

possível a partir de uma entrada primária (literal) até uma saída primária do circuito. Logo, 
todas a entradas primárias representam um caminho unívoco no circuito. Para toda entrada 
de uma porta qualquer do circuito fanout-free, existem duas possibilidades: elas podem ser 
uma entrada primária ou podem ser a saída de outra porta. Conseqüentemente: 

 
1. Se ela é uma entrada primária, ela gerará um nodo no BDD, associado com o 

caminho correspondente; 
2. Se ela é a saída de uma outra porta (nó intermediário do circuito), ela utilizará 

os nodos do BDD que correspondem à porta lógica que a precede, sem 
introduzir novos nodos no BDD. 
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Estas duas afirmações, quando aplicadas recursivamente a todas as portas do 
circuito fanout-free, levarão a um BDD onde cada literal introduz um nodo correspondente 
ao caminho univocamente representado. 

 
Teorema 2: Para um circuito fanout-free, cada variável correspondente a uma 

entrada primária do circuito pode controlar a saída do circuito de forma efetiva. Por outro 
lado, se este controle não for possível, existe uma falha de colagem não-testável neste 
caminho que parte de uma entrada primária até uma saída do circuito. 

 
Prova: Uma variável pode controlar uma saída primária se todas as entradas 

laterais no caminho de uma entrada primária até uma saída puderem ser configuradas para 
aplicar valores não-controlantes. Esta condição deve ser mantida para todas as portas do 
caminho que está sendo considerado. Como exemplo, pode-se considerar uma porta E de 
duas entradas, que está presente no caminho analisado, como mostra a fig. 4.13. As duas 
entradas da portas são chamadas de PI (entrada do caminho) e SI (entrada lateral), e a saída 
da porta é chamada de GO. A fim de possibilitar a ativação do caminho em questão, a 
entrada lateral SI deve estar no nível lógico 1 (valor não-controlante da porta E), 
independentemente do valor assumido por PI. Isto não será possível se PI=0→SI=0 ou 
PI=1→SI=0. A condição PI=0→SI=0 implica em SI ⊆ PI, conseqüentemente PI • SI=SI, 
pois existe uma falha de colagem em 1 no nodo PI. Por sua vez, a condição PI=1→SI=0 
implica que a saída GO da porta E está sempre em 1 e existe uma falha de colagem em 1 
no nodo GO. Um raciocínio semelhante pode ser desenvolvido para portas OU. Esta prova 
também pode ser estendida para portas com múltiplas entradas, considerando-se que o 
mapeamento tecnológico baseado em árvores de operadores preserva a testabilidade do 
circuito [DEV 94]. 

 

 
 

FIGURA 4.13 – Uma porta E pertencente a um caminho de um circuito combinacional. 
 
Corolário: As falhas de colagem em circuitos fanout-free podem ser utilizadas 

para simplificação do circuito, a fim de obter um circuito que não possua redundâncias. 
Como o circuito é fanout-free, as funções PI, SI e GO não são relevantes para o circuito e 
podem ser removidas sem prejudicar a funcionalidade do mesmo. 

 
O algoritmo que está sendo proposto explora o fato de que existe uma 

correspondência direta entre cada nodo do BDD e um literal da equação de um circuito 
fanout-free. Desta forma, existe uma única correspondência entre um nodo no BDD e um 
caminho do circuito (teorema 1). Além disso, o nodo mais abaixo de um VPBDD é 
avaliado somente se os nodos de cima atuarem como não-controlantes, possibilitando testar 
se todos os nodos (e conseqüentemente, todos os caminhos no circuito, devido à existência 
da relação única) podem controlar uma saída primária do circuito. Para identificar e 
remover os arcos não alcançáveis de um VPBDD pode-se utilizar o algoritmo que faz uma 
avaliação total do grafo (percorre todo grafo em busca de arcos não alcançáveis), que foi 
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apresentado na seção anterior. Ao verificar a existência de arcos não alcançáveis, o 
algoritmo acaba identificando nodos que sempre assumem o mesmo valor para a ordem em 
que está colocado. Estes nodos representam caminhos que não podem ser ativados e 
conseqüentemente podem ser removidos. A análise de alcançabilidade deve ser realizada 
sobre todos os nodos do BDD, considerando que cada nodo deve Ter sido avaliada pelo 
menos uma vez na última posição do grafo (nodo mais abaixo). Realizando o procedimento 
desta forma, o circuito resultante terá caminhos mais curtos. 

 
 

4.7 Etapas implementadas 
 
Considerando todos os fatos discutidos na seção anterior e também todo o 

potencial de representatividade de funções Booleanas através de VPBDDs, se propõe um 
novo algoritmo para remoção de redundâncias. Este algoritmo atua em três etapas (fig. 
4.14): geração do circuito fanout-free (construção da representação com VPBDD), 
remoção de redundâncias e verificação de equivalências. 

 

 
 

FIGURA 4.14 – Fluxograma do algoritmo proposto. 
 
O circuito redundante da fig. 4.15 será utilizado para explicar todo o processo de 

remoção de redundâncias, através da seqüência das etapas implementadas. Neste circuito, 
não é possível propagar uma transição 1→0 pelo caminho indicado pela linha tracejada, 
pois a aplicação deste evento, a partir da entrada primária D, faz com que a conexão em 
negrito tenha o valor lógico 0 e conseqüentemente, a saída F2 também o terá, pois zero é o 
valor controlante de uma porta E. Isto mostra que o caminho não é sensibilizável 
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estaticamente, tendo como conseqüência a existência de uma falha de atraso de caminho e 
também uma falha de colagem não-testável em 1 (s-a-1). 

 

 
 

FIGURA 4.15 – Circuito inicial, redundante e compactado. 
 

