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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια παρουσίαση κάποιον παραδειγμάτων 

ασύρματων διεπαφων με την χρήση καρτών FPGA για να γίνει ποιο κατανοητό το πως 

αυτές θα βοηθήσουν στο μέλλον την περαιτέρω ανάπτυξη πολλών συστημάτων 

Έτσι η δομή της παρούσας διπλωματικής είναι:  

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στις ασύρματες επικοινωνίες και στα 

ασύρματα δίκτυα, την ιστορική τους εξέλιξη καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα τους. 

Το δεύτερο κεφάλαιο γίνεται συνοπτική παρουσίαση των ενσωματωμένων 

συστημάτων με έμφαση στο FPGA Spartan-3E Starter Board. Αναφέρονται οι 

ιδιότητες του, η αρχιτεκτονική και οι τρόποι σχεδιασμού και προγραμματισμού των 

FPGA, η γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως για τον προγραμματισμό τους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα έργο Capstone Wireless Network που βασίζεται 

σε FPGA.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα παράδειγμα γρήγορης αξιολόγηση ισχύος 

και απόδοσης  σε συστήματα ασύρματης επικοινωνίας που βασίζονται σε FPGA 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα όπου αφού συντάξαμε τον 

κώδικα σε VDHL γλώσσα, τον προσομοιώνουμε στο VIVADO και καταλήγουμε σε 

κάποια συμπεράσματα τόσο για απαιτήσεις χώρου και hardware όσο και για όριο                     

μέγιστης  συχνότητας λειτουργίας. Επίσης με την χρήση του προγράμματος ISE 14.7 

κάνουμε υλοποίηση του προγράμματος και κατεβάζουμε τα προγράμματα στην 

πλακέτα Spartan 3 και τα δοκιμάζουμε εάν τρέχουν. 

Τέλος παραθέτουμε κάποια τελικά συμπεράσματα για τις κάρτες FPGA 

 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διερεύνηση Υλικού, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, VDHL, 

FPGAs. 
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SUMMARY 

In this dissertation there is a presentation of some examples of wireless interfaces using 

FPGA cards to understand how they will help in the future the further development of 

many systems. So the structure of this dissertation is: The first chapter is an introduction 

to wireless communications and wireless networks, their historical development as well 

as their advantages and disadvantages. The second chapter provides a brief overview 

of embedded systems with an emphasis on the FPGA Spartan-3E Starter Board. It 

mentions its properties, the architecture and the ways of designing and programming 

FPGAs, the language that is commonly used for their programming. Chapter 3 presents 

an FPGA-based Capstone Wireless Network project. The fourth chapter presents an 

example of a rapid assessment of power and performance in FPGA-based wireless 

communication systems. In the fifth chapter we present an example where after we have 

written the code in VDHL language, we simulate it in VIVADO and come to some 

conclusions both for space and hardware requirements and for maximum operating 

frequency limit. Also, using the ISE 14.7 program, we implement the program and 

download the programs to the Spartan 3 board and test them if they are running. Finally, 

we present some final conclusions about FPGA cards 

 

 

KEY WORDS: Hardware Investigation, Telecommunication Systems, VDHL, FPGAs. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο -ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. 

1.1 Γενικά Ασύρματες Επικοινωνίες  

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ασύρματη μετάδοση που γίνεται με τη χρήση κεραιών εκπομπής 

και λήψης, έχει χαμηλό κόστος εγκατάστασης. Χρησιμοποιεί διάφορους τύπους κεραιών και 

επηρεάζεται άμεσα από το περιβάλλον διάδοσης που ποικίλλει και χαρακτηρίζεται από 

διάφορα φαινόμενα ανάκλασης, διάθλασης, σκέδασης και απορρόφησης. Αυτά τα 

φαινόμενα πηγάζουν από την ανομοιογένεια της επιφάνειας της γης και της ατμόσφαιρας 

που την περιβάλλει. Η γήινη επιφάνεια είναι μη επίπεδη και εμφανίζει διάφορα επίπεδα 

αγωγιμότητας ενώ η ατμόσφαιρα έχει σύσταση και διηλεκτρικές ιδιότητες που διαρκώς 

μεταβάλλονται καθότι επηρεάζονται από τη θερμοκρασία και την υγρασία[1]. 

Το όραμα των ασύρματων επικοινωνιών να υποστηρίξουν ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ 

ανθρώπων ή συσκευών είναι στο επίκεντρο των τηλεπικοινωνιών γενικότερα για τις 

επόμενες δεκαετίες και πολλά βήματα ήδη έχουν γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Με την 

υλοποίηση αυτού του οράματος στις τηλεπικοινωνίες θα γίνει δυνατή η χρήση και ανταλλαγή 

πληροφορίας με τη μορφή πολυμέσων με χρήση απλά και μόνο μιας μικρής συσκευής χειρός 

ή ενός φορητού υπολογιστή. Τα ασύρματα δίκτυα θα διασυνδέουν υπολογιστές χειρός,  

επιτραπέζιους καθώς και φορητούς οπουδήποτε μέσα σε ένα κτίριο με γραφεία,  σε μία 

πανεπιστημιούπολη ή ακόμα και σε μία καφετέρια . Μέσα στο σπίτι αυτά τα δίκτυα θα 

κάνουν εφικτή τη χρήση μιας νέας κατηγορίας "έξυπνων"  ηλεκτρονικών συσκευών που 

μπορούν να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και με το διαδίκτυο επιπλέον της παροχής 

συνδεσιμότητας μεταξύ υπολογιστών, τηλεφωνικών συσκευών και συστημάτων ασφαλείας. 

Τέτοια "έξυπνα" σπίτια μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας και 

τους ανάπηρους να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.[2] 

Οι διαφορετικές εφαρμογές των ασύρματων επικοινωνιών έχουν και διαφορετικές 

απαιτήσεις και ως εκ τούτου υπάρχει μία διάσπαση στον τομέα της βιομηχανίας σε αναφορά 

με τις ασύρματες εφαρμογές. Για παράδειγμα, οι φωνητικές εφαρμογές έχουν χαμηλές 

απαιτήσεις σε ρυθμούς δεδομένων (περί τα 20 Kbps ) και είναι ανεκτικές σε αρκετά υψηλούς 

ρυθμούς σφαλμάτων  (BER της τάξης του 10-3) αλλά η συνολική καθυστέρηση πρέπει να είναι 

μικρότερη από περίπου 30 msec  αλλιώς γίνεται αντιληπτό στο χρήστη. Από την άλλη, τα 

συστήματα επικοινωνιών δεδομένων τυπικά απαιτούν πολύ υψηλότερους ρυθμούς 

δεδομένων (1-100 Mbps ) και πολύ μικρούς ρυθμούς σφαλμάτων ( BER της τάξης του 10-8 

και όλα τα εσφαλμένα bits  πρέπει να αναμεταδοθούν) αλλά δεν έχουν σταθερές απαιτήσεις 

σε καθυστέρηση. Τα συστήματα με βίντεο πραγματικού χρόνου έχουν υψηλές απαιτήσεις σε 

ρυθμούς δεδομένων σε συνδυασμό με τους ίδιους περιορισμούς καθυστέρησης.  Αυτές οι 

διαφορετικές απαιτήσεις για τις διαφορετικές εφαρμογές καθιστούν δύσκολο να αναπτυχθεί 

ένα ασύρματο δίκτυο που να ικανοποιεί ταυτόχρονα και αποτελεσματικά όλες αυτές τις 

απαιτήσεις.[3] 
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1.2 Τι είναι τα ασύρματα δίκτυα 

Ως ασύρματο δίκτυο χαρακτηρίζεται το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, συνήθως, τηλεφωνικό ή 

δίκτυο υπολογιστών, το οποίο χρησιμοποιεί, ραδιοκύματα ως φορείς πληροφορίας.  Τα 

δεδομένα μεταφέρονται μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, με συχνότητα φέροντος η 

οποία εξαρτάται κάθε φορά από τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων που απαιτείται να 

υποστηρίζει το δίκτυο. Η ασύρματη επικοινωνία, σε αντίθεση με την ενσύρματη, δεν 

χρησιμοποιεί ως μέσο μετάδοσης κάποιον τύπο καλωδίου. Σε παλαιότερες εποχές τα 

τηλεφωνικά δίκτυα ήταν αναλογικά, αλλά σήμερα όλα τα ασύρματα δίκτυα βασίζονται σε 

ψηφιακή τεχνολογία και, επομένως, κατά μία έννοια, είναι ουσιαστικώς δίκτυα 

υπολογιστών.[4] 

Στα ασύρματα δίκτυα εντάσσονται τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, οι δορυφορικές 

επικοινωνίες, τα ασύρματα δίκτυα ευρείας περιοχής (WWAN), τα ασύρματα μητροπολιτικά 

δίκτυα (WMAN), τα ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN) και τα ασύρματα προσωπικά δίκτυα 

(WPAN). Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο αν και ως τηλεπικοινωνιακά μέσα είναι εκ φύσεως 

ασύρματα στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν συμπεριλαμβάνονται στα ασύρματα δίκτυα, 

καθώς η μετάδοση γίνεται προς πάσα κατεύθυνση χωρίς να υπάρχει κάποιο δομημένο 

«δίκτυο» τηλεπικοινωνιακών κόμβων (συσκευών) με τη συνήθη έννοια. Επιπλέον, τα 

μεταφερόμενα δεδομένα συνήθως είναι αναλογικά και, επομένως, δεν μπορούν να 

θεωρηθούν δίκτυα υπολογιστών.[5] 

 

1.3 Ασύρματα ∆ίκτυα –Πλεονεκτήματα 

Είναι γεγονός ότι τα πλεονεκτήματα των ασύρματων δικτύων είναι βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα [6] 

➢ Ευκολία χρήσης: Σήμερα, όλοι οι φορητοί υπολογιστές και τα περισσότερα 

κινητά τηλέφωνα είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία WiFi  που είναι αναγκαίο 

για απευθείας σύνδεση σε ένα ασύρματο δίκτυο LAN. Έτσι σε μία επιχείρηση 

οι εργαζόμενοι μπορούν να συνδέονται με ασφάλεια στους πόρους του δικτύου, 

από οπουδήποτε εντός της εμβέλειας κάλυψης του δικτύου.  Η περιοχή 

κάλυψης είναι κατά κανόνα οι εγκαταστάσεις της επιχείρησής, ωστόσο μπορεί 

να επεκτείνεται και σε περισσότερα κτίρια. 

➢ Φορητότητα: Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης μπορούν να παραμένουν 

συνδεδεμένοι στο δίκτυο, ακόμα και όταν δεν βρίσκονται στο γραφείο τους. Οι 

συμμετέχοντες σε συσκέψεις μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα και 

εφαρμογές. Οι πωλητές μπορούν να εντοπίζουν στο δίκτυο σημαντικές 

λεπτομέρειες από οποιαδήποτε τοποθεσία. 

➢ Παραγωγικότητα: Η πρόσβαση στις πληροφορίες και στις βασικές εφαρμογές 

οποιασδήποτε  εταιρείας υποστηρίζει το προσωπικό κατά τη διεκπεραίωση των 

εργασιών και ενθαρρύνει τη συνεργασία. Οι επισκέπτες αυτής  (όπως πελάτες, 

συνεργάτες ή προμηθευτές) μπορούν να έχουν πρόσβαση υψηλής ασφαλείας 

στο Internet και στα επιχειρηματικά δεδομένα τους.[7]  
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➢ Εύκολη ρύθμιση: Εφόσον δεν απαιτείται η τοποθέτηση καλωδίων σε ένα 

χώρο, η εγκατάσταση μπορεί να ολοκληρωθεί γρήγορα και οικονομικά. Τα 

ασύρματα δίκτυα LAN διευκολύνουν επίσης τη συνδεσιμότητα δικτύου σε 

δυσπρόσιτους χώρους, όπως οι αποθήκες ή οι εγκαταστάσεις εργοστασιακής 

παραγωγής 

➢ Δυνατότητα κλιμάκωσης: Καθώς οι επιχειρηματικές δραστηριότητές μιας 

επιχείρησης  αναπτύσσονται, ενδεχομένως να απαιτείται άμεση επέκταση του 

δικτύου της. Τα ασύρματα δίκτυα μπορούν κατά κανόνα να επεκταθούν με τον 

υπάρχοντα εξοπλισμό, ενώ ένα ενσύρματο δίκτυο ενδέχεται να απαιτεί 

επιπλέον καλωδίωση. 

➢ Ασφάλεια: Ο έλεγχος και η διαχείριση της πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυό 

μιας επιχείρησης είναι μέγιστης σημασίας για την επιτυχία του. Οι εξελιγμένες 

δυνατότητες της τεχνολογίας WiFi προσφέρουν ισχυρή προστασία, ώστε τα 

δεδομένα της να είναι εύκολα προσβάσιμα  μόνο από τους χρήστες στους 

οποίους επιτρέπετε η πρόσβαση. 

➢ Κόστος: Μπορεί να αποδειχθεί οικονομικότερη η λειτουργία ενός ασύρματου 

δικτύου LAN, το οποίο εξαλείφει ή μειώνει το κόστος καλωδίωσης σε 

περιπτώσεις μετακόμισης, αναδιάταξης ή επέκτασης γραφείων σε μία 

επιχείρησης . 

1.4 Ασύρματα ∆ίκτυα – Μειονεκτήματα 

H χρήση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ( ραδιοκυμάτων και υπέρυθρης 

ακτινοβολίας) για τη μεταφορά πληροφορίας κάνουν τα ασύρματα δίκτυα 

ευπρόσβλητα σε πολλά φαινόμενα παρεμβολής, τα οποία αλλοιώνουν την επικοινωνία 

των χρηστών. Τα κυριότερα από αυτά τα προβλήματα αναφέρονται παρακάτω:[8] 

➢ Παρεμβολή λόγω πολλαπλών διαδρομών: Σήματα που µμεταδίδονται είναι 

δυνατόν να συνδυαστούν µε ανακλώμενα σήματα από επιφάνειες ή εμπόδια 

που βρίσκονται στην ευθεία µμετάδοσης του σήματος. Το πρόβλημα αυτό 

προκαλεί ετεροχρονισμένες λήψεις του ίδιου σήματος λόγω των σημάτων που 

κάνουν µμεγαλύτερη διαδρομή λόγω αντανακλάσεων. Αυτό απαιτεί 

µμεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ από τον δέκτη ώστε να μπορεί να ξεχωρίσει 

τα ανάλογα σήματα και να βάλει στη σωστή σειρά τα δεδομένα που λαμβάνει. 

 

➢ Απώλεια Διαδρομής (Path Loss): Οι απώλειες που μπορεί να έχουμε σε µία 

ασύρματη επικοινωνία από το “path loss” εξαρτούνται άμεσα από την ύπαρξη 

ή µη της οπτικής επαφής (LoS: Line of Sight). Κάποια εμπόδια μπορεί να µην 

αφήνουν καθόλου είτε ένα τμήμα είτε και ολόκληρο το σήμα να περάσει µε 

αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένη απόδοση µε πολύ μεγάλο βαθμό.  

 

➢ Παρεμβολές Ραδιοσηµάτων: Οι παρεμβολές από ραδιοσήµατα (Radio Signal 

Interference) διαχωρίζονται σε Εξωγενές (Inward) και Ενδογενές (Outward). 

Εξωγενές παρεμβολές είναι αυτές που έχουν προκαλέσει άλλες συσκευές (είτε 
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Wi-Fi είτε άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων π.χ. 

Bluetooth ή ακόμα και φούρνοι μικροκυμάτων) µε αποτέλεσμα το σήμα να 

φτάνει στον δέκτη αλλοιωμένο. Ενδογενές παρεμβολές είναι αυτές που έχει 

προκαλέσει ο ίδιος ο πομπός σε άλλα συστήματα ασύρματης επικοινωνίας. Όσο 

πιο χαμηλή είναι η ένταση ενός σήματος τόσο λιγότερη επίπτωση έχει στα 

γειτονικά του σήματα.  

 

➢ Διαχείριση  Ενέργειας: Θα πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση ενέργειας, 

ώστε να μεγιστοποιείται η αυτονομία των συσκευών που συνδέονται στο 

ασύρματο δίκτυο.  

 

➢ Ασυμβατότητα Συστημάτων: Για το σωστό στήσιμο ενός WLAN θα πρέπει 

να λάβουμε υπόψη και την ασυμβατότητα μεταξύ προϊόντων διαφορετικών 

κατασκευαστών. Προστασία της Υγείας των Χρηστών: Υπάρχουν περιορισμοί 

που έχουν υποβληθεί όσο αφορά την ένταση του σήματος κυρίως για την υγεία 

των χρηστών 

.  

➢ Το Πρόβλημα του Κρυμμένου Κόμβου: Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται 

όταν υπάρχει ένας σταθμός που δεν μπορεί να ανιχνεύσει την δραστηριότητα 

ενός άλλου σταθμού ώστε να αναγνωρίσει ότι το μέσο χρησιμοποιείται. Δύο 

laptop που είναι συνδεδεμένα στο ίδιο access point αλλά είναι σε διαφορετικές 

άκρες της κάλυψης του δικτύου του access point µε αποτέλεσμα να µη «βλέπει» 

το ένα laptop το άλλο, μπορεί να ξεκινήσουν να στέλνουν πακέτα πληροφοριών 

ταυτόχρονα προκαλώντας συγκρούσεις (collisions). Υπάρχουν μέθοδοι, όπως 

το CSMA/CA, που βοηθάνε στο να αποφευχθούν τέτοια προβλήματα, αλλά δεν 

είναι πάντα 100% αποτελεσματικά.  

 

➢ Ασφάλεια Δικτύου: Η συνολική λειτουργία ενός ασύρματου δικτύου 

εμπεριέχεται στα χαμηλότερα επίπεδα της αρχιτεκτονικής ενός δικτύου και δεν 

ενυπάρχει µε άλλες λειτουργίες όπως εγκατάσταση σύνδεσης ή άλλες 

υπηρεσίες (π.χ. login) που προσφέρουν τα ανώτερα στρώματα. Έτσι το µόνο 

θέμα που σχετίζεται µε την ασφάλεια στα ασύρματα δίκτυα είναι αυτό της 

ασφαλείας των χαμηλότερων στρωμάτων, π.χ. κρυπτογράφηση (encryption) 

δεδομένων. Για αυτό το λόγο, έχουν δημιουργηθεί διάφορες τεχνικές 

κωδικοποίησης οι οποίες καθιστούν δύσκολη την υποκλοπή της πληροφορίας 

που μεταδίδεται. Ένα ασύρματο δίκτυο είναι προστατευμένο σε δύο επίπεδα. 

Authentication – χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση ότι η συσκευή που 

ζητάει προσπέλαση στο δίκτυο έχει εγκριθεί. Encryption – αφού έχει εγκριθεί 

η συσκευή οι πληροφορίες που μεταδίδονται στο δίκτυο κρυπτογραφούνται για 

να την αποφυγή υποκλοπή. 
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1.5 Από τον Τηλέγραφο ως τις Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες 

Το 1888 ο Heinrich Rudolfera επιβεβαίωσε την ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 

(τα οποία είχαν ήδη αναφερθεί σε εργασίες των Maxwell και Faraday) ισχυριζόμενος 

ότι δε θα έβρισκαν ποτέ κάποια πρακτική εφαρμογή. Η διάψευση όμως δεν άργησε να 

έρθει. Μόλις πέντε χρόνια αργότερα, το 1893, ο Nikola Τesla κατασκευάζει το πρώτο 

ασύρματο σύστημα επικοινωνίας. Ο ίδιος, το 1895. καταφέρνει να μεταδώσει σήματα 

Μορς σε απόσταση 5O χιλιομέτρων, κάνοντας έτσι μια επίδειξη των δυνατοτήτων του 

ασύρματου μέσου. Το 1901 μεταδίδεται το πρώτο υπερατλαντικό σήμα από τον 

Guglielmo Marconi, ο οποίος ίδρυσε και την πρώτη εταιρία υπερατλαντικού 

ασύρματου τηλέγραφου το 1903.  

Από τότε μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολύ μεγάλα  άλματα στην 

ανάπτυξη των ασύρματων επικοινωνιών, µε αποτέλεσμα να έχει εξαπλωθεί σε πολύ 

μεγάλο βαθμό η ασύρματη μεταφορά δεδομένων στην καθημερινή μας ζωή. Μερικά 

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, η κινητή 

τηλεφωνία, οι δορυφορικές επικοινωνίες, η επικοινωνία µέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας 

(infrared) και η τεχνολογία Bluetooth. Όσον αφορά τη δικτύωση υπολογιστών ή άλλων 

συσκευών, οι ασύρματες τεχνολογίες δικτύωσης συγκεντρώνουν πολλά 

πλεονεκτήματα µε σαφώς το σημαντικότερο όλων την εξάλειψη της ανάγκης ύπαρξης 

δομημένης καλωδίωσης, κάτι που καθιστά την επικοινωνία πολύ πιο ευέλικτη και 

ανταγωνιστική σε κόστος έναντι της ενσύρματης . 

 

1.6 Κατηγορίες Ασύρματων Δικτύων 

Η κατηγοριοποίηση των ασύρματων δικτύων γίνεται συνήθως ανάλογα με το εύρος της 

περιοχής που καλύπτουν. Έτσι έχουμε τις ακόλουθες κατηγορίες δικτύων:  

Ασύρματα σωματικά δίκτυα (Wireless Body Area Networks – WBANs). 

Τα WBAN δίκτυα αποτελούνται από αισθητήρες (sensors) που είναι εμφυτευμένοι ή 

τοποθετημένοι πάνω στο σώμα ή τα ρούχα ενός ανθρώπου και επιβλέπουν διάφορες 

ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού ή μετρούν διάφορους δείκτες υγείας. 

Οι αισθητήρες αυτοί  χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ασύρματων δικτύων, αποστέλλουν 

σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα σε ένα κοντινό σημείο (κατοικία) και από εκεί τα 

δεδομένα αποστέλλονται σε ένα κέντρο βοήθειας ή σε ένα νοσοκομείο.[9]   

Το πρωτόκολλο IEEE 802.15.6 προορίζεται για τα WBAN δίκτυα (IEEE 802.15 TG6 

2007). 
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Εικόνα1. WBAN Δίκτυο 

 

Ασύρματα προσωπικά δίκτυα (Wireless Personal Area Networks – WPANs) 

Τα WPAN είναι δίκτυα μικρής εμβελείας, εξυπηρετούν έναν χρήστη και καλύπτουν 

χώρο πχ. ενός γραφείου ή ενός δωματίου και συνολική απόσταση περίπου δέκα μέτρων 

(Bravo-Escos 2002). Παράδειγμα δικτύου WPAN είναι το Bluetooth το οποίο ορίζεται 

από το πρωτόκολλο του IEEE 802.15.1 (IEEE 802.15.1 TG1a 2005). Βασικό κριτήριο 

της απόδοσης των WPAN (όπως και των WBAN) δικτύων είναι η κατανάλωση 

ενέργειας.[10] 

 

Εικόνα2. WΡAN Δίκτυο 
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Ασύρματα τοπικά δίκτυα (Wireless Local Area Networks – WLANs) 

Τα WLAN δίκτυα έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια από τα WPAN και συνήθως καλύπτουν 

χώρους πχ. ενός ορόφου, μίας οικίας, κλπ. Τα WLAN είναι ο πλέον δημοφιλής τρόπος 

ασύρματης επικοινωνίας 16 δεδομένων. Το πρωτόκολλο που έχει επικρατήσει στα 

WLAN είναι το ΙΕΕΕ 802.11 (IEEE 802.11 2001).[11] 

 

Εικόνα3. WLAN Δίκτυο 

 

 

Ασύρματα μητροπολιτικά δίκτυα(Wireless Metropolitan Area Networks -WMANs). 

Τα WMAN δίκτυα καλύπτουν γεωγραφικές περιοχές πχ. μικρών πόλεων ή αποστάσεις 

μερικών χιλιομέτρων. Τα WMAN στην Βόρειο Αμερική χρησιμοποιούν το 

πρωτόκολλο IEEE 802.16 (IEEE 802.16 2007) (τεχνολογία WiMAX), στην Νότια 

Κορέα το Wi-Bro.[12] 
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Εικόνα4. WΜAN Δίκτυο 

 

Ασύρµατα δίκτυα ευρείας περιοχής (Wireless Wide Area Networks – WWANs) 

Τα WWAN καλύπτουν περιοχές μιας ή περισσοτέρων χωρών και είναι ευρέως 

διαδεδομένα στην κινητή τηλεφωνία και παρέχουν την δυνατότητα μεταφοράς 

δεδομένων. Τα WWAN διαθέτουν τις 2.5G, 3G τεχνολογίες και την τεχνολογία της 

γενιάς 4G. 

 

 

Εικόνα5. WWAN Δίκτυο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Ενσωματωμένο σύστημα είναι ένα υπολογιστικό σύστημα ειδικού σκοπού. Είναι 

σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεί μια ή και περισσότερες συναρτήσεις, 

συνήθως σε σταθερές πραγματικού χρόνου. Είναι συνήθως ενσωματωμένο σαν 

υποσύστημα μιας ολοκληρωμένης συσκευής, περιλαμβάνοντας hardware καθώς και 

μηχανικά μέρη [13][14] Σε αντίθεση με το ενσωματωμένο σύστημα, ένα υπολογιστικό 

σύστημα γενικού σκοπού, όπως ένας προσωπικός υπολογιστής, ανάλογα με τον 

προγραμματισμό που του έχει γίνει, μπορεί να εκτελεί πολλά διαφορετικά καθήκοντα.  

 Τα ενσωματωμένα συστήματα ελέγχουν πολλές από τις κοινές καθημερινές συσκευές 

που χρησιμοποιούμε σήμερα. Από τη στιγμή που ένα σύστημα είναι προσανατολισμένο 

σε συγκεκριμένα καθήκοντα, οι μηχανικοί σχεδίασης μπορούν να το 

βελτιστοποιήσουν, μειώνοντας το μέγεθος και το κόστος του. Οι εφαρμογές στις οποίες 

μπορούν να συμμετέχουν τα ενσωματωμένα συστήματα είναι πολλές μεταξύ των 

οποίων: στα μηχανήματα αναλήψεως (ATMs), τη Ναυσιπλοΐα, such as inertial 

guidance systems, hardware/software συστημάτων ελέγχου τάσεων, συστήματα 

αεροναυπηγικής, πυραύλους, GPS, ελεγκτές κινητήρων και ABS αυτοκινήτων, οικιακά 

προϊόντα αυτοματισμού, όπως θερμοστάτες, κλιματιστικά, συστήματα συναγερμού, 

αριθμομηχανές, οικιακές συσκευές, όπως φούρνοι μικροκυμάτων, συσκευές DVD, 

μαγνητόφωνα, ιατρικός εξοπλισμός, παιχνιδομηχανές, περιφερειακά υπολογιστών, 

όπως εκτυπωτές και routers και σε βιομηχανικά συστήματα, κυρίως σε ελεγκτές για 

χειρισμό των μηχανημάτων.  

 Η πρόοδος στην τεχνολογία και η διαθεσιμότητα των νέων εργαλείων σχεδιασμού έχει 

διευρύνει πολύ το πεδίο εφαρμογών των ενσωματωμένων συστημάτων από την 

υλοποίησή τους σε ένα σύνολο από chips πάνω σε μια πλατφόρμα έως και την 

δημιουργία ενός συνόλου υποσυστημάτων μέσα σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Μια 

κοινή διαμόρφωση για τα μεγάλου όγκου ενσωματωμένα συστήματα είναι το σύστημα 

σε ένα τσιπ (SoC) που περιέχει ένα πλήρες σύστημα που αποτελείται από πολλαπλούς 

επεξεργαστές, πολυπλέκτες, caches και διεπαφές σε ένα μόνο chip. Συστήματα SoC 

μπορούν να δημιουργηθούν με την βοήθεια τεχνολογίας ASIC (application-specific 

integrated circuit) ή χρησιμοποιώντας μια FPGA (field-programmable gate array, 

συστοιχίες προγραμματιζόμενες πυλών).  

Η τεχνολογία SoC αναπτύσσεται ευρέως τώρα στον βιομηχανικό αυτοματισμό, ώστε 

να μπορούν να δημιουργούνται πολύπλοκες στον τομέα αυτό ευφυείς συσκευές. Η 

τάση αυτή συνοδεύεται από την υιοθέτηση της στηριζόμενης σε πλατφόρμας 

σχεδίασης, η οποία διευκολύνει τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των πολύπλοκων SoC 

με την εκτεταμένη επαναχρησιμοποίηση του υλικού και του λογισμικού . Μια άλλη 

σημαντική πτυχή της εξέλιξης των ενσωματωμένων συστημάτων είναι η τάση 

δικτύωσης 58 των ενσωματωμένων κόμβων χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες 

τεχνολογίες δικτύων, που συχνά αναφέρονται ως Δικτυωμένα Ενσωματωμένα 

συστήματα (NES). 
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2.1 Εισαγωγή στα FPGA. 

Ο όρος FPGA προέρχεται από τα αρχικά της ονομασίας Field Programmable Gate 

Array =συστοιχίες προγραμματιζόμενων πυλών και είναι ένας τύπος ολοκληρωμένων 

κυκλωμάτων (IC) που περιέχει μια ομάδα προγραμματιζόμενες ψηφιακές συσκευές 

που μπορούν να προγραμματιστούν από έναν χρήστη και να λειτουργούν σαν ένα 

αυθαίρετο ολοκληρωμένο κύκλωμα [15]  

Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να εφαρμόσει έναν επεξεργαστή, ένα ψηφιακό φίλτρο 

ή διακόπτη ελεγκτή βάσει των FPGA. Μεγαλύτερα FPGAsu επιτρέπουν στο χρήστη 

να δημιουργήσει πολύπλοκο σύστημα-one-chip (SoC) που περιέχει διάφορα επί μέρους 

αλληλένδετα στοιχεία.  

Η διαδικασία της μηχανικής των FPGA περιλαμβάνει συνήθως την συγγραφή μιας 

περιγραφής σε ειδική γλώσσα (γλώσσα περιγραφής υλικού -HDL) και ακολούθως 

δημιουργούνται τα δεδομένα διαμόρφωσης FPGA (firmware) από ειδικό λογισμικό για 

αυτή την περιγραφή.  

Λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό κόστος της ανάπτυξης λογισμικού FPGA καθώς και 

την ικανότητα των FPGAs να επαναπρογραμματιστούν πολλές φορές, δεν αποτελεί 

έκπληξη το γεγονός ότι οι FPGAs έχουν κατακτήσει ενα σημαντικό τμήμα της αγοράς. 

Επιπλέον, ο προγραμματισμός ενός FPGA γίνεται σε επίπεδο ψηφιακών εξαρτημάτων 

και λογικών πυλών, δηλαδή ο προγραμματιστής μπορεί να διαχειρίζεται απευθείας το 

υλικό του ολοκληρωμένου κυκλώματος. Η πρόσβαση στο υλικό διαφοροποιεί τα 

FPGA από τους κλασσικούς μικροεπεξεργαστές, όπου παρέχεται ένα επίπεδο 

αφαίρεσης υλικού από το ίδιο το κύκλωμα (γλώσσα assembly).  

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του FPGA είναι τα εξής:  

➢ Το FPGA χάνει τον προγραμματισμό του κάθε φορά που διακόπτεται η τάση 

τροφοδοσίας του. Επομένως απαιτεί εξωτερικό μικροεπεξεργαστή ή μνήμη με 

μόνιμη συγκράτηση δεδομένων (non-volatile memory) από τα οποία θα 

προγραμματίζεται, κάθε φορά που επανέρχεται η τάση τροφοδοσίας.  

➢ Ο προγραμματισμός του FPGA μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που 

τροποποιείται το λογισμικό του μικροεπεξεργαστή ή τα δεδομένα της μνήμης 

που το ελέγχει.  

➢ Δεν υπάρχει όριο στο πόσες φορές μπορεί να επαναπρογραμματιστεί.  

➢ Η κατανάλωση ισχύος είναι σημαντικά αυξημένη, σε σχέση με τα ASIC. 

 Έτσι το FPGA είναι ιδιαίτερα κατάλληλο εκεί που οι παράμετροι λειτουργίας πρέπει 

να αλλάζουν συχνά ή σε μικρές ποσότητες παραγωγής, ενώ το ASIC, λόγω μαζικής 

παραγωγής, είναι φτηνότερο εκεί που απαιτούνται μεγάλες ποσότητες και η επιθυμητή 

λειτουργία είναι αυστηρά προκαθορισμένη, χωρίς σφάλματα (το ASIC δεν 

επαναπρογραμματίζεται) 
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2 .1.1 Η ιστορία των FPGA 

Η βιομηχανία των FPGA προήλθε από PROM μνήμες (programmable read only 

memory) και PLDs (programmable logic devices). Ενώ οι PLA και PAL συσκευές 

ενεπλάκησαν στις πολύπλοκες προγραμματιζόμενες λογικές συσκευές (CPLD) η 

ανάπτυξη της FPGA πήρε διαφορετική κατεύθυνση. Πρόσφεραν τη δυνατότητα να 

προγραμματίζονται μαζικά σ’ ένα εργοστάσιο. Ωστόσο η λογική του 

προγραμματισμού, ήταν πολύ δύσκολη μεταξύ των λογικών κυκλωμάτων.  

Το πρώτο μοντέρνο τύπου FPGA εισήχθη από την Xilinx το 1984 . Περιέχει νέας 

τάξεως συστοιχίες σχεδιαζόμενων λογικών κυκλωμάτων. Περιέχει 64 λογικά 

κυκλώματα και 58 εισόδους και εξόδους. [16]  

Το 1985 οι ιδρυτές της Xilinx, Ross Freeman και Bernard Vonderschmitt, εφηύραν την 

πρώτη εμπορικά εφαρμόσιμη FPGA - την XC2064.[17] Η XC2064 διέθετε 

προγραμματιζόμενες πύλες καθώς και προγραμματιζόμενες διασυνδέσεις μεταξύ των 

πυλών και υπήρξε η απαρχή για μια καινούρια τεχνολογία και μια καινούρια αγορά. 

Περιείχε 64 διαμορφούμενα λογικά block (CLBs), με δύο πίνακες αναζήτησης 3 

εισόδων. Μόλις όμως το 1989, ο Stan Baker των EETimes έδωσε την ονομασία σε 

αυτές τις συστοιχίες λογικών κυκλωμάτων ώστε να γίνουν γνωστές ως συστοιχίες 4.1.1 

Η ιστορία των FPGA 60 προγραμματιζόμενες πυλών ή FPGA. 20 χρόνια μετά, ο 

Freeman μπήκε National Inventors Hall of Fame (NIHF) των εφευρετών για την 

επινόησή του.[18]  

Κάποιες από τις θεμελιώδεις έννοιες και τεχνολογίες για τους προγραμματιζόμενους 

λογικούς πίνακες, πύλες και λογικά block θα τις βρει κανείς σε ευρεσιτεχνίες για τις 

οποίες βραβεύτηκαν οι David W. Page και LuVerne R. Peterson το 1985.  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 το υπουργείο των ναυτικών ενόπλων δυνάμεων της 

Αμερικής χρηματοδότησε ένα πείραμα του οποίου εισηγητής ήταν ο Steve Casselman. 

Σκοπός του πειράματος ήταν να αναπτυχθεί ένα σύστημα με 600.000 πύλες. Ο 

Casselman τελικά τα κατάφερε και το σύστημά του επιβραβεύτηκε με κατοχύρωση 

ευρεσιτεχνίας το 1992 [19] Η Xilinx συνέχισε την εξέλιξη χωρίς ανταγωνισμό από το 

1985 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν άρχισαν να δημιουργούνται 

ανταγωνιστικές εταιρίες οι οποίες σκοπό είχαν να καταλάβουν ένα σημαντικό κομμάτι 

της αγοράς. Το 1993 η Actel εξυπηρετούσε το 18 % της αγοράς. Η δεκαετία του ’90 

υπήρξε μια τρομερή περίοδος ανάπτυξης για τις FPGA και ως προς την εξέλιξη αλλά 

και ως προς το πλήθος των ανθρώπων που άρχισαν να ασχολούνται με αυτόν τον τομέα. 

Ενώ στις αρχές τις δεκαετίας οι FPGA χρησιμοποιούνταν κυρίως στις τηλεπικοινωνίες 

και τα δίκτυα, προς το τέλος εισχώρησαν και στις καταναλωτικές, αυτοκινητιστικές και 

βιομηχανικές εφαρμογές.  

Οι FPGA είδαν για λίγο το φως της δημοσιότητας όταν το 1997, ο Adrian Thompson 

συνένωσε τεχνολογίες γενετικών αλγορίθμων και FPGAs για να κατασκευάσει μια 

συσκευή αναγνώρισης προτύπων ήχου. Ο αλγόριθμος του Thomson επέτρεπε σε μια 
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FPGA της Xilinx που διέθετε έναν πίνακα 64 x 64 κελιών να υπολογίζει τις συνθέσεις 

που χρειάζονταν για να διεκπεραιώνει μια διεργασία αναγνώρισης ήχων. 

2.1.2 Λειτουργία των FPGA 

Η λειτουργία που επιτελεί ένα FPGA μπορεί να καθοριστεί από το χρήστη µετά την 

κατασκευή του, µε µια διαδικασία προγραµµατισµού υλικού. Αποτελείται από ένα 

πλέγμα βασικών ηλεκτρονικών λογικών κυκλωμάτων (αντιστροφείς, πολυπλέκτες, 

αθροιστές, φλιπ-φλοπς κ.α.), πολύπλοκων µονάδων (πιο µεγάλα FPGA περιέχουν 

επίσης μονάδες πολλαπλασιαστών, µνηµών, ελεγκτών, επεξεργαστών) και µια 

Λειτουργία των FPGA61 ιεραρχία διασυνδέσεων µε δυνατότητα επιλεκτικής 

συνδεσµολογίας (Εικόνα 6). Η ιδιαιτερότητα των FPGA βρίσκεται στην δυνατότητα 

προγραµµατισµού του υλικού αυτού δηλαδή στην κατάλληλη διασύνδεση αυτών των 

βασικών κυκλωµάτων. Συνεπώς, µε κατάλληλο προγραµµατισµό µπορούµε να 

υλοποιήσουµε σε ένα FPGA διαφορετικά κυκλώµατα κάθε φορά, γεγονός που 

διευρύνει σηµαντικά την περιοχή χρήσης του.  

Σε ένα τσιπ FPGA τα βασικά λογικά κυκλώµατά του συνδέονται ουσιαστικά µέσω 

ειδικών στοιχείων , που παίζουν το ρόλο «διακοπτών», μεταξύ τους και µε άλλα λογικά 

κυκλώματα. Κατά τον προγραμματισμό κάποιοι από αυτούς τους διακόπτες ανοίγουν 

και κάποιοι παραµένουν κλειστοί. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η κατάλληλη 

συνδεσμολογία των λογικών αυτών βασικών κυκλωµάτων ώστε τελικά να 

δημιουργηθεί µέσα στο FPGA ένα πολυπλοκότερο επιθυµητό κύκλωµα. 

 

Εικόνα 6 Βασική δομή FPGA αποτελείται από σειρά προγραμματιζόμενων λογικών 

κυκλωμάτων, μνημών, πολλαπλασιαστών και διαφόρων τύπων κυκλωμάτων σε ένα 
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περιβάλλον διασυνδέσεων που επιτρέπει προγραμματισμό και γύρω από αυτό το 

δίκτυο υπάρχουν προγραμματιζόμενα κυκλώματα εισόδου/εξόδου (Ι/Ο) που συνδέουν 

το τσιπ με τον έξω κόσμο.[20] 

Προφανώς, ένας τέτοιος τρόπος δηµιουργίας κυκλωµάτων απέχει από το να προσφέρει 

τις βέλτιστες δυνατές επιδόσεις που µπορεί να επιτύχει η τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται, παρέχει όµως µεγάλη ευελιξία χρήσης. Ο προγραµµατισµός των 

¨διακοπτών¨ που καθορίζει τη δυαδική τους λειτουργία (ανοιχτός – κλειστός), επιβάλει 

την αποθήκευση αντίστοιχης πληροφορίας προγραµµατισµού. Συνήθως 

χρησιµοποιείται για το λόγο αυτό µνήµη RAM όπου κάθε κύτταρο της µνήµης ελέγχει 

και ένα διακόπτη, ο οποίος µπορεί απλά να είναι ένα τρανζίστορ διέλευσης (pass 

transistor) και όπου η τιµή του κυττάρου της µνήµης εφαρµόζεται στην πύλη του 

τρανζίστορ. 

 Ένα ψηφιακό κύκλωµα σχεδιάζεται σήμερα συνήθως µε χρήση µμιας γλώσσας HDL 

και κατόπιν συνδέεται σε ένα δικτύωμά από βασικά λογικά κυκλώµατα, η περιγραφή 

του οποίου βρίσκεται σε ένα αρχείο σύνθεσης. (23-26). Από το αρχείο αυτό θα 

προκύψει κατόπιν το αρχείο διαμόρφωσης (configuration file) που περιέχει την 

πληροφορία (configuration bitstream) η οποία και θα φορτωθεί στην εσωτερική µνήµη 

του FPGA (configuration memory) ώστε να κατευθύνει κατάλληλα τη λειτουργία των 

διακοπτών για να πραγματοποιηθούν οι επιθυμητές διασυνδέσεις. Με αυτό τον τρόπο 

είναι δυνατόν ένα ψηφιακό κύκλωµα να υλοποιείται σε ένα FPGA. 

 Καθώς η πληροφορία του κυκλώματος που πρόκειται να υλοποιηθεί αποθηκεύεται 

τελικά σε µνήµη RAM, η απουσία ισχύος (τροφοδοσίας) από το FPGA σημαίνει και 

τον αποπρογραµµατισµό του, δηλαδή η παραπάνω πληροφορία χάνεται. Κάθε φορά 

λοιπόν που συνδέουμε την τροφοδοσία στο FPGA πρέπει να φορτώνουμε και την 

πληροφορία για τα κυκλώµατα που θέλουμε να υλοποιήσουµε. Αυτό, αν και µπορεί να 

φαίνεται εξαρχής ως µμειονέκτημά είναι ένα ισχυρό πλεονέκτημά για το FPGA. Διότι 

δίνει τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής του αυξάνοντας το χρόνο ζωής του και το 

πεδίο εφαρμογής του, που έχουν σημαντική επίπτωση στο κόστος ανάπτυξης 

προϊόντων. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα δυναμικού επαναπρογραµµατισµού για 

βέλτιστο καταµερισµό του διαθέσιμου υλικού (µμέγεθος FPGA) και των συναρτήσεων 

που θέλουμε να υλοποιήσουµε καθώς επίσης και για µαερικό επαναπρογραµµατισµό 

για χρήση σε αυτοπροσαρµοζόµενα συστήματα, εφαρμογές δηλαδή προηγμένης 

τεχνολογίας 

Εκτός της υλοποίησης κυκλωµάτων και συστημάτων, µια άλλη βασική χρήση των 

FPGAs, ιδιαίτερα όταν πρωτοεμφανίστηκαν και δεν ικανοποιούσαν τις απαιτούμενες 

επιδόσεις, είναι η χρήση τους για προτυποποίηση ολοκληρωμένων κυκλωµάτων που 

κατόπιν προωθούνται για κατασκευή. Με τη χρήση τους αυτή ο µμηχανικός µπορεί να 

πραγματοποιεί πλήρη εξομοίωση στο υλικό του συστήματός του (αντί προσομοίωσης 

στο λογισμικό) µε τη σύνδεση και περιφερειακών συσκευών (που στην περίπτωση της 

προσομοίωσης είναι πρόβλημα) και µε ακρίβεια κύκλου ρολογιού 
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2. 1.3 Αρχιτεκτονική των FPGA 

Τα λογικά κυκλώματα σε ένα FPGA οργανώνονται σε δισδιάστατες σειρές που 

συνδέονται με τις γραμμές διασύνδεσης που οργανώνονται σε οριζόντια και 

κατακόρυφα κανάλια δρομολόγησης ανάμεσα στις γραμμές και τις στήλες των λογικών 

κυκλωμάτων. Τα κανάλια αυτά εμπεριέχουν καλώδια αλλά και προγραμματιζόμενους 

διακόπτες που επιτρέπουν στα λογικά κυκλώματα να διασυνδέονται με πολλούς 

τρόπους.  

Υπάρχουν δύο θέσεις προγραμματιζόμενων διακοπτών: Αυτές που βρίσκονται δίπλα 

στα λογικά κυκλώματα (πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά) περιέχουν διακόπτες που 

συνδέουν τους ακροδέκτες εισόδου και εξόδου των λογικών μονάδων με τα καλώδια 

διασύνδεσης. και αυτές που βρίσκονται διαγώνια μεταξύ των λογικών βαθμίδων και 

συνδέουν ένα καλώδιο διασύνδεσης με ένα άλλο (πχ ένα οριζόντιο με ένα 

κατακόρυφο). Επίσης υπάρχουν προγραμματιζόμενες συνδέσεις ανάμεσα στα 

κυκλώματα εισόδου/εξόδου και τα καλώδια διασύνδεσης. Ο αριθμός των καλωδίων 

και των προγραμματιζόμενων διακοπτών ποικίλει στα διάφορα ολοκληρωμένα 

συστήματα του εμπορίου. 

 Η μέθοδος µε την οποία δημιουργούνται οι διασυνδέσεις ανάδεσα στις βασικές 

δομικές µοντάδες έχει σημαντική επίπτωση στα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής 

του FPGA. Με βάση την τοποθέτηση των βασικών δομικών µονάδων και των πόρων 

διασύνδεσης, οι διατάξεις προγραµµατιζόµενων πυλών είναι δυνατό να διακριθούν σε 

διάφορες κατηγορίες όπως: 

➢ Αρχιτεκτονική νησίδας [21]  

➢ Αρχιτεκτονική βασιζόμενη σε γραµµές [22] 

➢ Θάλασσα από πύλες [23] 

➢ Ιεραρχική αρχιτεκτονική [24]  

➢ Διάταξη µμιας διάστασης [25]  

➢ Συστήματα πολλαπλών FPGA [26] 

 Τα περισσότερα FPGA με εμπορική εφαρμογή είναι δυνατό να ομαδοποιηθούν σε 

τρεις από τις προαναφερθείσες κατηγορίες ανάλογα µε την αρχιτεκτονική διασύνδεσης 

που ακολουθούν. Έτσι τα FPGA από την Xilinx, τη Lucent και τη Vantis βασίζονται 

στην αρχιτεκτονική νησίδας, τα FPGA από την Actel διαθέτουν αρχιτεκτονική 

βασιζόμενη σε γραµµές   , ενώ αυτά της Altera βασίζονται σε ιεραρχική διασύνδεση. 
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2.1.3.1 Αρχιτεκτονική νησίδας 

Η αρχιτεκτονική νησίδας αποτελείται από µια διάταξη προγραµµατιζόµενων λογικών 

κυκλωμάτων που συνδέονται µε κατακόρυφα και οριζόντια προγραµµατιζόµενα 

κανάλια διασύνδεσης. Η βασική ιδέα της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 7. Ο αριθμός των τμημάτων των καλωδίων που υπάρχουν 

στο εσωτερικό του καναλιού προσδιορίζει τους διαθέσιμους πόρους για τη διασύνδεση. 

Οι ακροδέκτες του λογικού κυκλώματος έχουν πρόσβαση στο κανάλι διασύνδεσης 

διαμέσου του κουτιού διασύνδεσης (connection box). Παραδείγματα του 

συγκεκριμένου τύπου αρχιτεκτονικής είναι Οι οικογένειες XC4000 και XC3000 της 

Xilinx [27] 

  

 

Εικόνα 7 Αρχιτεκτονική Νησίδας 
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2. 1.3.2 Αρχιτεκτονική βασιζόμενη σε γραµµές 

Στη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική τα λογικά κυκλώματα είναι τοποθετημένα σε 

γραµµές και διαχωρίζονται µμεταξύ τους µε οριζόντια κανάλια διασύνδεσης. Η 

αρχιτεκτονική αυτή παρουσιάζεται στην εικόνα 8. Τα µμονοπάτια διασύνδεσης στο 

εσωτερικό του καναλιού χωρίζονται σε ένα ή περισσότερα τμήματα, το µμήκος των 

οποίων µπορεί να κυμαίνεται από το πλάτος ενός ζεύγους βασικών δομικών στοιχείων 

έως και ολόκληρο το µμήκος του καναλιού. Τα τμήματα αυτά ενδέχεται να ενώνονται 

στα άκρα τους χρησιμοποιώντας προγραµµατιζόµενους διακόπτες για τη δημιουργία 

γραµµών µμεγαλύτερου µμήκους. Πέρα από αυτά τα κανάλια, υπάρχουν και εκείνα 

που βρίσκονται τοποθετημένα κάθετα ανάδεσα στα λογικά µμπλοκ, τα οποία παρέχουν 

τις απαραίτητες συνδέσεις ανάδεσα στα οριζόντια κανάλια και τα κατακόρυφα 

τμήματα της διασύνδεσης.  

Το µμήκος των συγκεκριμένων τμημάτων στα κανάλια προσδιορίζεται από τον 

συμβιβασμό που γίνεται ανάδεσα στον αριθμό των µμονοπατιών, την αντίσταση που 

4.1.3.2 Αρχιτεκτονική βασιζόμενη σε γραµµές  εμφανίζουν οι διακόπτες διασύνδεσης 

και τη χωρητικότητα των συγκεκριμένων τμημάτων. Ένα παράδειγμα οικογένειας 

FPGA που στηρίζεται στην αρχιτεκτονική βασιζόμενη σε γραµµές είναι αυτό της 

ACT3 που παράγει η εταιρεία Actel [28] 

 

Εικόνα 8 Αρχιτεκτονική βασιζόμενη σε γραμμές 
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2. 1.3.3 Ιεραρχική αρχιτεκτονική 

Οι πλειονότητα των λογικών σχεδιασμών παρουσιάζουν κάποια τονικότητα στις 

συνδέσεις, η οποία υποδηλώνει µια ιεραρχία στην τοποθέτηση και διασύνδεση των 

συνδέσεων ανάδεσα στα λογικά κυκλώματα (µμπλοκ). Η ιεραρχική αρχιτεκτονική στα 

FPGA προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, ώστε οι 

διατάξεις των προγραµµατιζόµενων πυλών να εμφανίζουν µμικρότερες καθυστερήσεις 

διασύνδεσης και µια πιο προβλέψιμή συμπεριφορά χρονισμού. Η συγκεκριμένη 

αρχιτεκτονική δημιουργείται συνδέοντας λογικά µμπλοκ σε συστοιχίες, οι οποίες στη 

συνέχεια συνδέονται αναδρομικά για τη δημιουργία µμιας ιεραρχικής δομής. Στην 

εικόνα 9 παρουσιάζεται µια τέτοια αρχιτεκτονική. Ο αριθμός των διακοπτών 

διασύνδεσης από τους οποίους πρέπει να περάσει το σήμα καθορίζει την ταχύτητα του 

δικτύου. Η ιεραρχική αρχιτεκτονική µμειώνει το πλήθος των διακοπτών που  

απαιτούνται για τη δημιουργία µμεγάλων µμονοπατιών διασύνδεσης, µε αποτέλεσμα 

η διάταξη να λειτουργεί σε µμεγαλύτερη ταχύτητα. 

 

Εικόνα 9 Ιεραρχική Αρχιτεκτονική 
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2. 1.4 Σχεδιασμός – Προγραμματισμός των FPGA 

Ο προγραμματισμός των FPGA γίνεται μέσα από μία γλώσσα περιγραφής υλικού 

(hardware description language – HDL) ή από μία σχηματική σχεδίαση (schematic 

design). Μία HDL γλώσσα είναι πιο κατάλληλη για εργασία με μεγάλες και 

απαιτητικές υλοποιήσεις, επειδή είναι δυνατόν να προσδιοριστούν επακριβώς τα 

διακριτά modules χωρίς να χρειάζεται να γίνεται σχεδιασμός με το χέρι. Παρόλα αυτά 

μία σχηματική προσέγγιση παρέχει μία οπτική επαφή της υλοποίησης. 

Έπειτα χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ηλεκτρονικού σχεδιασμού αυτοματισμού 

(electronic design automation) παράγεται μία mapped netlist. Αυτή η netlist μπορεί στη 

συνέχεια να προσαρμοστεί στην FPGA αρχιτεκτονική μέσο μίας διαδικασίας που 

ονομάζεται place-and-route, η οποία συνήθως πραγματοποιείται από ανάλογο 

συνοδευτικό λογισμικό της εταιρείας παραγωγής του FPGA. Ο χρήστης μπορεί να 

αξιολογήσει την χαρτογράφηση, την τοποθέτηση και την δρομολόγηση των 

αποτελεσμάτων μέσα από χρονικές αναλύσεις, εξομοίωση και άλλες τεχνικές 

εγκυρότητας. 

 Όταν ο σχεδιασμός και η εγκυρότητα (validation) έχουν επιτευχθεί, παράγεται το 

δυαδικό ( bi  nary) αρχείο, το οποίο χρησιμοποιείται για να επαναπαραμετροποιήσει το 

FPGA (πάλι μέσω του επίσημου λογισμικού της εταιρίας).  

Το binary αρχείο μεταφέρεται στο FPGA μέσα από μία σειριακή διασύνδεση (serial 

interface JTAG) ή σε μία εξωτερική μνήμη συνήθως μία EEPROM (και πιο πρόσφατα 

και σε FLASH).  

Η πιο διαδεδομένες HDL γλώσσες είναι η VHDL και η Verilog, παρόλα αυτά γίνεται 

μία προσπάθεια να μειωθεί η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού μέσα από HDL γλώσσες, 

οι οποίες συγκρίνονται με τις αντίστοιχες γλώσσες μηχανής (assembly languages). 

Υπάρχουν προσπάθειες για να δημιουργηθεί ένα είδος αφαιρετικότητας (abstraction) 

στα διάφορα επίπεδα μέσα από την εισαγωγή εναλλακτικών γλωσσών. Επίσης για 

ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία, ο σχεδιασμός μπορεί να γίνει και μέσα από 

microcontroller software cores (Xilinx Picoblaze), για την ανάπτυξη απλών εφαρμογών 

όχι και τόσο κρίσιμου χρόνου (κυρίως δηλαδή για εκπαιδευτικούς, αναπτυξιακούς και 

ερασιτεχνικούς σκοπούς). 
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2. 1.5 Εφαρμογές των FPGA 

Έχουμε τις εφαρμογές των FPGA τις οποίες αποτελούν  οι εξής: ψηφιακή επεξεργασία 

σήματος, αεροδιαστημική, αμυντικά συστήματα, προτυποποίηση ASIC, 

φαρμακευτική, αναγνώριση φωνής, κρυπτογραφία, βιοιατρική (ιατρική απεικόνιση, 

βιοπληροφορική), εξομοίωση υλικού, αστρονομία, ανίχνευση μετάλλων και σε ένα 

μεγάλο ακόμα φάσμα τομέων. 

Οι βασικές οικογένειες των κυκλωµάτων FPGA της εταιρίας Xilinx είναι οι εξής: 

➢ Spartan II/ IIE 

➢ Spartan 3/ 3L/ 3E  

➢ Spartan XL  

➢ Virtex II/ II Pro/ II ProX  

➢ Virtex E/ EM 

➢ Virtex 4 

 

2. 1.5.1 ΚΥΚΛΩΜΑ SPARTAN 3E STARTER KIT 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες, όμως, θα 

μπορούσε κανείς να συναντήσει στα αναπτυξιακά συστήματα νέας γενιάς που έχουν 

υλοποιηθεί με βάση μια νέα οικογένεια FPGAs της εταιρείας Xilinx, βασισμένη στην 

οικογένεια των Spartan 3. Πρόκειται για την οικογένεια των FPGAs Spartan - 3E, τα 

οποία έχουν σχεδιασθεί με πανομοιότυπο τρόπο με αυτόν των Spartan 3, με τη διαφορά 

βέβαια ότι προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες στους σχεδιαστές ψηφιακών 

συστημάτων. Οι νέες αυτές δυνατότητες εντοπίζονται τόσο στο εσωτερικό του FPGA 

Spartan - 3E, αφορούν, δηλαδή, σε ό,τι έχει να κάνει με την εσωτερική του δομή και 

τα στοιχεία (components) που την απαρτίζουν, όσο και στα αναπτυξιακά συστήματα 

τα οποία έχουν ήδη αναπτυχθεί, έχοντας ως πυρήνα τους ένα FPGA Spartan - 3E[29]  

Όσον αφορά στην εσωτερική τους αρχιτεκτονική (Εικόνα 10), τα Spartan - 3E FPGAs, 

τα οποία έχουν στηριχθεί στην τεχνολογία κατασκευής των Spartan 3 προηγούμενης 

γενιάς, παρουσιάζουν αυξημένο το ποσοστό των blocks συνδυαστικής λογικής ανά 

block I/O, σε σχέση με τα προηγούμενα Spartan 3. Τα βασικά χαρακτηριστικά τους 

αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω : 

➢ Blocks συνδυαστικής λογικής πολύ χαμηλού κόστους, τα οποία προσφέρονται 

για μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών, των οποίων η υλοποίηση πραγματοποιείται 

σε επίπεδο hardware και καθίσταται, πλέον, μια σχεδόν τυποποιημένη 

διαδικασία 
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Εικόνα 10 H εσωτερική αρχιτεκτονική του FPGA Spartan – 3E  

➢ Τεχνολογία κατασκευής του ολοκληρωμένου (δηλαδή του chip του FPGA) στα 

90 nm. 

➢ Configurable Logic Blocks (CLBs), στο εσωτερικό των οποίων περιέχονται τα 

γνωστά μας Look - Up Tables (LUTs), με βάση τα οποία μπορούν να 

υλοποιηθούν συναρτήσεις συνδυαστικής λογικής πολλών επιπέδων. Στο 

εσωτερικό των τεσσάρων Slices, τα οποία περιέχονται μέσα σ’ ένα CLB, 

υπάρχουν επίσης αποθηκευτικά στοιχεία (D Flip -Flops/Latches) και 

πολυπλέκτες, οι οποίοι συνδέονται στην έξοδο του LUT. Στο Spartan - 3E, 

υπάρχουν μέχρι και 33.192 Logic Cells (μοντέλο ΧC3S1600E), όταν ένα Logic 

Cell περιέχει έναν LUT, ένα D Flip - Flop/Latch και ένα πολυπλέκτη δύο 

εισόδων. Αντίστοιχα, η μέγιστη περιεκτικότητα σε Logic Cells στην οικογένεια 

των FPGAs Spartan 3 ανέρχεται στα 74.880 (μοντέλο XC3S5000). 

➢ Περιέχει έως και 376 Ι/Ο pins, ενώ τα επίπεδα τάσης τους ποικίλουν ανάμεσα 

στα 3.3V, στα 2.5V, στα 1.8, στα 1.5V και στα 1.2V. Επίσης, υπάρχει η 

δυνατότητα για μια κατηγορία I./O pins της υποστήριξης ρυθμού μετάδοσης 

και λήψης δεδομένων σε Double Data Rate mode. Ο ρυθμός αυτός φτάνει μέχρι 

και τα 133 ΜΗΖ σε συχνότητα λειτουργίας. 

➢ Blocks RAM χωρητικότητας μέχρι και 648 Kbits. Ταυτόχρονα, υπάρχει η 

δυνατότητα ένα μέρος των LUTs του FPGA να χρησιμοποιηθούν ως 

Distributed       RAM, της οποίας η χωρητικότητα φτάνει μέχρι και τα 231 Kbits. 
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Αντίστοιχα, στο Spartan 3, η μέγιστη χωρητικότητα σε ό,τι αφορά στις Block 

RAM φτάνει μέχρι και τα 1.872 Κbits, ενώ η μέγιστη χωρητικότητα σε 

Distributed RAM ανέρχεται στα 520 Κbits. 

