Deel 2 Digitale electronica en processoren

Hfdst 5) NietNiet-programmeerbare processoren
Een nietniet-programmeerbare processor is een FSDM (finite state
machine with datapath). Hij bestaat uit een datapad voor de
berekeningen (bewerkingen) en een controller die het datapad
zegt wanneer welke berekening op welke data moet worden
uitgevoerd.
uitgevoerd Voor een niet-programmeerbare processor voert de
controller altijd hetzelfde programma uit (algoritme).

FSDM
1) Datapad
Het datapad voert op commando van de controller
controller bewerkingen
uit op data die hij binnenkrijgt en stuurt de resultaten weer naar
buiten.
buiten Hij bestaat uit 3 delen :
1) Functionele eenheden (FU) die datamanipulaties
uitvoeren: ALU, vermenigvuldiger, rotator, comparator,
…Deze voeren effectief de bewerkignen
bewerkignen uit
2) Tijdelijk geheugen voor tussenresultaten : register(bank),
FIFO’s, … Deze zijn de directe geheugens waaruit de data
voor de bewerkingen in- en uitgehaald wordt.
3) Verbindingen : bussen met multiplexers & 33-state buffers
om alle data naar de juiste
juiste plaats te brengen en om de
juiste bewerkingen uit te voeren.
De externe data wordt opgeslagen in tijdelijk geheugen, daarna stelt de controller de verbindingen in
om in de functionele eenheden de juiste bewerking op de juiste data uit te voeren, en daarna worden
de resultaten verwerkt.
verwerkt
Constructie van het datapad :
 elke variabele & constante komt overeen met een register
 elke operator komt overeen met een functionele eenheid
 maken van de verbindingen :
- registeruitgangen verbonden met de ingangen van de functionele eenheden
- de uitgangen van de functionele eenheden moeten weer naar de registeringangen
We gebruiken hiervoor MUX (multiplexen) of bussen met 3-state buffers als meerdere
uitgangen verbonden zijn aan één ingang
 Wanneer we een algoritme
algoritme ontleden moeten we onderscheid
maken tussen de controlecontrole-commando’s en de bewerkingbewerkingcommando’s. De controle-commando’s zijn voor de controller,
controller de
bewerkingen voor het datapad.
datapad We moeten het datapad zo
ontwerpen dat het alle vereiste bewerkingen kan maken.

 We werken het vorige voorbeeld uit :
We willen op een uitgang y de som van 2 keer
data op de ingang x.
x We hebben dan 4 toestanden.
toestanden
Een toestand die wacht op eerste input van x en
onze som 0 stellen, een toestand waar de som het
eerste getal is en we wachten op 2de invoer van x,
een toestand waar we het 2de getal optellen bij het
eerste en een toestand waar we op de uitgang het
resultaat tonen. We kunnen dit realiseren met een
register dat de som SUM bijhoud en een opteller
die telkens de ingang optelt bij de waarde in het
register en dat terug in het register steekt. Aan de
uitgang hangen we buffers zodat we de uitgang
aan en uit kunnen zetten.
De controller moet dit proces coördineren en heeft 3 commandocommando-signalen : Reset, Load en Out.
Out
Reset reset het register wanneer we opnieuw beginnen (SUM=0). Load beveelt een bewerking : we
tellen som op bij de ingang x en stoppen het in het register. Output beveelt dat de output klaar is om
getoond te worden.
 Een 2de voorbeeld : een algoritme dat het aantal 11-tjes
telt in een reeks bits (woord). We hebben hiervoor een
variabele OCnt die het aantal telt,
telt een Data die de invoer
voorstelt, en een Mask die zegt wat we zoeken. We doen
dan zolang we invoer hebben het volgende :
We vergelijken data met Mask en steken dat in Temp (is 1
wanneer er een 1 in Data stond). We tellen dan Temp op
bij de teller OCnt en nemen een nieuwe datadata-bit.
bit
Opmerkingen over de code :
 Parallelle (‘concurrente’) beschrijving van de commando’s : alle instructies gescheiden door ‘||’
worden tegelijkertijd uitgevoerd. (in 1 klokcyclus) We moeten deze dus tegelijk kunnen uitvoeren
in het datapad
 Belangrijk verschil met software programma:
programma programma-instructies worden sequentieel
uitgevoerd, slechts één op een bepaald ogenblik. Deze code voert zoveel mogelijk dingen
tegelijkertijd uit: hardware componenten werken altijd (niet afzetbaar) en in parallel
 Compromis mogelijk: snelheid/performantie ↔ kostprijs.
kostprijs Hoe sneller en beter de uitvoer van
het algoritme hoe duurder

Implementatie van het voorbeeld 2 :
Elke variabele is een register met daaraan een bus:
bus
 bus 1 is Data
 bus 2 is OCnt.
OCnt
 bus 3 is Mask.
Mask
 bus 4 is Temp.
Temp
Onder de bussen staan alle nodige operaties :
 een vergelijking met 0 (om de lus te evalueren)
 een AND om Mask en Data te vergelijken en
in Temp te stoppen
 een Add om OCnt en Temp op te tellen en
in OCnt te stoppen
 een Shift om de data 1 bit naar rechts te shiften
en daarna Data terug naar de input van data te
sturen door een selector. Deze selecteert ofwel
nieuwe input ofwel de de oude input opnieuw
De controller :
Heeft deze keer 6 toestanden :
 Wait : we wachten op een signaal s dat 1 wordt wanneer we mogen beginnen
tellen en wanneer er dus input is
 Load : we laden de nodige variabelen Data, Ocnt en Mask (zie algoritme)
 Comp : we vergelijken de Data met nul. Afhankelijk of data 0 is doen we 2
verschillende dingen :
 is Data niet gelijk aan 0 (dan is Data 1) dan gaan we over naar Temp en we steken
in Temp het resultaat van Data AND Mask. Daarna doen we Update,
Update hetgeen de 2de
lijn van het algoritme uitvoert. We gaan terug naar Comp achteraf.
 is Data wel gelijk aan 0,
0 dan is het woord 1’tjes afgelopen en beginnen we
opnieuw.
opnieuw We tonen dan het resultaat op de uitgang Out.
We kunnen de implementatie van het datapad nog wel optimaliseren :
 we gebruiken 1 resultaatbus ⇒ de ALU
(Aritmische logische eenheid die het resultaat
berekent) & de shifter kunnen dan niet tegelijk
gebruikt worden maar dat is niet nodig. We
hebben de shift toch enkel nodig wanneer er
geen resultaat is dus zo besparen we een bus.
 we gebruiken 2 i.p.v. 4 operandbussen ⇒ dit
omdat o.a. Compare & ALU dezelfde data
gebruiken. We hebben eigenlijk gewoon maar
2 bussen tegelijk nodig.
 8 registers (de register file) met 1 schrijfschrijf- en
2 leespoorten : kan zijn data op de 2 operandbussen zetten.
 Inport enkel bruikbaar via registerbank : de
data wordt eerst opgeslagen in een
registerbank voor ze verwerkt wordt.

 De communicatie tussen de controller en het
datapad
datapad gebeurt via instructiewoorden.
instructiewoorden Elke
klokcyclus stuurt de controller een vast aantal
bits naar het datapad. Op voorhand is vastgelegd
welke aan te sturen component welke
controlebits nodig heeft en waar die in het
codewoord staan. Bij aankomst in het datapad
wordt het instructiewoord in stukken gekapt en
gaat elke bit naar desbetreffende component.
 een geheugensteun (‘mnemonic’) voor bitpatronen van (deel van) instructiewoord,
instructiewoord bijv. ADD
maakt het herkennen van de instructiewoorden eenvoudiger en duidelijker
duidelijker.
elijker.
 De grootte van het codewoord kan verminderd worden omdat sommige operaties niet
tegelijkertijd kunnen: (tussen haakjes staat hoeveel bits we minder nodig hebben)
- 1e operandbus bevat ofwel Register File Read Port 1 ofwel Register Read Port (−1)
- 2e operandbus bevat ofwel Register File Read Port 2 ofwel Counter Read Port (−1)
- Register File REi = RFOEi (−2)
- ALU & Shift niet tegelijkertijd nodig: 1 bit nodig voor keuze operator en 4 bits voor controle
operator (−2)
- als ALU gebruikt wordt mag zijn uitgang direct op de resultaatbus; idem voor Barrel shifter (−2)
- teller ‘Count’ & ‘Load’ zijn exclusief (−1)
We kunnen zo tot 7 bits besparen in het instructiewoord
 Extra beperkingen qua parallellisme zijn mogelijk,
mogelijk maar dit resulteert in een grotere
uitvoeringstijd.
uitvoeringstijd

2) Controller
Sneller ontwerp voor grote FSM
De standaard FSMFSM-controller ziet er als volgt uit :
We hebben een aantal ff’s die de toestand waarin
we zijn onthouden. Op basis van de uitgangen van
die ff’s en de ingangen berekenen we de uitgangen
(output-logic, eventueel voor datapad) en de
volgende toestand (next state logic) die dan in de
ff’s wordt gestoken.

 Voor FSMD’s hertekenen we dit wanneer we met grotere schakelingen werken :
We hebben ingangen CI (controle-ingangen van de gebruiker) en
SS (status-signalen van het datapad).
We hebben uitgangen CS (controle-signalen voor de gebruiker) en
CO (controle uitgangen die het datapad besturen).
De toestand wordt bijgehouden in een toestandsregister
SReg.
SReg Deze heeft voor n toestanden ofwel log2(n)
geheugenplaatsen wanneer we minimum-bit-change
codering toepassen hebben of gewoon n geheugenplaatsen
voro one-hot.
Vanuit dit toestandsregister berekenen we samen met de 2
ingangen de next state (die dan in het register wordt
geladen op de volgende klok) en de 2 uitgangen.
uitgangen

We kunnen enige wijzigingen aanbrengen om het geheel sneller of goedkoper te maken :
1) Combinatie van oneone-hot codering (eenvoudig ontwerp en
beperkte logica) en straightforward codering (weinig ff’s) :
We slagen de toestanden op in ff’s in de vorm van
straightforward,
straightforward en ontleden die dan in een logische blok tot oneonehothot-uitgangen. We hebben dan en weinig ff’s en eenvoudige en
beperkte logica, met als enige prijs het omvormen van de
straightforwarde ff’s naar one-hot-uitgangen.

2) Dikwijls volgen de toestanden mekaar
onvoorwaardelijk op,
op op een paar uitzonderingen na :
de volgende toestand is dan de vorige + 1.
1 We kunnen
dan een laadbare teller gebruiken als toestandsregister.
De ‘Next state logic’ wordt dan eenvoudiger: we moet
enkel nog de conditionele voorwaarden bepalen om
over te gaan naar de volgende toestand, en niet meer de
volgende toestand zelf.

3) Soms bevat een toestandsdiagramma een aantal toestanden die
verschillende
subroutines).
verschillende keren herhaald wordt (subroutines
subroutines De
terugkeertoestand (= toestand na het subroutine-einde) is echter
slechts gekend op het moment van uitvoering.
uitvoering Hiervoor kunnen
we handig een LIFO gebruiken.
gebruiken

 Alle 3 de wijzigen tesamen :

 De implementatie van de next state en de output logic kan gebeuren met een
minimale ANDAND-OR implementatie volgens karnaugh,
karnaugh of met een micorprogrammamicorprogrammacontrole (een ROM-geheugen met waarheidstabel die gewoon de tabel volgt)

2) Tijdsgedrag
Interactie datapad - controller
Er zit altijd 1 klokperiode vertraging tussen de twee delen van
synchrone systemen.
systemen Neem nu de lus : op een eerste klokflank
doen we een bewerking op data. Pas op de volgende klokflank
kunnen we de test (om door te gaan met de lus) uitvoeren, want
dan pas zijn we zeker dat alle bewerkingen uitgevoerd zijn. Eens de
test gebeurd
gebeurd is, moeten we weer op de volgende klokflank wachten
om een volgende bewerking uit te voeren. Elke bewerking duurt
dus in totaal 2 klokflanken.
klokflanken
 We kunnen dit samenvatten als elke volgende toestand is functie van de vorige.
vorige Om de volgende
te bepalen moet de vorige volledig gedaan zijn en we moeten dus telkens een klokflank wachten.
(tenzij we asynchroon werken natuurlijk)
 Deze 2 klokflanken zijn dus het resultaat van de construtie datapaddatapad-controller.
controller Op de eerste
klokflank schakelt de controller, dan het datapad, dan weer controller, enz.
Om deze vertraging te vermijden (wanneer dat echt nodig is) kunnen we 2 dingen doen :
 Laat de controller reageren in dezelfde klokperiode als zijn ingangen :
we krijgen dan een inputgebaseerde controller
 Laat datapad reageren in dezelfde klokperiode als zijn controlesignalen :
we moeten dan asynchrone controle-signalen gebruiken (LD, reset, … )
Let op voor terugkoppelingen:
terugkoppelingen er bestaat gevaar op doorrimpelen!