4.7.1 Geração do circuito fanout-free 
A primeira etapa do algoritmo é gerar um circuito fanout-free, duplicando todas as 

portas que possuem fanout maior que um. Observando o circuito da fig. 4.15, pode-se 
derivar o circuito da fig. 4.16, aplicando sucessivas duplicações de portas. O algoritmo 
para remoção de redundâncias, que está sendo proposto, utiliza VPBDDs para manipulação 
e representação de circuitos combinacionais. A construção dos VPBDDs pode ser feita 
nesta etapa do algoritmo, considerando que sua representação corresponde a um circuito 
fanout-free. Isto quer dizer que é possível construir um VPBDD, que represente um 
circuito fanout-free, a partir de uma descrição de um circuito que possua portas com fanout 
maior que um. 

 

 
 

FIGURA 4.16 – Circuito redundante fanout-free. 
 
A fig. 4.17 mostra a geração de VPBDDs a partir de uma descrição do circuito, no 

nível de portas lógicas (formato de descrição netblif). Observando a ilustração, pode-se 
notar que para cada porta lógica descrita, um VPBDD correspondente é gerado utilizando 
associações do tipo E/OU. Algumas destas estruturas possuem nodos que representam 
variáveis intermediárias do circuito, isto é, variáveis que representam fios internos do 
circuito, sendo que estas são descritas por outros BDDs. Observando o VPBDD de F1, por 
exemplo, constata-se a existência de dois nodos (N2 e N3), que são controlados por outros 
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BDDs. Todos os BDDs gerados inicialmente podem ser unidos, de forma que se obtenha 
uma representação única do circuito. A união destes BDDs é feita através de um processo 
de absorção, conforme mostra a fig. 4.18. Cada nodo de um BDD, que é controlado por 
outro BDD, é substituído pela representação que o controla. Sendo assim, considerando as 
representações iniciais da fig. 4.17, pode-se obter um VPBDD para cada saída do circuito 
(F1 e F2, fig. 4.15), aplicando um algoritmo recursivo que realiza as absorções. 
Comparando os BDDs resultantes do processo com o circuito fanout-free da fig.4.16, 
pode-se perceber que cada nodo corresponde a uma entrada primária do circuito. Logo, 
pode-se dizer que as representações realmente condizem com um circuito fanout-free. 

 

 
 

FIGURA 4.17 – Geração de VPBDDs utilizando associações E/OU. 
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FIGURA 4.18 – Concepção de um VPBDD por absorção. 
 

4.7.2 Remoção de redundâncias 
Este passo aplica remoção de redundâncias sobre VPBDDs, utilizando o algoritmo 

de varredura do grafo, apresentado na seção anterior. A representação de um circuito 
fanout-free através de VPBDDs, implica na existência de um BDD para cada saída do 
circuito, ou seja, cada saída primária do circuito identifica um BDD, que é totalmente 
independente dos demais (não compartilham sub-grafos). Para uma remoção total de 
redundâncias, todos os BDDs correspondentes a cada saída do circuito devem ser avaliados 
pelo algoritmo para identificação e remoção de arcos não alcançáveis. Vale lembrar que 
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todo processo para análise de alcançabilidade baseia-se na reordenação dos nodos do BDD. 
Este processo é muito mais simples que a reordenação de ROBDDs, pois em BDDs deste 
tipo, a ordem das variáveis tem impacto direto na estrutura do grafo e também influenciam 
no número de nodos de uma representação. Em VPBDDs a reordenação é feita utilizando a 
leis comutativas, aplicadas a uma estrutura hierárquica transparente, que garante uma 
representação consistente. As leis comutativas podem ser aplicadas sobre conjuntos de 
nodos de um VPBDD, pois estes estão associados por decomposições do tipo E/OU, 
tornando a representação mais flexível. 

Para exemplificar o processo de remoção de redundâncias, serão utilizados os 
VPBDDs de F1 e F2 (fig. 4.18) gerados pela etapa anterior do algoritmo. O BDD de F1 
não possui redundâncias, pois todas as variáveis aparecem apenas uma vez na 
representação. Considerando o BDD de F2, todos a os arcos são alcançáveis para a ordem 
de variáveis apresentada. Porém, ao reordenar este BDD, resultando na representação 
mostrada na fig. 4.19, dois arcos não alcançáveis são identificados. Após verificar todos os 
arcos deste VPBDD, pode-se aplicar uma rotina que remove os nodos que possuem arcos 
não alcançáveis. Desta forma, obtém-se os VPBDDs da fig. 4.20 ao final deste processo. 

A partir dos VPBDDs sem redundâncias é possível derivar circuitos sem 
redundâncias, aplicando decomposições do tipo E/OU sobre a representação. 
Conseqüentemente, para os BDDs da fig. 4.20, pode-se derivar o circuito da fig. 4.21, que 
não possui redundâncias e é fanout-free. Nota-se que duas portas lógicas foram eliminadas. 
Estas portas correspondem aos nodos eliminados no VPBDD de F2. 

 

 
 

FIGURA 4.19 – VPBDDs redundantes. 
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FIGURA 4.20 – VPBDDs sem redundâncias. 
 

 
 

FIGURA 4.21 – Circuito fanout-free, sem redundâncias. 
 

4.7.3 Verificação de equivalências 
O circuito resultante das duas primeiras etapas do algoritmo não possui 

redundâncias e é fanout-free. Um circuito fanout-free tem potencialmente um grande 
número de nós intermediários equivalentes. Logo, todas as portas que são equivalentes 
podem ser representadas unicamente, reduzindo o número total de portas lógicas do 
circuito. Este processo não introduz nenhum tipo de redundância no circuito, pois somente 
os nodos com as mesmas funções lógicas são compartilhados. A aplicação deste processo 
gerará um circuito com portas que possuem fanout maior que um (ou seja, o circuito deixa 
de ser fanout-free), tendo como conseqüência a redução da área do mesmo (reduz o 
número de portas). 