➢ Eιδικά Blocks πολλαπλασιαστών, τα οποία λαμβάνουν ως εισόδους τους δύο 

αριθμούς των 18 bits και υπολογίζουν το γινόμενό τους σύγχρονα ή ασύγχρονα 

(δηλαδή με ή χωρίς τη χρήση παλμού ρολογιού στην είσοδό τους), υλοποιώντας 

την πράξη του πολλαπλασιασμού με βάση το συμπλήρωμα ως προς δύο (2’ s 

complement). Οι πολλαπλασιαστές αυτοί κυμαίνονται ως προς τον αριθμό τους 

από 4 έως και 36 Blocks, ανάλογα με το μοντέλο της οικογένειας των FPGAs 

Spartan - 3E στο οποίο αναφερόμαστε κάθε φορά. Επίσης, εκτός από τον 

πολλαπλασιασμό, αυτοί οι πολλαπλασιαστές είναι δυνατόν κάτω από ορισμένες 

συνθήκες να χρησιμοποιηθούν είτε ως αποθηκευτικά μέσα, είτε ως ένα 

επιπλέον hardware για την υλοποίηση της ολίσθησης δεδομένων προς τα 

αριστερά, ή προς τα δεξιά. 

➢ Οκτώ Digital Clock Managers (DCMs), που υλοποιούν τις ίδιες λειτουργίες με 

αυτές που είναι ικανοί να υλοποιήσουν και οι αντίστοιχοι του Spartan 3. Το 

εύρος συχνοτήτων ρολογιού που μπορούμε να παράγουμε με τους DCMs του 

Spartan - 3E κυμαίνεται από τα 5 έως και τα 300 ΜΗΖ. 

➢ Οχτώ Global Clocks, δηλαδή οχτώ modules τύπου ΒUFGMUX, όπως 

ονομάζονται στα Spartan - 3Ε FPGAs, μαζί με άλλες οχτώ επιπρόσθετες 

εισόδους ρολογιού. 

Με βάση, λοιπόν, την οικογένεια των FPGAs Spartan - 3E, έχουν κατασκευαστεί 

αναπτυξιακά συστήματα με πυρήνα (core) συγκεκριμένα μοντέλα της οικογένειας 

αυτής. Ξεχωρίζει, ωστόσο, μια συγκεκριμένη αναπτυξιακή πλατφόρμα (development 

board), η οποία έχει κατασκευαστεί από την εταιρεία Digilent, όπως και το αντίστοιχο 

του Spartan 3 ΧC3S200 που περιγράψαμε στις προηγούμενες σελίδες του κεφαλαίου 

αυτού, και βασίζεται σε ένα μοντέλο Spartan - 3E με αρκετά μεγάλες δυνατότητες, το 

XC3S500E. Το FPGA αυτό περιλαμβάνει 232 Ι/Ο pins τα οποία είναι διαθέσιμα για 

εφαρμογές του χρήστη, καθώς και πάνω από 10.000 Logic Cells. 

Πέρα, όμως, από το FPGA αυτό καθαυτό, το αναπτυξιακό σύστημα του Spartan - 3E 

XC3S500E περιλαμβάνει μια σειρά από hardware components και περιφερειακές 

συσκευές, που δίνουν τη δυνατότητα στους σχεδιαστές ψηφιακών συστημάτων σε 

FPGAs να σχεδιάζουν και κατόπιν να υλοποιούν μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, 

καθώς και εργαστηριακών ασκήσεων που θα μπορούσαν κάλλιστα να 

χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, το αναπτυξιακό αυτό 

σύστημα, πέραν του Spartan - 3E XC3S500E, περιλαμβάνει 

➢ Μία Χilinx Platform Flash, που χρησιμεύει ως Configuration PROM για τον 

προγραμματισμό του FPGA, χωρητικότητας 4 Μbits.  

➢ Ένα Cool Runner CPLD της Χilinx, συγκεκριμένα το μοντέλο 64 - macrocell 

XC2C64A.  

➢ Μία 64 Μbyte DDR SDRAM, με ρολόι που λειτουργεί σε συχνότητα των 

100ΜΗΖ και δυνητικά σε ακόμα μεγαλύτερη.  
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➢ Μία 128 Μbyte Parallel Nor Flash, που χρησιμεύει είτε για τη φόρτωση του 

αρχείου προγραμματισμού του FPGA, είτε για τη φόρτωση προγραμμάτων για 

τον μικροεπεξεργαστή Μicroblaze. 

➢ Mία SPI Serial Flash των 16 Μbits, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο 

τρόπο τον οποίο αναφέραμε πιο πάνω για την 128 Mbyte Flash. 

➢ Mία οθόνη LCD των 2 γραμμών, με δυνατότητα απεικόνισης 16 χαρακτήρων.  

➢ Μία θύρα για mouse ή PS2. 

➢ Mία θύρα για οθόνη VGA. 

➢ Mία σειριακή θύρα των 9 pins, η οποία υλοποιεί προφανώς το πρωτόκολλο RS 

– 232. 

➢ Μία θύρα Ethernet 10/100 (Μbps), χωρίς όμως τον απαραίτητο Ethernet 

Controller, o οποίος θα πρέπει να υλοποιηθεί πάνω στο FPGA, προκειμένου η 

θύρα Ethernet να μπορέσει να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη συγκεκριμένων 

εφαρμογών με αυτήν. 

➢ Ένας Digital - to - Analog Converter (DAC) τεσσάρων εξόδων, ο οποίος 

ελέγχεται μέσω του interface SPI. 

➢ Δύο Analog - to - Digital Converters (ΑDC), ελεγχόμενοι κι αυτοί μέσω του 

SPI.  

➢ Οκτώ led displays. 

➢ Τέσσερις μικροδιακόπτες εισόδου (dip switches) 

➢ Mία MAXIM serial ΕΕPROM, που επικοινωνεί με το FPGA μέσω ενός ειδικού 

interface της MAXIM, του 1 - Wire Interface. 

➢ Τέσσερεις πιεστικούς διακόπτες (pushbuttons). 

➢ Τρείς Expansion Connectors, για τη δυνατότητα επέκτασης της πλακέτας και 

της διασύνδεσής της με άλλα development boards. 

➢ Mία θύρα JTAG (JTAG port), για τον προγραμματισμό τόσο του FPGA, όσο 

και του CPLD με το ομώνυμο πρωτόκολλο JTAG. 

➢ Έναν κρυσταλλικό ταλαντωτή (crystal oscillator), o οποίος λειτουργεί στη 

συχνότητα των 50 ΜΗΖ. 

➢ Μία βοηθητική υποδοχή (socket) των 8 pins για έναν ακόμα κρυσταλλικό 

ταλαντωτή. 

➢ Έναν Hirose FX2 Expansion Connector. 

➢ Mία θύρα τύπου Chipscope SoftTouch, μέσω της οποίας μπορούμε να κάνουμε 

in -circuit debugging. 

➢ Ένα USB interface, μέσω του οποίου μπορούμε να προγραμματίσουμε το 

FPGA και το CPLD με το πρωτόκολλο JTAG. 

Είναι προφανές ότι, όλα τα παραπάνω hardware components είναι on - board, δηλαδή 

όλα βρίσκονται πάνω στο ίδιο αναπτυξιακό σύστημα, συνδεόμενα όλα με την καρδιά 

του συστήματος, δηλαδή το συγκεκριμένο μοντέλο FPGA Spartan - 3E (Εικόνα 11). 
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Εικόνα 11-Μια χαρακτηριστική εικόνα της πλακέτας του Spartan - 3E 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - Ένα έργο Capstone Wireless 

Network που βασίζεται σε FPGA 

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Βασιζόμενοί στο άρθρο των John A. Nestor και Chris Nadovich [30] θα περιγράψουμε ένα 

ανώτατο όριο ECE ανώτερου επιπέδου έργο στο οποίο μας δίνεται η δυνατότητα να 

σχεδιάσουμε, υλοποιήσουμε και εντοπίσουμε σφάλματα ενός ασύρματου δικτύου 

χρησιμοποιώντας FPGA με ένα μικρό σε ποσότητα συνδεδεμένου κυκλώματος. Το 

έργο απαιτεί  να σχεδιάσουμε την φυσική πρόσβαση και τα μέσα επίπεδα ελέγχου ενός 

πρωτοκόλλου που βασίζεται στο IEEE 802.11, αλλά έχει απλοποιηθεί για να γίνει 

εφικτό . Συγκεκριμένα, το φυσικό επίπεδο χρησιμοποιεί ένα VHF σύνδεση με διπολική 

πληκτρολόγηση μετατόπισης φάσης που μπορεί να υλοποιείται με χρήση του FPGA 

και μιας μικρής αναλογικής πρόσοψης. Τέλος το πρωτόκολλο υλοποιεί το βασικό 

Carrier Sense Μηχανισμό Πολλαπλής Πρόσβασης/Αποφυγής Σύγκρουσης του. . 

 

3.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το έργο του capstone έχει γίνει ένα σημαντικό μέρος της μηχανικής παιδαγωγικής. Το 

κριτήριο 4 της ABET ότι «οι μαθητές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τη μηχανική 

πρακτική που καταλήγει σε μια σημαντική εμπειρία σχεδιασμού με βάση τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν καθώς και η ενσωμάτωση της κατάλληλης 

μηχανικής πρότυπα και πολλαπλούς ρεαλιστικούς περιορισμούς»[31] 

Τα μαθήματα capstone διδάσκονται σε πολλά τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών (ECE) 

Η δημιουργία ενός επιτυχημένου έργου είναι πρόκληση για διάφορους λόγους. 

Πρώτον, είναι δύσκολο να ανατεθεί ένα έργο που είναι και σημαντικό αρκετά για να 

θεωρηθεί μια «σημαντική εμπειρία σχεδιασμού» και ταυτόχρονα δυνατό να 

ολοκληρωθεί . Δεύτερον, το έργο θα πρέπει να βασίζεται σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων,  

συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού σχεδιασμού, των ηλεκτρονικών, επικοινωνιών 

και ηλεκτρομαγνητικών. Τέλος, θα πρέπει να παρέχονται οι τεχνικές δεξιότητες που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός έργου , ενώ συχνά δεν παρέχουν υπόβαθρο στο 

σχεδιασμό διαδικασία, διαχείριση έργου ή τον αντίκτυπο των εξωτερικών περιορισμοί 

όπως το κόστος, η δυνατότητα κατασκευής, η βιωσιμότητα και πολιτικά και νομικά 

ζητήματα. 

Σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός  

ασύρματου δικτύου χρησιμοποιώντας FPGA με μικρή ποσότητα συνδεδεμένων 

αναλογικών εξαρτημάτων. Ένα ασύρματο δίκτυο είναι ένα ελκυστικό έργο γιατί 

περιλαμβάνει πτυχές όλου του βασικού θέματος, καθώς και την έκθεση σε 

οικονομικούς, πολιτικούς, νομικούς και ηθικούς περιορισμούς. Ένα FPGA είναι μια 

εξαιρετική πλατφόρμα για ένα τέτοιο έργο λόγω του χαμηλού κόστους, της υψηλής 

λειτουργικότητας, και ευκολίας προγραμματισμού με χρήση περιγραφής υλικού 

γλώσσα (HDL). Ο κύριος περιορισμός του FPGA είναι ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει 

μόνο ψηφιακή λογική, το οποίο αντιμετωπίζεται χρησιμοποιώντας μια αναλογική 

μπροστινή πλακέτα που συνδέεται σαν σύνδεσμος στην άκρη της πλακέτας FPGA. 

Η παρούσα εργασία οργανώνεται ως εξής:  

 

Η Ενότητα 2 περιγράφει την οργάνωση του μαθήματος και του έργου. 
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Η ενότητα 3 περιγράφει την ασύρματη σύνδεση που χρησιμοποιείται να εφαρμόσει το 

φυσικό επίπεδο του πρωτοκόλλου δικτύου, ενώ η  

H ενότητα 4 περιγράφει το πρωτόκολλο δικτύου που χρησιμοποιείται, το οποίο 

βασίζεται στο IEEE 802.11 αλλά έχει απλοποιηθεί καθιστούν το έργο υλοποιήσιμο.  

H ενότητα 5 περιγράφει την εμπειρία μας με το έργο κατά τη διάρκεια του πρώτη χρήση 

το φθινόπωρο του 2008.  

Η ενότητα 6 ολοκληρώνει την εργασία και προτείνει μελλοντικές εργασίες. 

 

3.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-Ασύρματο Δίκτυο – Φυσικό 

Επίπεδο 

Τα διάφορα πρότυπα IEEE 802.11  μεταδίδουν σήματα RF σε συχνότητες που 

κυμαίνονται από 2,5 GHz – 5 GHz χρησιμοποιώντας είτε Ορθογώνια Διαίρεση 

συχνότητας Multiplexing (OFDM) ή Τεχνικές διαμόρφωσης φάσματος (Direct 

Sequence Spread-DSSS).  

Για να γίνει η φυσική σύνδεση πιο εύχρηστη, απλούστερη χρησιμοποιείται ένα σχήμα 

που χρησιμοποιεί Διπολική Μετατόπιση Φάσης Πληκτρολόγηση (BPSK) σε πολύ 

χαμηλότερη συχνότητα 228,57134 MHz. Ο φορέας για αυτό το σήμα είναι που 

δημιουργείται απευθείας από μια μονάδα ψηφιακού ρολογιού (DCM) στο FPGA 

χρησιμοποιώντας το ρολόι 50 MHz που παρέχεται από το Πλακέτα FPGA. Η BPSK 

απαιτεί ότι η μεταδιδόμενη η φάση του σήματος να μετατοπιστεί κατά 180° μεταξύ 

μηδέν και ενός σύμβολο. Αυτό υλοποιείται χρησιμοποιώντας ένα αποκλειστικό OR 

πύλη. Οι έξοδοι FPGA οδηγούν ένα δίπολο μισού μήκους κύματος κεραία μέσω 

μετασχηματιστή 300 Ω – 75 Ω. Στην παρακάτω εικόνα (σχήμα 1) φαίνεται η βασική 

δομή του πομπού. 

 

Ο δέκτης BPSK είναι πιο περίπλοκος γιατί απαιτεί Costas Loop[32] Ωστόσο, τα 

περισσότερα από τον σχεδιασμό μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ψηφιακό υλικό στο 

FPGA. Το σχήμα 2 παρακάτω  δείχνει το αναλογικό μπροστινό άκρο, το οποίο 

μετατρέπει το διαμορφωμένο RF σε ενδιάμεσο Συχνότητα (IF) και δειγματοληψία του 

IF χρησιμοποιώντας έναν συγκριτή. 
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Αυτό το κύκλωμα είναι κατασκευασμένο σε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, Τα 

βύσματα της μπροστινής κάρτας σε μια ακραία υποδοχή στην πλακέτα Spartan 3 

FPGA. 

 

Παρακάτω (σχήμα 3) δείχνει το μπλοκ διάγραμμα του ψηφιακού Costas Loop. Το 

single-bit δειγματοληψία IF από την αναλογική πρόσοψη τροφοδοτεί αποκλειστικές 

πύλες NOR που λειτουργούν ως ανιχνευτές φάσης αναμιγνύοντας τα δεδομένα IF με 

τα I και Q σήματα από έναν αριθμητικά ελεγχόμενο ταλαντωτή.  Η έξοδος του μείκτη 

τροφοδοτείται σε δύο ολοκληρωτές, καθένας από τους οποίους παράγει μια έξοδο 6-

bit "πλάτους" και μια "ψηφιακή" έξοδο σκληρά περιορισμένη, 1 bit. Η έξοδος πλάτους 

του ολοκληρωτή καναλιού Q τροφοδοτείται πίσω σε έναν μετατοπιστή που εφαρμόζει 

το κέρδος βρόχου. Μετά την προσθήκη ενός χειροκίνητου συντονισμού μετατόπισης, 

αυτή η τιμή οδηγεί το αριθμητικά ελεγχόμενο ταλαντωτή για συμπλήρωση σε βρόχο. 

 
 

Το σχήμα παρακάτω  δείχνει μια φωτογραφία του συνδυασμού Πλακέτα FPGA και 

πλακέτα μπροστινού άκρου,  
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ενώ στη συνέχεια βλέπουμε στο επόμενο σχήμα τις δύο σανίδες που συνδέονται με ένα 

δίπολο μισού κύματος κεραία. 
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3.4 Ασύρματο Δίκτυο – Επίπεδο MAC 

Το επίπεδο ελέγχου πρόσβασης μέσων (MAC), δηλαδή το απλοποιημένο δίκτυο 

βασίζεται στο Carrier Sense πολλαπλή πρόσβαση, αποφυγή σύγκρουσης (CSMA/CD) 

μέθοδο που χρησιμοποιείται από το IEEE 802.11 [33].Έτσι υλοποιείτε ένας ασύρματος 

«σταθμό» με μία μοναδική διεύθυνση MAC 8-bit (μειώθηκε από 32 bit στο 802.11) 

που μεταδίδει και λαμβάνει πλαίσια (πακέτα) δεδομένων προς και από άλλους 

σταθμούς. 

Οι απαιτήσεις του έργου καθορίζουν τέσσερις διαφορετικούς τύπους πλαισίου στη 

μορφή που φαίνεται στην Εικόνα 4. Κάθε ένας τύπος πλαισίου μεταδίδεται σειριακά 

χρησιμοποιώντας το Manchester Κώδικα. Τα πλαίσια τύπου 0 χρησιμοποιούνται για 

βασική μετάδοση από σταθμό σε σταθμό χωρίς έλεγχο σφαλμάτων ή αναγνώριση και 

περιέχουν προοίμιο, προορισμό, πεδία πηγής, τύπου και δεδομένων. Τα  πλαίσια τύπου 

1 απαιτούν ένα πρόσθετο πεδίο Ακολουθία ελέγχου καρέ (FCS) δηλαδή 

χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό σφαλμάτων μετάδοσης. Κουφώματα τύπου 2 

απαιτούν από τον σταθμό λήψης να εκπέμπει έναν Τύπο 3 Πλαίσιο "Acknowledge" 

(ACK) πίσω στην αποστολή σταθμός για να δείξει την επιτυχία. Η βαθμολόγηση του 

έργου είναι σταθμισμένη να ενθαρρύνει τους χρήστες να αποκτήσουν βασική μετάδοση 

του Πληκτρολογήστε 0 καρέ που λειτουργούν πρώτα πριν επιχειρήσετε περισσότερα 

προηγμένα χαρακτηριστικά. 

 

 

Επειδή οι συγκρούσεις δεν μπορούν να ανιχνευτούν σε ασύρματο περιβάλλον, το 

πρότυπο 802.11 απαιτεί τη χρήση από μία Κατανεμημένη Λειτουργία Συντονισμού 

(DCF) στην οποία Οι σταθμοί εκτελούν την Αποφυγή Σύγκρουσης. Το σχήμα 5 δείχνει 

πώς χρησιμοποιείται η προσέγγιση DCF για τη μετάδοση ενός πλαισίου. Ένας σταθμός 

που είναι έτοιμος για μετάδοση πρέπει πρώτα να περιμένει μέχρι να μην  αισθάνεται 

καμία μετάδοση από άλλους σταθμούς και μετά να περιμένει για ένα χρονικό διάστημα 

που καθορίζεται από ένα Κατανεμημένο Διάστημα Interframe Spacing (DIFS) 

ακολουθούμενο από τυχαίους αριθμούς «κουλοχέρηδων» καθυστέρησης πριν την 

έναρξη της μετάδοσης. Η χρήση της τυχαίας καθυστέρησης μειώνει την πιθανότητα 

δύο σταθμοί να εκπέμπουν ταυτόχρονα και να προκαλέσει σύγκρουση. 
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Τα καρέ τύπου 2 και 3 εφαρμόζουν χειραψία δηλαδή  σε υποδεικνύουν σε έναν σταθμό 

εκπομπής ότι έχει υπάρξει, έλαβε ένα πλαίσιο, όπως φαίνεται στην εικόνα 6. 

 

 Εάν ο σταθμός αποστολής το S στέλνει ένα πλαίσιο Τύπου 2 στον σταθμό T, το 

αναμένει λαμβάνει ένα πλαίσιο ACK πίσω από το σταθμό T μετά από ένα μικρό 

διάστημα μεταξύ πλαισίων (SIFS). Αν το ACK το πλαίσιο δεν λαμβάνεται σε 

καθορισμένο χρονικό διάστημα, S πρέπει να προσπαθήσει να αναμεταδώσει το πλαίσιο 

μέχρι το μέγιστο αριθμός προσπαθειών επανάληψης. Δεν απαιτούνται πιο προηγμένες 

δυνατότητες του 802.11, όπως Αίτημα αποστολής/Διαγραφή αποστολής για τη μείωση της 

πολυπλοκότητας του έργου. 

 

3.5 Αποτελέσματα 

Χρησιμοποιήθηκε το έργο κορυφαίας σύνδεσης ασύρματου δικτύου δύο τμήματα του 

ECE 491 το φθινόπωρο του 2008. Η τελική βαθμολόγηση του έργου βασίστηκε στην 

ολοκλήρωση μιας προκαταρκτικής σχεδιασμός που αξιολογήθηκε σε ανασκόπηση 

σχεδιασμού, συμμόρφωση με απαιτήσεις στην ανάθεση έργου (συμπεριλαμβανομένων 

περιορισμών ασφάλειας, περιβάλλοντος και IP), επαλήθευση και επίδειξη λειτουργίας 

μετάδοσης κάθε διαφορετικού τύπου πλαισίου. 

Ο Πίνακας 1 δείχνει το αποτέλεσμα του έργου ως προς τα χαρακτηριστικά που 

ολοκληρώθηκαν από κάθε ομάδα. Για κάθε τύπο πλαισίου, ένα "S" υποδηλώνει ότι το 

σχέδιο θα μπορούσε να στείλει με επιτυχία ένα πλαίσιο αυτού του τύπου, ενώ το "R" 

υποδηλώνει ότι το σχέδιο θα μπορούσε να λάβει ένα πλαίσιο αυτού του τύπου. Όλες οι 

ομάδες εκτός από μία επέδειξαν με επιτυχία τη μετάδοση με βασικά καρέ τύπου 0, κάτι 

που δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς αυτές είναι η πιο βασική μορφή μετάδοσης. Περίπου 
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οι μισές ομάδες παρουσίασαν καρέ τύπου 1 (με πεδίο FCS), ενώ μόνο δύο ομάδες 

μπόρεσαν να επιδείξουν εν μέρει ή πλήρως την πιο περίπλοκη χειραψία που απαιτείται 

από τα καρέ Τύπου 2 και Τύπου 3. 

 

Η ανταπόκριση των ομάδων στο έργο μπορεί να είναι  θετική καθώς θεωρούμε  το έργο 

ενδιαφέρον και προκλητικό. Με βάση αυτά σχολιάζει τα εργαστηριακά πειράματα που 

οδήγησαν στο το έργο έχει αναδιοργανωθεί για να παρέχει όφελός στους χρήστες. 

Ως μέρος της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του έργου οι χρήστες μπορούν να ερωτήθηκαν 

ως προς την εμπιστοσύνη τους ότι οι στόχοι είχαν επιτευχθεί. Αυτό έδειξε ισχυρή εμπιστοσύνη 

συνολικά ότι επιτεύχθηκαν αποτελέσματα, αλλά και υποδείχθηκαν τομείς όπου απαιτείται 

βελτίωση, συμπεριλαμβανομένης οργάνωση, εργαλεία διαχείρισης έργου, αντιμετώπιση 

περίπλοκους περιορισμούς, αποφεύγοντας παγίδες κωδικοποίησης Verilog, και χρονισμός και 

συγχρονισμός. Κάλυψη αυτών των  θεμάτων  θα συζητηθούν  στο μέλλον. 

3.6 Συμπεράσματα 

Με βάση αυτό  το άρθρο έχει περιγράψει κεφαλαίου ECE στο οποίο οι χρήστες σχεδιάζουν ένα 

ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα FPGA με προσαρτημένη αναλογική πρόσοψη. Αυτή η 

εργασία επιτρέπει στους χρήστες να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για πολλά διαφορετικά 

θέματα ECE ενώ μαθαίνετε πώς να συμπληρώνετε ένα σημαντικό σχεδιαστικό έργο. Θα 

μπορούσαν να γίνουν ορισμένες βελτιώσεις σε αυτό έργο. Πρώτον, το υλικό της διάλεξης θα 

μπορούσε να βελτιωθεί με μια πιο εις βάθος ανασκόπηση της διαμόρφωσης RF τεχνικές για να 

δώσουν στους χρήστες καλύτερη εκτίμηση του κυκλώματα πομπού και δέκτη. Δεύτερον, ο 

σχεδιασμός του αναλογικού μπροστινού μέρους θα μπορούσε να βελτιωθεί για να αυξηθεί 

ευαισθησία του δέκτη. Επιτέλους, πιο προχωρημένο χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν στη διεπαφή δικτύου έτσι ώστε να κάνουν το έργο πιο προκλητικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο -Γρήγορη αξιολόγηση ισχύος και 

απόδοσης Συστήματα ασύρματης επικοινωνίας 

που βασίζονται σε FPGA 

4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Βασιζόμενοι στο άρθρο των JORDANE LORANDEL, JEAN-CHRISTOPHE 

PRÉVOTET, AND MARYLINE HÉLARD[34] θα παρουσιάσουμε  μια νέα και 

αποτελεσματική μεθοδολογία για γρήγορη και ακριβή αξιολόγηση την κατανάλωση 

ενέργειας και την απόδοση των συστημάτων βάσης ζώνης ασύρματης επικοινωνίας 

που εφαρμόζονται σε συστοιχίες πύλης με δυνατότητα προγραμματισμού πεδίου 

(FPGA). Καθώς η πολυπλοκότητα τέτοιων συστημάτων εξακολουθεί να αυξάνεται, η 

δυνατότητα εκτίμησης τόσο της ισχύος όσο και της απόδοσης ενός σχεδίου έχει γίνει 

μείζον ζήτημα. Συσκευές FPGA αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία σε αυτό 

το εξαιρετικά περιορισμένο πλαίσιο. Ωστόσο, οι σχεδιαστές πρέπει να εξερευνήσουν 

τον χώρο σχεδιασμού πολύ σύντομα στη διαδικασία σχεδιασμού. Αυτό εκτελείται πριν 

από οποιαδήποτε εφαρμογή. Βασίζεται στον καινοτόμο ορισμό ενός σεναρίου, που 

επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ των εφαρμογών ασύρματης επικοινωνίας με επίσημο 

τρόπο, έτσι κάθε παράμετρος μπορεί να αξιολογηθεί ώστε να πληροί η αντιστάθμιση 

ισχύος-απόδοσης. Η προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποιείται σε δύο βήματα 

χρησιμοποιώντας αρχικά την  διαδικασία χαρακτηρισμού χαμηλού επιπέδου και 

μοντελοποίηση συστημάτων υψηλού επιπέδου. Μια άλλη σημαντική συνεισφορά 

συνίσταται ότι λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική δραστηριότητα των εξαρτημάτων για 

τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των εκτιμήσεων ισχύος, δείχνουμε την 

αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε πολλές περιπτώσεις χρήσης 

συγκεκριμένων τομέων, με έμφαση στο υλικό επεξεργασίας ζώνης βάσης στον τομέα 

ασύρματης επικοινωνίας. Σε σύγκριση με τα τρέχοντα FPGA χαμηλού επιπέδου 

εργαλεία πωλητή, επιτυγχάνεται ένας σημαντικός παράγοντας επιτάχυνσης και 

επιτυγχάνεται μέγιστο σχετικό σφάλμα μικρότερο από 5%. 

4.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σήμερα, η ισχύς έχει γίνει βασικός δείκτης μέτρησης κατά το σχεδιασμό σε ασύρματα 

συστήματα επικοινωνίας. Αν και η απόκτηση του υψηλότερου επίπεδου απόδοσης 

παραμένει ο κύριος σκοπός των σχεδιαστών, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έχει 

γίνει επίσης ένα κρίσιμο ζήτημα. Το γεγονός είναι ότι τέτοια συστήματα είναι συνήθως 

ενσωματωμένα και συχνά βασίζονται στις μπαταρίες ως μοναδική ισχύ, πηγή 

προμήθειας.  

Στον τομέα της ασύρματης επικοινωνίας, η ισχύς και η απόδοση μπορεί να εξαρτάται 

από πολλές παραμέτρους που μπορεί να είναι αλγοριθμική και τεχνολογική. Το γεγονός 

ότι τέτοια συστήματα παρουσιάζουν διάφορες ιδιότητες, πρωτόκολλα και 
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διαμορφώσεις καθιστά πολύ δύσκολη τη σύγκριση πολλών αρχιτεκτονικών ορών όπως 

της απόδοσης, πόρων και ενεργειακής απόδοσης. 

Από τεχνολογική άποψη, αναδιαμορφώσιμα κυκλώματα όπως προγραμματιζόμενες πύλες 

πεδίου (FPGA) αντιπροσωπεύουν μια ελκυστική τεχνολογία. Αυτές οι συσκευές μπορούν τώρα 

να εφαρμόζουν πολύπλοκα συστήματα λόγω της υψηλής πυκνότητας πυλών τους και τους 

αποκλειστικούς πόρους, όπως ενσωματωμένες μνήμες και μπλοκ υλικού επεξεργασίας 

ψηφιακού σήματος (DSP). Ιστορικά, τα FPGA χρησιμοποιήθηκαν ευρέως ως επιταχυντές 

υλικού και για γρήγορα ASIC (Ολοκληρωμένο κύκλωμα για συγκεκριμένη εφαρμογή) 

πρωτότυπα σε χαμηλό κόστος. Σήμερα, αντιπροσωπεύουν μια ενδιαφέρον εναλλακτική των 

αντίστοιχων ASIC, αφού μπορούν επιτύχουν υψηλό επίπεδο απόδοσης χωρίς να απαιτείται 

χρονοβόρα ανάπτυξη και ακριβό κόστος [35] 

Η κλασική ροή σχεδίασης FPGA ακολουθεί από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση 

ξεκινώντας από μια αφηρημένη HDL (Hardware Περιγραφή Γλώσσα) περιγραφή και 

φινίρισμα με τη δημιουργία αρχείου bitstream για λήψη στη συσκευή. Οι μέθοδοι 

εκτίμησης ισχύος είναι εγγενές μέρος της ροής και γενικά εφαρμόζονται μετά την 

είσοδο του τόπου και της διαδρομής του οποίου είναι γνωστές όλες οι λεπτομέρειες 

εφαρμογής. Αυτές οι μέθοδοι γενικά λαμβάνουν υπόψη όλους τους λογικούς πόρους 

καθώς και την διασύνδεση. Βασίζονται επίσης σε εσωτερική ακρίβεια δραστηριότητας 

σημάτων εισόδου, η οποία έχει σημαντικό αντίκτυπο σε  κατανάλωση ενέργειας των 

συνολικών πόρων. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει μια αντικρουόμενη προσέγγιση 

για την αξιολόγηση ισχύς και απόδοση ενός συστήματος ασύρματης επικοινωνίας. 