Kritisch pad
Het kritische pad is hier het langste combinatorisch pad dat afgelegd moet worden door signalen
tussen 2 klokflanken in beide delen samen.
samen Voorbeeld zie tekening.

Beschrijving van een algoritme
1) ToestandToestand-actieactie-tabel
Een toestandtoestand-actieactie-tabel beschrijft in functie van de huidige toestand de volgende toestand (vanuit de
ingangen), de uitgangen en de Datapadactiviteiten.
Datapadactiviteiten Zo’n tabel is vaak zeer onoverzichtelijk omdat :
 dikwijls de volgende toestand slechts afhangt van enkele ingangen
(niet van allemaal, veel don’t cares ook)
 dikwijls de datapadvariabelen niet of niet veel wijzigen

We kunnen deze tabel aldus enigszins inkorten en vereenvoudigen :
het geheel wordt een compacte voorstelling van de toestandstabel.
toestandstabel
 conditionele tabel:
tabel niet alle ingangscombinaties worden vermeld, we vermelden alleen de
voorwaarden om naar de alle mogelijke toestanden over te gaan
 voor elke actie geven we alleen verandering
verandering van variabele aan, en niet de stand van alle
variabelen (de meeste blijven toch gewoon constant)

2) ASM schema
Een ASMASM-chart (algoritmic state machine chart) is een visuele voorstelling van de toestandtoestand-actieactietabel die
d veel overzichtelijker is dan de tabel. De chart heeft als eigenschappen :
 Eenvoudiger te verstaan voor een mens
 Elke rij in de toestand-actie-tabel komt overeen met een ASMASM-blok en dus met een toestand.
toestand In
deze toestand worden de ingangen gecheckt,
gecheckt en op basis daarvan beslist naar welke toestand we
overgaan (nieuwe ASM-blok). De ASM-blok moet ook de uitgangen en de datapaddatapad-variabelen
definiëren voor zijn toestand.
 Elke ASMASM-blok bestaat uit één of meerdere ASMASM-elementen.
elementen Er zijn 3 soorten ASM-elementen
 state box : Komt in elke ASM slechts 1 keer voor aan de ingang en
definiëert de toestand van die ASM-blok (elke toestand heeft dus zijn eigen
ASM-blok en state-box). Hij bevat dus de set onvoorwaardelijke
toekenningen van uitgangen en datapad-signalen die deze toestand kenmerken, en is dus
relevant voor het datapad. (voor elke toestand zijn de uitgangen en datapad-commando’s
anders, en deze worden dus ingesteld met de state-box van de toestand)
 decision box : Vanuit elke toestand moeten we kunnen overgaan naar een
volgende
volgende toestand,
toestand waarbij de keuze van de volgende toestand afhangt van
de statusstatus- of controlesignalen.
controlesignalen Hiervoor dienen deze boxen.
boxen Elke box kijkt
naar één ingang en stelt deze een conditie.
conditie Wanneer de ingang voldoet aan deze conditie
zullen we de pijl 1 volgen, anders pijl 0 (ingang voldoet niet). In elke decision box komt
dus 1 pijl toe en vertrekken weer 2 pijlen.
pijlen Er zijn zoveel decision-boxen als er ingangen
zijn, min het aantal don’t cares.
 condition box : Na een decision box kan het zijn dat we bepaalde
bepaalde uitgangsuitgangsof datapadsignalen moeten veranderen.
veranderen (wanneer we bv overgaan naar een
nieuwe toestand) Deze toekenning of verandering van signalen gebeurt met
conditioncondition-boxen.
boxen Ze komen dus enkel voor na decisiondecision-boxen,
boxen zijn aldus afhankelijk van
de ingangen op die manier en bestaan dus enkel bij inputgebaseerde FSMD’s.
FSMD’s Ze zijn enkel
relevant voor het datapad.
Deze ASM-blokken stellen hardware voor : alles wat samen
men in 1 ASMASMblok staat (dus 1 toestand) wordt tegelijkertijd uitgevoerd.
uitgevoerd
De ASM-blokken moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om geldig
te zijn (om een correcte werking voor te stellen) :
 In een geldig ASM-blok moet elke combinatie van ingangen tot
exact 1 volgende toestand leiden. Het kan dus niet dat er voor
bepaalde ingangen 0 of 2 volgende toestanden zijn !
Voorbeeld van ongeldige ASM-blokken :

 Wanneer er meerdere uitdrukkingen in één kader staan, worden ze in parallel (tegelijkertijd)
(tegelijkertijd
uitgevoerd.
uitgevoerd Wanneer we een bepaalde variabele y eerst
willen berekenen en dan daarmee een andere bewerking
bewerking
willen doen, moeten we dit in 2 stappen doen en mogen
we ze niet samen in 1 kadertje zetten !
Vermits de bewerkingen in parallel uitgevoerd worden is hun volgorde onbelangrijk.
onbelangrijk Dit geldt niet
alleen voor ASM-elementen maar ook voor een ASM-blok als geheel!

 We zien verschil tussen INPUTgebaseerde en TOESTANDSgebaseerde ASM-charts. Zoals we
boven vermeldde conditionboxen enkel voor bij inputgebaseerde ASM’s. Verder zien we dat
inputgebaseerde meestal minder toestanden en dus minder boxen hebben, maar dat de boxen wel
ingewikkelder zijn. De werking van beide is wel gelijk,
gelijk aangezien ze hetzelfde Algoritme uitvoeren.

Toestandsgebaseerd Inputgebaseerd

 Mogelijk probleem : Wanneer we in éénzelfde
blok eerst een variabele v veranderen
veranderen en die daarna
nog eens willen gebruiken,
gebruiken is de vraag of we de oude
of de nieuwe waarde voor v zullen gebruiken voor
de 2de bewerking. Aangezien alle bewerkingen tegelijkertijd uitgevoerd worden, zullen de 2de maal
nog steeds zijn oude waarde gebruiken
gebruiken in plaats van zijn nieuwe die volgt uit de eerste bewerking.
Dit kan vreemd lijken omdat we in de oude stroomschema’s telkens de nieuwe
waarde gebruikten, maar hier worden alle bewerkingen tegelijk uitgevoerd en dus
zal v zijn oude waarde nog hebben bij het begin van de operaties. Wanneer we de
nieuwe waarde willen gebruiken moeten we dat specifiek aangeven (zie vb).

Een voorbeeld : We willen de sequentie 2 1 0 2 1 0 2 … op de variabele data krijgen. We zullen
hiervoor aanvankelijk Data 2 stellen en dan telkens 1 aftrekken tot we 0 hebben en dan terug 2 in
Data steken. Dit zijn 2 toestanden en dus 2 ASM-blokken :
Links is FOUT : in S1 wordt de controle op Data
uitgevoerd op de waarde van data zoals die de
totale toestandskader binnenkomt. Het systeem
zal hier pas reset worden wanneer Data=0
binnenkomt, en op die moment zullen we ook 1
aftrekken en dus -1 op Data krijgen. Dit is fout !

Rechts is JUIST : Wanneer Data=1 binnenkomt
wordt 1 afgetrokken en wordt Data 0. Op dat
ogenblik zullen we ook resetten wordt dus bij de
volgende klok het systeem gereset op 2. We krijgen
dan de sequentie die we willen, dus zonder dat
Data op een bepaald ogenblik -1 wordt.

We kunnen dit echter wel oplossen door de hardwarehardware-implementatie te veranderen.
veranderen Voor de 2de
bewerking takken we dan Data niet aan het register maar na de eerste bewerking af. Dit heet
chaining.
chaining Het duurt wel een klokflank langer ! (zie implementaties boven)

Synthese naar hardware
1) Basisprincipes
Vertrekkend van een toestandtoestand-actie
actieie-tabel of een ASMASM-schema,
schema kunnen we zowiezo een FSMD
realiseren als volgt:
 elke variabele komt overeen met een register
 elke operatie komt overeen met een FU (funtional unit)
 het gebruik (lezen) van een variabele is een verbinding van een register naar een FU
 het wijzigen (schrijven) van een variabele is een verbinding van een FU naar een register
 elke ASMASM-blok en dus elke rij van de toestand-actie-tabel komt met een toestand van de
controller overeen.
Dit leidt niet tot een minimale realisatie ! We moeten dus de schakeling die we zo bekomen gaan
optimaliseren.
optimaliseren bv. elke ‘+’ resulteert in een aparte opteller, hetgeen niet echt efficiënt is wanneer we
die niet allemaal tegelijk nodig hebben.
Deze optimalisatie (of minimalisatie) moeten we doen voor de controller
controller en het datapad :
 Voor de controller komt dit neer op het minimalisering FSMFSM-ontwerp (zie vroeger)
 Voor het datapad zullen we proberen zo weinig mogelijk en zo klein mogelijke onderdelen te
gebruiken. Dit impliceert dat we zoveel mogelijk compenten
compenten herbruiken (voor verschillende
operaties in verschillende toestanden) : Sharing :
 Register sharing: variabelen die niet tegelijkertijd gebruikt worden kunnen samen een
register gebruiken. Het hangt van de toestand af welke variabele het register voorstelt,
en de andere variabele is op dat ogenblik niet gebruikt.
 Functional unit sharing: eenzelfde FU voert meerdere operaties uit die niet op hetzelfde
ogenblik gebeuren. Wanneer een aantal verschillende toestanden elke één optelling
moeten uitvoeren, hebben we genoeg aan één teller die gebruikt kan worden in elke
toestand.
 Connection sharing: eenzelfde draad wordt voor meerdere verbindingen gebruikt die
niet op hetzelfde ogenblik informatie vervoeren. We sluiten een aantal componenten
dan met 3-state-buffers op de draad aan en afhankelijk van de toestand hebben een
aantal componenten toegang tot de draad en de anderen niet. (hebben op dat ogenblik
geen verbinding nodig)
 Register port sharing: een registerbank verzamelt meerdere registers waarvan de
poorten niet tegelijkertijd gebruikt worden. Wanneer we een aantal registers niet
tegelijkertijd nodig hebben (we zullen er maar op elk ogenblik max 1 gebruiken)
kunnen we deze verzamelen in een registerbank, hetgeen kleiner en dus is goedkoper.
goedkoper
Als voorbeeld van minimalisatie en optimalisatie bespreken we de implementatie van een eenvoudig
algoritme om de wortel van een kwadratische som SRA te berekenen. (square root aproximation:
gebruikt om bv het vermogen van een transmissiesignaal te berekenen) :

Het bijbehorende
bijbehorende ASMASM-schema voor de SRA : Wanneer start 1 wordt
zullen we de ingangen inlezen, absolute waarde nemen, minimum en
maximum nemen, x 3 keer delen door 2 en y 1 keer delen door 2, x min
vorige resultaat van x om 0.875x te bekomen, de bewerkte versie van x en y
optellen, het maximum nemen en dit op
de uitgang zetten.

 Variabelen : De levensduur van een variabele is de tijd dat ze bestaat (nodig
nodig is) in de schakeling.
schakeling
Dit is dus een aantal toestanden beginnend met die waar ze gedefinieerd wordt en eindigend waar ze
de laatste keer gebruikt wordt. Wat nu belangrijk is is de combinatie van de levensduur van alle
nodige variabelen,
variabelen en meer bepaald het maximum aantal variabelen die tegelijkertijd levend zijn (het
max aantal variabelen in een toestand). We zien dat in vorige schakeling in één toestand maximaal 3
variabelen voorkomen, en dus hebben we slechts 3 registers nodig voor heel de schakeling.
 FU’s : We zien hetzelfde bij de FU’s.
FU’s We moeten nooit meer dan 2
operaties tegelijkertijd uitvoeren in één toestand dus hebben we
slechts 2 FU’s nodig.
nodig Of we kunnen 1 FU nemen die 2 bewerkingen
ineens kan doen (let wel : hoe meer bewerkingen ineens hoe
complexer de FU)
 Verbindingen : We zien ook iets analoogs voor de verbindingen.
verbindingen
We tellen hier weer per toestand de nodige ingangen en uitgangen op
voor alle bewerkingen van die toestand. We zien dat we in één
toestand nooit meer dan 4 ingangen en 2 uitgangen tegelijkertijd
nodig in één toestand. We voorzien dus een ingangsbus met 4 lijnen
en een uitgangsbus
uitgangsbus met 2 lijnen.
 verdere Optimaliseringen in de FU’s:
FU’s
 Bewerkingen die in parallel kunnen gebeuren mogen ook sequentieel uitgevoerd worden, als
de specificaties dit toelaten. Hiermee verkleinen we het aantal nodige FU’s (meer herbruik).
 Herschrijf
Herschrijf het algoritme om een optimalere implemetatie te kunnen maken, maar we moeten
wel de specificaties behouden ! voorbeelden van algoritme-aanpassingen :
- Chaining: zoveel mogelijk bewerkingen na elkaar uitvoeren binnen 1 klokcyclus
- Multicycling: we laten een FU toe om meer dan 1 klokcyclus te gebruiken voor een
berekening waardoor ingewikkeldere berekeningen gemaakt kunnen worden
- Pipelining: splits een bewerking op in verschillende onderdelen,
onderdelen die dan ieder 1
klokcyclus gebruiken. Zo hoeven we niet te multicyclingen
De verwerkingskracht van de schakeling verhoogt uiteraard met een hogere klokfrequentie en
wanneer we meer bewerkingen kunnen doen in 1 klokcyclus.
klokcyclus