Para realizar o processo de verificação de equivalências, este algoritmo utiliza as 
propriedades de canonicidade dos ROBDDs. Os ROBDDs possuem uma representação 



 

 

86

 

única para uma função, considerando uma determinada ordem para as variáveis. Isto quer 
dizer que todos os sub-grafos equivalentes são compartilhados em um ROBDD. 
Conseqüentemente, portas lógicas que representam uma mesma função são catalogadas 
apenas uma vez no BDD. No algoritmo utilizado para verificação de equivalências (alguns 
destes algoritmos podem ser encontrados em [BEC 95][KUE 97][GAN 2000]), todas as 
portas do circuito são catalogadas em um pacote para construção de ROBDDs. Para tanto, 
foi utilizado o CUDD package [SOM 2002], que implementa um conjunto de funções para 
construção, avaliação e manipulação de ROBDDs. A idéia básica do algoritmo é passar 
uma função (de uma porta lógica) para o CUDD package, com o objetivo de receber um 
ponteiro para o ROBDD que representa a função catalogada. Ao tentar catalogar uma 
função que é equivalente à outra já catalogada, o CUDD percebe que já existe um BDD 
com uma estrutura equivalente e, desta forma, retorna um ponteiro para estrutura que já 
estava catalogada. Baseando-se neste princípio, quando duas redes do circuito 
compartilham o mesmo ROBDD, elas são ditas equivalentes. Isto pode ser visto na fig. 
4.22. Aplicando este processo para todas as portas do circuito, todas as equivalências 
podem ser detectadas. 

 

 
 

FIGURA 4.22 – Verificação de equivalências com ROBDDs. 
 
O circuito da fig. 4.23 é o resultado da verificação de equivalências, a partir do 

circuito da fig. 4.21. Pode-se perceber que o atraso do circuito resultante (3 portas em série 
no caminho crítico) diminuiu se comparado com o circuito redundante inicial (4 portas em 
série no caminho crítico). A área do circuito sofreu o aumento de uma porta lógica, que é 
conseqüência da representação fanout-free. 
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FIGURA 4.23 – Circuito compactado e sem redundâncias após a verificação de 
equivalências. 

 
 

4.8 Conclusão 
 
Este capítulo apresentou um novo algoritmo para remoção de redundâncias em 

VPBDDs, utilizando um algoritmo para análise de alcançabilidade de seus arcos. Este 
algoritmo possui as seguintes propriedades: 

 
1. Devido ao teorema 1 e 2, a eliminação de falhas de colagem produzirá um 

circuito que não possui apenas redundâncias para falhas de colagem não 
testáveis, mas também para falhas de atraso de caminho (path-delay faults). 
Esta é uma vantagem sobre o algoritmo KMS [KEU 91], que é capaz de tratar 
apenas falhas de colagem. 

2. Considerando o teorema 1, a remoção de redundâncias pode selecionar 
adequadamente as redundâncias que serão eliminadas primeiramente, de 
acordo com o impacto no atraso final do circuito. Logo, o algoritmo é capaz de 
produzir circuitos que são robustamente testáveis para falhas de atraso de 
caminho [DEV 94] sem aumentar o atraso. 

3. A remoção de redundâncias tem efeito sobre as falhas de um circuito. Então em 
algoritmos tradicionais para remoção de redundâncias, toda vez que uma falha 
é eliminada, uma ferramenta de ATPG deve ser usada para atualizar a lista de 
falhas do circuito. O algoritmo que está sendo proposto não depende de uma 
ferramenta de ATPG externa e as falhas de colagem não-testáveis são 
verificadas diretamente sobre as estruturas que representam o circuito 
(VPBDDs). 

 
A primeira versão deste algoritmo para remoção de redundâncias pode Ter 

problemas no que diz respeito ao tempo de execução do algoritmo (algoritmo que percorre 
o grafo) e também problemas relativos ao consumo de memória, devido à geração do 
circuito fanout-free. A implementação deste algoritmo foi feita desta forma porque é o 
meio mais simples de realizar remoção de redundâncias com VPBDDs. Tudo partiu da 
hipótese de provar que é possível remover redundâncias a partir de VPBDD, sem aumentar 
o atraso de um circuito-alvo. Como foi visto, também neste capítulo, existem outras 
técnicas que podem ser empregadas na remoção de redundâncias, visando amenizar os 
problemas computacionais. 

Outro fator que merece atenção é o processo para verificação de equivalências. No 
algoritmo proposto, um pacote para construção de ROBDDs é utilizado. Em [ASH 91b] se 
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explora o fato de que o tamanho de BDDs, em que as variáveis podem ser lidas mais de 
uma vez (VPBDDs), pode ser menor do que o tamanho de um ROBDD, considerando que 
o objetivo é aplicar verificação de equivalências. Este pode ser um outro ponto a ser 
explorado para criar um algoritmo que não possua nenhuma dependência de algoritmos 
externos. 
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5 Análise de Resultados 
 
 

5.1 Resumo 
 
Este capítulo mostra os resultados obtidos a partir de um protótipo que 

implementa o algoritmo descrito no capítulo anterior. Com base em um conjunto de 
circuitos, será mostrado como o algoritmo de remoção de redundâncias afeta a estrutura 
dos circuitos, considerando critérios como área, desempenho e testabilidade. 

 
 

5.2 Introdução 
 
Para fins de provar a funcionalidade do algoritmo descrito no capítulo anterior, 

um protótipo foi implementado utilizando a linguagem C++. O algoritmo proposto possui 
três etapas básicas: duplicação de portas, remoção de redundâncias e verificação de 
equivalências. Os algoritmos para duplicação de portas e remoção de redundâncias foram 
implementados de forma integrada, pois a duplicação de portas do circuito original surge 
naturalmente com a representação do circuito através de VPBDDs. A entrada do programa 
é um netlist de portas lógicas no formato netblif [SIS 92]. A partir da descrição do circuito 
(netblif) são gerados os VPBDDs para cada função que compõe cada saída do circuito. 
Após a remoção de redundâncias, obtém-se um netlist que descreve um circuito sem 
redundâncias, porém fanout-free. 

A terceira etapa do algoritmo proposto é uma rotina para verificar equivalências 
de portas lógicas em um circuito combinacional. Este algoritmo utiliza ROBDDs para 
realizar a verificação formal, partindo de uma descrição do circuito, no formato netblif. A 
partir desta idéia o algoritmo foi implementado pelo bolsista de iniciação científica 
Vinicius Pazutti Correia [COR 2002]. Este algoritmo foi implementado de forma que possa 
ser aplicado a qualquer circuito combinacional descrito no formato netblif. O resultado 
deste programa é um arquivo netblif, que descreve um circuito em que existe lógica 
compartilhada (portas com fanout maior que um). 