Στην πραγματικότητα, η απόδοση αξιολογείται συνήθως πολύ γρήγορα 

χρησιμοποιώντας ένα λειτουργικό μοντέλο του συστήματος. Αυτό το μοντέλο συνήθως 

περιγράφεται σε υψηλό επίπεδο χωρίς καμία γνώση του υποκείμενου υλικού. Από την 

άλλη, η εξουσία μπορεί μόνο να αξιολογηθεί με ακρίβεια χρησιμοποιώντας 

προσομοιώσεις χαμηλού επιπέδου ή πραγματοποιώντας πραγματικές μετρήσεις. 

Μια άλλη σημαντική υπόθεση που γίνεται στον ασύρματο τομέα επικοινωνίας είναι ότι 

η ισχύς που καταναλώνεται από ένα κύκλωμα συνήθως παραμελείτε. Μόνο η ισχύς 

που κατανέμεται για τη μετάδοση δεδομένων μέσω του καναλιού λαμβάνεται υπόψη 

κατά την ανάλυση του συστήματος. Η κατανάλωση ρεύματος δηλαδή που σχετίζονται 

με τον Ενισχυτή Ισχύος (PA) θεωρείται συνήθως ως ο πιο σημαντικός συντελεστής σε 

μια ασύρματη επικοινωνία, σε ένα σύστημα. Ωστόσο, τέτοια συστήματα αποτελούνται 

επίσης από Μπλοκ επεξεργασίας Base-Band (BB) και στάδια RF. Σε μια πρόσφατη 

μελέτη, έχει αποδειχθεί ότι όλη η κατανάλωση ενέργειας οι πηγές ενός συστήματος 

ασύρματης επικοινωνίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα η κατανάλωση 

ενέργειας από την επεξεργασία της βασικής ζώνης όταν είναι χαμηλές οι ισχύς 

μετάδοσης που εμπλέκονται [36] Αν και η κατανάλωση ενέργειας σχετίζεται με την 

επεξεργασία BB γενικά παραμελείτε, καθώς μπορεί να αντιπροσωπεύει το 47% της 

συνολικής κατανάλωσης ενέργειας για σταθμό βάσης femto/home cell-περιβάλλον σε 

περιβάλλον LTE   
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Σε αυτό το παράδειγμα, παρουσιάζουμε μια νέα μεθοδολογία που καθιστά δυνατή τη γρήγορη 

και αποτελεσματική σύγκριση από αρκετές ασύρματες εφαρμογές όσον αφορά την απόδοση 

και κατανάλωση ρεύματος. Οι κύριες συνεισφορές είναι οι ακόλουθες:  

• Λαμβάνονται οι λεπτομέρειες υλοποίησης των στοιχείων χαμηλού επιπέδου υπόψη και 

αποτελεσματικά ανατροφοδοτείται σε υψηλό επίπεδο κατασκευή ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος ασύρματης επικοινωνίας  

• ένα περιβάλλον, βασισμένο στο SystemC, το καθιστά δυνατό για τη μοντελοποίηση και την 

προσομοίωση οποιασδήποτε ασύρματης εφαρμογής κατασκευασμένο από τις ενότητες της 

βιβλιοθήκης. Αν και, προσομοιώσεις εκτελούνται σε υψηλό επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι 

τα αποτελέσματα είναι πολύ ακριβής.  

• η προτεινόμενη προσέγγιση επιτρέπει την ταχύτερη εκτίμηση του σε  δύναμη, σε σύγκριση 

με τις κλασικές προσεγγίσεις. Αυτό κάνει  δυνατή την   εξερεύνηση πολλαπλών διαμορφώσεων 

και διευκολύνει τη σχεδιαστική εξερεύνηση του χώρου. 

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε, την ανασκόπηση των σχετικών εργασιών για την 

εκτίμηση ισχύος FPGA με έμφαση στα εργαλεία και μεθοδολογίες που εκτελούνται σε 

επίπεδο συστήματος. Έπειτα την μεθοδολογία εκτίμησης ισχύος και περιγράφεται 

λεπτομερώς τα οφέλη της προτεινόμενης προσέγγισης μέσα από χαρακτηριστικά 

παραδείγματα στην ασύρματη επικοινωνία Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα 

και οι προοπτικές  
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4.3 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Σήμερα, καθώς οι σχεδιαστές στοχεύουν στην υλοποίηση ενός πλήρες συστήματος σε 

μια συσκευή FPGA, συνήθως ακολουθείτε μια γενική προσέγγιση από πάνω προς τα 

κάτω, η οποία χωρίζεται σε πολλά καλά προσδιορισμένα επίπεδα. Στο παρακάτω 

σχήμα, περιγράφει τα επίπεδα για μια υλοποίηση υλικού, χωρίς κανένα λογισμικό 

εκτιμήσεις. 

 

 Σε επίπεδο συστήματος, το σύστημα μοντελοποιείται με χρήση αποκλειστικών 

γλωσσών όπως το Matlab, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην κοινότητα, ή 

γλώσσες προγραμματισμού όπως η C/C++. Η συμπεριφορά του συστήματος συνήθως 

επικυρώνεται χρησιμοποιώντας προσομοίωσης εργαλεία όπως το Simulink. Στη 

συνέχεια, η υλοποίηση σχεδίασης FPGA εκτελείται σε τρία βήματα: πρώτον, σύνθεση 

σε επίπεδο συστήματος επιτρέπει τη μετάφραση αρχιτεκτονικών σε επίπεδο 

συστήματος σε μια περιγραφή HDL. Στη συνέχεια, απαιτείται σύνθεση υλικού αυτή η 

περιγραφή ως είσοδος για τη δημιουργία ενός υποστηριζόμενου netlist συμβατή με την 

υλοποίηση προμηθευτών FPGA εργαλεία. Τέλος, μετά από αυτά δημιουργείται ένα 

αρχείο bitstream για τα βήματα υλοποίησης. Σημειώστε ότι αυτά τα επίπεδα είναι κοινά 
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σε όλες τις ροές σχεδιασμού υλικού και επομένως είναι προσαρμοσμένες σε 

σχεδιασμούς ασύρματης επικοινωνίας που είναι η κύρια εφαρμογή τομέα που 

μελετάται στην παρούσα εργασία. 

Οι ενότητες που ακολουθούν προσδιορίζουν τις διάφορες μεθοδολογίες και εργαλεία 

που θεωρούνται συνήθως στον ασύρματο τομέα επικοινωνίας, ξεκινώντας από το 

επίπεδο πύλης έως το σε επίπεδο συστήματος. Η ίδια ταξινόμηση χρησιμοποιείται 

συνήθως σε λογοτεχνία. Σε αυτό το παράδειγμα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ισχύ- 

λύσεις εκτίμησης σε επίπεδο συστήματος. 

Σε επίπεδο πύλης, δύο τύποι τεχνικών εκτίμησης ισχύος ορίζονται, τα οποία βασίζονται 

είτε σε στατιστικές/προσομοιώσεις ή πιθανότητες. Οι μέθοδοι που βασίζονται σε 

προσομοίωση συνίστανται σε προσομοίωση ενός κυκλώματος πολλές φορές για να 

ληφθούν πληροφορίες όπως η δραστηριότητα μεταγωγής ή η παροχή σε ρεύμα. 

Ωστόσο, η ακρίβεια της εκτίμησης είναι υψηλή και εξαρτάται από τα μοτίβα εισαγωγής 

δεδομένων που παρέχονται [37][38]. Για να παρακάμψει αυτό το πρότυπο-εξάρτησης, 

το οποίο βασίζεται στο Μόντε Κάρλο έχουν προταθεί προσεγγίσεις για τη μείωση του 

αριθμού των προσομοιώσεων [39][40] . Τα τυχαία μοτίβα εφαρμόζονται στο σύστημα 

και η ισχύς αξιολογούνται μέχρι να καθοριστεί ένα δεδομένο κριτήριο ικανοποιητικό. 

Σε σύγκριση με τα στατιστικά μοντέλα, πιθανολογικό οι τεχνικές απαιτούν μόνο μία 

προσομοίωση για την εκτίμηση της ισχύος, δηλαδή διαδίδουν μόνο τις πιθανότητες 

μεταγωγής από τις εισόδους σε όλους τους κόμβους του κυκλώματος. Ωστόσο, αρκετές 

θεωρήσεις όπως ο χρόνος και η χωρική συσχέτιση,  πρέπει να ληφθούν υπόψη για να 

ληφθούν πιο ακριβή αποτελέσματα [41][42]. Εκτός από την παροχή γρήγορης ισχύος 

εκτίμησης, οι τεχνικές που βασίζονται σε προσομοίωση έχουν γενικά καλύτερη 

ακρίβεια από τις πιθανολογικές τεχνικές. Παρ 'όλα αυτά, όταν οι σχεδιαστές 

εργάζονται σε αυτό το επίπεδο, οι επιλογές είναι καθοριστικές λαμβάνονται πολύ αργά 

στη ροή του σχεδιασμού, η οποία επιβάλλει ακριβά κόστη επανασχεδιασμού όταν δεν 

πληρούνται οι περιορισμοί. Οι προσομοιώσεις μπορεί να είναι επίσης πολύ χρονοβόρα 

λόγω του τεράστιου αριθμού των λεπτομέρειών υλοποίησης. 

Για να επιταχυνθεί η εκτίμηση ισχύος, υπάρχουν αρκετές τεχνικές που αναπτύχθηκαν 

σε επίπεδο μεταφοράς μητρώου (RTL). Σε αυτό το επίπεδο, τα συστήματα 

περιγράφονται συνήθως χρησιμοποιώντας υλικό γλώσσες περιγραφής όπως VHDL ή 

Verilog, Στο  παράδειγμα το κύκλωμα περιγράφεται χρησιμοποιώντας ένα σύνολο 

σημάτων και υλικού υποστοιχείων, που ονομάζονται επίσης μακροεντολές. Οι 

μακροεντολές μπορούν είτε να αναφέρονται σε λεπτά εξαρτήματα όπως αθροιστές ή 

πολυπλέκτης ή πολύ πιο σύνθετα στοιχεία όπως το Διανοητικό Μπλοκ ιδιοτήτων (IP). 

Τεχνικές μακρο-μοντελοποίησης, όπως αυτό μπορεί να βασίζεται σε πίνακες ή 

εξισώσεις LUT, έχουν αναπτύχθηκε για να παράγει ισχύ σύμφωνα με τις στατιστικές 

παραμέτρους εισόδου [43][44][45]. Σε αυτές τις εργασίες, ο αριθμός των δοκιμών 

μπορεί είναι πολύ σημαντικός εάν υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μοτίβων εισαγωγής 

λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος των τραπεζιών μπορεί επίσης να είναι τεράστιο όπως 

ενώ ο αριθμός των παραμέτρων αυξάνεται. 

Άλλες μελέτες που βασίζονται σε αναλυτικά μοντέλα ισχύος έχουν προταθεί. Αυτά τα 

μοντέλα μπορούν να ληφθούν με εφαρμογή μιας γραμμικής παλινδρόμησης στις 
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παραμέτρους που μας ενδιαφέρουν. Αυτό δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας, 

εις βάρος της απώλειας ακρίβειας [46]  Ένα εργαλείο που ονομάζεται RTLEst [47] 

χρησιμοποιεί γραμμική παλινδρόμηση για να  δημιουργεί αυτόματα αναλυτικά 

μοντέλα ισχύος. Γενικά, στο RTL, οι προσομοιώσεις χρειάζονται λιγότερο χρόνο για 

να τρέξουν αλλά είναι λιγότερο ακριβείς από αυτές που εκτελούνται σε επίπεδο πύλης. 

Για τις διάφορες μελέτες που έχουν περιγράφει, αποδίδουν έναν μέσο όρο σφάλματος 

που κυμαίνεται από 7% έως 17%. Σημειώνεται ότι όσο σημαντική είναι η φάση 

χαρακτηρισμού για τη δημιουργία των μοντέλων, η διαδικασία χαρακτηρισμού είναι 

ακόμη πιο σημαντική όταν οι μακροεντολές είναι σχετικά μικρές και όταν είναι υψηλά 

πολύπλοκα συστήματα. Τέλος, σε αυτό το επίπεδο περιγραφής, η απαιτούμενη 

προσομοίωση, ο χρόνος είναι γενικά απαράδεκτος για πολύπλοκα συστήματα που είναι 

αποτελούνται από δισεκατομμύρια πύλες. Είναι επίσης πολύ δύσκολο να εξερευνήσετε 

το χώρο του σχεδιασμού αφού πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες και να  

λαμβάνονται υπόψη. Συνήθως, οι σχεδιαστές προτιμούν να αυξήσουν το επίπεδο 

αφαίρεσης για να μοντελοποιήσουν τα συστήματά τους. 

Σε επίπεδο συστήματος, η λειτουργικότητα σχεδιασμού μοντελοποιείται και η 

θεωρητική απόδοση μπορεί εύκολα να αξιολογηθεί. Γενικά, καθώς οι σχεδιαστές 

επιθυμούν να πάρουν μια πρώτη εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας των 

συστημάτων τους, κάνουν συχνά χρήση γενικών μοντέλων ισχύος ή ακόμα και 

υπολογιστικών φύλλων. Στις εργασίες[48], έχουν προταθεί αναλυτικά μοντέλα ισχύος 

για κάθε υποσυστατικό ενός ασύρματου συστήματος, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει 

επεξεργασία βασικής ζώνης, στάδια ραδιοσυχνοτήτων (RF), ενισχυτές ισχύος, 

μικροεπεξεργαστές κ.λπ. Σε όλες αυτές τις εργασίες, Τα μοντέλα ισχύος προέρχονται 

από τις τιμές του φύλλου δεδομένων, πραγματικές μετρήσεις ή πιθανώς βασίζονται σε 

άλλες εργασίες που παρουσιάζονται στη λογοτεχνία. Η ακρίβεια της εκτίμησης ισχύος 

δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος αλλά μάλλον χρησιμοποιείται για την κατάρτιση 

γενικών κατευθυντήριων γραμμών. Ωστόσο, είναι προφανές ότι η ακρίβεια της 

δύναμης της εκτίμησης είναι πολύ κακή γιατί δεν υπάρχουν λεπτομέρειες εφαρμογής 

που να είναι διαθέσιμα. 

Πολλές γλώσσες και εργαλεία που  χρησιμοποιούνται ευρέως για τη μοντελοποίηση 

και τη λειτουργικότητα ενός συστήματος, όπως το λογισμικό Matlab περιβάλλον από 

το MathWorks [49] Άλλα παραδείγματα εργαλείων και μεθοδολογίες παρατίθενται 

στον παρακάτω Πίνακα .  
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Βασικά, τέτοια εργαλεία δεν υποστηρίζουν την εκτίμηση ισχύος. Οι σχεδιαστές πρέπει 

να ενσωματώσουν πρόσθετες πληροφορίες για να καταστεί δυνατή. Για παράδειγμα, 

το Matlab επιτρέπει στους χρήστες να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν το δικό τους 

αλγόριθμους σε περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη και με κοινή Γλώσσα. Ωστόσο, 

απαιτεί πρόσθετα εργαλεία για να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός. Για συσκευές FPGA, 

System Generator [50]  και Το DSP builder [51], αντίστοιχα από τα Xilinx και Altera, 

είναι εργαλεία που έχουν ενσωματωθεί στο περιβάλλον Matlab προκειμένου να 

ενεργοποιηθεί η δημιουργία κώδικα HDL, απευθείας από Γραφική περιγραφή 

Simulink. Ο παραγόμενος κώδικας HDL μπορεί να μεταφραστεί σε netlist ή ακόμα και 

σε bitstream, σύμφωνα με την κλασική ροή σχεδίασης FPGA. Σε αυτό το σημείο, η 

κατανάλωση μπορεί να εκτιμηθεί με προσομοιώσεις χαμηλού επιπέδου ή με 

πραγματικές μετρήσεις επί του σκάφους. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι 

πραγματικά χρονοβόρα για μεγάλα σχέδια και σχεδιαστικό χώρο η εξερεύνηση γίνεται 

περιορισμένη λόγω του απαγορευτικού αριθμού των απαιτούμενων υλοποιήσεων. Η 

ροή πρέπει να εκτελεστεί ξανά από scratch, σε κάθε διαμόρφωση του συστήματος. 

Για την αντιμετώπιση της έλλειψης πληροφοριών σε υψηλό επίπεδο, δύναμης και οι 

λεπτομέρειες απόδοσης μπορούν να ανατροφοδοτηθούν από χαμηλότερα επίπεδα στο 

Matlab/Simulink. Αυτός είναι συνήθως ο σκοπός του System Εργαλείο γεννήτριας. Στο 

παράδειγμα [52], τα βασικά σημεία της προσέγγισης συνίστανται των λειτουργικών 

μονάδων που βασίζονται σε Python που επιτρέπουν την εκτίμηση της απόδοσης 

(δηλαδή καθυστέρηση, χρήση πόρων). Αυτά τα εργαλεία παρέχουν επίσης μια 

ανάλυση ισχύος κατά την προσομοίωση σε επίπεδο συστήματος. Παρόλο που οι 

εκτιμήσεις ισχύος είναι σχετικά ακριβείς, ο χρόνος που δαπανάται κατά τα βήματα 

υλοποίησης είναι απαγορευτικός και συνήθως δεν είναι βολικός για εξερεύνηση 

σχεδιασμού. Επιπλέον, όταν αυτοί που ασχολούνται με τη μοντελοποίηση εφαρμογών 

ροής, συντάκτες του υποθέτουν ότι όλες οι μονάδες υλικού είναι ενεργές, κάτι που δεν 

είναι αναγκαστικό σε κάθε περίπτωση. 
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Οι προμηθευτές FPGA συνέβαλαν επίσης στην ανάπτυξη εργαλείων εκτίμησης ισχύος 

σε επίπεδο συστήματος. Αυτά είναι που ονομάζονται υπολογιστικά φύλλα, όπως το 

XPE (Xilinx Power Estimator) από το Xilinx [53] και το Power Play Early Estimator 

από Altera[54] . Αυτά τα εργαλεία παρέχουν πρώιμες εκτιμήσεις ισχύος πριν από 

οποιεσδήποτε υλοποιήσεις και βασίζονται στο σχεδιασμό των χρηστών και στις 

προδιαγραφές. Είναι επίσης αφιερωμένα σε μια τεχνολογία FPGA. Αυτή η προσέγγιση 

χρησιμοποιεί αναλυτικούς τύπους για τον προσδιορισμό της μέσης κατανάλωσης 

ενέργειας με βάση δεδομένες παραμέτρους όπως ο αριθμός των πόρων, η συχνότητα 

του ρολογιού, η δραστηριότητα σήματος, την τάση, κ.λπ. Οι εκτιμήσεις υπολογιστικών 

φύλλων μπορούν να βελτιωθούν μετά το στάδιο της σύνθεσης, αφού στις περισσότερες 

εφαρμογές οι λεπτομέρειες είναι γνωστές. Όταν θεωρούμε μεγάλα και σύνθετα 

συστήματα, η κατανάλωση ενέργειας καθορίζεται συνήθως  αθροίζοντας τη συμβολή 

ισχύος κάθε μπλοκ που συνθέτει το σύστημα. Αν και χρήσιμο για τις γρήγορες 

εκτιμήσεις ισχύος μικρών μπλοκ υλικού, η προσέγγιση υπολογιστικού φύλλου μπορεί 

να μην  είναι κατάλληλη για την εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας σύνθετων 

συστημάτων. Επιπλέον, δεν λαμβάνει υπόψη τα σήματα δραστηριότητας κατά την 

εκτέλεση της εφαρμογής. 

Για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ μιας αλγοριθμικής περιγραφής και η αντίστοιχη 

περιγραφή υλικού RTL, το Transaction Level Modeling (TLM) έχει γίνει ευρέως 

δημοφιλής έννοια. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται γενικά στο System C γλώσσα αφού 

έχει τυποποιηθεί από το Open System C [55]. Το SystemC αποτελείται από μια 

βιβλιοθήκη C++ και έναν συσχετισμένο πυρήνα προσομοίωσης. Επιτρέπει στους 

σχεδιαστές να μοντελοποιήσουν  ένα σύστημα περιγράφοντας τόσο το υλικό όσο και 

το λογισμικό μέρη σε μια κοινή γλώσσα. Υποστηρίζει αρκετούς βαθμούς της 

βελτίωσης στην οποία μπορούν να είναι οι λεπτομέρειες εφαρμογής που 

εκπροσωπούνται ή παραλείπονται. Η μοντελοποίηση System C έχει τα σπουδαία 

πλεονέκτημα ότι όλα τα αντικείμενα επικοινωνούν μαζί χρησιμοποιώντας το κανάλι 

κλήσης γενικής διεπαφής. Η υπολογιστική πτυχή του δηλαδή που το σύστημα 

διαχωρίζεται έτσι από τη διαδρομή επικοινωνίας. Τέτοιες τεχνικές μοντελοποίησης 

συστημάτων επιτρέπουν γρήγορη προσομοίωση και επικύρωση μοντέλων 

συμπεριφοράς. Επίσης είναι δυνατή η αξιολόγηση της απόδοσης και η διευκόλυνση 

του σχεδιαστικού χώρου εξερεύνηση. Ωστόσο, δεδομένου ότι το System C δεν  

υποστηρίζουν την εκτίμηση ισχύος, πρέπει να το κάνουν οι ίδιοι οι σχεδιαστές αφού 

ενσωματώνουν τέτοιες πληροφορίες στα μοντέλα. Ως παράδειγμα, μια τεχνική 

μοντελοποίησης ισχύος βασισμένη σε κατάσταση για ένα σύστημα on Το Chip (SoC) 

παρουσιάζεται στο[56]. Σε αυτή τη μελέτη, οι τρόποι λειτουργίας κάθε πυρήνα (βασικά 

πυρήνες IP και μικροεπεξεργαστές) μοντελοποιούνται ως μηχανή κατάστασης ισχύος 

(PSM). Μετά το προϊόν PSM έχει κατασκευαστεί για να αντιπροσωπεύει το πλήρες 

SoC και μια συμβολική προσομοίωση που επιτρέπει την απόκτηση άνω και κάτω όρια 

σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η ακρίβεια 

εκτίμησης ισχύος περιορίζεται στη γνώση συγκεκριμένων παραμέτρων όπως η 

μεταγωγή δραστηριότητας, τάση τροφοδοσίας, συχνότητα ρολογιού και χωρητικότητα 

σε τιμές (όπως στην προσέγγιση υπολογιστικού φύλλου). 
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Οι πληροφορίες ισχύος μπορούν επίσης να ενσωματωθούν σε μοντέλα ισχύος. Στο 

παράδειγμα[57] ,παρουσιάζεται μια προσέγγιση που βασίζεται στην ανάπτυξη του 

μοντέλου ισχύος σε ένα SoC. Για πυρήνες IP, ισχύς τα μοντέλα είναι κατασκευασμένα 

από προσομοίωση σε επίπεδο τρανζίστορ και γραμμικά παλινδρομήσεις. Επιπλέον, τα 

βασικά σήματα προσδιορίζονται για τον προσδιορισμό στις διαφορετικές καταστάσεις 

των πυρήνων. Μια τεχνική επιπέδου διδασκαλίας χρησιμοποιείται για τη 

μοντελοποίηση επεξεργαστών. Μετά το βήμα μοντελοποίησης, ένα εργαλείο που 

ονομάζεται PowerDepot, το οποίο είναι ένα σύνολο κλάσεων C++ υλοποιείται στο 

System C, πραγματοποιεί τον μετασχηματισμό του στα μοντέλα ισχύος σε ένα μπλοκ 

παρακολούθησης ισχύος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση ισχύος κατά την 

προσομοίωση System C. Τελικά, οι συγγραφείς δείχνουν ότι η μεθοδολογία τους 

μπορεί να επιτύχει λιγότερα από 2% σφάλμα για την εκτίμηση ισχύος. Αυτό οφείλεται 

κυρίως στα αρκετά ακριβή μοντέλα ισχύος που κατασκευάζονται σε επίπεδο διάταξης. 

Μπορούν επίσης να αναπτυχθούν μοντέλα ισχύος για στοιχεία IP και επεξεργαστές που 

χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές μοντελοποίησης όπως π.χ. FLPA ή ILPA [58]. 

Στο παράδειγμα [59],παρουσιάζεται ένα μοντέλα ισχύος που βασίζονται σε FPGA για 

σχέδια προσανατολισμένα στο DSP. Σε αυτά που έχουν παρουσιαστεί σε όλα αυτά δεν 

λαμβάνεται υπόψη η συμπεριφορά της εφαρμογής, κάτι που μπορεί να οδηγεί σε 

σημαντικό σφάλμα κατά την εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας. Ένα τέτοιο 

πρόβλημα συζητείται στο[60] π.Χ. οποίο η μακρό-μοντελοποίηση συνδυάζεται με μια 

προσέγγιση μοντελοποίησης System C-TLM. Παρά την επιτάχυνση της 

προσομοίωσης, χρησιμοποιείται κυρίως όταν είναι σε μικρά εξεταζόμενα σχέδια. Η 

εξομοίωση FPGA είναι μια άλλη προσέγγιση που χρησιμοποιείται όλο και 

περισσότερο για την επιτάχυνση της εκτίμησης ισχύος. Στην πραγματικότητα, τα 

μοντέλα ισχύος υλοποιούνται σε ένα FPGA in προκειμένου να εκτιμηθεί η 

κατανάλωση ενέργειας στην ταχύτητα της συσκευής[61]. Εκτιμήσεις ισχύος μπορούν 

να πραγματοποιηθούν σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου μόλις αναπτυχθούν τα 

μοντέλα ισχύος. Ωστόσο, αυτός ο τύπος προσέγγισης απαιτεί ανάπτυξη των μοντέλων 

ισχύος και των υλοποιήσεών τους, που μπορεί να είναι χρονοβόρα για πολύπλοκα 

συστήματα. Ωστόσο, η FPGA εκτίμηση ισχύος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε λίγα 

χιλιοστά του δευτερολέπτου. 

Συνοψίζοντας, πολλές μεθοδολογίες, τεχνικές μοντελοποίησης ή γλώσσες έχουν 

αναπτυχθεί σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης. Σε επίπεδο συστήματος, η εκτίμηση 

ισχύος μπορεί να είναι ένα δύσκολο έργο, λόγω έλλειψης πληροφοριών, και μπορεί να 

οδηγήσει με χαμηλή ακρίβεια εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες χαμηλού 

επιπέδου. Η ισχύς μπορεί επίσης να εκτιμηθεί από γενικά αναλυτικά μοντέλα ή από 

αξίες που λαμβάνονται στη λογοτεχνία. Αν και πολύ ενδιαφέρον στην πράξη, η 

εκμετάλλευση αυτών των αποτελεσμάτων μπορεί να μην είναι καλά προσαρμοσμένη 

στο σχεδιασμό μεγάλων και πολύπλοκων συστημάτων από τότε που είναι διαθέσιμα 

Οι μελέτες γενικά εκτελούνται σε συγκεκριμένους στόχους και δεν γίνονται εύκολα 

επεκτάσιμοι. Επίσης, η λειτουργικότητα δεν μπορεί να επικυρωθεί από κοινού με 

εκτίμηση ισχύος, η οποία είναι σχετικά σημαντική κατά σειρά για την αξιολόγηση τόσο 

της ισχύος όσο και της απόδοσης. Πολλές προσεγγίσεις απαιτούν συγκεκριμένα 
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εργαλεία για την εφαρμογή τους σε ολόκληρα συστήματα πριν από την εκτίμηση της 

κατανάλωσης ενέργειας με ακρίβεια. Αυτό γενικά αποτρέπει έναν γρήγορο και 

αποτελεσματικό σχεδιασμό εξερεύνηση του διαστήματος. 

 

4.4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Στην προσέγγισή μας, προσπαθήσαμε να παρακάμψουμε τους βασικούς περιορισμούς 

των υφιστάμενων μεθόδων. Η προτεινόμενο μεθοδολογία βασίζεται στην υπόθεση ότι 

οποιοδήποτε υλικό στο σύστημα μπορεί να αναπαρασταθεί από ένα σύνολο μπλοκ IP 

υλικού που είναι αφιερωμένες σε μια συγκεκριμένη λειτουργία (π.χ. Fast Fourier 

Μετασχηματισμός (FFT), κωδικοποιητές, χαρτογραφίες, κ.λπ.). Η κύρια ιδέα 

συνίσταται στην εκτίμηση της κατανάλωσης ενός παγκόσμιου ασύρματου συστήματος, 

με βάση μια ακριβή εκτίμηση ισχύος από επιμέρους στοιχεία. Κάθε υποστοιχείο έχει 

χαρακτηριστεί πλήρως και διατίθεται σε ειδική βιβλιοθήκη. Αυτή η μεθοδολογία 

στοχεύει στην αποτροπή μεγάλου χρόνου ανάπτυξης και στη μείωση του κόστους κατά 

ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης μοντέλων.  

Η προτεινόμενη προσέγγιση αποτελείται από 3 βήματα: 

➢ ορισμός του σεναρίου από τον χρήστη,  

➢ Χαρακτηρισμός IP,  

➢ προσομοιώσεις υψηλού επιπέδου.  

Κάθε βήμα περιγράφεται λεπτομερώς στις ακόλουθες υποενότητες. 