2) Register sharing
LinkerrandLinkerrand-algoritme
 We bepalen de levensduur van alle nodige variabelen en de toestand
waarin ze aangemaakt worden
 We sorteren de lijst op vorige dingen
 We creëren nu telkens een register,
register we gebruiken dat voor zoveel
mogelijk nietniet-overlappende variabelen (volgens de lijst), schrappen
alle voorziene variabelen van de lijst en nemen een volgend register.
register
De bedoeling is dat we zo zo weinig moglijk registers krijgen door elk
register zoveel mogelijk te gebruiken.
gebruiken

Dit geeft volgende implementatie :

 Deze implementatie kan echter nog beter : naast het kleinst aantal
registers zullen we ook zoeken naar het kleinste aantal MUXMUX-poorten.
poorten Er
zijn namelijk voor het minimale aantal registers nog verschillende
implementaties mogelijk, en daaruit zullen we nu de eenvoudigste halen
(dus die met de minste MUXen). We zullen daarvoor variabelen die
dezelfde ingang of dezelfde uitgang van een FU gebruiken samenvoegen in
hetzelfde register.
 Impact van het samenvoegen van FU’s op de minimalisatie van het aantal MUX ? :
probleem is dat de MUXen slechts gekend zijn na samenvoegen FU’s omdat we moeten weten welke
FU’s we hebben voor we ze kunnen verbinden met de variabelen! Dan eerst FU sharing? Neen, want
dan hangt de keuze van de MUXen in die stap af van hoe de variabelen over de registers verdeeld
zijn!
Deze patstelling
optimaliseringen. Oplossing:
patstelling (‘deadlock’) is typisch een probleem van gekoppelde optimaliseringen
Oplossing
 Optimaliseer eerst wat het meest oplevert en maakt hierbij een schatting van de andere
optimaliseringen
Optimaliseer dan de andere aspecten en itereer tot een bevredigend
bevredigend resultaat bereikt is

 Wat brengt het meest op: het samenvoegen van registers of van bewerkingen?
bewerkingen
 Meestal het samenvoegen van registers:
registers
- Er zijn meer variabelen dan FU’s
- Het samenvoegen van FU’s resulteert meestal in een duurdere FU dan ieder van de FU’s
afzonderlijk, wat niet het geval is bij registers
- Het is gemakkelijker om te schatten welke bewerkingen kunnen samengenomen
worden dan welke registers
 Soms het samenvoegen van FU’s
- Als slechts één soort FU gebruikt/aanwezig is
- Als de kostprijs
kostprijs van een register verwaarloosbaar is t.o.v. de kostprijs van een FU
-> in een FPGA is het register aan de FU-uitgang gratis

Gebruik van een compatibiliteitsgraaf
Om de zoektocht naar het kleinst aantal registers te combineren met MUXMUX-reductie,
reductie maken we
gebruik van de methode van de compatibiliteitsgraaf :
 Stel een compatibiliteitsgraaf op
 Splits ze met het maxmax-cut algoritme
In het SRASRA-voorbeeld maken we de volgende schatting van samenvoegen FU’s:
- Combineer de twee maxmax-bewerkingen in één
- Combineer de optelling en de aftrekking in één adderadder-subtractor
De compatibiliteitsgraaf bestaat uit drie delen:
delen
 Knopen (‘nodes’):
(‘nodes’) dit zijn de variabelen (elke variabele is een knoop)
 Incompatibiliteitsranden:
Incompatibiliteitsranden tussen knopen die onverenigbaar (niet samen te voegen) zijn omdat
ze een overlappende levensduur hebben.
 Prioriteitsranden:
Prioriteitsranden we zullen vooral knopen samenvoegen die goed verenigbaar zijn. We zullen
dus elke compatibele verbinding van 2 knopen een prioriteit gewicht geven (waarbij het
gewicht aangeeft hoe goed de knopen verenigbaar zijn). Knopen zijn goed verenigbaar
wanneer ze (de variabelen) aan dezelfde ingang of uitgang van dezelfde FU gebruikt worden.
Het gewicht is dan het aantal keren dat de twee variabelen aan de vorige voorwaarde voldoen.

 Eens de graaf opgesteld is moeten we hem opsplitsen : verdeel de graaf in het kleinst aantal
groepen van verenigbare knopen zodat het totale gewicht van alle groepen samen maximaal is.
Het totale gewicht van een groep is de som van alle prioriteitsranden binnenin de groep.
We zullen dit visueel doen (implementaties van algoritmes hiervoor zouden ons te ver leiden)
= max-cut graph partition

 Implementatie na graaf-analyse :

 Kostprijsberekening :
- Kostprijs van een 1-bit register met CE en asynchrone preset of clear :
½ CLB / 8 poorten / 38 tors
- Kostprijs van 1--bit MUX : zie tabel

- In een FPGA komt er na elke MUX een gratis register
Kostprijsberekening voor een 3232-bit datapad :
 Originele FSMD (geen optimalisering):
 11 registers van 32 bits
- 11 reg × 32 bit/reg × ½ CLB/bit = 176 CLB’s
- 11 reg × 32 bit/reg × 8 poort/bit = 2816 poorten
- 11 reg × 32 bit/reg × 38 tor/bit = 13376 tors
 Na samenvoegen registers:
registers
 1 register van 32 bits met een 4-toto-1 MUX
- 1 CLB/MUXREGbit × 32 bit = 32 CLB’s
- (5 poort/MUXbit + 8 poort/REGbit) × 32 bit = 416 poorten
- (24 tor/MUXbit + 38 tor/REGbit) × 32 bit = 1984 tors
 1 register van 32 bits met een 5-toto-1 MUX
- (1 CLB/4MUXbit + ½ CLB/2MUXREGbit) × 32 bit = 48 CLB’s
- (6 poort/MUXbit + 8 poort/REGbit) × 32 bit = 448 poorten
- (30 tor/MUXbit + 38 tor/REGbit) × 32 bit = 2176 tors
 1 register van 32 bits met een 2-toto-1 MUX
- 1/2 CLB/MUXREGbit × 32 bit = 16 CLB’s
- (3 poort/MUXbit + 8 poort/REGbit) × 32 bit = 352 poorten
- (12 tor/MUXbit + 38 tor/REGbit) × 32 bit = 1600 tors
Optimaliseringen beïnvloeden elkaar:
elkaar
Samenvoegen registers verandert bijvoorbeeld het aantal verbindingen. Telkens we iets
optimaliseren veranderen we de configuratie van de rest en het is moeilijk de impact van een
bepaalde op de rest van de optimaliseringen te zien.
 We kunnen wel schattingen maken van de reductie in bijvoorbeeld verbindingen bij het
samenvoegen van registers.

3) FunctionalFunctional-unit sharing : bewerkingen samenvoegen
 Het samenvoegen van bewerkingen is het vervangen
vervangen van FU’s die
niet tegelijkertijd gebruikt worden door een FU die de
functionaliteit van beide verwezenlijkt en met een MUX aan zijn
ingangen om te kiezen welke data verwerkt worden op welke wijze.
 we kunnen dit doen voor identieke FU’s (bijv. 2 × MAX) waar
we dan de functionaliteit niet moeten uitbereiden en er gewoon één kunnen schrappen,
schrappen en we
kunnen dit doen voor gelijkaardige FU’s (bijv. ADD & SUBTRACT) waar we dan met een kleine
uitbereiding van de functionaliteit van de FU beide bewerkingen kunnen
kunnen doen.
doen
 We zullen dit enkel doen wanneer de nieuwe combinatie FU & MUX goedkoper is dan de
originele oplossing van 2 FU’s!
 Het samenvoegen van FU’s beïnvloedt uiteraard de totale MUXMUX-kost
 Wanneer we 2 nietniet-tegelijkertijd uitgevoerde gelijke bewerkingen
bewerkingen (bv. 2 keer max) willen
verenigen in een één FU (één keer max), en wanneer beide bewerkingen data uit hetzelfde
register halen, dan hebben we zelfs helemaal geen MUX nodig aan de ingangen om de data te
kiezen aangezien die toch telkens uit dezelfde registers
registers komt. Vandaar het belang om een goeie
keuze te maken bij welke variabele we in welke registers steken.
 We kunnen ook voor het samenvoegen van bewerkingen het maxmax-cut algoritme van de
comatibiliteitsgraaf toepassen voor de FU’s :
 Knopen : deze stellen nu de bewerkingen voor
 Incompatibiliteitsranden : twee bewerkingen
die in eenzelfde toestand gebruikt worden
kunnen niet samen te voegen en zijn dus
incompatibel
 Prioriteitsranden : twee of meer bewerkingen
die door eenzelfde (nieuwe) FU kunnen uitgevoerd
uitgevoerd worden zijn compatibel.
compatibel Het gewicht van
deze compatibele combinatie is gelijk aan de winst in kostprijs door het samenvoegen van de
twee.
twee
 We zullen nu elke compatibele combinatie van bewerkingen uit het voorbeeld uitwerken en
uitrekenen welke besparing
besparing ons dat oplevert bij het verenigen in één FU (= het gewicht).
A) Effect van het samennemen van de 2 maxmax-bewerkingen:
bewerkingen
 Kostprijs van een MAXMAX-bewerking op 1 bit :
1CLB / 8 poorten / 32 transistors
Werking : beide ingangen worden van elkaar
afgetrokken
afgetrokken en we zetten het teken om in een
bit 0 wanneer positief en 1 wanneer negatief.
Een MUX selecteert dan a als grootste
wanneer het verschil positief is en b als
grootste wanneer het verschil negatief is.
 De 2 max-bewerkingen halen beide hun data uit
dezelfde registers,
registers waardoor een mux voor het
selecteren van de data niet nodig is. We sparen dus hier de exra kost van een max-FU uit,
zonder extra kost van een MUX -> besparing van 1CLB / 8 poorten / 32 transistors

B) We kunnen ook beide maxmax-operaties
operaties kunnen
samennemen met het nemen van de absolute
absolute waarde.
waarde
 Kostprijs van een ABSABS-bewerking op 1 bit :
½ CLB (wegens ‘carry-chain’) / 6 poorten / 32 tors
Werking absabs-bewerking : We voorzien zowel
de gewone waarde van een getal a als de
inverse ervan, en selecteren dan gewoon via een
MUX op basis van het teken welke de positieve
waarde is die de absolute waarde voorstelt. Deze
opbouw is redelijk analoog aan die van een maxmax
bewerking.
 Realisartie van de maxmax- & absabs- FU :
We voeren een variabele MAX/ABS*
MAX/ABS* in,
die voor 1 de functie max(R1,R2) uitvoert en voor 0 de functie abs(R2).
abs(R2)
Ingangen R1 en R2 worden dan door de FU verwerkt volgens de gekozen
functie tot 1 uitgang F.
F In de figuur staat de uitwerking voor 1 bit. Centraal
staat de Full Adder,
Adder die zijn ingangen opgeteld presenteert op uitgang S. Om
deze om te vormen tot een aftrekking,
aftrekking zullen we
ingang R2 inverteren.
inverteren De carry wordt doorgegeven
naar de volgende bit-eenheid. De ingang R1 wordt
gecombineerd met MAX/ABS* zodat die 0 wordt
wanneer we de abs-bewerking willen. Uiteindelijk
staat er een MUX die selecteert wat er naar de
uitgang gaat. (originele ingangen R1 en R2 of de som
S van de FA). In de waarheidstabel staat wat we
wanneer selecteren, in functie van de functieselectiefunctieselectie-ingang en de vorige R2 en S.
 Kostprijs per bit : 1 CLB (FA & INV & AND) + 1 (MUX) = 2 CLB’s
5 poorten (FA) + 1 (AND) + 1 (INV) + 4 (MUX) = 11 poorten
36 tors (FA) + 6 (AND) + 2 (INV) + 18 (MUX) = 62 tors
tegenover de prijs van 2 max- en 1 abs-bewerking is dit een besparing van
0,5 CLB / 11 poorten / 34 tors
C) Realisatie van een absabs- en een minmin-bewerking samen :
Werking MINMIN-bewerking : is eigenlijk
volledig analoog aan die van een maxbewerking met het enige verschil dat we
in de selector de andere waarde selecteren
(de kleinste in plaats van de grootste dus).
De kostprijs is volledig gelijk.
 Realisartie van de minmin- & absabs- FU is eveneens volledig analoog aan het vorige, evenals de
kostprijs van 2CLB’s / 11 poorten / 62 tors.
tors
 Kostenbesparing bij het vervangen van een min- en abs- bewerking door een FU die beide
combineert : -0.5
0.5 CLB / 3 poorten / 2 tors
We zien dat het niet altijd even goed is deze minimalisering door te voeren : op gebied van
poorten en transistors is er een minime winst,
winst maar op gebied van CLB’s kost deze
‘minimalisering’ een halve CLB extra (appart 1.5 CLB, tesamen 2 CLB). Wanneer we dit
realiseren op een FPGA,
FPGA kunnen we dus beter de 2 apparte functies gebruiken !