Com a integração dos algoritmos envolvidos em todo processo para remoção de 
redundâncias, um conjunto de exemplos foi concebido de forma a validar as 
implementações e também comprovar a veracidade das constatações teóricas expressas 
anteriormente.  

 
 

5.3 Descrição dos exemplos 
 
Baseando-se em exemplos utilizados por autores de outros métodos para remoção 

de redundâncias, um conjunto de exemplos foi selecionado a fim de validar a proposta 
deste trabalho e também gerar resultados que pudessem ser comparados com outros 
métodos de forma coerente. 

Keutzer [KEU 91] utiliza um conjunto de descrições de somadores do tipo carry-
skip para validar seu método de remoção de redundâncias. Estas descrições não fazem 
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parte dos benchmarks para síntese lógica ISCAS’85. Desta forma, foi necessário 
implementar as descrições destes circuitos, mantendo a idéia de realizar comparações entre 
os métodos. Um dos circuitos utilizados por Keutzer é um somador carry-skip de 2 bits, 
que está descrito em um esquemático em [KEU 91]. Além deste circuito, outras três 
versões de somadores carry-skip (um de 4 bits e outras duas de 8 bits), três versões de 
somadores ripple carry (2,4 e 8 bits), duas versões de somadores carry lookahead (2 e 4 
bits), três multiplicador array (2,3 e 4 bits) e os circuitos 9sym e são2 (ISCAS’85) são 
utilizados para validação do método. Os circuitos dos carry skip para 4 e 8 bits não estão 
descritos explicitamente em [KEU 91], porém eles podem ser derivados da descrição do 
somador de 2 bits. De fato, existe uma descrição de como associar blocos menores para 
implementar os demais circuitos utilizados nesta abordagem, sendo que estes serão 
detalhados de forma mais clara no decorrer desta sessão. 

 

 
 

FIGURA 5.1 – Somador carry-skip de 2 bits, redundante. 
 
A fig. 5.1 mostra o esquemático do somador carry-skip de 2 bits (csa2_2). Nota-se 

que portas do tipo OU-exclusivo (XOR) e multiplexadores (MUX) são representados de 
forma expandida, pois o algoritmo proposto trata apenas portas do tipo E, OU e inversores. 
Este é um típico exemplo de que otimizações para melhoria de desempenho podem 
introduzir redundâncias em um projeto. Com o intuito de tornar a propagação do sinal de 
carry (c0) mais rápida, adiciona-se um multiplexador que gera o sinal c2. Porém, esta 
adição introduz redundâncias no circuito, conforme destaca a fig. 5.1 (s-a-0 e s-a-1). A 
ocorrência de falhas nestas conexões faz com que seja inútil a tentativa de realizar a 
aceleração de propagação do sinal de carry. No entanto, o comportamento lógico do 
circuito permanece correto e desta forma, as falhas de colagem assinaladas não são 
testáveis. 

A partir do esquemático do somador carry-skip de 2 bits, a descrição do circuito 
no formato netblif é trivial. Um circuito para um somador carry-skip de 4 bits (csa4_4) 
pode ser construído de forma similar ao carry-skip de 2 bits, serializando um conjunto de 
somadores completos e acrescentando um conjunto de portas do tipo E, as quais realizam a 
lógica de seleção do multiplexador de propagação do sinal de carry. O esquemático do 
somador carry-skip de 4 bits está sendo mostrado na fig. 5.2. 
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FIGURA 5.2 – Esquemático do somador carry-skip de 4 bits. 
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Os somadores de 8 bits podem ser construídos a partir dos blocos básicos 
apresentados anteriormente, sendo um composto por quatro blocos de somadores carry-
skip de 2 bits (csa8_2 – fig. 5.3) e o outro, composto por dois blocos de somadores carry-
skip de 4 bits (csa8_4 – fig. 5.4). Ambas versões de somadores de 8 bits são construídos, 
serializando os blocos com menor complexidade, de forma que o produto final se 
assemelha com a estrutura empregada a um somador ripple carry, porém existe um suporte 
para acelerar a propagação do sinal de carry, internamente aos blocos. 

 

 
 

FIGURA 5.3 – Esquema de blocos do somador carry-skip de 8 bits com blocos de 2 bits. 
 

 
 

FIGURA 5.4 – Esquema de blocos do somador carry-skip de 8 bits com blocos de 4 bits. 
 
O protótipo implementado foi aplicado ao conjunto de circuitos que foram 

descritos anteriormente. Convém salientar que todos os circuitos gerados passaram por um 
processo de validação funcional, para garantir a equivalência funcional do circuito original 
com o circuito resultante. Um método simples para realizar esta validação é unir a 
descrição do circuito original com a descrição resultante da remoção de redundâncias. A 
descrição de validação é feita de forma que as saídas correspondentes dos dois circuitos 
sejam ligadas a uma porta do tipo OU-exculsivo de duas entradas. Ao aplicar um processo 
de simplificação lógica sobre a descrição de validação, se os circuitos forem equivalentes, 
o resultado da simplificação será a extinção de todas as redes do circuito. Para realizar o 
processo de síntese sobre a descrição de validação, utilizou-se a ferramenta de síntese 
lógica SIS [SIS 92]. Ao final deste processo pôde se constatar que todos os circuitos 
gerados eram equivalentes aos circuitos originais correspondentes. 
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5.4 Efeitos do algoritmo sobre os circuitos combinacionais 
 
O algoritmo para remoção de redundâncias proposto neste trabalho é composto 

por três etapas que realizam processos distintos e afetam radicalmente a estrutura de um 
circuito (geração do circuito fanout-free, remoção de redundâncias e verificação de 
equivalências). Nesta seção serão discutidos os resultados obtidos pelo protótipo 
implementado, relatando o impacto de cada etapa do algoritmo sobre os circuitos 
combinacionais, tendo por base critérios como área, velocidade (atraso do circuito) e 
testabilidade. 