4.4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Για να εκτελέσετε μια αποτελεσματική σύγκριση ασύρματης σύνδεσης που βασίζεται 

σε FPGA συστήματα επικοινωνίας, έχει εισαχθεί η έννοια του σεναρίου.. Αυτός ο όρος 

έχει ήδη οριστεί στο [62] αλλά αναφέρεται σε διαφορετική έννοια. Στην περίπτωσή 

μας, ένα σενάριο αναφέρεται σε ένα σύνολο παραμέτρων που είναι κοινές σε πολλές 

εφαρμογές στον ίδιο τομέα. Αποτελείται από παραμέτρους προσανατολισμένες στο 

σύστημα και το υλικό που έχουν αντίκτυπο στην ισχύ και/ή στην απόδοση (παραγωγή, 

καθυστέρηση, κ.λπ.). Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, ο ορισμός του σεναρίου 

είναι το κρίσιμο σημείο εισόδου της προσέγγισής μας. Αυτή η έννοια, που μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα μετα-μοντέλο, θεωρείται ότι διευκολύνει τη σύγκριση του σχήματος.  
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Η έννοια του σεναρίου. εφαρμογές στον τομέα της ασύρματης επικοινωνίας, όσον 

αφορά την απόδοση και την κατανάλωση ενέργειας. Δεδομένου ότι αποτελεί ένα από 

τα πρώτα βήματα στη ροή σχεδιασμού, οι σχεδιαστές μπορούν να εξερευνήσουν 

γρήγορα τις επιλογές σχεδιασμού για μια συσκευή στόχου FPGA χωρίς να χρειάζεται 

να μπαίνουν στην κλασική ροή ανάπτυξης που συχνά είναι χρονοβόρα και επιρρεπής 

σε σφάλματα. Με αυτήν την προσέγγιση, οι σχεδιαστές μπορούν εύκολα να 

συγκρίνουν διάφορους αλγόριθμους και να επικυρώσουν τις επιλογές υλικού πριν από 

την τελική τους εφαρμογή. Ωστόσο, η μεθοδολογία απαιτεί την ανάπτυξη 

συγκεκριμένων βιβλιοθηκών που θα αναλυθούν λεπτομερώς στην επόμενη 

υποενότητα.  

Παράδειγμα σεναρίου και αντίστοιχων εφαρμογών αποτελεί η εφαρμογή μιας τυπικής 

αλυσίδας ασύρματης επικοινωνίας που βασίζεται στο OFDM προτείνεται στον 

παρακάτω Πίνακα. 

 

 Σε αυτό το παράδειγμα, το σενάριο δεν λαμβάνει υπόψη μόνο αλγοριθμικές 

παραμέτρους όπως το εύρος ζώνης συχνότητας και το μέγεθος συμβόλου OFDM, αλλά 
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και παραμέτρους προσανατολισμένες στο υλικό (εξαρτώμενες από την τεχνολογία) 

όπως ο τύπος FPGA και η συχνότητα του ρολογιού. 

Κάθε εφαρμογή αναφέρεται σε ένα παράδειγμα ενός δεδομένου σεναρίου και 

αξιολογείται ως προς την απόδοση και την ισχύ κατανάλωσης. Επιπλέον, οι σχεδιαστές 

μπορούν να τροποποιήσουν τον αριθμό των εφαρμογών ανάλογα με τον αριθμό των 

παραμέτρων που τους ενδιαφέρουν. Αφού οριστεί το σενάριο, κάθε εφαρμογή 

μοντελοποιείται χρησιμοποιώντας μοντέλα υψηλού επιπέδου που διατίθενται σε ειδικό 

βιβλιοθήκη που έχει δημιουργηθεί με χρήση χαρακτηρισμού βήματος. 

4.4.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ IP 

Η βιβλιοθήκη αποτελείται από μοντέλα IP υψηλού επιπέδου υλικού του οποίου η 

συμπεριφορά περιγράφεται πλήρως στο System C. Η βιβλιοθήκη περιέχει επίσης τους 

αντίστοιχους κωδικούς RTL του IP υλικού. Όλα αυτά τα μοντέλα αποτελούνται από 

εξαρτήματα που αποτελούν μια αλυσίδα ασύρματης επικοινωνίας, όπως 

κωδικοποιητές, διαμορφωτές, γρήγοροι μετασχηματισμοί Fourier (FFT), εκτιμητής 

καναλιών, ισοσταθμιστές κ.λπ. Κάθε μοντέλο στη βιβλιοθήκη μπορεί να αναφέρεται 

σε πολλές διαμορφώσεις IP υλικού (Ci). (i από 1 έως n) που αντιστοιχεί σε δεδομένο 

συνδυασμό αυτών των παραμέτρων (πλάτος δεδομένων, συχνότητα ρολογιού κ.λπ.). 

Για κάθε διαμόρφωση Ci ενός μοντέλου υψηλού επιπέδου, η βιβλιοθήκη διατηρεί την 

αντίστοιχη περιγραφή RTL ενώ το μοντέλο υψηλού επιπέδου υλοποιεί τη συμπεριφορά 

του. Η περιγραφή RTL μπορεί να εκφραστεί χρησιμοποιώντας μια HDL όπως VHDL 

ή VERILOG ή να ληφθεί απευθείας από μια βιβλιοθήκη προμηθευτή. Στην τελευταία 

περίπτωση, η IP απαιτεί έναν πρόσθετο ελεγκτή για τη διαμόρφωση και τη διαχείρισή 

του. 

 Όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα, κάθε IP υλικού, που αντιστοιχεί σε μια 

συγκεκριμένη διαμόρφωση του μοντέλου υψηλού επιπέδου, χαρακτηρίζεται στη 

συνέχεια πλήρως μέσω των διαφορετικών σταδίων της διαδικασίας σχεδιασμού. 
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Η υλοποίηση του σχεδιασμού εκτελείται σε όλα τα βήματα σύνθεσης, χαρτογράφησης, 

θέσης και διαδρομής. Σημειώστε ότι αυτά τα βήματα εκτελούνται για μια συγκεκριμένη 

συσκευή FPGA που έχει δεδομένο αριθμό πόρων και συγκεκριμένες ιδιότητες 

χρονισμού. Σε αυτή τη μελέτη, χρησιμοποιούμε το εργαλείο Xilinx ISE 14.4[63] Οι 

ρυθμίσεις υλοποίησης, που μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση 

ενέργειας, έχουν ρυθμιστεί σε τυπικό επίπεδο και οι προεπιλεγμένες τιμές έχουν 

διατηρηθεί για τον περιορισμό των βελτιστοποιήσεων λογισμικού[64] Όλες αυτές οι 

παρατηρήσεις διασφαλίζουν τη γενικότητα της προσέγγισής μας. 

Μετά την υλοποίηση του σχεδιασμού IP, δημιουργείται ένα μοντέλο προσομοίωσης 

θέσης-και διαδρομής (PAR) VHDL μετά. Αυτό το αρχείο παρέχει ακριβείς 

πληροφορίες σχετικά με τις καθυστερήσεις και το χρονοδιάγραμμα, με βάση την τελική 

netlist. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της προσομοίωσης μπορούν να καταγραφούν 

σφάλματα. Σε αυτό το βήμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας αναλυτής χαμηλής ισχύος, 

όπως ο αναλυτής XPower (XPA) από τη Xilinx. 

Το ModelSim 10.1c χρησιμοποιείται ως προσομοιωτής και καταγράφει όλη τη 

δραστηριότητα του εσωτερικού σήματος. Δημιουργεί επίσης αντίστοιχα αρχεία 

δραστηριότητας. Οι πάγκοι δοκιμών διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εφαρμογές που 

καθορίζονται από το χρήστη και δημιουργούν κατάλληλα σήματα εισόδου για την 

καταγραφή της εσωτερικής δραστηριότητας σε δύο διαμορφώσεις: 

➢ όταν η IP είναι ενεργή καθ' όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης,  

➢ όταν η IP είναι αδρανής και δεν υπάρχει δραστηριότητα σήματος. 

Κατά τη διαδικασία χαρακτηρισμού, εργαλεία ανάλυσης ισχύος όπως το XPower 

Analyzer (XPA)[65] ή το PowerPlay [66] από τη Xilinx και την Altera αντίστοιχα, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή εκτιμήσεων μέσης κατανάλωσης 

ενέργειας με βάση τα αποτελέσματα της προσομοίωσης και τα αρχεία υλοποίησης. 

Η πρώτη προσομοίωση επιτρέπει την αξιολόγηση της μέσης ισχύος όταν η IP είναι 

ενεργή, ενώ η δεύτερη προσομοίωση αξιολογεί την ισχύ που καταναλώνεται όταν η IP 

είναι αδρανής. Η τελευταία κατάσταση λαμβάνεται συνήθως όταν απενεργοποιούνται 

τα σήματα ελέγχου, όπως το clock enable. Σημειώστε ότι το XPA παρέχει μια πλήρη 

αναφορά σχετικά με τη μέση ισχύ που χρησιμοποιείται από ρολόγια, λογικά στοιχεία, 

σήματα, μνήμες, μπλοκ DSP κ.λπ. Το εργαλείο XPA παρέχει μια εκτίμηση μέσης 

κατανάλωσης ενέργειας που αποτελείται από διάφορους όρους που περιγράφονται 

στην παρακάτω εξίσωση : 

PDynamicIP = PClockIP + PLogicIP + PSignalIP + PI/OsIP + PBRAMIP + PDSPIP 

 

με  

➢ PClockIP η μέση ισχύς που καταναλώνεται από το δίκτυο ρολογιού, 

συμπεριλαμβανομένων των πόρων buffer και δρομολόγησης,  

➢ PLogicIP η μέση ισχύς που καταναλώνεται από όλα τα ρυθμιζόμενα λογικά 

μπλοκ (CLB), συμπεριλαμβανομένων των πινάκων αναζήτησης και των 

flip-flops, 
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➢ PSignalIP η μέση ισχύς που καταναλώνεται από τη διασύνδεση,  

➢ PI/OsIP η μέση ισχύς που καταναλώνεται από τους ακροδέκτες 

εισόδου/εξόδου, 

➢ PBRAMIP η μέση ισχύς που καταναλώνεται από συγκεκριμένες μνήμες,  

➢ PDSPIP η μέση ισχύς που καταναλώνεται από μπλοκ Ψηφιακής 

Επεξεργασίας Σήματος (DSP). 

Σημειώστε ότι η φάση χαρακτηρισμού πρέπει να εκτελείται ιδανικά για κάθε 

διαμόρφωση μιας IP και για μια συγκεκριμένη συσκευή. Στην πράξη, μόνο ένα σύνολο 

διαμορφώσεων είναι πραγματικά διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη που περιέχει ήδη τα 

δέκατα των πυρήνων. Για έναν σχεδιαστή, εάν μια συγκεκριμένη IP δεν είναι διαθέσιμη 

στη βιβλιοθήκη ή εάν η επιθυμητή διαμόρφωση δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη 

(συχνότητα, οικογένεια FPGA), υπάρχουν δύο δυνατότητες. Πρώτον, εάν ο κωδικός 

RTL της IP δεν βρίσκεται ακόμη στη βιβλιοθήκη, πρέπει να πραγματοποιηθεί η 

διαδικασία χαρακτηρισμού. Δεύτερον, εάν το RTL ο κώδικας είναι γνωστός και 

χρειάζεται μόνο αξιολόγηση διαφορετικής διαμόρφωσης, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αναλυτικά μοντέλα ισχύος ή παράγοντες κλιμάκωσης για να 

αποφευχθεί η υλοποίηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού και να εξοικονομηθεί 

χρόνος. Μόλις η βιβλιοθήκη θα περιέχει πολλούς πυρήνες και μοντέλα, τα γενικά έξοδα 

λόγω της φάσης χαρακτηρισμού θα είναι αμελητέα. Μια μη εξαντλητική λίστα των 

πυρήνων που είναι αποθηκευμένοι αυτήν τη στιγμή στη βιβλιοθήκη παρέχεται στον 

παρακάτω πίνακα.  

 

Για να μειωθεί ο αριθμός των διαμορφώσεων προς ανάλυση, μια τρέχουσα εργασία 

στοχεύει στην παρέκταση των αποτελεσμάτων από συγκεκριμένες διαμορφώσεις IP 

για τη δημιουργία ενός πιο σφαιρικού μοντέλου μελετώντας η τάση της κατανάλωσης 

ενέργειας σύμφωνα με διάφορα κριτήρια (μέγεθος δεδομένων, συχνότητα, ειδικές 

παράμετροι IP, κ.λπ.). Μια τέτοια προσέγγιση συζητείται σε μία παρακάτω ενότητα 

Με αυτόν τον τρόπο, οι σχεδιαστές θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν έναν 

μεγάλο χώρο σχεδιασμού με βάση ένα ελάχιστο σύνολο δοκιμών. Αυτό το πρώτο 
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στάδιο είναι αρκετά κουραστικό, αλλά έχει ανακουφιστεί από τη χρήση 

αυτοματοποιημένων σεναρίων που επίσης αφιερώνουν χρόνο και μειώνουν τον αριθμό 

των σφαλμάτων. Οι σχεδιαστές μπορούν εύκολα να χρησιμοποιήσουν τα προτεινόμενα 

σενάρια για να χαρακτηρίσουν τις δικές τους IP. Σημειώστε ότι πολλά έργα που 

περιγράφονται στην Ενότητα 4.3 βασίζονται επίσης σε μια διαδικασία χαρακτηρισμού. 

Αφού ληφθούν οι μετρήσεις ισχύος για κάθε διαμόρφωση IP, αυτές οι πληροφορίες 

προστίθενται σε μοντέλα System C που έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με ένα 

συγκεκριμένο μοντέλο υλοποίησης. Όπως περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα  

 

όλα τα μοντέλα System C μοιράζονται το ίδιο μοντέλο υλοποίησης που αποτελείται 

από μια διαδρομή δεδομένων και μια διαδρομή ελέγχου. 

Όσον αφορά τη διαδρομή δεδομένων, η λειτουργία IP περιγράφεται βασικά 

χρησιμοποιώντας το System C. Όταν οι σχεδιαστές δεν έχουν λεπτομέρειες 

υλοποίησης, αυτή η περιγραφή βασίζεται μόνο σε μια αναπαράσταση συμπεριφοράς 

υψηλού επιπέδου. Ωστόσο, ορισμένοι προμηθευτές IP παρέχουν μοντέλα C με 

ακρίβεια bit των IP του υλικού τους. Μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στο μοντέλο 

υψηλού επιπέδου προκειμένου να παρέχουν ακριβή αποτελέσματα της 

λειτουργικότητας IP. Επιπλέον, το System C υποστηρίζει αναπαράσταση δεδομένων 

κινητής υποδιαστολής και σταθερού σημείου που επιτρέπει στους σχεδιαστές να 

αξιολογούν τον αντίκτυπο της κβαντοποίησης δεδομένων στις προσομοιώσεις. 

Οι διαδρομές ελέγχου μοντελοποιούνται ως μηχανές πεπερασμένης κατάστασης 

(FSM). Οι καταστάσεις FSM εξελίσσονται ανάλογα με τα σήματα ελέγχου εισόδου και 

τις παραμέτρους διαμόρφωσης IP. Τα τελευταία ορίζονται από την εφαρμογή. Τα 

σήματα ελέγχου εξόδου διαδίδονται στις εισόδους των επόμενων FSM, σε όλο το 

σύστημα. Σημειώστε ότι, απαιτούνται λίγες λεπτομέρειες υλοποίησης, επειδή 

εστιάζουμε μόνο στη συμπεριφορά IP η οποία γενικά διέπετέ από λίγα βασικά σήματα 

(ενεργοποίηση ρολογιού, έγκυρα σήματα δεδομένων εισόδου/εξόδου κ.λπ.). Βασικά, 

τέτοιες λεπτομέρειες διατίθενται απευθείας σε φύλλα δεδομένων IP. Χρησιμοποιώντας 

βασικά σήματα, μπορεί να μοντελοποιηθεί μια ακριβής συμπεριφορά του κύκλου, 

ανάλογα με τις γνώσεις του χρήστη. 

Για λόγους δια λειτουργικότητας, τα μοντέλα System C μοιράζονται την ίδια γενική 

διεπαφή που βασίζεται στην προηγμένη εκτεταμένη διεπαφή (AXI)[67] που 

χρησιμοποιείται ευρέως από παρόχους IP. Όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα   
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τα μοντέλα που βασίζονται σε αυτή τη γενική διεπαφή μπορούν εύκολα να προστεθούν, 

να τροποποιηθούν ή να αφαιρεθούν. Μπορεί να σημειωθεί ότι οι διεπαφές master και 

slave κάθε μοντέλου έχουν τη δική τους διαμόρφωση, έλεγχο και σήματα δεδομένων. 

Ένα καινοτόμο σημείο της προσέγγισής μας συνίσταται στην παρακολούθηση των 

σημάτων ελέγχου προκειμένου να προσδιοριστεί η χρονική δραστηριότητα ενός μπλοκ 

κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης σε επίπεδο συστήματος. Για το σκοπό αυτό, έχει 

επινοηθεί ένα πρόσθετο μοντέλο System C που ονομάζεται «Power Monitor», το οποίο 

στοχεύει στην αξιολόγηση των συντελεστών χρόνου-δραστηριότητας κάθε IP στο 

σύστημα. Αυτοί οι συντελεστές αντιπροσωπεύουν το ποσοστό του χρόνου κατά τον 

οποίο οι IP επεξεργάζονται δεδομένα ή βρίσκονται σε κατάσταση αδράνειας. 

Υπολογίζονται με βάση την εξέλιξη των σημάτων ελέγχου κατά τη διάρκεια του 

προσομοίωση συμπεριφοράς. 

Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθούν υπόψη δυναμικές συμπεριφορές που 

έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας. Αυτό φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα 

 

Πράγματι, δύο εφαρμογές που μοιράζονται τις ίδιες IP μπορεί να οδηγήσουν σε 

διαφορετικές εκτιμήσεις κατανάλωσης ενέργειας. Στην πραγματικότητα, οι 

καταναλώσεις ισχύος μπορεί να εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους του συστήματος 

και της τεχνολογίας π.χ. η επιλογή της διαμόρφωσης, ο τύπος πλαισίου ή ακόμα και ο 

αριθμός των δεδομένων προς μετάδοση, κ.λπ. Χρησιμοποιώντας την προσέγγισή μας, 
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η εκτίμηση ισχύος του συνολικού συστήματος μπορεί να εκτιμηθεί λαμβάνοντας 

υπόψη τη συνεισφορά ισχύος κάθε IP που κατασκευάζει το σύστημα σύμφωνα με το 

χρόνο του. δραστηριότητα. 

 

4.4.3 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

Όπως υποδεικνύεται στο παρακάτω σχήμα, 

 

 

το τελικό βήμα της προτεινόμενης προσέγγισης συνίστανται στην ανάπτυξη του 

παγκόσμιου μοντέλου συστήματος μέσω σύνδεσης τα διάφορα υπομοντέλα που έχουν 

αποθηκευτεί στη βιβλιοθήκη. Για παράδειγμα, ένα πλήρες σύστημα μπορεί να 

αποτελείται από ένα μπλοκ IFFT, έναν κωδικοποιητή LTE και έναν διαμορφωτή QAM. 

Κατά τη διάρκεια προσομοιώσεων σε επίπεδο συστήματος, πολλές εφαρμογές μπορούν 

εύκολα να αξιολογηθούν σύμφωνα με το καθορισμένο σενάριο. Οι σχεδιαστές πρέπει 

μόνο να αλλάξουν τις παραμέτρους του συστήματος και να (επανα)εκτελέσουν 

προσομοιώσεις προκειμένου να αξιολογήσουν την απόδοση μιας νέας εφαρμογής. Το 

κριτήριο διακοπής της προσομοίωσης μπορεί επίσης να οριστεί από τον χρήστη. Για 

παράδειγμα, μπορεί να είναι μια διάρκεια προσομοίωσης, ένας αριθμός δεδομένων 

προς μετάδοση, ένας μέγιστος αριθμός σφαλμάτων που εντοπίζονται στον δέκτη κ.λπ. 
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4.4.4 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

Η αποκλειστική βιβλιοθήκη περιέχει ήδη τιμές κατανάλωσης ενέργειας, κωδικούς RTL 

και αντίστοιχα μοντέλα υψηλού επιπέδου διαφόρων IP υλικού ασύρματων 

επικοινωνιών. Στην πραγματικότητα, οι σχεδιαστές πρέπει να το χρησιμοποιήσουν 

μόνο για να δημιουργήσουν ένα μοντέλο των συστημάτων τους. Ωστόσο, εάν οι IP 

υλικού ή τα μοντέλα υψηλού επιπέδου δεν είναι διαθέσιμα στη βιβλιοθήκη, οι 

σχεδιαστές πρέπει να εκτελέσουν το βήμα χαρακτηρισμού και τη μοντελοποίηση 

υψηλού επιπέδου της IP υλικού τους στο System C. Έχουν αναπτυχθεί σενάρια για να 

διευκολύνουν τη διαδικασία χαρακτηρισμού και να αποφύγουν σφάλματα. Ένας άλλος 

περιορισμός μπορεί να είναι ένας τεράστιος αριθμός πιθανών παραμέτρων που 

μπορούν να οριστούν από τους σχεδιαστές για τη διαμόρφωση της IP τους. Για 

παράδειγμα, τόσο οι παράμετροι συστήματος (π.χ. μέγεθος IFFT, επιλογή 

διαμόρφωσης) όσο και οι τεχνολογικές παράμετροι (π.χ. συχνότητα ρολογιού, συσκευή 

FPGA) μπορεί να διαφέρουν από τις διαμορφώσεις που είναι ήδη αποθηκευμένες στη 

βιβλιοθήκη. Προκειμένου να ξεπεραστούν τέτοιοι περιορισμοί, έχουν εισαχθεί 

αναλυτικά μοντέλα ισχύος και παράγοντες κλιμάκωσης. 

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Μια τέτοια προσέγγιση μοντελοποίησης επιτρέπει την ενίσχυση της ευελιξίας της 

προτεινόμενης προσέγγισης και τη μείωση του αριθμού των διαμορφώσεων που 

απαιτούνται στη βιβλιοθήκη. Στην πραγματικότητα, τέτοιες τεχνικές έχουν μελετηθεί 

ευρέως και στοχεύουν στην παρέκταση της ισχύος ως συνάρτηση των παραμέτρων που 

μας ενδιαφέρουν.[68] Στην περίπτωσή μας, αναλυτικά μοντέλα ισχύος έχουν 

αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας προσαρμογή καμπύλης και γραμμικές παλινδρομήσεις. 

Έχουν δημιουργηθεί μοντέλα ισχύος για διαφορετικές IP υλικού της ασύρματης 

επεξεργασίας βασικής ζώνης. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα περιγράφονται 

λεπτομερώς στον παρακάτω πίνακα για ένα Virtex-6 LX240T FPGA. 
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Όπως υποδεικνύεται στον πίνακα, η δυναμική ισχύς των IP υλικού μπορεί να 

αξιολογηθεί σχετικά με συγκεκριμένες παραμέτρους. Για παράδειγμα, οι σχεδιαστές 

πρέπει μόνο να αντικαταστήσουν κάθε παράμετρο με μια τιμή προκειμένου να 

εκτιμήσουν την ισχύ για τη διαμόρφωσή τους (σε σχέση με το έγκυρο εύρος 

παραμέτρων). Χρησιμοποιώντας τα προτεινόμενα αναλυτικά μοντέλα, παρατηρείται 

μέγιστο σφάλμα μικρότερο από 16% σε σύγκριση με εκτιμήσεις χαμηλού επιπέδου. 

Ωστόσο, η ακρίβεια μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση προσομοίωσης υψηλού επιπέδου 

και την αξιολόγηση των συντελεστών χρόνου δραστηριότητας της IP. Σε αυτήν την 

περίπτωση, λαμβάνεται ένα μέγιστο σφάλμα μικρότερο από 7% σε σύγκριση με 

εκτιμήσεις χαμηλού επιπέδου. Ωστόσο, μια τέτοια προσέγγιση είναι συχνά αφιερωμένη 

σε μια συσκευή FPGA και τέτοια μοντέλα πρέπει να δημιουργηθούν ξανά όταν 

εξετάζεται μια άλλη συσκευή FPGA. Για την παράκαμψη αυτού του περιορισμού, 

έχουν προταθεί παράγοντες κλιμάκωσης. 

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ 

Ένας άλλος περιορισμός έχει εξισορροπηθεί από τον ορισμό των παραγόντων 

κλιμάκωσης. Οι σχεδιαστές θα προεκτείνουν εύκολα τη δυναμική εκτίμηση ισχύος από 

μια συγκεκριμένη οικογένεια FPGA σε μια άλλη χρησιμοποιώντας έναν παράγοντα 

κλιμάκωσης που εξαρτάται από το FPGA και το μπλοκ επεξεργασίας. Οι συντελεστές 
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κλιμάκωσης πολλών μπλοκ υλικού έχουν ήδη ληφθεί και συνοψίζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 
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4.5  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 

Προκειμένου να δείξουμε την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας, 

έχουμε αναπτύξει τη βασική ζώνη ενός συστήματος ασύρματης επικοινωνίας SISO-

OFDM σε VHDL. Η αρχιτεκτονική τόσο της αρχιτεκτονικής του πομπού όσο και του 

δέκτη απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Αυτό το σύστημα είναι μια τυπική αλυσίδα ασύρματης επικοινωνίας που βασίζεται σε 

μια διαμόρφωση OFDM, μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική διαμόρφωσης για τη 

μετάδοση δεδομένων μέσω ασύρματων καναλιών. Για παράδειγμα, το OFDM 

χρησιμοποιείται επί του παρόντος σε τεχνολογίες LTE ή WiMAX. Η αρχή του 

βασίζεται το γεγονός ότι οι πληροφορίες είναι κατανεμημένες σε πολλές ορθογώνιες 

υπό-φορείς, με χαμηλό ρυθμό δεδομένων, γεγονός που καθιστά τη μετάδοση πολύ 

ανθεκτικό σε εξασθένιση πολλαπλών διαδρομών[69]  

 

4.5.1   ΣΥΣΤΗΜΑ SISO-OFDM 

Ο πομπός αποτελείται από μια πηγή που παρέχει τα δυαδικά δεδομένα προς αποστολή. 

Αυτά τα δεδομένα μπορούν να αποσταλούν στον κωδικοποιητή καναλιού, εάν υπάρχει, 

ή να υποβληθούν αμέσως σε επεξεργασία από τον διαμορφωτή QAM που παρέχει 

σύνθετα σύμβολα I/Q QAM σύμφωνα με τα δυαδικά σύμβολα εισόδου. Ο 

διαμορφωτής υποστηρίζει διαμορφώσεις QPSK, 16QAM και 64QAM. Η ενότητα 

Carrier Mapper στοχεύει να εκχωρήσει διαμορφωμένα σύμβολα στους αντίστοιχους 

υπό-φορείς. Επιπλέον, όπως στα πραγματικά συστήματα, δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούνται όλοι οι υπό-φορείς. Μερικά από αυτά μπορούν να ακυρωθούν για 

να αποφευχθούν υποβαθμίσεις στα όρια της μπάντας. 

Στη συνέχεια εκτελείται μια διαμόρφωση OFDM χρησιμοποιώντας ένα μπλοκ IFFT 

και προστίθεται ένα κυκλικό πρόθεμα (CP). Τα σύμβολα OFDM που προέρχονται από 

το IFFT μπορούν να κλιμακωθούν από τη μονάδα DAC-Scaling σύμφωνα με την 
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ανάλυση του μετατροπέα ψηφιακού σε αναλογικό. Το τελευταίο μπλοκ του πομπού 

πραγματοποιεί την εισαγωγή πιλότου χρόνου, η οποία επιτρέπει την εκτίμηση του 

καναλιού στην πλευρά του δέκτη. 

Ο δέκτης εκτελεί τις διπλές λειτουργίες, ξεκινώντας με την αφαίρεση της κλίμακας 

δεδομένων CP και ADC. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το FFT και η un-mapping φορέα 

διατηρεί μόνο τους χρήσιμους υπό-φορείς. Εκτελείται μια εκτίμηση καναλιού σε κάθε 

αποκλειστικό πιλοτικό σύμβολο OFDM. Τέλος, τα λαμβανόμενα σήματα εξισώνονται 

σύμφωνα με τους συντελεστές καναλιού και εκτελείται αποδιαμόρφωση QAM για 

ανάκτηση τα δυαδικά δεδομένα. Η αποκωδικοποίηση Turbo χρησιμοποιείται για την 

αποκωδικοποίηση καναλιών. 

Η παγκόσμια αλυσίδα επικοινωνίας έχει περιγράφει πλήρως σε VHDL και έχουν 

χρησιμοποιηθεί ορισμένοι πυρήνες IP της Xilinx. Η αρχιτεκτονική είναι εξαιρετικά 

διαμορφώσιμη σύμφωνα με σενάρια που ορίζονται από τον χρήστη. Μερικές 

παράμετροι που μπορούν να επιλεγούν είναι: 

➢ κβαντοποίηση δεδομένων (αριθμός bit που αντιπροσωπεύουν το QAM σύνθετα 

σύμβολα) κάθε ενότητας, 

➢ Ο γρήγορος μετασχηματισμός Fourier μεγέθους [256:2048], 

➢ μήκος του κυκλικού προθέματος,  

➢ εντολές διαμόρφωσης [QPSK, 16QAM, 64QAM], 

➢ αριθμός χρησιμοποιημένων υπό-μεταφορέων, 

➢ δομή πλαισίου, δηλαδή ο αριθμός των δεδομένων OFDM σύμβολα μεταξύ κάθε 

πιλότου συμβόλου OFDM (για κανάλι εκτίμηση),  

➢ μέγεθος μπλοκ κωδικών για κωδικοποίηση καναλιού,  

 

4.5.2   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Αρχικά, ορίστηκε ένα σενάριο και δοκιμάστηκαν 4 εφαρμογές όπως συνοψίζονται στον 

παρακάτω πίνακα 
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Μετά την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας, λήφθηκαν τα αποτελέσματα 

μέσης δυναμικής κατανάλωσης ενέργειας για αυτές τις 4 εφαρμογές. Οι εκτιμήσεις από 

τη μεθοδολογία μας συγκρίθηκαν με τις εκτιμήσεις XPower για ολόκληρο τον 

σχεδιασμό, δηλαδή όλα τα συστήματα έχουν αναπτυχθεί σε VHDL για την επικύρωση 

της μεθοδολογίας μας. Τα αποτελέσματα δίνονται στον επόμενο πίνακα και 

αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις μέσης ισχύος χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η δυναμική 

ισχύς I/O. Η διάρκεια της προσομοίωσης έχει οριστεί στα 5 ms. 