D) Realisatie van een Adder en een Substractor :
 Prijs opteller
opteller : ½ CLB / 5 poorten / 36 tors
 Prijs aftrekker : ½ CLB / 6 poorten / 38 tors
een aftrekking is gewoon een optelling
waarbij het 2de getal is geïnverteerd. Dus
gewoon extra kost voor invertor (extra poort  2 extra tors)
 Prijs FAS (full adders substractor) : ½ CLB / 6 poorten / 48 tors
een FAS is een combinatie van de 2 vorige.
vorige Aangezien het verschil
tussen optelling en aftrekking alleen een invertor is op de 2de
ingang, zorgen we voor een instelbare invertor : een XOR
waarmee we kunnen kiezen tussen optellen of aftrekken.
 In het geval van dit voorbeeld moeten is de data voor de eerste
ingang verschillend voor de optelling en de
de aftrekking,
aftrekking en zullen we
dus nog een extra mux moeten voorzien. De totale kost wordt hier
dus ½ CLB (FAS & MUX) /
6 poorten (FAS) + 3 (MUX) = 9 poorten /
48 tors (FAS) + 12 (MUX) = 60 tors
dit betekend een winst van 0,5 CLB / 2 poorten / 14 tors
E) Realisatie van een Adder en een MaxMax-bewerking :
In de vorige implementaties van de
MaxMax-bewerking werd gebruik
gemaakt van een Full Adder om aan
de hand van het teken van de
bewerking het maximum van 2
getallen te selecteren. Daar deze Full
Adder toch al beschikba
beschikbaar is, kunnen we hem met een
minimale inspanning perfect benutten om gewone AddAddoperatie te verwezelijken.
verwezelijken We voegen dan een ingang
M/A* toe die voor 0 de som van de 2 ingangen realiseert op
de uitgang, en voor 1 het maximum van de 2 ingangen.
 Kostprijs : ½ CLB (FAS & MUX) + 1 (MUX) = 1,5 CLB /
6 poorten (FAS) + 3 (MUX) + 4 (MUX) = 13 poorten /
48 tors (FAS) + 12 (MUX) + 18 (MUX) = 78 tors
 Wanneer we nu 1 absabs-, 2 maxmax- en 1 addadd-opertie samenvoegen tot 1 FU,
FU
kunnen we daar een winst uithalen van 1 CLB / 14 poorten / 54 tors
We houden hierbij rekening uit welke registers de data voor de functie moet komen en
dus welke MUXen we moeten gebruiken om telkens de juiste data bij de juiste functie
te brengen.

F) We kunnen dit nog meer uitbereiden tot een FU
die absabs-, maxmax-, addadd- en subsub-bewerkingen uitvoerd :
 Ook hier is de basis van al
deze operaties het optellen
met een Full Adder.
Adder We
bereiden uit met een XOR om
aftrekkingen mogelijk te
maken en met een MUX om
de data voor de eerst ingang te
kiezen.
kiezen We hebben dan een FU
met 4 verschillende bewerkingen.
bewerkingen
 In ons ontwerp moet afhankelijk van welke functie we uitvoeren het
resultaat naar een ander register gestuurt worden. Elke functie heeft dus zijn
eigen oplossingsregister en dus schrijven we dat ook zo in de vergelijkingen van
de bewerkingen.
 Kostprijs per bit:
bit ½ CLB (FAS) + ½ (MUX) + 1 (MUX) = 2 CLB
6 poorten (FAS) + 3 (MUX) + 4 (MUX) = 13 poorten
48 tors (FAS) + 12 (MUX) + 18 (MUX) = 78 tors
H) Volledig analoge resultaten voor het combineren van
een minmin-, een absabs- en een subsub- operatie met een winst
van -0.5 CLB / 7 poorten / 28 tors.
tors
Op een FPGA is dit werderom geen
goed idee,
idee voor een eigen ontworpen
chip wel aangezien we aanzienlijk wat
poorten en trs uitsparen. Vooral het
combineren van absabs- en sub gaat goed
omdat deze exact dezelfde hardwarehardware-componenten nodig hebben. Wanneer we
echter alleen min- en sub- combineren hebben we geen netto winst of verlies
op FPG : 0 CLB / 4 poorten / 14 tors

 Niet alle combinaties zijn onderzocht,
onderzocht maar we nemen aan dat die geen extra winst opleveren
 Het maxmax-cut algoritme is minder geschikt
geschikt als de winst van de combinatie van 3 knopen verschilt
van de som van de winsten van 2 knopen!
 Nu blijven enkel de shiftshift-operaties nog over om te combineren met de
anderen. Dit is echter niet zinvol omdat shift-operaties gratis zijn (ze kosten niets
omdat er geen poorten of tors voor nodig zijn).

De ideale combinatie van FU’s hangt nu af van de het niveau waarop we de chip ontwerpen:
ontwerpen
 FPGA : minimaal aantal CLB’s.
CLB’s Hier zijn 2 mogelijkheden die elke evenveel CLB’s nodig
hebben. We zullen hier gaan voor het kleinste aantal FU’s omdat dan de hoeveelheid bedrading
ook minimaal is (minder ingewikkeld en dus minder duur)

 GateGate-arrays : minimaal aantal poorten.
poorten Mogelijkheid 1: (ABS & MIN), (ABS & MAX & MAX &
ADD & SUB), (>>3), (>>1): kost 24 poorten, winst 23 poorten
 CMOS : minimaal aantal tor’s.
tor’s Mogelijkheid 1: (ABS & MIN), (ABS & MAX & MAX & ADD &
SUB), (>>3), (>>1): kost 140 tors, winst 94 tors
 Implementatie met gebruik van oplossing 1 :
 Na het samenvoegen van de bewerkingen
bewerkingen
hebben we in de FU’s (eigenlijk enkel in FU3)
een winst van 1,5 CLB / 20 poorten / 90 tors.
tors
 De nieuwe kostprijs van de registers en de
MUXen :
- 2 registers met 3-to-1 MUX :
1 CLB / 8 + 4 poorten / 38 + 18 tors) × 2
- 1 register met 2-to-1 MUX :
0,5 CLB / 8 + 3 poorten / 38 + 12 tors

 De optimaliseringen beïnvloeden
elkaar: het samenvoegen van FU’s
verandert het aantal registers en het
aantal verbindingen

4) Bus sharing : verbindingen samenvoegen
Bus sharing is het samenbrengen van verbindingen
verbindingen : we vervangen
twee of meer verbindingen die niet tegelijkertijd gebruikt worden
door één verbinding die beurtelings gebruikt wordt om de
vervangen verbindingen te verzorgen.
 Dit vermindert de bedrading,
bedrading wat tegenwoordig een belangrijke kost vertegenwoordigt
 We moeten echter wel de kost van extra 33-state buffers rekenen die nodig zijn om de
verschillende bronnen aan te sluiten of a te sluiten van de bus.
 bus sharing vermindert ook het aantal MUXen wanneer één bus verschillende verbindingen
verenigt die dezelfde FUFU-ingang aansturen.
aansturen Dit verlaagt de kost ook aanzienlijk
Ook voor het samenvoegen van verbindingen kunnen we een Compatibiliteitsgraaf opstellen :
 Knopen komen overeen met verbindingen
 Incompatibiliteitsranden zijn de randen tussen onverenigbare
onverenigbare verbindingen : wanneer twee
verbindingen in eenzelfde toestand gebruikt worden en verschillende aansturingen hebben
zijn ze onverenigbaar
 Prioriteitsranden tussen twee verbindingen die éénzelfde
éénzelfde aansturing hebben (besparing
# 3-state buffers) of eenzelfde gebruiker (besparing # MUX’s). Hoe meer bronnen met dezelfde
aansturing of gebruiker op éénzelfde bus zitten, hoe beter omdat we dan besparen op buffers
of MUXen en dus hoe groter get gewicht van de combinatie.
 Het samenvoegen van verbindingen moet tweemaal gebeuren (voor de twee groepen bussen) :
de groep operanden voor de verbinding van registers naar FU’s,
FU’s en
de groep resultaten die verbindingen vormen van de FU’
FU’s terug naar de registers.
registers
Beide groepen moeten appart behandeld worden en kunnen best niet onderling gemengt worden.
 We zullen het samenvoegen van verbindingen via
de compatibiliteitsgraaf tonen voor het voorbeeld van
de SRA (square root adding) :
We zullen nu eerst alle verbindingen tussen
registers en FU’s proberen samen te nemen, daarna
doen we hezelfde in de tegengestelde richting,
richting
namelijk van FU’s terug naar registers.
registers Elke
verbindingen van een register naar een FU geven
we een letter en hiermee stellen we de verbinding
voor in de graaf.
graaf
De onverenigbare verbindingen zijn die
die in dezelfde toestand gebruikt worden.

Oplossing :
 Operandbus 1 : A, B, C, E, F, H
 Operandbus 2 : D, G, I

 Voor de verbindingen van de FU’s naar de
registers doen we het hele proces nog eens
ee
over. De letters stellen nu andere verbindingen
voor als in de vorige graaf !
Oplossing :
 Resultaatbus 1 : A, B, C, H
 Resultaatbus 2 : D, E, F, G

Uiteindelijke implementatie :

De kostprijs van een 3-state
state-buffer bepaald mede de winst voor het samenvoegen
van bussen.
bussen Hoe minder een 3-statestate-buffer kost, hoe groter het voordeel bij het
samenvoegen van bussen.
 FPGA : in een FPGA heeft elke CLB heeft een gratis 33-state buffer aan een
horizontale lange lijn. Er zijn echter een beperkt aantal lange lijnen en dus zal
het hier extra veel aandacht besteed worden aan zo weinig mogelijk
verbindingen
 Gate array & CMOS : hier kost een 3-state-buffer 3 poorten / 10 tors.
tors De
implementatie is in de figuur beschreven : een ingang E (enable) die al dan niet
impedant schakelt en een ingang IN die 1 of 0 geeft. De uitgang F is dus afhankelijk van E
impedant of gelijk aan de ingang.
Wanneer we de winst uitrekenen bekomen we het volgende :
 Qua transport FU’s naar registers :
- winnen we 2 × de verwijdering van 3-to-1 MUX voor registers (= 1 CLB / 8 poorten / 36 tors)
- betalen we 6 × een extra 3-state buffers (= 0 CLB / 18 poorten / 60 tors)
 Qua transport registers naar FU’s :
- betalen we 6 × 3-state buffers (= 0 CLB / 18 poorten / 60 tors)
- winnen we de verwijdering 2-to-1 MUX uit FU3 (= 0 CLB / 2 poorten / 6 tors)

5) Register port sharing : registers samenvoegen in registerbank
We voegen hier registers samen tot een registerbank om
 het aantal leespoorten te verminderen en dus minder ingangsingangs-MUX’
MUX’s te moeten betalen
 het aantal schrijfpoorten te verminderen en dus minder 3-state buffers te moeten betalen
 We doen dit volgens de volgende methodologie : Met een Registertoegangstabel (‘Register Access
Table’) : deze bevat alle leeslees en schrijfoperaties van de registers
registers voor elke toestand.
toestand We optimaliseren
dit samenvoegen van registers via de traditionele methoden (bijv. maxmax-cut en de
compatibiliteitsgraaf) of gewoon exhaustief voor eenvoudige gevallen (zoals voor SRA-voorbeeld).
 Voor het voorbeeld van de SRA vertrekken we van de tabellen met operandverbindingen en
resutaatverbindingen.
resutaatverbindingen Vandaaruit stellen we een tabel op met daarin de acties die moeten gebeuren
op de verschillende registers in elke toestand.
toestand.