 
5.4.1 Efeitos sobre a área, em cada fase 

O comportamento do algoritmo, levando em conta o número de transistroes do 
circuito, está mostrado na tab. 5.1. A coluna “redundante, compactado” mostra o número 
de transistores do circuito original. A Segunda coluna, “redundante, fanout-free”, mostra o 
número de transistores do circuito fanout-free, resultante da primeira etapa do algoritmo. O 
número de transistores do circuito resultante do processo de remoção de redundâncias no 
VPBDD está mostrado na coluna “sem redundâncias, fanout-free”. A última coluna da 
tabela, “sem redundâncias, compactado”, expressa o número de transistores do circuito 
resultante de todas as etapas do algoritmo, considerando a aplicação do algoritmo para 
verificação de equivalências. Todos os dados foram extraídos de circuitos mapeados para 
uma biblioteca de células que se restringe a portas lógicas de duas entradas (NÃO-E e 
NÃO-OU) e inversores. 

 
TABELA 5.1 – Número de transistores durante o processo de remoção de redundâncias. 

 
Circuito Redundante, 

compactado 
Redundante, 
fanout-free 

Sem redundâncias, 
fanout-free 

Sem redundâncias, 
compactado 

csa2_2 106 246 154 126 
csa4_4 202 678 442 270 
csa8_2 424 7358 1570 562 
csa8_4 404 3406 1586 542 
cla2 100 194 154 126 
cla4 266 770 530 366 
ripple2 88 178 146 114 
ripple4 176 546 418 218 
ripple8 352 1858 1346 426 
mult2_2 64 104 64 56 
mult3_3 240 3292 400 284 
mult4_4 512 112416 2244 1316 
9sym 1648 2102 2102 1638 
são2 1278 2132 1924 1308 
Total 5860 135280 13080 7352 
Total % 100,00% 2308,53% 223,21% 125,46% 
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5.4.1.1 Geração do circuito fanout-free 
A primeira etapa do algoritmo (geração do circuito fanout-free), causa um 

aumento bastante significativo na área do circuito, pois elimina o compartilhamento da 
lógica combinacional. É válido lembrar que existe uma representação de um circuito 
fanout-free através de um VPBDD. 

 
5.4.1.2 Remoção de redundâncias 

O processo de remoção de redundâncias sobre o BDD acaba eliminando alguns 
nodos da estrutura, quando os arcos não alcançáveis são identificados. Conseqüentemente, 
extraindo um circuito desta representação reduzida, o número de portas lógicas será menor, 
se comparado com o circuito redundante fanout-free. Ao final desta etapa do algoritmo, o 
VPBDD ainda representa um circuito fanout-free. Este fenômeno pode ser observado, 
comparando os VPBDDs referentes à função que gera o sinal de carry para o somador 
csa2_2. A fig. 5.5 mostra a descrição do VPBDD antes da remoção de redundâncias. Esta 
representação possui 30 nodos que, mapeados para portas lógicas, somam o total de 41 
portas. Observando a descrição do VPBDD resultante da remoção de redundâncias (fig. 
5.6), constata-se que agora o BDD possui 13 nodos, que correspondem a 12 portas lógicas 
de duas entradas. Outro fator importante, que pode ser observado nestas figuras, é o fato do 
carry ser unate positivo. No VPBDD redundante, apareciam variáveis negadas na função. 
Já no VPBDD sem redundâncias, todas variáveis aparecem de forma direta (não estão 
negadas), de modo a refletir na equação final a natureza unate positiva da função de carry. 

 
5.4.1.3 Verificação de equivalências 

A última etapa do algoritmo visa a redução do número de portas do circuito, 
através do compartilhamento de funções equivalentes. No circuito fanout-free o potencial 
de equivalências é grande e neste caso, aplicando um algoritmo para verificação de 
equivalências se consegue uma redução significativa no número de portas lógicas do 
circuito. No caso do método implementado, após a remoção de redundâncias, um netlist de 
portas lógicas (descrição no formato netblif) é gerado a partir do VPBDD sem 
redundâncias. O algoritmo para verificação de equivalências lê uma descrição netblif e 
retorna uma descrição de um circuito compactado (que compartilha lógica). 

 
Mesmo com o processo de verificação de equivalências, o algoritmo pode gerar 

circuitos com um aumento significativo de área, se comparado com o circuito original. 
Este aumento está diretamente ligado à estrutura do circuito, sendo proporcional ao 
número de portas que possui fanout maior que um. Na geração do circuito fanout-free, 
todas as portas com fanout maior que um são duplicadas. Porém, muitas destas portas não 
possuem conexões redundantes, apesar de sofrerem duplicações. O algoritmo para remoção 
de redundâncias só elimina portas lógicas que possuem falhas de colagem em suas entradas 
ou saídas. Desta forma, muitas destas portas duplicadas permanecem no circuito após a 
remoção de redundâncias. Muitas vezes a remoção de redundâncias acaba modificando a 
estrutura do circuito, fazendo com que porções do circuito que eram equivalentes quando 
foram duplicadas, não sejam mais. Por este motivo, em muitos casos a área final do 
circuito (número de transistores) aumenta em relação ao circuito original. Uma solução 
para minimizar este problema poderia ser a adoção da estratégia de duplicação parcial, ou 
seja, duplicar apenas as portas pertencentes aos caminhos que não são estaticamente 
sensibilizáveis. O aumento da área do circuito não é uma regra geral, ou seja, para alguns 
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casos, a área do circuito resultante pode diminuir. Este fato pode ser observado nos 
seguintes circuitos: 9sym e são2. 