 

Όσον αφορά τον παραπάνω πίνακα, οι εκτιμήσεις ισχύος στην προτεινόμενη 

μεθοδολογία είναι κοντά στη συνολική κατανάλωση ενέργειας που μετράτε από το 

εργαλείο XPA. Με ένα σφάλμα εκτίμησης μέγιστης ισχύος μόνο 5%, αυτό δείχνει την 

αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας μας σύμφωνα με τις 4 εφαρμογές που 

καθορίζονται από τον χρήστη. Το σφάλμα που εισάγεται οφείλεται κυρίως σε 

βελτιστοποιήσεις λογισμικού κατά την αντιστοίχιση και τη θέση & διαδρομή. Μπορεί 

να παρατηρηθεί ότι το σφάλμα που εισάγεται από το βήμα θέσης και διαδρομής μπορεί 

να μειωθεί χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση μαύρου κουτιού και σταδιακά σύνθεση. 

Τέτοιες τεχνικές μπορούν να αναγκάσουν το εργαλείο να αντιστοιχίσει έναν 

συγκεκριμένο πυρήνα σε μια αποκλειστική περιοχή του FPGA. Για μια δεδομένη IP, 

οι πόροι υλικού και οι διασυνδέσεις μεταξύ τους θα είναι πανομοιότυπες όπως στο 

τελικό σύστημα. Η προσέγγισή μας μπορεί στη συνέχεια να προσφέρει ένα ανώτερο 

όριο κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, οι συντελεστές χρόνου-δραστηριότητας, που 

αξιολογούνται χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο υψηλού επιπέδου του συστήματος, είναι 

κατά προσέγγιση τιμές. Αυτό αποτελεί επίσης μια άλλη πηγή λάθους. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, μπορεί να σημειωθεί ότι, μεταξύ των εφαρμογών 3 και 4, η μέση 

κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται μόνο κατά 33 mW ενώ τα μεγέθη IFFT και CP 

πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 8. Η αποκωδικοποίηση καναλιού που εκτελείται με 

χρήση στροβιλοαποκωδικοποιητή, καταναλώνει προφανώς σημαντικό μέρος της 

ενέργειας λόγω της υψηλής πολυπλοκότητας του αλγορίθμου. Ωστόσο, επιτρέπει τη 
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σημαντική βελτίωση του επιπέδου απόδοσης, δηλαδή τη μείωση του BER (Bit-Error 

Rate) για ένα δεδομένο SNR (αναλογία σήματος προς θόρυβο). 

Πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ της προσέγγισής μας και της εκτίμησης ισχύος 

με χρήση υπολογιστικών φύλλων. Στην προσέγγιση του υπολογιστικού φύλλου, το 

άθροισμα των μέσων δυναμικών δυνάμεων υπολογίζεται όταν οι IP είναι ενεργές, 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές χρόνου-δραστηριότητας. Όπως 

υποδεικνύεται στον Πίνακα 7, οι τιμές κατανάλωσης ενέργειας που υπολογίζονται 

χρησιμοποιώντας την προσέγγιση υπολογιστικού φύλλου δίνουν ένα σημαντικό 

σχετικό σφάλμα, που κυμαίνεται από 43% έως 66,8% και από 46,8% έως 54,8% για 

πομπούς και δέκτες αντίστοιχα. Σημειώστε ότι το σχετικό σφάλμα έχει υπολογιστεί ως 

εξής: 

 

όπου Αναφορά είναι η κατανάλωση ενέργειας που δίνεται από το XPower και Τιμή 

είναι η κατανάλωση ενέργειας που λαμβάνεται χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία μας 

ή χρησιμοποιώντας την προσέγγιση υπολογιστικού φύλλου. Μέσα από αυτά τα 

παραδείγματα, καταδεικνύονται τα οφέλη από τη συνεκτίμηση της δυναμικής 

συμπεριφοράς μιας εφαρμογής κατά την εκτίμηση ισχύος. 

4.5.3   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα της προτεινόμενης προσέγγισης είναι η παροχή πολύ 

γρήγορων εκτιμήσεων ισχύος. Όπως υποδεικνύεται στον πίνακα, 

 

 οι προσομοιώσεις σε επίπεδο πύλης με χρήση του XPower Analyzer μπορεί να 

χρειαστούν αρκετές ώρες ή και ημέρες για να προσομοιώσουν μερικά χιλιοστά του 

δευτερολέπτου μιας αλυσίδας επικοινωνίας SISO-OFDM. Για παράδειγμα, για 4 

εφαρμογές, η διάρκεια προσομοίωσης χαμηλού επιπέδου κυμαίνεται από 12h09 έως 

50h56, κάτι που είναι αρκετά σημαντικό για σύγκριση απόδοσης. Επιπλέον, μια τέτοια 
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διάρκεια αντιστοιχεί στο χρόνος που απαιτείται για μία μόνο διαμόρφωση. Επομένως, 

αποτρέπει την αποτελεσματική εξερεύνηση και τη δοκιμή πολλών διαμορφώσεων. 

Χρησιμοποιώντας την προσέγγισή μας, χρειάζονται μόνο λίγα δευτερόλεπτα (που 

κυμαίνονται από 1,27 δευτερόλεπτα έως 2 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο) για την 

προσομοίωση ενός πλήρους συστήματος (χρησιμοποιώντας αναπαράσταση δεδομένων 

κινητής υποδιαστολής). Το κέρδος είναι ακόμη πιο σημαντικό κατά τη σχεδιαστική 

εξερεύνηση του χώρου, καθώς επιτρέπει στους σχεδιαστές να δοκιμάσουν έναν 

τεράστιο αριθμό διαμορφώσεων. Σε υψηλό επίπεδο, μόνο τα αρχεία C++ πρέπει να 

τροποποιηθούν και να μεταγλωττιστούν μεταξύ δύο εξερευνήσεων εφαρμογών, ενώ 

ολόκληρη η ροή σχεδίασης πρέπει να εκτελεστεί ξανά από την αρχή χρησιμοποιώντας 

ένα τυπική σχεδιαστική ροή. 

 

4.5.4   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Όπως περιεγράφηκε προηγουμένως, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τόσο η 

κατανάλωση ενέργειας όσο και η απόδοση για την αποτελεσματική εκτέλεση μιας 

σύγκρισης μεταξύ πολλών εφαρμογών. Όταν ασχολούμαστε με συστήματα ασύρματης 

επικοινωνίας, τυπικές μετρήσεις απόδοσης είναι το BER ως συνάρτηση του SNR, της 

απόδοσης, της φασματικής απόδοσης, της ενεργειακής απόδοσης. Στη βιβλιογραφία, 

αυτές οι μετρήσεις χρησιμοποιούνται συνήθως για τη σύγκριση πολλών αλγορίθμων. 

Μια άλλη μέτρηση που τείνει να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο είναι η 

ενεργειακή απόδοση (ΕΕ). Αντανακλά το σύστημα δυνατότητα μετάδοσης μέγιστου 

αριθμού δεδομένων με ελάχιστη ισχύ. Για ένα κανάλι SISO, η ενεργειακή απόδοση 

μπορεί να μοντελοποιηθεί ως εξής 

 

με CSISO τη μέση χωρητικότητα για μια διαμόρφωση SISO (bit/s), W το εύρος ζώνης 

συχνότητας (Hz), h τον συντελεστή εξασθένησης του καναλιού, N0 την 

κανονικοποιημένη φασματική πυκνότητα θορύβου (W/Hz), PL την απώλεια διαδρομής 

και PTotal η μέση συνολική ισχύς (W) που καταναλώνεται από το σύστημα και όπου: 

                                             PTotal = Pt + Pc 

με Pt , την ισχύ που εκχωρείται για τη μετάδοση δεδομένων και Pc τη μέση ισχύ που 

καταναλώνεται από το κύκλωμα σε μια διαμόρφωση SISO. 

Βασικά, όταν η ενεργειακή απόδοση αξιολογείται σε επίπεδο συμπεριφοράς, η 

κατανάλωση ενέργειας που σχετίζεται με το κύκλωμα, Pc, δεν είναι γνωστή ή 

παραμελείτε. Ωστόσο, τέτοιες πηγές κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να λαμβάνονται 
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υπόψη προκειμένου να συγκριθούν αποτελεσματικά πολλά συστήματα ασύρματης 

επικοινωνίας. 

Σε αυτή τη μελέτη, αξιολογήσαμε την ενεργειακή απόδοση των πομπών για τις 4 

εξεταζόμενες εφαρμογές. 

 

Το Σχήμα α δείχνει την ενεργειακή απόδοση όταν δεν λαμβάνεται υπόψη η ισχύς που 

καταναλώνεται από το κύκλωμα (Pc), δηλαδή η ισχύς που καταναλώνεται από την 

επεξεργασία της ζώνης βάσης του πομπού. Μπορεί να παρατηρηθεί ότι οι EE για τις 4 

εφαρμογές είναι οι ίδιες. Πράγματι, οι 4 εφαρμογές έχουν την ίδια χωρητικότητα. 
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 Το Σχήμα β αντιπροσωπεύει τη μέση ενεργειακή απόδοση έναντι της συνολικής 

ισχύος που καταναλώνεται από το σύστημα, όταν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση 

ισχύος που σχετίζεται με το κύκλωμα (Pc). Μπορεί να φανεί ότι εάν οι σχεδιαστές 

έχουν περιορισμό ισχύος, για παράδειγμα 18dBm, δηλαδή 63mW, οι εφαρμογές 4 δεν 

μπορούν να επιλεγούν. 
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Το Σχήμα γ αντιπροσωπεύει τα ίδια αποτελέσματα όπως στο β αλλά σε σχέση με την 

ισχύ εκπομπής. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να παρατηρηθεί ότι τα αποτελέσματα 

EE είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που λαμβάνονται στο Σχήμα α, ειδικά όταν η 

ισχύς που εκχωρείται για τη μετάδοση δεδομένων είναι πολύ χαμηλή. Τέτοια 

αποτελέσματα μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους σχεδιαστές να αξιολογήσουν τον 

αντίκτυπο των παραμέτρων που ορίζονται στο σενάριο. Για παράδειγμα, ο αντίκτυπος 

του μεγέθους IFFT στο EE μπορεί να παρατηρηθεί σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των 

εφαρμογών 1 και 2. Επίσης για παράδειγμα, η ΕΕ της εφαρμογής 2 είναι χαμηλότερη 

από την ΕΕ της εφαρμογής 1 κατά ένα συντελεστή περίπου 1,44 λόγω της αύξησης του 

μεγέθους IFFT κατά έναν παράγοντα 8. Η αύξηση της κβαντοποίησης δεδομένων από 

10 bit σε 14 bit μπορεί να μετρηθεί μεταξύ των εφαρμογών 1 και 3 (ή 2 και 4) 
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Από αυτή τη μελέτη περίπτωσης, επισημαίνουμε ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα της 

εξέτασης της κατανάλωσης ενέργειας που σχετίζεται με την επεξεργασία της βασικής 

ζώνης. Είναι επίσης ιδιαίτερης σημασίας να επιτυγχάνεται γρήγορη και ακριβής 

εκτίμηση ισχύος, ειδικά όταν λαμβάνεται υπόψη η χαμηλή ισχύς. Έχει αποδειχθεί ότι 

η κατανάλωση ενέργειας που σχετίζεται με την επεξεργασία της βασικής ζώνης έχει 

μεγάλο αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση. Έχουμε αποδείξει ότι η προτεινόμενη 

προσέγγιση ξεπερνά τις συνήθεις τεχνικές υπολογιστικών φύλλων όσον αφορά την 

ακρίβεια. 

 

4.6  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σε αυτό το άρθρο, έχουμε προτείνει μια γρήγορη ισχύ και προσέγγιση εκτίμησης 

απόδοσης για συστήματα που βασίζονται σε FPGA. Με βάση ένα σενάριο που 

καθορίζεται από τον χρήστη, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια αποτελεσματική 

σύγκριση μεταξύ πολλών διαμορφώσεων συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας. 

Σημειώστε ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία δεν περιορίζεται στα ασύρματα 

συστήματα επικοινωνίας αλλά μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές εφαρμογές σε 

διάφορους τομείς. 

Η μεθοδολογία αποτελείται από τρία ανεξάρτητα βήματα που είναι, πρώτον, μια φάση 

χαρακτηρισμού IP και, δεύτερον, ο ορισμός ενός σεναρίου και τρίτον, μια 

προσομοίωση σε επίπεδο συστήματος. Κατά το πρώτο βήμα, τα μπλοκ IP υλικού ή οι 

μονάδες VHDL χαρακτηρίζονται ως προς τη μέση δυναμική κατανάλωση ενέργειας 

χάρη σε ένα εργαλείο αναλυτή ισχύος. Αυτό το βήμα μπορεί να αποφευχθεί από τους 

χρήστες εάν οι IP έχουν ήδη προστεθεί στην αποκλειστική βιβλιοθήκη. Επιπλέον, ο 

χρόνος χαρακτηρισμού φαίνεται ισοδύναμος με τον χρόνο που απαιτείται για τη 

δημιουργία μοντέλων ισχύος σε μια κλασική ροή σχεδίασης. Περιγράφονται μοντέλα 

υψηλού επιπέδου στο System C με γενική και δια λειτουργική διεπαφή. Αυτό καθιστά 

δυνατή τη βελτίωση της περιγραφής τους μέχρι το επίπεδο RTL. Η ειδική βιβλιοθήκη 

έχει αναπτυχθεί για να αποθηκεύει επίσης τα μοντέλα για περαιτέρω 

επαναχρησιμοποίηση. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου βήματος, οι σχεδιαστές πρέπει 

να ορίσουν ένα σενάριο που μπορεί να θεωρηθεί ως μετα-μοντέλο εφαρμογών. Στο 

τελευταίο βήμα, περιγράφεται ένα μοντέλο συμπεριφοράς του συνολικού συστήματος 

με βάση τα προηγούμενα μοντέλα System C και πραγματοποιούνται προσομοιώσεις. 

Με βάση την έννοια του σεναρίου, οι πολλαπλές εφαρμογές μπορούν να συγκριθούν 

αποτελεσματικά. Επιπλέον, μια βασική συνεισφορά συνίσταται στην παρακολούθηση 

των σημάτων ελέγχου κατά τη διάρκεια προσομοιώσεων σε επίπεδο συστήματος 

προκειμένου να αξιολογηθούν με ακρίβεια οι συντελεστές χρόνου-δραστηριότητας IP. 

Μόλις ληφθούν, η συνολική δυναμική εκτίμηση κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να 

βελτιωθεί. Ταυτόχρονα, αξιολογείται η απόδοση σε συγκεκριμένο τομέα. 

Τέλος, η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης προσέγγισης έχει αποδειχθεί για ένα 

τυπικό σύστημα ασύρματης επικοινωνίας. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία μας, οι 

σχεδιαστές μπορούν να πραγματοποιήσουν μια γρήγορη σχεδιαστική εξερεύνηση 
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χώρου σε υψηλό επίπεδο, προκειμένου να επιλέξουν την καλύτερη αντιστάθμιση 

μεταξύ κατανάλωσης ενέργειας και απόδοσης. Μπορούν να ληφθούν πιο ρεαλιστικά 

και ακριβή αποτελέσματα και μπορεί να πραγματοποιηθεί μια αποτελεσματική 

σύγκριση μεταξύ πολλών συστημάτων. Η προσέγγισή μας έχει αναπτυχθεί για τη 

βελτίωση της δια λειτουργικότητας των μοντέλων υψηλού επιπέδου. 

Ως προοπτικές, θα μελετηθούν συστήματα ασύρματης επικοινωνίας πολλαπλών 

κεραιών σύμφωνα με διαφορετικά πρότυπα, όπως LTE και WiMAX. Καθώς 

καταναλώνει σημαντικό μέρος της ενέργειας σε συστήματα ασύρματων επικοινωνιών, 

θα ληφθούν επίσης υπόψη μοντέλα ενισχυτών ισχύος και εξαρτημάτων 

ραδιοσυχνοτήτων. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν πραγματικές μετρήσεις 

προκειμένου να παρενοχλήσουνε τα IP με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτές οι μετρήσεις 

θα επιτρέψουν τη βελτίωση των εκτιμήσεων ισχύος που έχουν ληφθεί 

χρησιμοποιώντας εργαλεία ανάλυσης ισχύος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τρεις κώδικες που αντιστοιχούν σε τρεις 

υλοποιήσεις  κυκλωμάτων με την ίδια λειτουργία.  Ένα πρόγραμμα με απλό μετρητή 

που υλοποιείται με χρήση αθροιστή, ένα πρόγραμμα με επίσης απλό μετρητή που 

υλοποιείται με D Flip- Flop και χρήση της εντολής GENERATE και ένα πρόγραμμα 

με χρήση μετρητή με παράλληλη φόρτωση. 

Τελικός στόχος είναι η εύρεση της βέλτιστης υλοποίησης όσον αφορά  

στον χώρο που δεσμεύει το κύκλωμα μέσα σε ένα FPGA και τη μέγιστη συχνότητα  

λειτουργίας. Με χρήση της δυνατότητας synthesis του προγράμματος του VIVADO 

όπου και συντάχθηκε ο κώδικας, δόθηκαν στοιχεία για την διαπίστωση του βέλτιστου  

κυκλώματος.    

 

5.1  Βασικά λογικά κυκλώματα που χρησιμοποιήθηκαν 

Τα κύρια λογικά κυκλώματα που χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή των  

κυκλωμάτων είναι η πύλες AND, OR, XNOR, ο αποκωδικοποιητής (DECODER), ο  

πολυπλέκτης (MULTIPLEXER), ο μετρητής (COUNTER) και ο μετρητής με 

παράλληλη φόρτωση. 

➢ Η πύλη and είναι από τις βασικότερες και πολυχρησιμοποιημένες μονάδες στα  

ψηφιακά κυκλώματα. Η πύλη and συμπεριφέρεται σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα αληθείας: 

                                             

                                             Πίνακας αληθείας πύλης AND 

                Ενώ το σύμβολο της πύλης είναι: 
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➢ Πύλη OR  

            Η πύλη OR είναι επίσης βασική πύλη με πίνακα αληθείας: 

 
                                    Πίνακας αληθείας πύλης OR 

         Και σύμβολο:  

                                       

➢ Πύλη XOR 

     H πύλη XOR μπορεί να παραχθεί με συνδυασμό των παραπάνω πυλών και έχει  

πίνακα αληθείας 

                       

                        Πίνακας αληθείας πύλης XOR 

➢ Αποκωδικοποιητής (Decoder) 

Ο αποκωδικοποιητής είναι ένα συνδυαστικό κύκλωμα που μετατρέπει  

κωδικοποιημένη δυαδική πληροφορία, η οποία έρχεται σε n γραμμές εισόδου, σε  

ισοδύναμη πληροφορία που τοποθετείται σε διακριτές γραμμές εξόδου, των οποίων το  

πλήθος μπορεί να είναι μέχρι 2n . Εάν στην κωδικοποιημένη πληροφορία των n bit δεν 

χρησιμοποιούνται κάποιοι από τους πιθανούς συνδυασμούς των τιμών των n bit, ο 

αποκωδικοποιητής μπορεί να έχει λιγότερες από 2n εξόδους. Ο πίνακας αληθείας του 

αποκωδικοποιητή είναι: 
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Πίνακας αληθείας Decoder 

 

Το κύκλωμα σε επίπεδο πυλών ενός αποκωδικοποιητή φαίνεται παρακάτω. 

 

 

➢ Πολυπλέκτης (Multiplexer) 

  Ο πολυπλέκτης είναι ένα συνδυαστικό κύκλωμα το οποίο επιλέγει δυαδική  

πληροφορία που έρχεται σε μια από πολλές γραμμές εισόδου και την κατευθύνει σε 

μια και μόνο γραμμή εξόδου. Η επιλογή μιας συγκεκριμένης γραμμής εισόδου 

ελέγχεται από ένα σύνολο από γραμμές επιλογής. Κανονικά, υπάρχουν 2n γραμμές 

εισόδου και n γραμμές επιλογής, των οποίων οι συνδυασμοί τιμών καθορίζουν την 

είσοδο που επιλέγεται  

Ο πίνακας λειτουργίας του πολυπλέκτη φαίνεται παρακάτω: 
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                                   Πίνακας αληθείας Multiplexer 

 

Ενώ το κύκλωμα σε επίπεδο πυλών φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 
➢ Μετρητής (Counter) 

Ένας καταχωρητής ο οποίος περνάει από μια προκαθορισμένη ακολουθία  

καταστάσεων μετά την εφαρμογή παλμών εισόδου αποκαλείται μετρητής (counter). Οι 

παλμοί εισόδου μπορούν να είναι παλμοί ρολογιού ή να προέρχονται από κάποια  

εξωτερική πηγή και να εμφανίζονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα ή τυχαία. Η  

ακολουθία των καταστάσεων μπορεί να ακολουθεί τη φυσική αρίθμηση ή οποιαδήποτε 

άλλη ακολουθία καταστάσεων. Ένας μετρητής που ακολουθεί τη δυαδική αρίθμηση 
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αποκαλείται δυαδικός μετρητής. Ένας δυαδικός μετρητής των n bit αποτελείται από n 

flip-flop και μπορεί να μετρήσει δυαδικά από το 0 έως το 2n-1. Η δομή ενός μετρητή 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 
 

➢ Μετρητής με παράλληλη φόρτωση 

Συχνά, οι μετρητές που χρησιμοποιούνται στα ψηφιακά συστήματα απαιτούν  

δυνατότητα παράλληλης φόρτωσης ενός αρχικού δυαδικού αριθμού στον μετρητή, 

πριν από τη λειτουργία της μέτρησης. Στο παρακάτω σχήμα  παρουσιάζεται το λογικό 

διάγραμμα ενός καταχωρητή των 4 bit, ο οποίος έχει δυνατότητα παράλληλης 

φόρτωσης και μπορεί να λειτουργεί ως μετρητής. Η είσοδος ελέγχου φόρτωσης. Όταν 

λαμβάνει τιμή 1, απενεργοποιεί τη λειτουργία της μέτρησης και επιτρέπει τη μεταφορά 

δεδομένων από τις τέσσερις εισόδους δεδομένων στα τέσσερα flip-flop. Εάν και οι δύο 

είσοδοι ελέγχου είναι 0, οι παλμοί του ρολογιού δεν μεταβάλλουν την κατάσταση του 

καταχωρητή.   
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5.2  Σύνθεση (Synthesis) 

H σύνθεση μεταφράζει μια διαδικασία, από την περιγραφή του hardware σε υψηλό  

επίπεδο, σε βελτιστοποιημένη εφαρμογή σε χαμηλότερου επιπέδου θεώρηση. Η  

συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να γίνει είτε από προγραμματιστή είτε από 

πρόγραμμα.  

Η λογική σύνθεση περιλαμβάνει συνδυαστικά και ακολουθιακά κυκλώματα. Με τη  

διαδικασία της σύνθεσης η VHDL μας παρουσιάζει τον αριθμό των στοιχείων που  

χρησιμοποιούνται σε μια υλοποίηση ενός κυκλώματος όπως και τη μέγιστη συχνότητα 

που μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να συγκρίνουμε 

υλοποιήσεις αλγορίθμων που εκτελούν ίδιες διαδικασίες και να επιλέξουμε την 

βέλτιστη όσον αφορά τις απαιτήσεις σε hardware άρα και χώρο αλλά και όσον αφορά 

την μέγιστη  δυνατή συχνότητα λειτουργίας του κυκλώματος. 

5.3  Παραμετρική μεταβολή συχνότητας και duty cycle του  

ρολογιού 

Όπως αναφέραμε σε αυτό το κεφάλαιο θα κατασκευάσουμε κυκλώματα που θα 

μεταβάλουν την συχνότητα και το duty-cycle ενός δεδομένου παλμού παραμετρικά, 

δηλαδή ανάλογα με τις τιμές που θα δίνονται στις εισόδους του κυκλώματος.  

Τα παραπάνω κυκλώματα θα πρέπει να έχουν τρεις εισόδους και μία έξοδο. Η μία  

είσοδος θα ορίζει πόσοι παλμοί, δηλαδή πόσες περίοδοι θα είναι η νέα περίοδος. Η  

δεύτερη θα ορίζει το duty-cycle, δηλαδή για πόσους παλμούς ρολογιού ο νέος παλμός 

θα είναι λογικό ‘0’ και πότε θα παίρνει την τιμή λογικό ‘1’.Έτσι, λοιπόν, οι δύο πρώτες 

είσοδοι θα ορίζουν τις δύο παραμέτρους του κυκλώματος. Η τρίτη είσοδος προφανώς 

θα πρέπει να είναι ο παλμός του ρολογιού (clock). Τέλος, η μοναδική έξοδος θα είναι 

το ζητούμενο σήμα. Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιήθηκε με, κατά βάση, δύο 

διαφορετικά κυκλώματα, το ένα εκ των οποίων κατά τη διαδικασία της σύνταξης του 

κώδικα κατασκευάζεται με 2 παραλλαγές. Τέλος, τα κυκλώματα κατασκευάζονται, 

αρχικά, έτσι ώστε να είναι 32 bits, να μπορεί δηλαδή να αυξηθεί η περίοδος του 

εισερχόμενου παλμού μέχρι και 32 φορές. 

5.3.1  Κυκλώματα παραμετρικής μεταβολής συχνότητας και 

duty-cycle του ρολογιού 

➢ Υλοποίηση κυκλώματος με χρήση counter χωρίς παράλληλη  

φόρτωση 

        Το συγκεκριμένο κύκλωμα αποτελείται από  

✓ 1 απλό δυαδικό μετρητή,  

✓ 1 αποκωδικοποιητή 5x32,  

✓ 31 πύλες OR,  

✓ 1 πολυπλέκτη,  

✓ 5 πύλες XNOR,  

✓ 1 πύλη AND.  
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Το σχηματικό του κυκλώματος φαίνεται παρακάτω 

 

Κύκλωμα παραμετρικής μεταβολής περιόδου και duty cycle 

Το κύκλωμα χωρίζεται σε δύο βασικά κυκλώματα μετά τον μετρητή. Αυτό που  

ορίζει σε πόσους παλμούς θα γίνει reset στον μετρητή και αυτό που θα ορίζει σε πόσους 

παλμούς η έξοδος θα πάρει την τιμή λογικό ‘1’ Πιο αναλυτικά, ο μετρητής παίρνει στην 

είσοδό του ένα clock. Η 5-bit έξοδός του αυξάνει κατά ένα κάθε φορά που λαμβάνει 

έναν παλμό. Η έξοδος του μετρητή στη συνέχεια κατευθύνεται στα δύο κυκλώματα.  

Το πρώτο κύκλωμα είναι ένα κύκλωμα ισότητας. Το κύκλωμα θα έχει στην έξοδο 

λογικό ‘1’ μόνο όταν το κάθε bit της μίας εισόδου είναι ίσο με αυτό της άλλης. Κατ’ 
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επέκταση όταν ο 5-bit αριθμός της εξόδου του counter είναι ίσος με αυτόν που 

εισάγεται στη είσοδο period του κυκλώματος. Στην συνέχεια η έξοδος της πύλης AND 

συνδέεται με το reset του μετρητή. Επομένως η λειτουργία του κάτω μέρους του 

κυκλώματος, καθορίζει ανάλογα με την είσοδο period, σε πόσους παλμούς του 

ρολογιού θα επιβληθεί reset στον μετρητή ώστε η έξοδος του τελευταίου να μηδενιστεί 

και να αρχίσει να μετράει ξανά από το 0 Με αυτό τον τρόπο ορίζουμε μια περίοδο στην 

διαδικασία που θα κάνει το υπόλοιπο κύκλωμα, η οποία επαναλαμβάνεται αυτόματα 

Παράλληλα με αυτή τη διαδικασία η έξοδος του μετρητή οδηγείται στην είσοδο του  

αποκωδικοποιητή. Ανάλογα με την είσοδο, λοιπόν, του αποκωδικοποιητή 

ενεργοποιείται και μία από τις εξόδους του. Πρώτα ενεργοποιείται η έξοδος που 

βρίσκεται κάτω στο σχήμα με την ένδειξη 0. Στην συνέχεια όταν αυξηθεί η μέτρηση 

του counter κατά ένα, το σήμα θα ανέβει στην αμέσως παραπάνω έξοδο του decoder. 

Με την ίδια λογική όσο αυξάνεται η 5-bit είσοδος του αποκωδικοποιητή, τόσο το σήμα 

ανεβαίνει προς τα πάνω, με ρυθμό που επιβάλλεται από το ρολόι.  

Για τη συμπεριφορά του κυκλώματος μετά τις OR, ξεκινάμε από πάνω προς τα  

κάτω. Εδώ το κάθε bit θα είναι ενεργό από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί για πρώτη  

φορά, όταν δηλαδή η αντίστοιχη έξοδος του αποκωδικοποιητή ενεργοποιηθεί, και θα  

συνεχίσει να είναι ενεργό αφού η συνδεσμολογία είναι τέτοια που το κάθε bit είναι 

συνδεδεμένο με OR με όλες τις παραπάνω εξόδους του decoder. 

Τέλος ο πολυπλέκτης διαλέγει ανάλογα με την είσοδο που δίνεται (percent), ποιο  

από τα bits που συζητήθηκαν παραπάνω θα διαλέξει. 

Πρακτικά διαλέγει σε πόσους παλμούς το σήμα εξόδου θα είναι ενεργό. Έτσι ορίζοντας 

τον αριθμό των παλμών της νέας περιόδου και τον αριθμό των  παλμών μετά από τους 

οποίους θα έχουμε ενεργή έξοδο, μπορούμε να μεταβάλουμε με τις δύο εισόδους την 

περίοδο και το duty cycle του ρολογιού. 