 Voor exhaustieve minimalisering van het aantal
leeslees-en schrijfpoorten van de registers zullen we
gewoon alle opties overlopen.
overlopen We gaan alle mogelijke
combinatie van registers in banken af en rekenen
telkens uit hoeveel leeslees-en schrijfpoorten we nodig
hebben en hoeveel poorten dat telkens kost.
kost We
merken dat één bank waar ze alledrie inzitten en die
2 poorten heeft een minimaal aantal poorten oplevert.
 De implementatie wordt dan :

 We zullen weer de kostenbesparing in vullen in onze tabel.
tabel We zien dat dit dit invoeren van een
registerbank invloed heeft op onze vorige minimalisaties.
minimalisaties We zullen op gebied van andere
minimalisaties terug meer kost hebben om deze reductie te kunnen waarmaken.
waarmaken

6) Chaining : meerdere
meerdere bewerkingen in 1 klokcyclus
Chaining is het uitvoeren van meerdere bewerkingen in 1 klokcyclus waarbij het tussenresultaat niet
in een register wordt opgeslagen.
opgeslagen We kunnen dit doen wanneer :
 De levensduur van het tussenresultaat 1 is,
is dus als het tussenresulataat niet buiten die toestand
gebruikt moet worden
 De vertraging van FU 1 + de vertraging van FU 2 moet samen kleiner zijn dan de klokperiode,
klokperiode
anders passen de 2 bewerkingen niet samen in de klokperiode
 De specificaties van het tijdsgedrag moeten in orde zijn
De voordelen van het chainen van bewerkingen is :
 minder toestanden
 eventueel minder registers
 minder klokcycli voor het hele algoritme (dus
het geheel gaat sneller)

7) Pipelining & multicycling : meerdere klokcycli voor 1 bewerking
Multicylcing
Bij piplining en multicycling geven we een FU meerdere
meerdere klokcycli de tijd om een bewerking af te
ronden. We doen dit wanneer er meer dan 1 klokcyclus voorbijgaat tussen de generatie en het
gebruik van het resultaat van een bewerking. De voordelen zijn goedkopere FU’s (want trager) of
hogere klokfrequentie
klokfrequentie mogelijk. (wanneer de FU meer tijd krijgt voor zijn bewerking kunnen we
sneller overschakelen tussen toestanden of kunnen we hem minder nauwkeurig maken kwa
tijdsreactie). De Levensduur van een variabele start als de bewerking begint, en er zijn eventueel
extra toestand(en)
nodig. Het idee is dat de schakeling dus gewoon verder zijn ding doet, terwijl die
toestand(
ene FU zijn bewerking afwerkt. Het voordeel is dat de rest van het proces in het datapad niet moet
wachten tot de FU klaar is. Voor lange bewerkingen kunnen we zo de FU rustig laten doen (geen
extra kost nodig om hem sneller te maken) zonder dat de schakeling daarom trager wordt.
Voorbeeld : een proces dat bestaat uit wassen, drogen en
strijken. Wanneer we dit proces sequëntieel uitvoeren en de
productie willen opvoeren, dan zouden we dat kunnen doen
door verschillende processen parallel uit te voeren. Daar
hebben we echter meer hardware voor nodig. Wanneer we
het proces chainen kunnen we met 1 keer de hardware 3
keer sneller of 3 keer meer productie uitvoeren. We zetten
eigenlijk gewoon elke component heel de tijd aan het werk
in plaats van sequentieel af te wisselen

Pipeling
Pipelining is het opsplitsing van bewerking in
n onderdelen,
onderdelen die ieder slechts 1/n van de tijd
gebruiken. We kunnen dan de klokfrequentie
ongeveer n keer verdubbelen en daarmee
meestal ≈ de datafrequentie ook n keer groter
maken (n keer grotere performantie). De
berekening van 1 resultaat (‘latency time’) blijft
wel ± zelfde. We moeten dan nog altijd even lang wachten op een resultaat, maar we verwerken wel
n keer meer data op een bepaalde tijd dan normaal.
 Normaal hebben we dan ook n extra toestanden
nodig waar we pipelining doen. We verliezen daar
echter geen performatie mee omdat de
klokfrequentie ook × n . We kunnen de performantie
dikwijls zelfs verbeteren door de ASM te
herschrijven.
herschrijven

We zien verschillende soorten van piplinen afhankelijk van de plaats waar ze voorkomen :
 van FU (kritisch pad korter maken)
 van datapad (als trage registerbank)
 van controle (kritisch pad van processoren
meestal door controller)
 van ASM-kaart
ASM kaart (splits ASM)
- ieder deel krijgt aparte hardware
⇒ parallellisme
- eventueel ontdubbeling hardware
Nadelen van pipelinen :
 Extra hardware (registers)
 Verlies performantiewinst bij terugkoppeling
terugkoppeling
(bewerking gebruikt resultaat van de vorige)
⇒ “stop de pipeline!” (geen nieuwe data)

Besluit Synthese
Het is zéér moeilijk om een optimale implementatie te vinden! Eenvoudige
optimaliseringstechnieken (inclusief max-cut) zijn niet geschikt voor sommige minimaliseringen
(bijv. samenvoegen FU’s). De beste keuze is sterk afhankelijk van technologie.
technologie Algoritmes
herschrijven geeft veel mogelijkheden, maar dat ligt niet voor de hand en dan is er ook wel
herminimalisering nodig. De optimaliseringen beïnvloeden
beïnvloeden elkaar veel, vandaar dat globale
optimalisering moeilijk is.
is

Hfdst 6)
6) Programmeerbare processoren: microprocessoren
Een programmeerbare processor is een FSMD met een programmeerbare controller. De controller
bevat nu een geheugen waar we een bepaald algoritme in opslaan en de controller voert het algoritme
uit. Een generische controller leest acties uit uit het programmageheugen. We hebben dus voor elke
toepassing van de chip een ander programma met een ander algoritme, en een vast design voor de
chip zelf. (Elke chip is gelijk, het verschil zit in het programma dat ingeladen is en dat de controller
uitvoert op het datapad)

Het programma
1) Instructies
 Het Programma is een opeenvolging van instructies die de controller moet uitvoeren op het
datapad.
datapad Deze instructies bevatten dezelfde informatie als een FSM,
FSM en zijn eigenlijk een beschrijving
van een controller van een FSMD.
 Elke instructie komt overeen een toestand van het FSM dat de controller eigenlijk is.
De instructies - duiden aan wat de volgende instructie is,
- zorgen voor het aantsturen van het datapad (registers, FU’s, MUX’s, …)
- zorgen voor het aansturen van de datadata-uitwisseling (laden/stockeren)
met een (extern)
extern) geheugen
Elke instructie is een stap (actie
actie)
gebeuren
actie in het programma en specifiëert wat er in die stap moet gebeuren.
We kunnen elke actie beschrijven
beschrijven met verschillende notaties:
notaties
- mnemonisch (zoals in assembleertaal): Add A, B, C ( ≡ a=b+c)
- als acties (zoals bij talen voor hardware-specificatie): Mem[A]
Mem[A] ← Mem[B] + Mem[C]
 Instructies zijn in essentie een reeks bits. Om deze bits te gebruiken worden ze onderverdeeld in
velden.
velden Velden zijn groep van bits waaraan een betekenis/subtaak wordt toegekend.
toegekend Een veld kan
allerlei betekenis hebben voor het programma. De meest voorkomende betekenis :
- een opcode (‘operation code’) is een veld dat aanduid welke bewerking moet uitgevoerd
worden op de data bv. optelling, …
- een adres is een veld dat de locatie specifieert waar de operanden moeten opgehaald worden &
waar de resultaten naartoe moeten. Dat kan zowel in een register(bank
register bank)
bank als in een geheugen
zijn, dus in voorlopig geheugen in de processor of vast geheugen om data op te slaan.
bv. “Load R2, A” (RF[2] ← Mem[A])
- een instructietype veld is een stuk instructie dat een actie doet op opgeslagen variabelen die
geen bewerking is :
-> registerbewerkingen
registerbewerkingen : dingen doe met registerplaatsen (verwisselen ofzo)
-> sprong : kiezen tussen verschillende mogelijke volgende instructies of springen van de
ene instructie naar een andere ergens anders in de sequentie van instructies (vaak
vergelijkingen enzo om keuzes te maken en resultaten te evalueren)
-> geheugenoperatie : operandi verplaatsen van register naar geheugen en omgekeert
- een adresseermode duid aan hoe we een effectieve adres moeten berekenen uitgaande van
adresveld(en
adresveld en).
en Bv. wanneer het adres van een getal zelf opgeslagen zit in het geheugen
- een constante
constante bv. “Add R2, R3, 1”

Zowel het aantal als de grootte van de velden in een instructie kan variabel zijn. Sommige soorten
velden kunnen meerdere keren voorkomen in 1 instructie.
Meestal ziet een instructie eruit als volgt :
-> eerst een opcode die specifieert welke bewerking er moet gedaan worden, of een
instructietype wanneer er bv data verplaatst moet worden
-> daarachter meerdere adressen
adressen om de verschillende operandi te kunnen ophalen of de
geheugenplaats te specifiëren waar het resultaat naartoe moet.

 De generische instructiecyclus is een
eindeloos herhaalde cyclus die
uitgevoerd wordt bij de werking
werking van een
programmeerbare processor.
processor Bestaat uit
het inlezen van instructies,
instructies daaruit
opmaken wat waarop moet gebeuren,
gebeuren de
bewerkingen uitvoeren en het resultaat
opslaan.
opslaan

 De uitvoeringssnelheid van de instructies hangt af van :
- de snelheid van het datapad : kan verhogen worden met extra hardware
- het aantal keer toegangen tot het extern geheugen : hoe meer we data moeten gaan
opzoeken,
opzoeken hoe meer tijd het programma in beslag neemt. Het totaal aantal adresvelden van alle
instructies samen is belangrijk. We gebruiken nu best zo kort mogelijke instructies.
instructies.
De lengte van een instructie is hoofdzakelijk bepaald door het aantal adresvelden per instructie.
Korte instructies zijn nu instructies met weinig adressen in en dus zijn dus snelle instructies.
instructies.
Nu hoe korter de instructies hoe meer in
instructies we moeten hebben per taak
We moeten dus afwegen of we veel korte instructies of weinig langere instructies
instructies zullen gebruiken.
We zullen nu in het volgende voorbeeld proberen duidelijk te maken dat veel korte
korte instructies beter
zijn dan weinig lange,
lange door telkens de instructies voor het voorbeeld uit te werken en het aantal
geheugentoegangen te tellen.
tellen

Voorbeeld : bereken c = (a + b) × (a − b)
 Stel we gebruiken instructies met 32-bits instructiedata
instructiedata en eveneens 32-bit adressen.
adressen
Een instructie bestaat dan uit 1 woord met alle velden zonder de adressen : voor de bewerking
1 woord per geheugenadresveld.
geheugenadresveld
Dat zijn dus voor n adressen n+1 woorden.
woorden
!!! Het aantal keer dat we dan toegang maken naar het geheugen is dan :
- n+1 keer om de n geheugenadresvelden en de instructies op te halen
(dit is enkel het ophalen van bewerking en de locatie van de geheugenplaatsen
- 1 extra veld per schrijfcommando
schrijfcommando of leescommande
leescommande om data te transporteren
(hier maken we toegang om effectief waarden op te halen in de gespecifieerde locaties)
bv. Het commando Mem[X] ← Mem[A] + Mem[B] vraagt dus 3+1+3 = 7 geheugentoegangen :
3 om adressen op te halen, 1 om de + op te halen en 3 keer om de Mem[] op te halen.

 Invloed van het aantal adresvelden (= de lengte) van een instructie op de performaniet van de
bewerking c = (a + b) × (a − b) :
 Instructies met 3 adressen : voor elke bewerking worden dan in de instructies 3
geheugenadressen gespecifiëert. (2 voor operandi en 1 voor het resultaat) Hierdoor vragen de
instructies veel verwerking en opslagruimte,
opslagruimte maar het aantal instructies is klein.
klein
Add X,A,B Mem[X] ← Mem[A] + Mem[B]
Sub C,A,B Mem[C] ← Mem[A] − Mem[B]
Mul C,X,C Mem[C] ← Mem[X] × Mem[C]
We hebben dan 4 + 3 geheugentoegangen per instructie
⇒ programma heeft 21 toegangen nodig (3 keer 4+3)
 Instructies met 2 adressen : het resultaat overschrijft telkens de eerste operand bij de
dyadische
dyadische operaties. Hierdoor moeten we slechts 2 geheugenadressen specifiëren (voor de 2
operandi). Omdat we de opslagplaats van het resultaat niet meer kunnen kiezen,
kiezen hebben we
verplaatsinstructies
verplaatsinstructies (‘move’) nodig om de getallen soms van geheugen te verplaatsen.
verplaatsen Elke
instructie bevat dus nu nog maar 2 adressen,
adressen maar er zijn wel meer instructies :
Move X,A Mem[X] ← Mem[A]
Add X,B
Mem[X] ← Mem[X] + Mem[B]
Move C,A Mem[C] ← Mem[A]
Sub C,B
Mem[C] ← Mem[C] − Mem[B]
Mul C,X
Mem[C] ← Mem[C] × Mem[X]
We hebben dan (3 + (2 of 3)) geheugentoegangen per instructie.
instructie Dit is dus 2 keer de locatie
van de variabelen opvragen (adres), 1 keer de bewerking opvragen, en dan 2 of 3 keer
toegang maken om effectief de waarde van de variabelen te gaan ophalen op het daarvoor
opgehaalde adres. Bij een movemove-operaties is dit laatste 2 omdat we daar maar 1 operand
nodig hebben en die gewoon ergens andere moeten wegschrijven.
wegschrijven Voor de andere moeten
we 2 keer waarden ophalen en 1 keer wegschrijven.
wegschrijven
⇒ programma heeft 28 toegangen nodig (2 keer 5 en 3 keer 6)
 we hebben hier 1,67
,67 meer instructies maar instructies zijn sneller
(slechts
slechts 5,6 geheugentoegangen per /instructie)
/instructie
 Instructies met 1 adres:
adres: we gebruiken een speciaal register
register (ACC of Accumulator) dat we
altijd gebruiken. Om een bewerking met 2 operandi uit te voeren moeten we dus maar 1
locatie van een operandus specifiëren,
specifiëren omdat de andere gewoon zowiezo de ACC is.
is
Load A ACC ← Mem[A]
Add B
ACC ← ACC + Mem[B]
Store X Mem[X] ← ACC
Load A ACC ← Mem[A]
Sub B
ACC ← ACC − Mem[B]
Mul X
ACC ← ACC × Mem[X]
Store C Mem[C] ← ACC
We hebben dan (2 + 1) geheugentoegangen per instructie.
instructie Adres en instructie ophalen, en
resultaat effectief wegschrijven.
⇒ programma heeft 21 toegangen nodig (7 keer 3)