 
** BDD3 ****************************************************** 
Nodo: 0 Var: 2 p0: 9 p1: 1 
Nodo: 1 Var: 4 p0: 2 p1: 3 
Nodo: 2 Var: 3 p0: 3 p1: 5 
Nodo: 3 Var: 4 p0: 9 p1: 4 
Nodo: 4 Var: 3 p0: 5 p1: 9 
Nodo: 5 Var: 6 p0: 6 p1: 7 
Nodo: 6 Var: 5 p0: 7 p1: T1 
Nodo: 7 Var: 6 p0: 9 p1: 8 
Nodo: 8 Var: 5 p0: T1 p1: 9 
Nodo: 9 Var: 2 p0: 14 p1: 10 
Nodo: 10 Var: 4 p0: 11 p1: 12 
Nodo: 11 Var: 3 p0: 12 p1: 16 
Nodo: 12 Var: 4 p0: 14 p1: 13 
Nodo: 13 Var: 3 p0: 16 p1: 14 
Nodo: 14 Var: 3 p0: 20 p1: 15 
Nodo: 15 Var: 4 p0: 20 p1: 16 
Nodo: 16 Var: 6 p0: 17 p1: 18 
Nodo: 17 Var: 5 p0: 18 p1: 22 
Nodo: 18 Var: 6 p0: 20 p1: 19 
Nodo: 19 Var: 5 p0: 22 p1: 20 
Nodo: 20 Var: 5 p0: T0 p1: 21 
Nodo: 21 Var: 6 p0: T0 p1: 22 
Nodo: 22 Var: 4 p0: 23 p1: 24 
Nodo: 23 Var: 3 p0: 24 p1: 26 
Nodo: 24 Var: 4 p0: T1 p1: 25 
Nodo: 25 Var: 3 p0: 26 p1: T1 
Nodo: 26 Var: 6 p0: 27 p1: 28 
Nodo: 27 Var: 5 p0: 28 p1: T0 
Nodo: 28 Var: 6 p0: T1 p1: 29 
Nodo: 29 Var: 5 p0: T0 p1: T1 

F3 = ((v2.(((~v4.v3)+(v4.~v3)).((~v6.v5)+(v6.~v5))))+ 
+(((((v2.((~v4.v3)+(v4.~v3)))+(v3.v4)).((~v6.v5)+(v6.~v5)))+ 
+(v5.v6)).(((v4+~v3).(~v4+v3))+((v6+~v5).(~v6+v5))))) 
 
Numero de portas do sub-circuito: 41 
#INV: 12 #OR: 12 #AND: 17 
************************************************************** 

 
FIGURA 5.5 – VPBDD para a função do sinal de carry do csa2_2, antes da remoção de 

redundâncias. 
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** BDD3 ****************************************************** 
Nodo: 0 Var: 3 p0: 1 p1: 2 
Nodo: 1 Var: 4 p0: 5 p1: 2 
Nodo: 2 Var: 2 p0: 5 p1: 3 
Nodo: 3 Var: 5 p0: 4 p1: T1 
Nodo: 4 Var: 6 p0: 5 p1: T1 
Nodo: 5 Var: 5 p0: 6 p1: 7 
Nodo: 6 Var: 6 p0: 8 p1: 7 
Nodo: 7 Var: 3 p0: 8 p1: 10 
Nodo: 8 Var: 6 p0: T0 p1: 9 
Nodo: 9 Var: 5 p0: T0 p1: 10 
Nodo: 10 Var: 5 p0: 12 p1: 11 
Nodo: 11 Var: 6 p0: 12 p1: T1 
Nodo: 12 Var: 4 p0: T0 p1: T1 

F3=(((v3+v4).(v2.(v5+v6)))+((((v5+v6).v3)+(v6.v5)).((v5.v6)+v4))) 
 
Numero de portas do sub-circuito: 12 
#INV: 0 #OR: 6 #AND: 6 
************************************************************* 

 
FIGURA 5.6 – VPBDD para a função do sinal de carry do csa2_2, após a remoção de 

redundâncias. 
 

5.4.2 Efeitos sobre a velocidade, em cada fase 
O algoritmo que foi implementado tem por objetivo a remoção de redundâncias, 

sem aumentar o atraso de um circuito-alvo. O número de portas pertencentes ao caminho 
mais longo foi reduzido para todas as versões de somadores. Os resultados são mostrados 
na tab. 5.2. Estes resultados expressam a medido do atraso (em nano segundos) do 
caminho mais longo do circuito, via simulação SPICE. 

 
5.4.2.1 Geração do circuito fanout-free 

A primeira etapa do algoritmo não interfere na profundidade lógica do circuito. 
Esta etapa apenas duplica todas as portas lógicas que possuem fanout maior que um. O 
circuito resultante deste processo possui a mesma profundidade lógica do circuito original, 
mas a medida do atraso pode ter diferença se comparada com o circuito original, pois agora 
todas as portas lógicas têm fanout igual a um. Neste caso, o atraso do caminho mais longo 
é reduzido, pois o número de capacitâncias parasitas é reduzido com a diminuição do 
fanout. 

 
5.4.2.2 Remoção de redundâncias 

Considerando todas as etapas do algoritmo, o número de portas lógicas 
pertencentes ao caminho mais longo do circuito só será reduzido se este caminho não for 
sensibilizável estaticamente. Caso contrário, o atraso do circuito permanece o mesmo. Esta 
regra serve para todos os caminhos do circuito, ou seja, cada redundância removida 
significa pelo menos uma porta lógica a menos no caminho a que ela pertence.  

A fig. 5.7 mostra o circuito (mapeado com células E, OU e inversores) que gera o 
sinal de carry no somador csa2_2. As portas que estão marcadas fazem parte do caminho 
mais longo do circuito. Após a remoção de redundâncias, obtém-se o circuito da fig. 5.8. 
Pode-se observar que com a remoção de redundâncias, várias portas são eliminadas, 
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quando se deriva um circuito do VPBDD sem redundâncias. O caminho mais longo do 
circuito derivado possui cinco portas lógicas, enquanto que o circuito original possui nove. 

 
TABELA 5.2 – Caminho mais longo antes e depois da remoção de redundâncias. 