 

➢ Υλοποίηση κυκλώματος με χρήση counter με παράλληλη φόρτωση 

Στο δεύτερο κύκλωμα χρησιμοποιείται μετρητής με παράλληλη φόρτωση. Όπως έχει 

αναφερθεί το κύκλωμα σε επίπεδο πυλών του counter με παράλληλη φόρτωση είναι 

σαφώς πολυπλοκότερο σε σχέση με αυτό του απλού counter. Αυτή η πολυπλοκότητα, 

όμως, προσφέρει περισσότερες δυνατότητες. Είναι αναμενόμενο, λοιπόν, το κύκλωμα  

που θα ακολουθεί τον μετρητή να είναι απλούστερο από αυτό του προηγούμενου  

κυκλώματος. 

  

          Το δεύτερο κύκλωμα αποτελείται από:  

✓ 1 counter με παράλληλη φόρτωση,  

✓ 5 πύλες XNOR,  

✓ 1 πύλη AND.  

Το σχηματικό του κυκλώματος φαίνεται παρακάτω 
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               Κύκλωμα παραμετρικής μεταβολής περιόδου και duty cycle 

Για τη λειτουργία του παραπάνω κυκλώματος οι είσοδοι για τον έλεγχο της εξόδου  

είναι διαφορετικές. Επίσης ο μετρητής και, κατ’ επέκταση, το κύκλωμα ισότητας θα  

πρέπει να είναι 6-bits για να έχει τις ίδιες δυνατότητες με το πρώτο κύκλωμα του οποίου 

ο μετρητής και το κύκλωμα ισότητας αντίστοιχα έχουν 5-bits. 

Να δούμε σε αυτό το σημείο τη λειτουργία του παραπάνω κυκλώματος 

Το 6ο bit του μετρητή όταν αυτός μετράει ξεκινώντας από το 0 θα παραμένει ‘0’ για  

διάστημα 32 παλμών του ρολογιού και θα γίνεται ‘1’ για τους επόμενους 32 παλμούς.  

Με τις δύο εισόδους τώρα ελέγχουμε από ποια τιμή ξεκινάει η μέτρηση και σε ποια 

τιμή θα ξεκινήσει η διαδικασία ξανά από την αρχή. 

Επομένως η τιμή που μπαίνει στην είσοδο percent είναι η διαφορά του 32 με τον  

αριθμό των παλμών κατά τους οποίους θέλουμε το bit της εξόδου outp να παραμένει 

‘0’. Στη συνέχεια η είσοδος period ορίζει την νέα περίοδο συνυπολογίζοντας και την 

τιμή που δίνεται στην είσοδο percent. Πρακτικά είναι το άθροισμα της περιόδου που 

θέλουμε συν την τιμή percent. 
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5.4  Κώδικας για το κύκλωμα με τον απλό counter 

Το κύκλωμα με τον απλό μετρητή έχει δύο παραλλαγές. Συγκεκριμένα ο  

κώδικας για τον μετρητή του κυκλώματος τον έχω συντάξει  στην μία περίπτωση 

περιγράφοντας το κύκλωμα με τα D Flip-Flops και στην άλλη περίπτωση σε πιο υψηλό 

επίπεδο με τη χρήση ADDER. 

➢ Κώδικας counter με χρήση adder   

Ο κώδικας σε αυτή την περίπτωση είναι απλός επειδή η σύνταξη του κώδικα του  

counter γίνεται σε υψηλό επίπεδο προγραμματισμού. Ο κώδικας συγκεκριμένα είναι: 

                        Process (clk, reset, fort, period)  

                        variable outp1: std_logic_vector (5 downto 0);  

                        begin  

                                  if (reset='1') then  

                                              outp1: =fort;  

                                  elsif (period=outp1) then  

                                               outp1: =fort;  

                                  elsif (clk' event and clk='1') then  

                                               outp1: =outp1+"000001";  

                                               if (outp1="111111") then  

                                                         outp1: ="000000";  

                                               end if;  

                                  end if;  

                          end process;  

Η εντολή If είναι ακολουθιακή εντολή, πράγμα που μας επιβάλει να την συντάξουμε 

μέσα σε process. Η έξοδος του counter δεν είναι και η έξοδος του κυκλώματος πράγμα 

που σημαίνει ότι η έξοδος του πρώτου θα είναι variable.  

H εμφωλευμένη if συντάσσεται ώστε να ορίζεται ο πορεία του προγράμματος εάν ο  

μετρητής φτάσει στο άνω όριο της μέτρησής του. 

➢ Κώδικας counter με D Flip-Flop 

Ο κώδικας για counter με D flip-flop είναι χαμηλότερου επιπέδου σε σχέση με αυτόν  

με τον adder. Είναι αναμενόμενο να είναι εκτενέστερος και πολυπλοκότερος. Για την  

σύνταξή του χρησιμοποιούμε την εντολή GENERATE. Συγκεκριμένα συντάσσουμε  

αρχικά σε ένα component τον κώδικα που περιγράφει τη συμπεριφορά ενός D flip-flop. 
Στη συνέχεια με τη χρήση της εντολής GENERATE παράγουμε τα D flip-flop 5 φορές 

με την κατάλληλη συνδεσμολογία. Ο κώδικας για το D flip-flop είναι ο εξής: 

library IEEE;  

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
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 entity d_ff is  

    Port (clk: in STD_LOGIC;  

    reset: in std_logic;  

           d: in STD_LOGIC;  

           q: out STD_LOGIC;  

           nq: out STD_LOGIC);  

end d_ff;  

 architecture Behavioral of d_ff is  

 begin  

       d_ffp: process (clk,reset)  

             begin  

    if reset='1' then  

              q<='0';  

                     nq<='1';  

    elsif clk='1' and clk ‘event and reset='0' then  

                     q<=d;  

                     nq<=not d;  

     end if;  

        end process;  

end Behavioral; 

Ο παραπάνω κώδικας εισάγεται ως component στον κώδικα του counter μέσα στην  

generate ώστε τελικά ο κώδικας του counter να πάρει τη μορφή: 

library IEEE;  

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  

entity counter_generate_comp is  

    Port (clock: in STD_LOGIC;  

     reset: in std_logic;  

           q: out STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0));  

end counter_generate_comp;  

architecture Behavioral of counter_generate_comp is  

signal s: std_logic_vector (5 downto 0);  

begin  

s (0) <=clock;  

gen: for I in 0 to 4 generate   

       d_ff_1: entity work. d_ff PORT MAP (  

       reset => reset,  

    clk => s(I),  

     d => s(i+1),  

     q =>q(I),  
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 nq => s(i+1)  

         );  

 end generate;  

 end Behavioral; 

Ο παραπάνω κώδικας είναι για counter 5-bit, ώστε το κύκλωμά μας να είναι 32-bit.  

Μέσα στην GENERATE εισάγουμε τον component του D flip-flop και αντιστοιχούμε 

τις εισόδους και εξόδους του flip-flop με τους ακροδέκτες του υπόλοιπου κυκλώματος. 

➢ Κώδικας για το κύκλωμα ισότητας 

Προγραμματίζοντας στην VHDL ζητούμενο είναι ο προγραμματισμός να γίνεται σε  

όσο το δυνατό υψηλότερο επίπεδο. Επομένως το κύκλωμα ισότητας θα 

προγραμματιστεί χρησιμοποιώντας τους τελεστές που έχει στη βιβλιοθήκη της η 

γλώσσα και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τον τελεστή ισότητας ‘=’ θα τον 

χρησιμοποιήσουμε σε μια if για να ορίσουμε την συνθήκη που όταν θα είναι αληθής 

θα επιβάλει στον μετρητή reset όπως φαίνεται στο κύκλωμα.  

Ο κώδικας επομένως θα είναι ο εξής: 

if (count=period) then  

    reset1: ='0';  

  else  

     reset1: ='1';  

            end if; 

➢ Κώδικας για αποκωδικοποιητή 

Ο κωδικοποιητής είναι 5x32 και ο κώδικάς του είναι επίσης απλός και είναι εύκολο  

να βρεθεί στη βιβλιογραφία. Η μορφή του φαίνεται παρακάτω:  

 

   for I in 4 downto 0 loop  

    if (count(I)='1') then  

     sel1:=2*sel1+1;  

    else  

     sel1:=2*sel1;  

    end if;  

   end loop;  

   dec1(sel1):='1'  

 

Στη συνέχεια ακολουθούν τα bit μετά τις OR 

 

➢ Κώδικας για το σήμα μετά τις OR 

Στον κώδικα το όνομα της μεταβλητής που επιλέχθηκε για την έξοδο των OR είναι  

dec2 και είναι μία μεταβλητή 32-bit. Το τριακοστό δεύτερο bit της μεταβλητής  
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ταυτίζεται με αυτό του dec1 της εξόδου του αποκωδικοποιητή και αυτό το γράφουμε  

στην αρχή του προγράμματος. 

Η έξοδος κάθε OR είναι η αντίστοιχη έξοδος του αποκωδικοποιητή, OR η ακριβώς  

επόμενη έξοδος. Αυτό ισχύει για τις 31 OR και επειδή είναι ακριβώς η ίδια συνθήκη  

χρησιμοποιούμε την εντολή for. 

dec2(31): =dec1(31);  

for I in 30 downto 0 loop  

     dec2(I): =dec2(i+1) or dec1(I);  

   end loop; 

➢ Έξοδος κυκλώματος ( Έξοδος πολυπλέκτη) 

Η έξοδος του πολυπλέκτη είναι και η έξοδος του κυκλώματος. Ο πολυπλέκτης όπως  

και τα προηγούμενα στοιχεία του κυκλώματος προγραμματίζεται και αυτός σε υψηλό  

επίπεδο. Από τη στιγμή που το κύκλωμα είναι πεπερασμένο ( 32-bit) η έξοδος του  

πολυπλέκτη θα προγραμματιστεί όπως προτείνεται από την βιβλιογραφία, δηλαδή με  

χρήση της εντολής CASE/WHEN. Η σύνταξη της εντολής είναι απλή και φαίνεται  

παρακάτω: 

case percent is  

   when "00000"=> outp<=dec2(0);  

   when "00001"=> outp<=dec2(1);  

   when "00010"=> outp<=dec2(2);  

   when "00011"=> outp<=dec2(3);  

   when "00100"=> outp<=dec2(4);  

   when "00101"=> outp<=dec2(5); 

   when "00110"=> outp<=dec2(6);  

   when "00111"=> outp<=dec2(7);  

   when "01000"=> outp<=dec2(8);  

   when "01001"=> outp<=dec2(9);  

   when "01010"=> outp<=dec2(10);  

   when "01011"=> outp<=dec2(11);  

   when "01100"=> outp<=dec2(12);  

   when "01101"=> outp<=dec2(13);  

   when "01110"=> outp<=dec2(14);  

   when "01111"=> outp<=dec2(15);  

   when "10000"=> outp<=dec2(16);  

   when "10001"=> outp<=dec2(17);  

   when "10010"=> outp<=dec2(18);  

   when "10011"=> outp<=dec2(19);  

   when "10100"=> outp<=dec2(20);  

   when "10101"=> outp<=dec2(21);  

   when "10110"=> outp<=dec2(22);  
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   when "10111"=> outp<=dec2(23);  

   when "11000"=> outp<=dec2(24);  

   when "11001"=> outp<=dec2(25);  

   when "11010"=> outp<=dec2(26);  

   when "11011"=> outp<=dec2(27);  

   when "11100"=> outp<=dec2(28);  

   when "11101"=> outp<=dec2(29);  

   when "11110"=> outp<=dec2(30);  

   when "11111"=> outp<=dec1(31);  

   when others=> null;  

end case; 

 

➢ Τελική μορφή του προγράμματος 

 

Το τελευταίο βήμα για τη σύνταξη του κώδικα είναι η ένωση των παραπάνω κομματιών 

για την υλοποίηση του κυκλώματος.  

Στον κώδικα επίσης έχουν προστεθεί ορισμένες επιπλέον έξοδοι μετά από κάθε 

στοιχείο του κυκλώματος ώστε να μπορούμε να τεστάρουμε τη συμπεριφορά του στην 

πορεία προς την έξοδο 

 

library IEEE;  

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  

use ieee.std_logic_unsigned.all;  

  

 entity parametriki_metaboli is  

    Port (clk: in STD_LOGIC; 

reset: in STD_LOGIC;  

period: in STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0); --Arithmos palmon pou tha  

apoteloun thn nea periodo  

percent: in STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0); --Arithmos palmon pometa  

ton opoio tha exw energh thn exodo  

outpcntr: out std_logic_vector (4 downto 0); --Eksodos gia test leitougias tou  

counter  

outpdec1: out std_logic_vector (31 downto 0); --Eksodos gia test leitourgias tou 

decoder   

 reset2: out std_logic; --Eksodos gia test leitourgias tou automatou reset  

              outp: out STD_LOGIC);  

     end parametriki_metaboli;  

  

   architecture Behavioral of parametriki_metaboli is  

  

 

begin  

 process (clk, reset, period, percent)  
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 variable count: std_logic_vector (4 downto 0); --exodos counter  

 variable dec1: std_logic_vector (31 downto 0); --exodos decoder  

 variable sel1: integer range 0 to 31; --arithmos eksodou counter   

 variable reset1: std_logic; --automato reset  

 variable dec2: std_logic_vector (31 downto 0); --eksodos ton or meta ton decoder  

 begin   

     dec1: = (others=>'0');  

      sel1: = 0;  

      reset2<=reset1;  

      if (reset='1' or reset1='1') then--Arxh Coutner  

       count: ="00000";  

      elsif (reset1='0' and clk' event and clk='1') then  

       count: ="00000";  

      elsif (clk' event and clk='1' and reset1='0') then  

    count: =count+"00001";  

      if (count="11111") then  

     count: ="00000";  

      end if;  

      end if; --Telos Counter  

      outpcntr<=count; --test coutner  

      for I in 4 downto 0 loop--Arxh decoder  

    if (count(I)='1') then  

      sel1: =2*sel1+1;  

    else  

      sel1: =2*sel1;  

    end if; 

       end loop;  

       dec1(sel1): ='1’; --Telos decoder  

       outpdec1<=dec1; --test decoder  

       dec2(31): =dec1(31); --O dec1(31) den exei or ara tautizetai me to dec2(31)  

       for I in 30 downto 0 loop--Arxh eksodou twn or  

    dec2(I): =dec2(i+1) or dec1(I);  

       end loop; -- Telos eksodou twn or  

       case percent is--Arxh eksodou mux  

    when "00000"=> outp<=dec2(0);  

    when "00001"=> outp<=dec2(1);  

   when "00010"=> outp<=dec2(2);  

    when "00011"=> outp<=dec2(3);  

    when "00100"=> outp<=dec2(4);  

    when "00101"=> outp<=dec2(5);  

    when "00110"=> outp<=dec2(6);  

    when "00111"=> outp<=dec2(7);  

    when "01000"=> outp<=dec2(8);  

    when "01001"=> outp<=dec2(9);  
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    when "01010"=> outp<=dec2(10);  

    when "01011"=> outp<=dec2(11);  

    when "01100"=> outp<=dec2(12);  

    when "01101"=> outp<=dec2(13);  

    when "01110"=> outp<=dec2(14);  

    when "01111"=> outp<=dec2(15);  

    when "10000"=> outp<=dec2(16);  

    when "10001"=> outp<=dec2(17);  

    when "10010"=> outp<=dec2(18);  

   when "10011"=> outp<=dec2(19);  

    when "10100"=> outp<=dec2(20);  

    when "10101"=> outp<=dec2(21);  

    when "10110"=> outp<=dec2(22);  

   when "10111"=> outp<=dec2(23);  

   when "11000"=> outp<=dec2(24);  

    when "11001"=> outp<=dec2(25);  

    when "11010"=> outp<=dec2(26);  

    when "11011"=> outp<=dec2(27);  

    when "11100"=> outp<=dec2(28);  

    when "11101"=> outp<=dec2(29);  

   when "11110"=> outp<=dec2(30);  

    when "11111"=> outp<=dec1(31);  

    when others=> null;  

    end case; --Telos eksodou mux 

    if (count=period) then--Arxh automatou reset  

    reset1: ='1';  

     else  

    reset1: ='0';  

     end if; --Telos automatou reset  

  

   end process;  

  

end Behavioral; 

 

Όμοιος και με τον παραπάνω είναι ο κώδικας που χρησιμοποιεί για μετρητή  

αυτόν με την GENERATE, αντικαθιστώντας το κομμάτι του μετρητή στον κώδικα, με 

τον αντίστοιχο με αυτόν που συντάσσεται με την εντολή GENERATE. 
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5.5  Κώδικας για το κύκλωμα με counter με παράλληλη 

φόρτωση 

Ο μετρητής με παράλληλη φόρτωση είναι πολυπλοκότερο στοιχείο από τον απλό.  

Επομένως, όπως διευκρινίστηκε για το σχηματικό του κυκλώματος, ο κώδικας για την 

υλοποίηση του κυκλώματος θα είναι αντίστοιχα απλούστερος από τον πρώτο.  

Όπως φαίνεται και από το σχήμα που παραθέσαμε πιο πάνω  το κύκλωμα αποτελείται 

από έναν μετρητή με παράλληλη φόρτωση και ένα κύκλωμα ισότητας. Το κύκλωμα 

ισότητας παρουσιάστηκε αναλυτικά στο προηγούμενο κύκλωμα. Ο κώδικας για τον 

μετρητή είναι όμοιος με αυτόν που παρουσιάστηκε προηγουμένως, με ορισμένες 

διαφορές. 

➢ Κώδικας counter με παράλληλη φόρτωση 

 

  process (clk, reset, fort, period)  

  constant constant1: std_logic_vector (5 downto 0): = (others=>'1');  

  variable outp1: std_logic_vector (5 downto 0);  

  begin  

   if (reset='1') then  

    outp1: =fort;  

   elsif (period=outp1) then  

    outp1: =fort;  

   elsif (clk' event and clk='1') then  

    outp1: =outp1+'1';  

    if (outp1=constant1) then  

  outp1: =(others=>'0');  

    end if;  

   end if;  

  end process; 

    

➢ Τελική μορφή προγράμματος 

  library IEEE;  

  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  

  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;  

  

  

  entity parametriki_parallili is  

    generic (n: integer: =6);  

    Port (clk: in STD_LOGIC;  

    reset: in STD_LOGIC;  

    fort: in STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0);  

    period: in STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0);  

    count: out STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0);  

   outp: out STD_LOGIC);  
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   end parametriki_parallili;  

  

  architecture Behavioral of parametriki_parallili is  

  

  begin  

process (clk, reset, fort, period)  

constant constant1: std_logic_vector (5 downto 0): = (others=>'1');  

variable outp1: std_logic_vector (5 downto 0);  

begin  

     if (reset='1') then--Arxh Coutner  

       outp1: =fort;  

           elsif (period=outp1) then  

    outp1: =fort;  

       elsif (clk' event and clk='1') then  

    outp1: =outp1+'1';  

   if (outp1=constant1) then  

outp1: =(others=>'0');  

end if;  

                 end if; --Telos Counter  

     count<=outp1;  

        outp<=outp1(5);  

     end process;  

  end Behavioral; 

 

 

5.6  Παραμετροποίηση κυκλωμάτων 

Σε αυτό το κεφάλαιο της διπλωματικής μας θα κάνουμε την αναβάθμιση της 

χρηστικότητας του κυκλώματος με την παραμετροποίησή του. Για την 

παραμετροποίηση θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή GENERIC πού όπως έχει 

αναφερθεί σκοπός της είναι να προσδώσει στον κώδικα ευελιξία και δυνατότητα  

επαναχρησιμοποίησης.  

Μετά τη χρήση της GΕNERIC το κύκλωμα θα είναι όχι πια 32-bit αλλά n-bit. Ο  

αριθμός n ορίζεται στην αρχή του κώδικα πριν την ENTITY όπως έχουμε ήδη δει στην 

σύνταξη της εντολής.  

Στον κώδικα του πρώτου κυκλώματος με τον απλό μετρητή θα χρειαστεί να γίνουν  

ορισμένες μετατροπές λόγω του multiplexer. Ο κώδικας του multiplexer έχει συνταχθεί 

με CASE/WHEN χρησιμοποιώντας 32 WHEN. Οι 32 αυτές εντολές πρέπει να 

γραφτούν μία- μία και δεν μπορούν να μπουν σε μία FOR καθώς δεν το επιτρέπει η 

γλώσσα. Το τελευταίο αυτό στοιχείο εμποδίζει την παραμετροποίηση του multiplexer. 

Επομένως ο κώδικας του πολυπλέκτη πρέπει να ξαναγραφεί με διαφορετικό τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ανεξάρτητος από τον αριθμό των bits. 
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➢ Παραμετροποίηση πολυπλέκτη (multiplexer) 

Για την σύνταξη του εναλλακτικού κώδικα του πολυπλέκτη, χρησιμοποιείται η 

βιβλιοθήκη ieee.std_logic_unsigned. Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη μας επιτρέπει 

ανάμεσα σε άλλα, την χρήση της εντολής conv_integer(x). Σκοπός της εντολής αυτής 

είναι η μετατροπή ενός δυαδικού αριθμού σε δεκαδικό. Στην περίπτωσή μας, μάς 

βοηθάει ώστε να συμπυκνώσουμε τις 32 WHEN σε μια γραμμή κώδικα με τον εξής 

τρόπο:  

                      outp<=dec2(conv_integer(percent)); 

 

➢ Παραμετροποίηση του κώδικα του κυκλώματος με απλό counter 

 

H διαδικασία παραμετροποίησης του κώδικα, πέρα από το κομμάτι του πολυπλέκτη  

που συζητήθηκε παραπάνω, είναι απλή διαδικασία με απλή εφαρμογή της εντολής  

GENERIC. Μετά την εφαρμογή αντικαθιστούμε τις 5-bit μεταβλητές και εισόδους με 

n-bit και τις 32-bit μεταβλητές και εισόδους με 2**n-bit. Ο τελεστής ‘**’ στην γλώσσα 

είναι ο τελεστή ύψωσης σε δύναμη, δηλαδή 2**n είναι 2n.  

Επιπρόσθετα, στα σημεία του κώδικα που προσδίδονται τιμές στις μεταβλητές οι  

οποίες είναι οι ακραίες ( ‘00000’ και ‘11111’) θα πρέπει να αντικατασταθούν με την  

εντολή ‘ (others =>’0’)’ και ‘ (others=>’1’)’. Η μορφή του κώδικα μετά τις  

τροποποιήσεις είναι η παρακάτω: 

 

  library IEEE;  

  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  

  use ieee.std_logic_unsigned.all;  

  

  entity param is  

    generic (n: integer: =5);  

    port (clk: in STD_LOGIC;  

      reset: in STD_LOGIC;  

      period: in STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0); --Arithmos  

palmon pou tha apoteloun thn nea periodo  

   percent: in STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0); --Arithmos palmon  

pometa ton opoio tha exw energh thn exodo  

      outpcntr: out std_logic_vector (n-1 downto 0); --Eksodos gia test  

leitougias tou counter  

      outpdec1: out std_logic_vector (2**n-1 downto 0); --Eksodos gia  

test leitourgias tou decoder  

      reset2: out std_logic; --Eksodos gia test leitourgias tou automatou  

reset  

  outp: out STD_LOGIC);  

  

  end param;  
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  architecture Behavioral of param is  

  signal s: std_logic_vector (n downto 0);  

  signal count: std_logic_vector (n-1 downto 0);  

  signal reset3: std_logic;  

  

  begin  

       s (0) <=clk;  

     gen: for I in 0 to n-1 generate  

      d_ff_1: entity work. d_ff PORT MAP (  

       reset => reset3,  

       rreset => reset,  

       clk => s(I),  

       d => s(i+1),  

       q =>count(I),  

       nq => s(i+1)  

        );  

      end generate;  

  

    process (clk, reset, period, percent, count, reset3)  

    -- variable count: std_logic_vector (n-1 downto 0); --exodos counter  

    variable dec1: std_logic_vector (2**n-1 downto 0); --exodos decoder  

    variable sel1: integer range 0 to 2**n-1; --arithmos eksodou counter   

    variable reset1: std_logic; --automato reset  

    variable dec2: std_logic_vector (2**n-1 downto 0); --eksodos ton or meta ton  

decoder  

    constant constant1: std_logic_vector (n downto 0): = (others=>'0');  

    begin   

     dec1: = (others=>'0');  

     sel1: = 0;  

    

     outpcntr<=count; --test coutner  

     for I in n-1 downto 0 loop--Arxh decoder  

      if (count(I)='1') then  

      sel1: =2*sel1+1;  

else  

sel1: =2*sel1;  

end if;  

end loop;  

dec1(sel1): ='1’; --Telos decoder  

outpdec1<=dec1; --test decoder  

dec2(2**n-1): =dec1(2**n-1); --O dec1(31) den exei or ara tautizetai me to  

dec2(31)  

for I in 2**n-2 downto 0 loop--Arxh eksodou twn or  

dec2(I): =dec2(i+1) or dec1(I);  



90 
 

end loop;  

outp<=dec2(conv_integer(percent));  

if (count=period) then--Arxh automatou reset  

reset1: ='1';  

else  

reset1: ='0';  

end if; --Telos automatou reset  

reset2<=reset1;  

reset3<=reset1;  

end process;  

  

    end Behavioral; 

 

➢ Παραμετροποίηση κώδικα του κυκλώματος με μετρητή με  

παράλληλη φόρτωση 

 

Η διαδικασία παραμετροποίησης του δεύτερου κώδικα είναι όμοια με την  

προηγούμενη. Πρέπει απλά να προσθέσουμε ότι στις συνθήκες της IF δεν γίνεται να  

έχουμε ισότητα με (others=>’1’). Για να παρακάμψουμε αυτό το εμπόδιο ορίζουμε μία 

σταθερά constant και της προσδίδουμε την τιμή ‘(others=>’1’)’. Το πρόγραμμα μπορεί 

να τρέξει, όταν στη συνθήκη βάλουμε την σταθερά μας.  

Η τελική του μορφή είναι η παρακάτω: 

 

library IEEE;  

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;  

  

entity parametriki_parallili is  

    generic (n: integer: =6);  

   Port (clk: in STD_LOGIC;  

    reset: in STD_LOGIC;  

    fort: in STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0);  

period: in STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0);  

count: out STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0);  

outp: out STD_LOGIC);  

  

end parametriki_parallili;  

  

architecture Behavioral of parametriki_parallili is  

  

begin  

    process (clk, reset, fort, period)  

    constant constant1: std_logic_vector (n-1 downto 0): = (others=>'1');  

    variable outp1: std_logic_vector (n-1 downto 0);  
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    begin  

if (reset='1') then--Arxh Coutner  

outp1: =fort;  

elsif (period=outp1) then  

outp1: =fort;  

elsif (clk' event and clk='1') then  

outp1: =outp1+'1';  

if (outp1=constant1) then  

outp1: =(others=>'0');  

end if;  

end if; --Telos Counter  

count<=outp1;  

outp<=outp1(n-1);  

    end process;  

  

end Behavioral; 

 

Για την προσομοίωση, θα δημιουργηθεί ένα αρχείο Test Bench. Στα Test Bench δεν 

δηλώνονται καθόλου θύρες στο κομμάτι της entity. Αυτό είναι λογικό αφού η μονάδα 

δε θα έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, δεν παίρνει εισόδους από κάπου ούτε βγάζει  

εξόδους. Ξεκινώντας στην ενότητα αρχιτεκτονικής, πριν το Begin, δηλώνεται η μονάδα 

που πρόκειται να προσομοιωθεί. Στη συνέχεια δηλώνονται τα απαραίτητα σήματα που 

θα συνδεθούν στις θύρες του συστατικού στοιχείου.  

Για τη δημιουργία ρολογιού ορίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, σε μία process,  

μια σταθερά χρόνου «clock_period» και της αναθέτουμε μία τιμή χρόνου η οποία θα  

είναι και η περίοδος του ρολογιού. Στη συνέχεια επιβάλουμε η είσοδος clock να είναι 

‘0’ για το μισό αυτής της περιόδου και ‘1’ για το υπόλοιπο ώστε να δημιουργηθεί  

συμμετρικός τετραγωνικός παλμός 

 

5.7  Σύνταξη κώδικα προσομοίωσης κυκλώματος με απλό  

counter 
Για να γίνει η προσομοίωση θα πρέπει στην process stim_proc αρχικά να  

επιβάλουμε την τιμή λογικό ‘1’ στο reset για ένα χρονικό διάστημα ώστε να μηδενιστεί 

η έξοδος του μετρητή. Έπειτα από αυτό το χρονικό διάστημα που ορίζεται με την 

εντολή wait for 100 ns δίνουμε στο reset την τιμή ‘0’ για να ξεκινήσει η διαδικασία 

μέτρησης από το μετρητή.  

Τέλος, δίνουμε τιμές στις δύο εισόδους που έχουν μείνει, ανάλογα με το αποτέλεσμα  

που θέλουμε να προκύψει από το κύκλωμα.  