 Instructies zonder adres
adres : we gebruiken een LIFOLIFO-stapel voor data.
data. Beide operanden staan
dan bovenaan stapel, en na de bewerking worden ze vervangen door het resultaat.
resultaat Voor
verplaatsinstructies gebruiken we relatieve adressering.
adressering. Op deze manier moeten we nooit
specifiëren waar variabelen vandaan moeten komen, omdat we weten dat het gewoon de
bovenste zijn van de LIFO.
Load OffsetA Push ← Mem[base+OffsetA]
Load OffsetB Push ← Mem[base+OffsetB]
Add
Push ← Pop + Pop
Load OffsetA Push ← Mem[base+OffsetA]
Load OffsetB Push ← Mem[base+OffsetB]
Sub
Push ← Pop − Pop
Mul
Push ← Pop × Pop
Store OffsetC Mem[base+OffsetC] ← Pop
We hebben dan (1 + (0 of 1)) geheugentoegangen per instructie.
instructie. We moeten enkel de
instructies weten, en eventueel iest wegschrijven of ophalen wanneer er Mem[] staat. We
zullen dan data gaan halen op adressen die reeds in de LIFO staan en we dus niet meer
moeten opzoeken.
⇒ programma heeft 13 toegangen nodig
 Instructies met 3 adressen,
adressen waarvan 2 van een registerbank : we doen dit omdat de paar
adresbits van een registerbank meestal nog wel passen in het opcode-woord zodat geen extra
adreswoord nodig is. Een adres voro een register is meestal veel korter dan dat voor een extern
geheugen.
Load R1,A
RF[1] ← Mem[A]
Add R2,R1,B
RF[2] ← RF[1] + Mem[B]
Sub R1,R1,B
RF[1] ← RF[1] − Mem[B]
Mul C,R1,R2
Mem[C] ← RF[1] × RF[2]
We hebben dan (2 + 1) geheugentoegangen per instructie nodig. Dus 1 keer om een echt
adres op te halen, 1 keer voor instrucies en 1 keer om effectief data op te halen of weg te
schrijven om het gespecifiëerde adres.
⇒ programma heeft 12 toegangen nodig
Er zijn verschillende combinaties van registerregister- en geheugenadresseringen mogelijk,
mogelijk o.a. …
 Instructies met 3 registeradressen of met 2 adressen,
adressen waarvan 1 van een registerbank : het
systeem is hier dat we telkens eerst alle nodige variabelen voor een bewerking in een
registerbank steken met zo weinig mogelijk (1 echte en 1 register) geheugentoegang,
geheugentoegang en dan de
bewerkingen enkel uitvoeren op registeradressen (3 registeradressen).
Load R1,A
RF[1] ← Mem[A]
Load R2,B
RF[2] ← Mem[B]
Add R3,R1,R2 RF[3] ← RF[1] + RF[2]
Sub R4,R1,R2 RF[4] ← RF[1] − RF[2]
Mul R5,R3,R4 RF[5] ← RF[3] × RF[4]
Store R5,C
Mem[C] ← RF[5]
We hebben dan (2 + 1) of (1 + 0) geheugentoegangen per instructie.
instructie Ofwel verplaatsen we
data tussen register en geheugen
(1 adres, 1 actie en 1 keer effectief lezen of schrijven),
ge
ofwel doen we een bewerking en hebben we enkel een opcode nodig.
⇒ programma heeft 12 toegangen nodig

 Deze laatste manieren van werken betekend een tijdswinst wanneer de meeste data of
tussenresultaten verschillende malen gebruikt wordt, omdat registertoegangen veel sneller zijn dan
geheugentoegangen. We gebruiken dit dan ook in alle moderne processoren.
processoren

2) AdresseerModi
Soms coderen we op bepaalde manier het adres van een geheugenveld,
geheugenveld omdat dat dikwijls de grootte
van het adresveld reduceert.
reduceert De adresseermodi zijn verschillende manieren om een geheugenadres te
specifiëren in een instructiewoord. Dit is analoog aan hogere programmeertalen (cfr. matrices).
Verschillende adresseermodi :
 Impliciete adressering : het adres zit impliciet in de opcode gecodeerd. Een instructie bestaat dan
zuiver uit opcode (zodat we geen appart veld nodig hebben voor het geheugenadres).
Bv - “ADD” betekent bij een 0-adres machine
“Vervang de twee waarden bovenaan de stapel door hun som”
- “CLRA” betekent bij een 1-adres machine “Reset de accumulator”
 Onmiddelijke adressering : het adresveld bevat niet het adres zelf maar
direct de waarde van de operand zelf. Dit wordt gebruikt voor constanten.
constanten
Een instructie bestaat dan uit opcode en een operand, zonder dat we eerst die operand nog moeten
opzoeken met zijn adres.
 Directe adressering : het adresveld bevat het adres van de operand.
operand Het adres van een geheugen
(MEM) is dikwijls 32 bit,
bit het adres van een registerbank (RF) is typisch 3 tot 8 bits
bits. We zetten dit
verschil ook in onze instructies :
operand = MEM[adres] of RF[adres].
RF[adres] Wanneer
we dus met registerbanken werken in plaats van
geheugen kunnen we dus met kortere adressen
werken. De instructie uitvoeren bestaat dan uit
het ophalen van de opcode, het adres, en de
effectieve waarde op het adres.
 Indirecte adressering : het adresveld verwijst naar de plaats waar het eigenlijke adres van de
operand zich bevindt. We moeten dan eerst het indirecte adres gaan ophalen, daarmee het directe
adres gaan zoeken en dan daarmee de waarde gaan halen. We kunnen het adres ook in een
registerbank steken omdat dat sneller te bereiken is :
-> indirect: eigenlijke adres in geheugen
⇒ operand = MEM[MEM[adres]]
-> register-indirect
register indirect: eigenlijke adres in register
⇒ operand = MEM[RF[adres]]

 Relatieve adressering : het effectieve adres van de gezochte waarde bekomen we als de som van
een basisadres + een (kleine) offset.
offset Voordeel is dat de kleine offset
offset minder geheugen inpakt als
telkens het volledige adres te vermelden. De code voor de instructie wordt dan
operand = MEM[basis + offset]. Kan ook met meerdere basissen in een register,
register waarbij we dan een
basis-adres voor het basis-register nodig hebben en een offset.
-> relatief: het basisadres zit in een impliciet
register.
register Het adresveld dat in de instructie
staat is de offset.
offset We gebruiken dit voor bv
voor sprongadressen (basis = PC)
-> registerregister-relatief: in een expliciet register
worden de basissen gestockeerd en in het
instructiewoord gespecifieerd met een adres.
adres
(basis
basis = RF[adres]).
RF[adres] Gebruikt voor bv voor
opzoektabel (‘Look-Up Table’)
 Geïndexeerde adressering : het effectieve adres van de gezochte waarde is de som van een in de
instructie gespecifieerd basisadres + een vaste (kleine) offset.
offset De basis is dus het beginadres van een
matrix, stapel, wachtrij, … en de offset is de index.
index Dit is het omgekeerde van het vorige.
-> geïndexeerd: de offset zit vast opgeslagen
opgeslagen
in impliciet register en het adresveld in de
isntructie bevat de basis
-> registerregister-geïndexeerd: de offset is niet
vast maar moet gekozen worden uit een
expliciete registerbank op basis van een
adres in de instructiecode (offset =
RF[adres]). Ook de basis zit (samen met de
offset) in het adresveld.
adresveld
 Geïndexeerde adressering met
autoincrement/autodecrement : geïndexeerde
adressering waarbij de offset automatisch
verhoogd (of verlaagd) wordt. Meestal ±1 maar
soms ook ±2, ±4, …

ProcessorOntwerp
ProcessorOntwerp
Wanneer we een programeerbare processor ontwerpen volgen we een
vaste volgorde van ontwerpstappen.
ontwerpstappen We ontwerpen eerst de instructieset
waarmee we het algoritme zullen beschrijven. Dan beschrijven we alle
operaties die in die instructies kunnen gebeuren en zullen we daar
componenten voor voorzien op het datapad.
datapad Dan maken we een ASMASM
schema waar we de instructies in cycli verdelen en de
registertransfer/cyclus bepalen. Op basis daarvan ontwerpen we dan eerst
het datapad en dan de controller.
controller Het ontwerp van het datapad hangt
daarbij nauw samen met de instructieset en omgekeert.
omgekeert (alles wat de
instructieset beschrijft moet de controller kunnen uitvoeren) De
controller doen we pas op het einde aangezien deze het geheel moet
besturen.
besturen (besturing kunnen we pas maken als we al hebben wat bestuurd
moet worden).
 Er zijn 2 soorten programmeerbare processoren : In essentie moeten een compromis zoeken tussen
de volgende uitersten :
-> Ofwel nemen we een duur complex datapad dat vele verschillende FU’s heeft met veel
geheugen enzo, waardoor we een klein compact programma met weinig complexe instructies
kunnen maken omdat het datapad zoveel opties heeft.
-> Ofwel nemen we een eenvoudig goedkoop datapad dat niet veel functionaliteiten heeft, maar
dan moeten we een lang programma
programma schrijven met veel simpele instructies zodat het datapad dat
aankan.
Deze 2 opties leiden tot het ontwerp van 2 soorten programmeerbare processoren die elk één van
beide opties belichamen :
 CISC:
CISC Complex Instruction Set Computer : deze voert vele complexe (trage) instructies uit
- meerdere operaties, instructietypes, adresseermodi en adresvelden
- complex datapad met veel FU’s, veel registers en complexe verbindingen
dat resulteert automatisch in een lage klokfrequentie
- kort simpel programma
programma,
gramma maar elke instructie verbruikt veel klokcycli
 RISC:
RISC Reduced Instruction Set Comp. : voert slechts enkele
enkele snelle (eenvoudige)
(eenvoudige instructies uit
- weinig operaties en instructietypes; 0 of 1 adresvelden; weinig adresmodi
- eenvoudig datapad waardoor we een hoge klokfrequentie kunnen nemen
- lang programma,
programma maar elke instructie verbruikt maar een paar klokcycli
 Op gebied van uitvoertijd zijn beide opties ongeveer gelijk.
gelijk In complex datapad met een kort
programma met complexe instructies duurt het meestal veel langer om 1 instructie uit te voeren dan
in het simpele datapad waar de korte instructies snel na elkaar uitgevoerd worden. Beide voeren
hetzelfde programma uit in ongeveer dezelfde tijd.
tijd
 Een ander belangrijk aspect voor de snelheid van een programma is de mogelijkheid tot pipelining.
pipelining
Een programma met eenvoudig datapad heeft vele simpele instructies en die kunnen veel makkelijker
gepipelined worden
dan complexe instructies. Dus op gebied van pipelining is de 2de optie beter.
w
beter