 
Atraso antes da 

remoção de 
redundâncias 

Atraso depois da 
remoção de 

redundâncias 

 
 

Circuito 
(ns) Nível lógico (ns) Nível lógico 

csa2_2 0,4930 9 0,3356 6 
csa4_4 0,7450 13 0,5820 10 
csa8_2 1,5850 27 0,7360 12 
csa8_4 1,3600 23 0,9900 16 
cla2 0,4145 8 0,3487 6 
cla4 0,5280 10 0,4700 8 
ripple2 0,4224 8 0,3488 6 
ripple4 0,6660 12 0,5840 10 
ripple8 1,1710 20 1,1380 18 
mult2_2 0,3827 7 0,2042 4 
mult3_3 1,0076 18 0,4679 8 
mult4_4 1,6446 29 0,8032 13 
9sym 0,9580 14 0,7269 11 
são2 0,7560 12 0,6190 10 

Total 12,1338 210 8,3543 138 
Total % 100,00% 100,00% 68,85% 65,71% 

 

 
 

FIGURA 5.7 – Circuito gerador do sinal de carry para o csa2_2. 
 

5.4.2.3 Verificação de equivalências 
Assim como o processo de geração do circuito fanout-free, a verificação de 

equivalência não aumenta o atraso do circuito original. Esta etapa do algoritmo apenas 
compartilha a lógica de alguns pontos circuito, formando novos cones lógicos. Este 
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processo não interfere na profundidade lógica do circuito, ou seja, a profundidade lógica 
será a mesma do circuito gerado pela etapa anterior do algoritmo. 

 

 
 

FIGURA 5.8 – Circuito gerador do sinal de carry para o csa2_2, após a remoção de 
redundâncias. 

 
5.4.3 Efeitos sobre a testabilidade, em cada fase 

O algoritmo implementado visa remover todas as falhas de colagem não-testáveis 
do circuito, melhorando a controlabilidade e a observabilidade do mesmo. Esta melhoria só 
se consegue após a etapa de remoção de redundâncias sobre os VPBDDs. 

 
5.4.3.1 Geração do circuito fanout-free 

Quando a representação fanout-free do circuito é gerada, cada entrada primária do 
circuito corresponde a um nodo no BDD. Conseqüentemente, existe um aumento da 
controlabilidade do circuito que está sendo representado. 

 
5.4.3.2 Remoção de redundâncias 

Baseando-se na controlabilidade oferecida pela representação fanout-free, a 
remoção total de falhas de colagem não-testáveis é garantida, considerando os algoritmos 
para análise de alcançabilidade apresentados previamente. Isto é assegurado porque para 
atingir o último nodo do VPBDD, os nodos que estão acima devem assumir valores não 
controlantes. Além disso, não havendo arcos não alcançáveis no último nodo, pode-se 
garantir a inexistência de falhas de atraso de caminho, pois se existe um caminho viável no 
grafo para atingir o último nodo e se o último nodo pode assumir qualquer valor Booleano, 
significa que é possível propagar qualquer tipo de evento a partir da entrada primária que o 
nodo representa. 

 
5.4.3.3 Verificação de equivalências 

Ao final da Segunda etapa pode-se garantir que o circuito gerado não possui 
redundâncias. Resta analisar se a etapa para verificação de equivalências introduz 
redundâncias no circuito. Após esta etapa, se obtém um circuito que possui portas com 
fanout maior que um. Apesar disso, não há introdução de redundâncias neste passo porque 
apenas as portas que possuem a mesma funcionalidade lógica são compartilhadas. Desta 
forma, não há interferência nas simplificações realizadas quando as redundâncias foram 
removidas. 
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5.5 Conclusão 
 
Este capítulo procurou discutir os resultados obtidos, em cada fase do algoritmo, 

explorando critérios como área, velocidade e testabilidade do circuito. Com base nos 
resultados expostos acima, pode-se concluir que o algoritmo para remoção de redundâncias 
comporta-se como esperado, comprovando as teorias estudadas. 

No que diz respeito ao atraso do circuito foi constatado que o algoritmo não 
aumenta o número de portas lógicas em série. Os resultados mostram que é possível 
aumentar a velocidade do circuito, quando as redundâncias do caminho mais longo do 
circuito são eliminadas. O impacto do algoritmo na área do circuito depende 
principalmente do número de portas lógicas que possuem fanout maior que um, ou seja, 
depende da estrutura do circuito. Existem casos em que a área pode diminuir, aumentar ou 
permanecer a mesma. Também é possível notar que os resultados obtidos para os circuitos 
aritméticos são bastante satisfatórios. Isto se deve principalmente ao fato de que a função 
do carry é unate positiva. 

Nesta abordagem, ficou claro que os circuitos gerados pelo algoritmo são 
completamente testáveis para falhas de colagem e para falhas de atraso de caminho. Ao 
fazer a análise de alcançabilidade, um vetor que sensibiliza um determinado caminho pode 
ser obtido. Com esta possibilidade, pode-se dizer que é possível gerar vetores de teste, com 
a utilização deste algoritmo. 

Com o processo de validação dos circuitos gerados, foi provado que o protótipo 
implementado é capaz de gerar circuitos sem redundâncias que são equivalentes 
(funcionalmente) aos circuitos originais. Pode-se constatar também, que o algoritmo 
proposto possui limitações, que já eram esperadas, conforme foi discutido no capítulo 
anterior. A intenção desta implementação é provar que é possível derivar circuitos sem 
redundâncias a partir de VPBDDs. 
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Conclusão 
 
 
Todas os aspectos abordados neste trabalho foram estudados a fim de 

proporcionar subsídios para desenvolver um algoritmo eficiente para remoção total de 
redundâncias em circuitos combinacionais. Este tipo de algoritmo está inserido no contexto 
da síntese lógica de circuitos digitais. Em geral, os algoritmos para síntese de circuitos 
digitais visam a melhoria de uma função custo, composta de quatro critérios: área, 
desempenho, potência e testabilidade. Normalmente estes algoritmos conseguem uma 
relação de compromisso para a otimização de dois critérios. Porém, alguns efeitos 
indesejáveis podem surgir quando algum destes critérios é otimizado. Foi demonstrado que 
redundâncias podem ser introduzidas quando se realizam otimizações para melhorar o 
desempenho de um circuito. Conseqüentemente, a testabilidade deste circuito é 
prejudicada. 