H μορφή του behavior για τον κώδικα του μετρητή με GENERATE και με IF είναι  

ίδια. Επομένως έχουμε για τα δύο προγράμματα. 
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LIBRARY ieee;  

USE ieee.std_logic_1164.ALL;  

ENTITY parametriki_metaboli_1_tb IS  

END parametriki_metaboli_1_tb;  

ARCHITECTURE behavior OF parametriki_metaboli_1_tb IS   

    COMPONENT parametriki_metaboli_1  

    PORT (  

clk: IN std_logic;  

reset: IN std_logic;  

period: IN std_logic_vector (4 downto 0);  

percent: IN std_logic_vector (4 downto 0);  

outpcntr: OUT std_logic_vector (4 downto 0);  

outpdec1: OUT std_logic_vector (31 downto 0);  

reset2: OUT std_logic;  

outp: OUT std_logic  

);  

      END COMPONENT;  

    --Inputs  

      signal clk: std_logic: = '0';  

      signal reset: std_logic: = '0';  

      signal period: std_logic_vector (4 downto 0): = (others => '0');  

      signal percent: std_logic_vector (4 downto 0): = (others => '0');  

     --Outputs  

      signal outpcntr: std_logic_vector (4 downto 0);  

      signal outpdec1: std_logic_vector (31 downto 0);  

      signal reset2: std_logic;  

       signal outp: std_logic;  

    -- Clock period definitions  

       constant clk_period: time: = 10 ns;  

 BEGIN  

     -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)  

         uut: parametriki_metaboli_1 PORT MAP (  

           clk => clk,  

           reset => reset,  

           period => period,  

           percent => percent,  

           outpcntr => outpcntr,  

              outpdec1 => outpdec1,  

              reset2 => reset2,  

              outp => outp  

             );  
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      -- Clock process definitions  

         clk_process: process  

         begin  

    clk <= '0';  

    wait for clk_period/2;  

   clk <= '1';  

wait for clk_period/2;  

          end process;  

       -- Stimulus process  

          stim_proc: process  

           begin   

 -- hold reset state for 100 ns.  

    reset<='1';  

            wait for 100 ns;   

              --wait for clk_period*10;  

  reset<='0';  

       -- insert stimulus here   

    period<="00111";  

 percent<="00100";   

        wait;  

     end process;  

 END; 

 

5.8  Σύνταξη κώδικα προσομοίωσης κυκλώματος με counter 

με παράλληλη φόρτωση 
Η σύνταξη του κώδικα για το κύκλωμα με τον μετρητή με παράλληλη φόρτωση  

είναι ίδια με αυτή που περιγράφεται σε προηγούμενη παράγραφο με μόνη διαφορά την 

ανάθεση τιμών στις δύο παραμέτρους που μεταβάλουν την έξοδο. Για να έχουμε ίδιο 

αποτέλεσμα στην έξοδο με το προηγούμενο κύκλωμα θα πρέπει να αναθέσουμε 

διαφορετικές τιμές στις εισόδους στο Test Bench  

Ο κώδικας σε αυτή την περίπτωση θα είναι: 

 

LIBRARY ieee;  

USE ieee.std_logic_1164.ALL;  

   

ENTITY parametriki_paralili_f_tb IS  

END parametriki_paralili_f_tb;  
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ARCHITECTURE behavior OF parametriki_paralili_f_tb IS   

   

    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)  

   

    COMPONENT parametriki_parallili  

    PORT (  

         clk: IN std_logic;  

         reset: IN std_logic;  

         fort: IN std_logic_vector (5 downto 0);  

         period: IN std_logic_vector (5 downto 0);  

         count: OUT std_logic_vector (5 downto 0);  

         outp: OUT std_logic  

        );  

    END COMPONENT;  

      

    --Inputs  

   signal clk: std_logic: = '0';  

   signal reset: std_logic: = '0';  

   signal fort: std_logic_vector (5 downto 0): = (others => '0');  

   signal period: std_logic_vector (5 downto 0): = (others => '0');  

  

  --Outputs  

   signal count: std_logic_vector (5 downto 0);  

   signal outp: std_logic;  

  

   -- Clock period definitions  

   constant clk_period: time: = 10 ns;  

   

BEGIN  

   

 -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)  

   uut: parametriki_parallili PORT MAP (  

          clk => clk,  

          reset => reset,  

          fort => fort,  

          period => period,  

          count => count,  

          outp => outp  

        );  

  

   -- Clock process definitions  

   clk_process: process  

   begin  

  clk <= '0';  
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  wait for clk_period/2;  

  clk <= '1';  

  wait for clk_period/2;  

  end process;  

 

   -- Stimulus process  

   stim_proc: process  

   begin    

 

      -- hold reset state for 100 ns.  

  reset<='1';  

      wait for 100 ns;   

   reset<='0';  

   period<="101101";  

 fort<="001111";  

 

--     wait for clk_period*10;  

      wait;  

   end process;  

 

END; 
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5.9  Προσομοιώσεις 
Για να τεστάρουμε τις δυνατότητες του κώδικα και του κυκλώματος δώσαμε  

διάφορες τιμές στις εισόδους και λάβαμε τις εξόδους – την τελική και τις διάφορες  

εξόδους που έχουμε για τεστ 

Επιλέξαμε ορισμένες τυχαίες τιμές και ακραίες ώστε να  

δούμε την συμπεριφορά του κυκλώματος στα όριά του. Επίσης δώσαμε και τιμές  

συγκεκριμένες ώστε ο παλμός να βγει συμμετρικός, δηλαδή με duty cycle 50%.  

Τα τεστ γίνονται για 32-bit κύκλωμα. 

Τα αποτελέσματα που πήραμε είναι: 

Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπουμε την συμμετρικότητα του παλμού καθώς έχουμε 

δώσει duty cycle 50% και περίοδο Χ8..Έχουμε την clk να έχει τιμή 1, period τιμή 

01000, reset τιμή 0, percent τιμή 00100, outpcntr τιμή 00111, outpdec1 τιμή 00000000, 

reset2 τιμή 0 και outp τιμή 1. 

 
                                                        Περίοδος:x8, duty cycle:50% 

 

 

Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπουμε την συμμετρικότητα του παλμού καθώς έχουμε 

δώσει duty cycle 50% και περίοδο Χ16 .Έχουμε την clk να έχει τιμή 0, period τιμή 

00000, reset τιμή 1, percent τιμή 00000, outpcntr τιμή 00000, outpdec1 τιμή 00000000, 

reset2 τιμή 1 και outp τιμή 1. 
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                                                 Περίοδος:x16, duty cycle:50% 

Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπουμε την συμμετρικότητα του παλμού καθώς έχουμε 

δώσει duty cycle 50% και περίοδο Χ30 .Έχουμε την clk να έχει τιμή 0, period τιμή 

00000, reset τιμή 1, percent τιμή 00000, outpcntr τιμή 00000, outpdec1 τιμή 00000000, 

reset2 τιμή 1 και outp τιμή 1. 

 
                                                            Περίοδος:x30, duty cycle:50% 
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Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπουμε ότι δεν είναι και τόσο συμμετρικός ο παλμός 

καθώς έχουμε δώσει duty cycle 75% και περίοδο Χ20 .Έχουμε την clk να έχει τιμή 0, 

period τιμή 10100, reset τιμή 0, percent τιμή 00101, outpcntr τιμή 00100, outpdec1 τιμή 

00000000, reset2 τιμή 0 και outp τιμή 0. 

 
                                               Περίοδος:x20, duty cycle:75% 

Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπουμε ότι δεν είναι και τόσο συμμετρικός ο παλμός 

καθώς έχουμε δώσει duty cycle 25% και περίοδο Χ20 .Έχουμε την clk να έχει τιμή 0, 

period τιμή 10100, reset τιμή 0, percent τιμή 01111, outpcntr τιμή 01010, outpdec  τιμή 

00000000, reset2 τιμή 0 και outp τιμή 0. 

 
                                                Περίοδος:x20, duty cycle:25% 
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Η παρακάτω εικόνα έχει την μέγιστη δυνατή περίοδο για 32-bit κύκλωμα και το  

ελάχιστο δυνατό duty cycle 3%: 

 
                                         Περίοδος:x31, duty cycle:3% 

Η επόμενη εικόνα έχει τη μέγιστη δυνατή περίοδο για 32-bit κύκλωμα και το  

μέγιστο δυνατό duty cycle 97%. 

 
                                                     Περίοδος:x31, duty cycle:97% 
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Και οι τρεις υλοποιήσεις, δίνουν γενικά τα ίδια αποτελέσματα. Το μόνο μειονέκτημα  

που έχει το κύκλωμα με την παράλληλη φόρτωση είναι ότι μετά το επιβαλλόμενο reset 

στην αρχή της διαδικασίας ο μετρητής πρέπει να μετρήσει την πρώτη φορά από το 0 

και όχι από την τιμή που του δίνεται να φορτώσει. Επομένως έχουμε μια καθυστέρηση 

στην ανταπόκριση του αποτελέσματος κατά 32 παλμούς του ρολογιού. Έπειτα το 

πρόγραμμα ανταποκρίνεται κανονικά.  

 

Παρακάτω φαίνεται ενδεικτικά μία προσομοίωση του κυκλώματος με παράλληλη 

φόρτωση: 

 

 
                        Καθυστέρηση απόκρισης κυκλώματος με παράλληλη φόρτωση 

 

 

 

 

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ένα σταθερό σφάλμα που παρατηρείται σε όλα τα  

τεστ λόγω αδυναμίας προσομοίωσης του προγράμματος. Στην πραγματικότητα το  

αυτόματο reset γίνεται για απειροελάχιστο χρονικό διάστημα καθώς η ίδια του η 

δράση, όταν δηλαδή αυτό γίνει ‘1’, αναιρεί την τιμή του και την κάνει ’0’.  

Αυτό στο Test Bench δεν μπορεί να προσομοιωθεί καθώς το ελάχιστο χρονικό  

διάστημα που μπορεί να δεχθεί το πρόγραμμα είναι μισή περίοδος ρολογιού όπως  

φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα 
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                                                               Σφάλμα λόγω reset 

 

Από τη στιγμή που το reset διαρκεί μισό clock περισσότερο, η διάρκεια κατά την  

οποία ο παλμός στην έξοδο βρίσκεται στο ‘0’, κρατάει επίσης μισό clock περισσότερο.  

Το σφάλμα γίνεται πιο μεγάλο όσο μειώνεται η περίοδος και το duty cycle παίρνει  

ακραίες τιμή, δηλαδή όσο πλησιάζει στο 0 και 100%.  

Αυτό το σφάλμα μπορεί να λυθεί αλγοριθμικά ώστε να παίρνουμε μια καλή εικόνα  

στην προσομοίωση. Το κύκλωμα όμως λειτουργεί στην πραγματικότητα κανονικά. 
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5.10  Υλοποίηση κυκλωμάτων 

Αφού πραγματοποιήσαμε τις προσομοιώσεις των κυκλωμάτων στη συνέχεια με την 

βοήθεια του προγράμματος της Xilinx ISE 14.7 κάναμε την εκτέλεση/υλοποίηση  των 

προγραμμάτων και τα κατεβάσαμε στην πλακέτα Spartan 3  

Αφού  έχουμε ελέγξει τον κώδικα σε γλώσσα VDHL και έχουμε ολοκληρώσει την 

λειτουργική προσομοίωση, πάμε να κάνουμε το implementation του προγράμματος. 

Αρχικά συνδέουμε τις εισόδους και εξόδους του προγράμματος μας στις αντίστοιχες 

της πλακέτας Spartan3   

 

Τόσο για τον απλό counter 

 
 

 

 

 

 



103 
 

Όσο και για τον counter με παράλληλη φόρτωση 

 

 
 

 Στη συνέχεια κάνουμε τους απαραίτητους ελέγχους για να δούμε εάν οι πύλες οι οποίες 

συνδέσαμε είναι σωστές ή αν μας βγάζει κάποιο λάθος το πρόγραμμα. Βλέπουμε ότι 

το πρόγραμμα τρέχει σωστά και τα δύο όπως φαίνεται στη εικόνα παρακάτω 
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Εφόσον έγινε ο απαραίτητος έλεγχος είμαστε στην φάση να κατεβάσουμε το 

πρόγραμμα στην πλακέτα Spartan3 για να δούμε σύμφωνα με τις εισόδους και εξόδους 

που έχουμε βάλει τα αποτελέσματα με τα κουμπιά  και τα led της πλακέτας. 

Έτσι αρχικά κατεβάζουμε το πρόγραμμα στην πλακέτα  

 

 

Και αφού το κατεβάσουμε με επιτυχία και μας βγάλει ότι έγινε επιτυχώς στην συνέχει 

κάνουμε κάποιες δοκιμές για να δούμε την σωστή λειτουργία τις πλακέτας σύμφωνα 

με αυτά που έχουμε περάσει όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες.  

Στο κύκλωμα με τον απλό counter ακολουθούμε τα εξής βήματα για να ελέγξουμε ότι 

το κύκλωμα λειτουργεί σωστά: 

• Αρχικά να επιβάλουμε την τιμή λογικό ‘1’ στο reset για ένα χρονικό διάστημα ώστε 

να μηδενιστεί η έξοδος του μετρητή. 

• Έπειτα από αυτό το χρονικό διάστημα που ορίζεται με την εντολή wait for 100 ns 

δίνουμε στο reset την τιμή ‘0’ για να ξεκινήσει η διαδικασία μέτρησης από το 

μετρητή.  

• Τέλος, δίνουμε τιμές στις δύο εισόδους που έχουν μείνει, ανάλογα με το αποτέλεσμα 

που θέλουμε να προκύψει από το κύκλωμα. 
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• Βλέπουμε ότι όταν δίνουμε λογικές τιμές 0 δηλαδή τα κουμπιά είναι στο 0 το 

αποτέλεσμα που προκύπτει είναι 0, ενώ στην περίπτωση που είναι διαφορετικό 

και προκύπτει έξοδος 1τότε ανάβει το led κόκκινο που δείχνει ότι η έξοδος είναι 

1.Το led ανάβει όταν προκύπτει έξοδος 1 σε διαφορετική περίπτωση δηλαδή 0 

δεν ανάβει. 

 

Το κύκλωμα από την άλλη με τον μετρητή με παράλληλη φόρτωση είναι ίδια με αυτή που 

περιγράψαμε με μόνη διαφορά  

• την ανάθεση τιμών στις δύο παραμέτρους που μεταβάλουν την έξοδο.  

Και στα δύο ξυξλώματα που παρουσιάσαμε πατότας το κουμπί της πλακέτας τέρμα αριστερα 

λειτουργεί σαν reset επαναφέρει δηλαδή στην αρχική κατάσταση και μπορούμε να κάνουμε 

νέες δοκιμές. 

Αυτή η διαδικασία έγινε και για τα δύο προγράμματα τόσο για τον απλό counter όσο 

και για τον counter με παράλληλη φόρτωση 

Αναλυτικότερα στον κύκλωμα με τον απλό counter έχουμε:  

 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ 

1ο Βήμα Βάζουμε τον διακόπτη στο 0 

για να πάρει τιμή το clk= 0 

Επίσης το κουμπί δίνει τιμή 

και στο reset=0 

Στη συνέχεια δίνουμε τιμές 

με τους διακόπτες στις δύο 

εισόδους 

period = 000000 

percent= 000000 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με τον απλό  adder 

πατόντας το κουμπί για να 

βγάλει το εποτέλεσμα στην 

έξοδο 

Έτσι καταλήγουμε στο 

αποτέλεσμα που εμφανίζεται 

στο κατράν της πλακέτας 

Outp= 000000 

 

2ο Βήμα 

 

Βάζουμε τον διακόπτη στο 0 

για να πάρει τιμή το clk= 0 

Επίσης το κουμπί δίνει τιμή 

και στο reset=0 

Στη συνέχεια δίνουμε τιμές 

με τους διακόπτες στις δύο 

εισόδους 

period = 000001 

Έτσι καταλήγουμε στο 

αποτέλεσμα που εμφανίζεται 

στο κατράν της πλακέτας 

Outp= 000001 
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percent= 000000 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με τον απλό  adder 

πατόντας το κουμπί για να 

βγάλει το εποτέλεσμα στην 

έξοδο 

3ο Βήμα 

 

Βάζουμε τον διακόπτη στο 0 

για να πάρει τιμή το clk= 0 

Επίσης το κουμπί δίνει τιμή 

και στο reset=0 

Στη συνέχεια δίνουμε τιμές 

με τους διακόπτες στις δύο 

εισόδους 

period = 000001 

percent= 000001 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με τον απλό  adder 

πατόντας το κουμπί για να 

βγάλει το εποτέλεσμα στην 

έξοδο 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με τον απλό  adder 

πατόντας το κουμπί για να 

βγάλει το εποτέλεσμα στην 

έξοδο 

Outp= 000010 

 

4ο Βήμα 

 

Βάζουμε τον διακόπτη στο 0 

για να πάρει τιμή το clk= 0 

Επίσης το κουμπί δίνει τιμή 

και στο reset=0 

Στη συνέχεια δίνουμε τιμές 

με τους διακόπτες στις δύο 

εισόδους 

period = 000010 

percent= 000001 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με τον απλό  adder 

πατόντας το κουμπί για να 

βγάλει το εποτέλεσμα στην 

έξοδο 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με τον απλό  adder 

πατόντας το κουμπί για να 

βγάλει το εποτέλεσμα στην 

έξοδο 

Outp= 000011 

 

5ο Βήμα 

 

Βάζουμε τον διακόπτη στο 0 

για να πάρει τιμή το clk= 0 

Επίσης το κουμπί δίνει τιμή 

και στο reset=0 

Στη συνέχεια δίνουμε τιμές 

με τους διακόπτες στις δύο 

εισόδους 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με τον απλό  adder 

πατόντας το κουμπί για να 

βγάλει το εποτέλεσμα στην 

έξοδο 

Outp= 000100 
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period = 000010 

percent= 000010 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με τον απλό  adder 

πατόντας το κουμπί για να 

βγάλει το εποτέλεσμα στην 

έξοδο 

6ο Βήμα 

 

Εάν πατήσουμε το κουμπί 

reset ο counter μηδενίζει και 

μπορούμε να αρχίσουμε από 

την αρχή να μετράμε  

 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με τον απλό  adder 

πατόντας το κουμπί για να 

βγάλει το εποτέλεσμα στην 

έξοδο 

Outp= 000000 

…… …… …… 

 

Και συνεχίζουμε τα βήματα βάζοντας τιμές στις δύο εισόδους για να βγάλουμε κάθε φορά 

ξεχωριστώ αποτέλεσμα προσθέτοντας κάθε φορά +1 οπότε εμφανίζονται με την σειρά στην 

πλακέτα κάθε φορά 1,2,3,4,5,…..  

Πατώντας το κουμπί που έχουμε συνδέσει το resetL13 το κύκλωμα αρχίζει από την αρχή 

να προσθέτει κάθε φορά. 

Το αποτέσμα του  counter φαίνεται στο κατράν της πλακέτας Spartan 3. 

Στο κύκλωμα του counter με παράλληλη φόρτωση γίνεται κάτι αντίστοιχο με το προηγούμενο 

κύκλωμα 

 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ 

1ο Βήμα Βάζουμε τον διακόπτη στο 0 

για να πάρει τιμή το clk= 0 

Επίσης το κουμπί δίνει τιμή 

και στο reset=0 

Στη συνέχεια δίνουμε τιμές 

με τους διακόπτες στις δύο 

εισόδους 

period = 000000 

fort= 000000 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με την παράλληλη 

φόρτωση πατόντας το 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με την παράλληλη 

φόρτωση πατόντας το 

κουμπί για να βγάλει το 

εποτέλεσμα στην έξοδο 

 

outp= 000000 

 



108 
 

κουμπί για να βγάλει το 

εποτέλεσμα στην έξοδο  

 

 

2ο Βήμα Βάζουμε τον διακόπτη στο 0 

για να πάρει τιμή το clk= 0 

Επίσης το κουμπί δίνει τιμή 

και στο reset=0 

Στη συνέχεια δίνουμε τιμές 

με τους διακόπτες στις δύο 

εισόδους 

period = 000001 

fort= 000000 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με την παράλληλη 

φόρτωση πατόντας το 

κουμπί για να βγάλει το 

εποτέλεσμα στην έξοδο 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με την παράλληλη 

φόρτωση πατόντας το 

κουμπί για να βγάλει το 

εποτέλεσμα στην έξοδο 

outp= 000001 

 

3ο Βήμα Βάζουμε τον διακόπτη στο 0 

για να πάρει τιμή το clk= 0 

Επίσης το κουμπί δίνει τιμή 

και στο reset=0 

Στη συνέχεια δίνουμε τιμές 

με τους διακόπτες στις δύο 

εισόδους 

Period = 000001 

fort= 000001 

 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με την παράλληλη 

φόρτωση πατόντας το 

κουμπί για να βγάλει το 

εποτέλεσμα στην έξοδο  

 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με την παράλληλη 

φόρτωση πατόντας το 

κουμπί για να βγάλει το 

εποτέλεσμα στην έξοδο 

 

outp= 000010 

 

4ο Βήμα Βάζουμε τον διακόπτη στο 0 

για να πάρει τιμή το clk= 0 

Επίσης το κουμπί δίνει τιμή 

και στο reset=0 

Στη συνέχεια δίνουμε τιμές 

με τους διακόπτες στις δύο 

εισόδους 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με την παράλληλη 

φόρτωση πατόντας το 

κουμπί για να βγάλει το 

εποτέλεσμα στην έξοδο 

outp= 000011 
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Period = 000010 

Percent= 000001 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με την παράλληλη 

φόρτωση πατόντας το 

κουμπί για να βγάλει το 

εποτέλεσμα στην έξοδο  

 

 

5ο Βήμα Βάζουμε τον διακόπτη στο 0 

για να πάρει τιμή το clk= 0 

Επίσης το κουμπί δίνει τιμή 

και στο reset=0 

Στη συνέχεια δίνουμε τιμές 

με τους διακόπτες στις δύο 

εισόδους 

Period = 000010 

fort= 000010 

 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με την παράλληλη 

φόρτωση πατόντας το 

κουμπί για να βγάλει το 

εποτέλεσμα στην έξοδο  

 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με την παράλληλη 

φόρτωση πατόντας το 

κουμπί για να βγάλει το 

εποτέλεσμα στην έξοδο 

outp= 000100 

6ο Βήμα Εάν πατήσουμε το κουμπί 

reset ο counter μηδενίζει 

και μπορούμε να αρχίσουμε 

από την αρχή να μετράμε  

 

και το πρόγρμα δηλαδή ο 

counter με τον απλό  adder 

πατόντας το κουμπί για να 

βγάλει το εποτέλεσμα στην 

έξοδο 

Outp= 000000 

…… …… ……. 

 

Και συνεχίζουμε τα βήματα βάζοντας τιμές στις δύο εισόδους για να βγάλουμε κάθε φορά 

ξεχωριστώ αποτέλεσμα προσθέτοντας κάθε φορά +1 οπότε εμφανίζονται με την σειρά στην 

πλακέτα κάθε φορά 1,2,3,4,5,…..  

Το αποτέσμα του  counter φαίνεται στο κατράν της πλακέτας Spartan 3. 
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Παρακάτω παραθέτουμε ενδυκτικά κάποιες εικόνες από την δοκιμή των κυκλωμάτων με τα 

αποτελέσματά τους. 

 

 

 

. 
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5.11  Σύγκριση κυκλωμάτων 

H σύγκριση των κυκλωμάτων γίνεται σε δύο τομείς. Πρώτα, στον χώρο που  

δεσμεύει η κάθε υλοποίηση στο FPGA και κατ’ επέκταση και οι απαιτήσεις του σε  

hardware, και έπειτα, η μέγιστη συχνότητα για την οποία το κάθε κύκλωμα μπορεί να  

λειτουργεί. 

5.11.1  Σύγκριση κυκλωμάτων για απαιτήσεις χώρου και 

hardware 

Κάνοντας σύνθεση στα τρία προγράμματα προκύπτουν τρεις διαφορετικές   

απαιτήσεις του κάθε κυκλώματος τις οποίες παραθέτουμε παρακάτω H σύγκριση 

γίνεται πάνω στα απαιτούμενα slices, τα flip-flops, τα LUTs και τα IOBs. Να δούμε 

όμως τι είναι όλα αυτά.  

Οι λογικοί πόροι είναι πόροι σε ένα FPGA που μπορούν να εκτελέσουν λογικές  

πράξεις. Οι λογικοί πόροι είναι ομαδοποιημένοι σε slices ώστε να δημιουργούν  

διαμορφώσιμα λογικά blocks. Ένα slice περιέχει έναν αριθμό από LUTs, flip-flops και 

multiplexers. Ένα LUT είναι μία συλλογή από λογικές πύλες συνδεδεμένες με το 

FPGA. Τα LUTs αποθηκεύουν μία προκαθορισμένη λίστα από outputs για κάθε 

συνδυασμό από inputs και παρέχουν ένα γρήγορο τρόπο για να ανακτήσει το output 

από μία λογική πράξη. Το flip-flop είναι ένα κύκλωμα που στην έξοδό του μπορεί να 

έχει δύο σταθερές καταστάσεις και αντιπροσωπεύει ένα bit. Ο multiplexer, όπως 

έχουμε ήδη αναφέρει ,είναι ένα κύκλωμα που επιλέγει ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες 

εισόδους και μεταφέρει στην έξοδο την επιλεγμένη είσοδο. Τα IO blocks είναι ειδικά 

λογικά blocks στην περιφέρεια της συσκευής για εξωτερικές συνδέσεις.  

Οι απαιτήσεις τον κάθε κυκλώματος: 

Κύκλωμα με counter με παράλληλη φόρτωση 

Logic Utilization Used Avaliable 

Number of Slices 17 5888 

Number of Slice Flip Flops 6 11776 

Number of 4 input LUTs 30 11776 

Number of bonded IOBs 21 372 

 

Κύκλωμα με απλό counter με χρήση εντολής generate 

Logic Utilization Used Avaliable 
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Number of Slices 36 5888 

Number of Slice Flip Flops 10 11776 

Number of 4 input LUTs 69 11776 

Number of bonded IOBs 51 372 

Κύκλωμα με απλό counter με χρήση adder 

Logic Utilization Used Avaliable 

Number of Slices 42 5888 

Number of Slice Flip Flops 8 11776 

Number of 4 input LUTs 74 11776 

Number of bonded IOBs 51 372 

 

 

 

5.11.2  Σύγκριση κυκλωμάτων για όριο μέγιστης συχνότητας 

λειτουργίας 

Οι μέγιστες συχνότητες του κάθε κυκλώματος όπως δίνονται από το σύνθεση του  

προγράμματος είναι 

✓ Κύκλωμα με counter με παράλληλη φόρτωση :                          199,045 MHz  

✓ Κύκλωμα με απλό counter με χρήση εντολής generate :             400,320 MHz  

✓ Κύκλωμα με απλό counter με χρήση adder :                                312,449 MHz 

 

 

 

 

 



113 
 

5.12  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα διπλωματική είχαμε ως πρώτο στόχο να υλοποιηθούν σωστά τα 

κυκλώματα ώστε να παράγονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο το 

πετύχαμε μιας και σε όλες τις περιπτώσεις οι κυματομορφές που καταλήξαμε, όπως 

φαίνεται και από τα αντίστοιχα σχήματα, ήταν αυτές που αναμέναμε. 

Επόμενος στόχος ήταν η εύρεση του αποδοτικότερου σχεδιασμού από άποψη hardware 

και μέγιστης δυνατής συχνότητας λειτουργίας.  

Συγκρίνοντας πρώτα τα δύο κυκλώματα με απλούς μετρητές παρατηρούμε ότι, όσον  

αφορά το hardware, το κύκλωμα που υλοποιείται με χρήση της εντολής GENERATE  

έχει πλεονέκτημα έναντι εκείνου με τον μετρητή με adder. Το μόνο στοιχείο που  

υπερέχει το κύκλωμα με τον adder είναι ο αριθμός slices των flip-flops που έχει δύο  

λιγότερα. Όσον αφορά τώρα τη συχνότητα παρατηρούμε ότι το πρώτο κύκλωμα έχει  

σαφές πλεονέκτημα κατά 88 MHz. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι το κύκλωμα με 

την εντολή GENERATE υπερέχει αυτού με τον μετρητή με χρήση adder. 

Τα πράγματα γίνονται πιο ασαφή όταν συγκρίνουμε τα παραπάνω κυκλώματα με το  

τρίτο κύκλωμα με τον μετρητή με παράλληλη φόρτωση. Σε αυτή την περίπτωση  

παρατηρούμε ότι το κύκλωμα με τον μετρητή με παράλληλη φόρτωση δεσμεύει 

αισθητά λιγότερο χώρο στο FPGA πράγμα που το καθιστά προτιμητέο. Αν κοιτάξουμε 

όμως τη μέγιστη δυνατή συχνότητα λειτουργίας παρατηρούμε ότι είναι σαφώς 

χαμηλότερη (περίπου η μισή) από αυτή των άλλων δύο 

Μπορούμε να δώσουμε βαρύτητα στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των  

κυκλωμάτων παρατηρώντας ότι ο χώρος που δεσμεύουν και οι τρεις υλοποιήσεις είναι 

πολύ μικρός σε σχέση με τον διαθέσιμο χώρο στο FPGA επομένως το πλεονέκτημα 

του χώρου έχει μικρότερη βαρύτητα σε σχέση με αυτό της μέγιστης συχνότητας 

λειτουργίας.  

Ακολουθώντας αυτή τη λογική καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το κύκλωμα με τη  

χρήση της εντολής GENERATE είναι το βέλτιστο λόγω μέγιστης συχνότητας όπως  

επίσης και της καθυστέρησης κατά 32 παλμούς που παρατηρείται πριν εξάγει τον  

αναμενόμενο παλμό στην έξοδο το κύκλωμα με τον μετρητή με παράλληλη φόρτωση. 

Βέβαια όλα αυτά δεν είναι απόλυτα καθώς το κάθε κύκλωμα έχει τα δικά  

του πλεονεκτήματα και μπορεί να επιλεχθεί με βάση αυτά ανάλογα με τις ανάγκες που 

έχει η κάθε υλοποίηση. 

 

 

 



114 
 

Τελικά Συμπεράσματα 

Όπως φαίνεται οι συσκευές FPGA χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στην έρευνα σε πάρα 

πολλές εφαρμογές Υπάρχουν, επίσης, κάποιες υλοποιήσεις που συνδυάζουν και 

λειτουργικά συστήματα αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει ευρεία χρήση σε συνδυασμό 

με επεξεργαστές και αισθητήρες, κυρίως λόγω απόδοσης και κατανάλωσης πόρων ενός 

τέτοιου συστήματος. 

Παρόλα αυτά, όπως ειπώθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαια, το λειτουργικό σύστημα 

μπορεί να προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες και η ενσωμάτωση του στο 

επεξεργαστικό σύστημα μπορεί να γίνει πλέον πολύ εύκολα με τα σημερινά εργαλεία. 

Γενικά, υπάρχει συμβιβασμός (trade-off) μεταξύ της κατανάλωσης πόρων και το 

πλήθος των λειτουργιών που περιλαμβάνει το εκάστοτε σύστημα. 

Η υλοποίηση  διαφόρων σεναρίων σε FPGA είναι σε θέση να μας παρέχει 

αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο. Το μέλλον της τεχνολογίας αυτής είναι σίγουρα 

πολλά υποσχόμενο και αναμένεται μέσα στα επόμενα χρόνια να γνωρίσει ακόμη 

μεγαλύτερη άνθιση. 
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