1) CISCCISC-processoren
processoren : Complex Instruction Set Computer
Ontwerp CISCCISC-instructieset
De instructieset van een CISCCISC-processor bestaat uit vele
vele
complexe (trage) instructies.
instructies We zullen hier een CISC
bespreken met volgende specificaties :
 De instructieset bestaat uit maximaal
maximaal twee 1616-bit woorden :
1) het eerste woord is altijd gebruikt en dat bevat de instructieinstructie-code.
code Deze specifieert de
bewerking die er gedaan moet worden en eventuele registerregister-adressen.
adressen De 16 bits van het
eerste woord worden als volgt verdeeld :
 2 bits
bits (Type)
(Type zijn voor het type van instructie.
instructie We definiëren hier wat de instructie in
essentie doet. Aangezien we 2 bits hebben hebben we 4 mogelijke types instructies :
 00 registerinstructies : registeradressen waar we de bewerking mee uitvoeren
 01 verplaatsinstructies
verplaatsinstructies : om waarden van geheugen / registerplaats te verplaatsen
 10 spronginstructies : om door de isntructieset te springen
 11 andere instructies,
instructies zoals NOP
 5 bits (Operatie/mode
Operatie/mode)
Operatie/mode stellen we beschikbaar voor het specifiëren van de bewerking en
de adresseermodes.
adresseermodes
 9 bits (Dest,
Dest, Src1, Src2)
Src2 zijn de registeradressen van de te gebruiken operandi en de
locatie voor het resultaat.
resultaat Hoewel niet elke instructies evenveel registeradressen nodig
heeft, voorzien we toch zowiezo 3 registeradressen van 3 bits
bits.
2) het tweede woord is een geheugenadres en wordt enkel gebruikt wanneer we data willen
importeren van het geheugen.
geheugen We kiezen hier namelijk voor een systeem waarbij we telkens
eerst data uit het geheugen laden/stockeren in registers met behulp van het 1616-bit adresveld,
adresveld
en voor de bewerkingen enkel registeroperaties zullen gebruiken zodat we niet telkens in het
geheugen moeten. Dit veld kan eventueel ook gewoon een constante bevatten in plaats van
een geheugenadres.
We zullen nu de 4 mogelijk types van instructies verder bespreken :
00) Registerinstructies
Een registerinstructie is een bewerking (operatie OP) met waarden die in het register opgslagen zijn
en waarbij het resultaat van de bewerking opnieuw opgeslagen wordt in het register.
register We kunnen
operaties uitvoegen op zowel 1 als op 2 operandi.
operandi
 OP Dest,Src1,Src2 : RF[Dest] ← RF[Src1] OP RF[Src2]
 OP Dest,Src1 :
RF[Dest] ← RF[Src1] OP
De bewerking OP kunnen volgende dingen zijn :
- aritmetische operaties (optellen, wortels, …)
- logische operaties (allerlei poorten als AND, XOR …)
- schuifoperaties (shiften naar links en rechts, …)
De keuze van de bewerkingen hangt af van de frequentie van hun gebruik in typische toepassingen.
toepassingen
 Met de 2 eerste bits van het instructiewoord bepalen we dat we een registerinstructie doen, met de
5 bits van bewerking specifiëren we welke bewerking we willen doen :

01) Verplaatsinstructies
De verplaatsingsinstructies zorgen voor de uitwisseling van gegevens tussen geheugen en
registerbank.
registerbank Telkens wanneer we een bewerking willen uitvoeren zullen we eerst de variabelen in
het register laden en na de bewerking het resultaat terug naar het geheugen schrijven als we het niet
meer nodig hebben.
 We hebben hier slechts 2 moglijke operaties.
operaties We kunnen de uit te voeren operatie dan ook
specifiëren met 1 bit OP :
-> Load (Op = 0) : verplaaten waarden van geheugen → naar register
-> Store (Op = 1) : verplaatsen waarden van register → naar geheugen
 De overblijvende
Operatie/mode’
overblijvende 4 bits van ‘Operatie/mode
Operatie/mode worden gebruikt voor de adresseermode van het
geheugen. Adressmode :
-> De keuze van adresseermode hangt af van de frequentie van hun gebruik in typische
toepassingen
-> Src2 wordt niet gebruikt en kan dus eventueel gebruikt worden als offset
-> De adresseermode
dresseermode zal ook bepalen of tweede woord (adres/constante) al dan niet gebruikt
wordt. Merk op dat we het 2de instructiewoord nooit gebruikt hebben bij de registerinstructies
Verschillende LoadLoad-mogelijkheden (OP=0) : (met het aantal nodige woorden voor de instructie)
 Het 2de woord is een constante en we laden dat direct in het geheugen (=onmiddellijk
onmiddellijk adres)
adres
(2
2 woorden): RF[Dest] ← Constante
de
 Het 2 woord is een direct adres van een geheugenplek waarvan we de waarde inlagen
(2
2 woorden):RF[Dest] ← Mem[Adres]
 Het 2de woord is een indirect
indirect adres van een geheugenplek waar we het echte adres staat
(2
2 woorden):RF[Dest] ← Mem[Mem[Adres]]
 RegisterRegister-indirect adres : het nodige geheugenadres staat reeds in het register
(1
1 woord):RF[Dest] ← Mem[RF[Src1]]
 RegisterRegister-relatief
relatief adres : het nodige adres bouwen we uit een basis in het register en een offset
(1
1 woord):RF[Dest] ← Mem[RF[Src1] + Src2] =RF[Dest] ← Mem[Basis + Offset]
 RegisterRegister-geïndexeerd adres : nodige adres bouwen uit een vaste basis en offset in register
(2
2 woorden):RF[Dest] ← Mem[Adres + RF[Src1]] =RF[Dest] ← Mem[Basis + Offset]
 We copiëren de inhoud van een register naar een ander register :
(1 woord):RF[Dest] ← RF[Src1]

Verschillende Store-mogelijkheden
(OP=1) : (met het aantal nodige woorden voor de instructie)
Store
 Een onmiddellijk adres gebruiken is zinloos!
zinloos (= bij load is dit gewoon een cosntante in de
programmacode inladen, maar we niet een constante wegschrijven in de programmacode)
 Al de rest is hetzelfde maar dan in omgekeerde richting
Toewijzing van de bewerkingewerking-bits : De eerste bit (12) slaat op Load/Store,
Load/Store die daarop (13) kiest of er
een tweede woord gebruikt wordt in de instructie, en de overige (11, 10, 9) de adresmode :
 Bit 13 : 0 = Load / 1 = Store
 Bit 12 : 0 = twee woorden (er wordt een adres/constante gebruikt) / 1 = één woord
Bits 11,10,9 :
000 = onmiddellijk adres (enkel bij Load)
001 = direct adres
010 = indirect adres
011 = relatief adres
100 = geïndexeerd adres
101 = kopieer register (dan ook bit 13 = 0)
10) Spronginstructies
De spronginstructies
spronginstructies dienen om de uitvoering in het programma te verplaatsen.
verplaatsen (we verplaatsen ons
gecontroleerd van de ene instructie naar een andere die ergens anders in de instructieset voorkomt)
Ook hier hebben we 4 mogelijke instructies voor sprongen,
sprongen die we specifiëren met 2 bits, namelijk 12
en 13. De 4 mogelijkheden :
 00)
00) JMP : een onconditionele sprong (2 woorden) waar we een adres specifiëren waar we direct
naartoe gaan.
PC ← Adres
 01)
01) CJMP : conditionele sprong waarbij we als we aan een voorwaarde voldoen gewoon het
programma volgen,
volgen en anders overgaan naar een gespecifiëerd adres.
adres (2 woorden)
IF Status=0 THEN (PC ← PC + 1) ELSE (PC ← Adres)
 10)
10) JSR : spring naar subroutine : we slaan in het register op waar we zaten met de programmauitvoer (terugkeeradres), we gaan naar een subroutine.
subroutine De terugkeeradressen worden opgelsagen
in een LIFO waarvan we dus het schrijfadres verhogen.
verhogen (2 woorden)
Mem[RF[Src1]] ← PC + 1 terugkeeradres op LIFO met
RF[Src1] het LIFO-schrijfadres
schrijfadres
en (RF[Src1] − 1) het leesadres
RF[Src1] ← RF[Src1] + 1 verhoog LIFOLIFO-schrijfadres
PC ← Adres spring naar subroutine
 11) RTS : keer terug uit subroutine : we halen het terugkeeradres uit de LIFO, veranderen het
schrijfadres terug en keren terug naar het adres opgelsagen in de LIFO(1 woord)
RF[Src1] ← RF[Src1] − 1 verminder LIFO-schrijfadres
LIFO schrijfadres;
schrijfadres
RF[Src1] bevat nu ook het LIFO-adres van het terugkeeradres
PC ← Mem[RF[Src1]] lees terugkeeradres uit LIFO
De 3 overige van de 5 bits worden gebruikt om de
bewerking verder te definiëren

Voorstelling van instructies :
Een instructiewoord is dus een binaire reeks van 16 bits die de machine inleest, analyseert en
uitvoert.
uitvoert Meestal schrijven we voor mensen elk woord hexadecimaal om schrijffouten te vermijden.
bijv. 0010000111110000 = 0x21F0
De hardware heeft echter de bits appart nodig en “interpreteert
interpreteert”
interpreteert deze als een binaire instructie. Met
interpreteren bedoelen we dat de controller eingelijk op basis van deze sequenties van bits bepaalde
commando’s zal geven aan het datapad. :
0010000111110000
: registerbewerking
00
0010
10000111110000
: aritmetisch
10
0010000
000111110000
: optelling
000
: resultaat in RF[7]
0010000111
111110000
111
0010000111110
110000
: operand 1 = RF[6]
110
0010000111110000
000 : operand 2 = RF[0]
Wanneer we een algoritme schrijven doen we dat in een assembleertaal.
assembleertaal Dat is een mnemonische
voorstelling van de acties die moeten uitgevoerd worden. We schrijven dit in een redelijk menselijke
taal.
taal Er bestaat dan een 1-naarnaar-1 relatie met machinetaal,
machinetaal waarbij we elke beschreven actie vertalen
naar een voorstelling in bit’s voor de machine die op die manier weet wat hij moet doen.
bijv. 0x21F0 ≡ ADD 7,6,0
We noemen het compileren van een mnemonische assembleertaal naar machinecode Assembleren.
Assembleren
 De vertaling van instructies kan gebeuren door elke instructie via een eenvoudige opzoektabel
te vertalen naar machine-code
machine code.
code
 We kunnen variabelen een betekenisvolle naam geven (makkelijker om te gebruiken)
De assembler kent dan zelf een adres toe aan de naam die je kiest
De adressen worden relatief t.o.v. het begin van het datageheugen
datageheugen uitgedeeld
 We kunnen ook een betekenisvolle naam (label
label)
label geven aan de adressen van de
geheugenplaatsen die we gebruiken.
De Assembler kent dan zelf een adres toe door er een springadres bij te tellen (relatief t.o.v.
begin programmageheugen). Dit springadres is het verschil tussen de namen die wij geven
en de namen die effectief moeten gebruikt worden
Nu volgen enkele eenvoudige vertalingstabellen tussen assembleertaal en machine-code
machine code :
 Voor de registeringsinstructies
registeringsinstructies :

 Voor de verplaatsingsinstructies
verplaatsingsinstructies :

 Voor de spronginstructies
spronginstructies :

 Voor de andere instructies
instructies :

Programmavoorbeeld
We bespreken als voorbeeld het volgende algoritme : Bepaal de som,
som het minimum en
het maximum van 1024 getallen,
getallen opgeslagen in een reeks A[i].
 Beschrijving van het programma in een hooghoog-niveau taal:
taal
Min = MAXINT
Max = 0
Sum = 0
FOR Count: 0..1023
Sum = Sum + A[i]
IF A[i] > Max THEN Max = A[i]
IF A[i] < Min THEN Min = A[i]
END FOR

 Beschrijving van het programma in een assembleertaal :
-> Het algoritme begint met het creëren van
variabelen,
variabelen waarvoor we geheugenplaatsen
moeten voorzien.
voorzien In tekst start dit met ORG
DATA,
DATA met daarna de declaraties van de
variabelen.
variabelen We gebruiken een datageheugen
met adressen met notatie die begint bij
0x0000.
0x0000 We noemen eerst de naam van de
variabele en daarachter wat voor variabele hij is.
-> Daarna volgt ORG PROGRAM : Dit geeft het begin van het programma aan. Het programma
start op de geheugenplaats met startadres (0x0403).
(0x0403) Dit adres verandert
verandert elke keer wanneer een
bijkomende variabele gedeclareerd wordt, waardoor alle sprongadressen gewijzigd moeten
worden!
-> het programma begint met het intialiseren van
de variabelen (waarde toekannen). Het komt erop
neer dat we een aantal registerplaatsen
registerplaatsen inladen
vanuit het geheugen.
geheugen We initialiseren min als een
groot getal,
getal max en sum worden op 0 gezet. We
intialiseren luslus-variabelen,
variabelen namelijk een teller (op
0 zetten) en een maximumwaarde (1023 hier).
Verder hebben we ons eerste element van de
1024 nodig.
-> Daarna komt de BODY van het programma.
programma
We beginnen de lus met het optellen van het
niewe getal bij de som,
som daarna kijken we of hij
groter is dan max.
max Is hij groter,
groter dan is hij zeker
niet kleiner dan de kleinste.
kleinste We zetten hem in
max en gaan naar CTU.
CTU Is hij niet groter dan max
dan is hij mss wel kleiner dan de kleinste en dan
zetten we hem als kleinste.
kleinste We gaan zowiezo
naar CTU voor het einde van de lus
-> CTU is het deel dat de lus beëindigd en
opnieuw start.
start Eerst verhogen we de lusteller,
lusteller we
kijken of we nog niet aan het maximum zitten, en
we halen het adres van BODY op en gaan naar
daar. PC is het adres waar de instructiewoorden
van het moment in geladen worden (denk ik)
-> op het einde besluiten we met het opslaan van
de nuttige variabelen
variabelen min, mas en sum in hun
daarvoor voorziene geheugenplaatsen

 In machinemachine-code zal dit
programma er zo uitzien
(slechts stuk getoont)

InstructiesetInstructieset-stroomschema (‘Instruction Set Flowchart’)
Een instructiesetinstructieset-stroomschema is een visuele voorstelling
voorstelling van de set instructies (i.p.v. in tabelvorm).
Dit is een duidelijkere
uidelijkere manier wanneer we dit doen op een groot genoeg stuk papier.
papier Het is een
handige
andige manier om de instructiedecoder te ontwerpen. Wat we doen is elke mogelijke instructie die
het datapad
datapad kan verwezelijken voorstellen in een stroomschema volgens de voorstelling ervan in het
instructiewoord.
instructiewoord De instructieinstructie-decoder (controller) zal op basis van het schema makkelijk ontworpen
kunnen worden.
 Voor het ontwerpen van de instructieinstructie-decoders hebben we nog veel vrijheid,
vrijheid aangezien de enige
architecturale beslissing die we tot hiertoe genomen hebben is de veronderstelling dat we beschikken
over een - geheugen (Mem)
- registerbank (RF)
- programmateller (PC)
- instructieregister (IR)
- statusvlag (Status)
 We zullen nu de tabellen van daarstraks vertalen in een schema : we geven enkel voorbeelden
-> Type kiest het soort instructie
-> Op kiest de exacte instructie
Het schema begint telkens bovenaan waar we op basis van de PC (program counter) de volgende
instructies inlezen in het IR (instructieregsiter). We verhogen de PC om volgende keer de volgende
instructie te kunnen ophalen. Op basis van de inhoud van de IR bepaald de controller dan de juiste
actie voor het datapad.