Os efeitos indesejáveis, provenientes da síntese dos circuitos, ocorrem porque 
algumas funções possuem propriedades específicas, tais como as funções unate. Um 
exemplo deste tipo de função é o sinal de carry de um somador completo. Uma função 
unate exige cuidados especiais para evitar a introdução de redundâncias. Muitos dos 
algoritmos para síntese lógica empregam a decomposição de Shannon para melhorar o 
desempenho de um circuito. A equação geral da decomposição de Shannon é expressa 
através de uma equação binate, que representa um multiplexador. As redundâncias sempre 
serão introduzidas nos circuitos quando uma equação binate é utilizada para representar 
uma função unate. 

Os Diagramas de Decisão Binária (BDDs) são um tipo estruturas de dados muito 
utilizadas em algoritmos para síntese lógica. Este tipo de estrutura representa uma função 
lógica e permite sua manipulação. A decomposição de Shannon também é utilizada para 
derivar circuitos a partir de BDDs. Infelizmente, os circuitos derivados a partir desta 
estrutura poderão ser redundantes, principalmente quando a decomposição de Shannon for 
utilizada. Foi demonstrado que nem todos tipos de BDDs são capazes de manter 
propriedades de testabilidade em uma representação de uma determinada função Booleana. 
A representação de uma função unate por um ROBDD impede a geração de um circuito 
multinível que não possua redundâncias, pois a decomposição de Shannon é utilizada para 
a realização deste processo. 

Existem estruturas de dados capazes de representar uma função de forma que as 
redundâncias sejam explícitas. Este é o caso dos VPBDDs, que possuem propriedades 
especiais que preservam características de testabilidade da função representada. Isto ocorre 
porque em um VPBDD existe uma correspondência direta entre um nodo do grafo e um 
caminho do circuito. Deste modo, nodos não alcançáveis representam caminhos não 
sensibilizáveis. Baseando-se nesta propriedade, foi proposto um novo algoritmo para 
remoção de redundâncias que deriva circuitos a partir de representações de funções 
Booleanas com VPBDDs onde todos os nodos são alcançáveis. Este algoritmo é capaz de 
gerar circuitos sem redundâncias, mesmo quando a função, que é representada pelo 
VPBDD, é unate. O algoritmo ainda garante que o atraso do circuito não aumenta após a 
remoção de redundâncias. A área dos circuitos resultantes pode aumentar, diminuir ou 
permanecer a mesma, considerando o número de portas lógicas utilizadas. Os circuitos 
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gerados não possuem falhas de colagem não testáveis, nem falhas de atraso de caminhos 
não testáveis. A remoção de redundâncias tem efeito sobre as falhas de um circuito. Então, 
em algoritmos tradicionais para remoção de redundâncias, toda vez que uma falha é 
eliminada, uma ferramenta de ATPG deve ser usada para atualizar a lista de falhas do 
circuito. O algoritmo proposto não depende de uma ferramenta de ATPG externa e as 
falhas de colagem não-testáveis são verificadas diretamente sobre os VPBDDs. 

Todos os resultados relativos à validação da implementação levam a crer que o 
algoritmo apresenta o comportamento desejado, comprovando a veracidade da teoria 
proposta. No que diz respeito ao desempenho do circuito foi constatado que o algoritmo 
não aumenta o seu atraso. Os resultados mostram que é possível aumentar a velocidade do 
circuito, quando as redundâncias do caminho mais longo do circuito são eliminadas. O 
impacto do algoritmo na área do circuito depende principalmente do número de portas 
lógicas que possuem fanout maior que um, ou seja, depende da estrutura do circuito. A 
aplicação deste algoritmo apresenta bons resultados para circuitos aritméticos. Isto se deve 
principalmente ao fato do carry ser uma função unate, o que pode introduzir redundâncias 
no circuito se esta propriedade (de ser unate) não for tratada adequadamente.  

A primeira versão deste algoritmo para remoção de redundâncias pode Ter 
problemas no que diz respeito ao tempo de execução do algoritmo (algoritmo que percorre 
o grafo) e também problemas relativos ao consumo de memória, devido à geração do 
circuito fanout-free. A implementação deste algoritmo foi feita desta forma porque é o 
meio mais simples de realizar remoção de redundâncias com VPBDDs. Todo o esforço 
realizado teve como princípio provar a teoria estudada. Conforme foi discutido, existem 
técnicas que podem ser empregadas para minimizar os problemas computacionais. Além 
das técnicas que foram mencionadas, existem outras possibilidades para acelerar a 
identificação de arcos não alcançáveis em VPBDDs. Outro fator que merece atenção é o 
processo para verificação de equivalências. No algoritmo proposto, um pacote para 
construção de ROBDDs é utilizado. Em [ASH 91b] se explora o fato de que o tamanho de 
BDDs em que as variáveis podem ser lidas mais de uma vez (caso dos VPBDDs), pode ser 
menor do que o tamanho de um ROBDD, considerando que o objetivo é aplicar verificação 
de equivalências. 

Acredita-se que muitas contribuições foram dadas no decorrer desta dissertação, 
tanto na formulação de novos conceitos como na descrição de problemas que podem ser 
pesquisados futuramente. Como foi mostrado, existem diferentes técnicas que podem ser 
aplicadas para a identificação de redundâncias com a utilização do VPBDDs. Cada etapa 
do algoritmo proposto pode sofrer otimizações para melhoria de desempenho, abrindo 
novos caminhos que poderão ser pesquisados, a fim de encontrar um algoritmo que seja 
realmente eficiente para remoção de redundâncias. O algoritmo proposto também abre 
possibilidades para a criação de outras ferramentas de CAD. Um gerador de circuitos 
aritméticos sem redundâncias pode ser construído, utilizando o processo de síntese 
empregado no algoritmo. Além disso, um VPBDD permite a geração de vetores que 
sensibilizam um determinado caminho do circuito. Esta possibilidade facilita a construção 
de uma ferramenta para análise de timing. Outra possibilidade seria a implementação de 
uma ferramenta para geração de teste, que incluiria a geração de lista de falhas, vetores de 
teste e cobertura de falhas. 
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