Allocatie datapadcomponenten
We moeten nu het datapad ontwerpen zodat het in staat is alle bewerkingen die in het algoritme
staan uit te voeren op commando van de controller.
controller We hebben tot nu toe nodig :
 Registers : Extern geheugen (1 lees/schrijfpoort; 64K×16), een Registerbank (2 lees- & 1
schrijfpoort; 8×16) en een Statusvlag (1 bit)
 FU’s:
FU’s en ALU (aritmetische logische eenheid), Comparator,
Comparator 16-bit links/rechts schuifoperatie
Om voor sommige toepassingen een hogere snelheid te halen kunnen bijkomende registers en/of FU’s
toegevoegd worden, maar let wel op dat de instructieset moet herzien worden bij elke wijziging van
het datapad !!
We beslissen hier om één extra toevoeging te voorzien omwille van de snelheid. We willen de
traagste instructie
instructie van de set versnellen,
versnellen namelijk het indirect laden van gegevens uit het geheugen.
RF[Dest] ← Mem[Mem[adres]] & adres ← Mem[PC]
Deze instructie leest 3 × uit extern geheugen en duurt bv. 150 ns (als we 50 ns per toegang rekenen).
 De instructie beperkt hiermee de maximum klokfrequentie
klokfrequentie tot 6,7 MHz (= 1s delen door 150
ns) omdat elke registerinstructies dan ook 150 ns zal duren door de klok, zelfs als hun

combinatorische vertraging bv maar 10 ns is. (we moeten onze klokfrequentie voorzien op het
kritische pad,
pad dus op de duur van de langste operatie).

Als extra aanpassing zullen we nu zorgen dat elke externe geheugentoegang in een aparte klokcyclus
uitgevoert wordt, waardoor we de klokcycli tot 50 ns kunnen beperken.
beperken (dit is pipelining;
pipelining het
opsplitsen
opsplitsen van bewerkingen zodat ze individueel minder lang duren en we dus een snellere klok
kunnen gebruiken). De maximum klokfrequentie wordt nu 20 MHz,
MHz wat aanzienlijk sneller is. De
traagste instructie duurt nu 3 klokcycli van 50 ns,
ns,dus nog steeds 150ns,
150ns maar een registerinstructie
die op de klok wacht (elke instructie wacht o de klok) duurt nu nog maar 50 ns (en vroeger 150).
 We zullen dus nu een bijkomend Adresregister AR
toevoegen
toevoegen om een adres,
adres dat uit geheugen gelezen
wordt, te bewaren voor gebruik in de volgende
klokcyclus. We zullen dus bij indirecte adressering
eerst het adres opzoeken,
opzoeken opslaan in een register en dan
in de volgende clokcyclus data op dat gana ophalen.

ASMASM-schema
Het ASMASM-stroomschema is een schema dat aangeeft voor elke klokcylcus
klokcylcus aan welke registertransfers
erin gebeuren. Aangezien het ISIS-stroomschema aangeeft welke registertransfers er in een instructie
gebeuren, moeten we hierin enkel uitzoeken welke stukken van de instructies samen in één
klokcyclus gebeuren. We splitsen dus elke instructie op in (zo weinig mogelijk) verschillende
klokcycli.
klokcycli We doen dat opdat er geen hardware conflicten zouden ontstaan tussen de operatie en de
datatransfers in eenzelfde klokcyclus.
klokcyclus
 We zullen nu verschillende ISIS-schema’s verdelen in verschillende
verschillende klokcycli.
klokcycli De stippellijnen
bakenen de stukken af die in 1 klokcyclus gebeuren :
-> Aritmetisch schuiven

-> Indirect laden

-> Een constante inladen

-> Direct laden uit geheugen

-> Sprong naar subroutine

Ontwerp
Ontwerp Controller
Controller
Om een CISCCISC-controller te ontwerpen zullen we vertrekken van
het basisontwerp van de controller van FSMD.
FSMD We zullen deze
zodanig aanpassen dat we er een CISC mee kunnen controlleren :
 Het Sreg register dat bijhoudt in welke toestand we zijn,
vervangen we door de PC (program
program counter),
counter de
programmateller die bijhoudt waar we in het programma
zitten
 Omdat het algoritme niet vast is maar ingeladen in een geheugen, is ook de nextnext-statestate-logic en
outputoutput-logic niet meer vast.
vast We hebben dus een
bijkomende vertaalstap nodig die via
programmageheugen en een IR (instructie register) de
nextnext-state en de outputs bepaald.
 een instructie is een sequentie van een paar kleine
(micro(micro-)instructies waarvan er 1 per klokcyclus wordt
uitegvoerd. De next-state
ext state & output zijn een FSM i.p.v.
combinatorisch, omdat ze voor één instructie
verschillende uitgangen en dus verschillende
toestanden moeten hebben.
 De sprongadressen die we soms moeten gebruiken
om in het programma te bewegen, komen niet uit de
nextnextstatestate-FSM maar uit het programmageheugen.
programmageheugen Daarom
kan deze outputoutput- en nextnext-statestate-logic een complete
FSMFSM-controller zijn met zijn eigen μPC, μIR en
μprogramma-ROM
 Gewoonlijk wordt het geheugen dat tussen de PC
en de IR staat gebruikt voor zowel programmaprogrammaopslag als datadata-opslag
 Meestal wordt de LIFO in het begin van de
controller ook mee ingebouwd in het geheugen.

Ontwerp Datapad
De componenten van het datapad (= registers & FU’s) zijn reeds vroeger vastgelegd bij de allocatie
van de datapadcomponenten.
datapadcomponenten We moeten nu enkel nog de verbindingen tussen de componenten
voorzien (inclusief 3-state buffers). Deze zijn af te leiden uit ASMASM-schema.
schema
Als er conflicten zijn tussen het ASM-schema
ASM schema en de componenten of verbindingen dan kunnen we :
 extra componenten invoeren
⇒ herbegin vanaf de allocatie van de componenten
 extra klokcycli invoeren
⇒ herbegin vanaf de bepaling van het ASM-schema
De componenten die we al hebben :
 RF : de registerbank om variabelen tijdelijk te slaan
 AR : de adres-registers voor indirecte adressen
 Status : de statusvlag
 Shift : schuifoperaties
 ALU : aritmetische logische eenheid
 Comp : de comparator die waarden vergelijkt
 Mem : geheugen met programmacode en data
We zullen nu weer voor een aantal acties hun impelementatie op het datapad bespreken. Het enige
dat we eigenlijk moeten doen is de bedrading tussen de bovenstaande vaste componenten
componenten leggen :
 verschuiven naar rechts : deze actie wordt ontleed
door de controller vanuit de IR.
IR In het datapad moeten
we dan in de registerbank data ophalen,
ophalen dat door de shift
duwen en dan waar in de registerbank steken.
steken. Enkel het
kadertje met de effectieve bewerking is voor het
datapad. Wat we dus moeten voorzien is bus met buffer
die de registerbank verbind met de shift,
shift en van de shift
terug naar de registerbank.
registerbank

 Diadische optelling : buffers van RF naar
de 2 operand-bussen en van daar naar de
ALU, die dan ook met een bus op de bus terug
naar de RF staat (RF=registerbank)
 Constante laden uit geheugen : kan met
een eenvoudige bufferverbinding van de
data-bus van het geheugen naar de bus die
naar de RF gaat
 Direct laden uit geheugen
geheugen : wanneer we de
geheugenbus A verbinden via de AR naar de
resultatenbus voor de RF kunnen we
rechtstreeks waarden in het register laden, of
resultaten naar het geheugen schrijven.
 geïndexeerd laden : kan door de D-bus van
het geheugen te verbinden met de 2de
operand-bus. We kunnen dan waarden uit de
RF combineren met dingen in het geheugen.
 Register copiëren : wanneer we de waarde
van een registerplaats willen overbrengen naar
een andere registerplaats, zorgen we voor een
buffer die de 1ste operandbus rechtstreeks met
de resultatenbus voor de RF verbind.
 Direct stockeren : wanneer we een waarde
van het register rechtstreeks willen
overschrijven naar het geheugen, kunnen we
dit doen door een rechtstreekse verbinding van
een uitgang van het register
te verbinden met de data-lijnen van het geheugen.
 Sprong naar subroutine : Wannneer we willen springen naar een subroutine, moeten we ook de
controller aanpassen omdat de PC (teller) dan op de databus moet kunnen gezet worden omdat we de
huidige plaats waar we zitten in ons programma moeten onthouden.

2) RISCRISC-processoren : Reduced Instruction Set Computer
Ongeveer analoog aan de CISC,
CISC maar met veel meer en veel eenvoudigere
instructies zodat de kolkfrequentie veel hoger ligt. Het wordt hier belangrijk zo
veel mogelijk te pipelinen (instructies
instructies parallel uit te voeren (volgende instructie
starten voor de vorige klaar is))
 Pipelining van het uitvoeren van instructies : we zullen proberen om zo
eenvoudig mogelijke en altijd ongeveer even lange instructies
instructies te maken
 Pipelining van controller en datapad,
datapad waardoor het stoppen van de pipeline
mogelijk wordt. Dat is nodig, om bv een sprong te kunnen maken
in het programme, want dan moet eerst de nieuwe PC berekend
worden voor we kunnen doorgaan met pipelinen.

Hfdst 7)
7) HardwareHardware-beschrijvingstalen: VHDL
Inleiding
VHDL (VHSIC
HSIC Hardware Description Language, VHSIC = Very High Speed Integrated Circuit) :
is een programmeertaal om het gedrag (ontwerp) van digitale systemen te beschrijven. We
beschrijven volgens een vaste syntax wat een bepaalde chip moet doen (zijn gedrag)
gedrag en de VHDLVHDLcompiler zet dat ontwerp dan om naar een hardwarehardware-ontwerp.
ontwerp We kunnen VHDL gebruiken om :
 eenduidige specificaties voor een ontwerp op gedrags- & RTL-niveau ingeven
 simulatie van een ontwerp op logische werking en tijdsgedrag
 synthese (vereenvoudigen) van een ontwerp (goed bruikbaar voor RTL-niveau)
 documentatie van de werking van de chip
De standaardisatie van VHDL is IEEE 1076.
1076 De 1e versie is VHDL-87, tweede VHDL-93 en derde
versie VHDL-2001.
VHDL Analog and Mixed Signal : is een uitbreiding van (zuiver digitale) VHDL die het werken met
analoge signalen toelaat. We hebben dan ook continue signalen in plaats van enkel discrete.
Bv. VHDL-AMS
AMS (IEEE standaard 1076.1-1999) is een superset van VHDL-93 (digitaal ontwerp)
die continuecontinue-tijdtijd-modellen van ontwerpen kan maken en een set differentiële & algebraïsche
vergelijkingen kan opstellen en oplossen. VHDL-ASM is echter complex en weinig gebruikt
Nadelen van VHDL t.o.v. het gebruik van schema’s :
 VHDL is eenvoudig te leren maar moeilijk volledig te beheersen
- Conceptueel is VHDL verschillend van elke softwaresoftware-taal omdat het om een hardware
beschrijvende taal is.
- VHDL schijnt een moeilijke syntax te hebben ⇒ daarom gebruiken we meestal
taalgevoelige editoren
editoren met sjablonen
 Nogal ‘langdradig
langdradige
langdradige’ codes : er is veel code nodig voor eenvoudige dingen
 Een lijst instructies is veel minder overzichtelijk dan een blokschema voor een mens
 VHDL bevat meer mogelijkheden dan strikt noodzakelijk
noodzakelijk voor hardware synthese
(bijv. specificatie tijdsgedrag voor simulatie)
Voordelen van VHDL t.o.v. schema’s :
 VHDLVHDL-code is algemene standaart voor hardwarehardware-beschrijvinge en is makkelijk overdraagbaar
over verschillende programma’s voor simulatie, synthese, analyse, verificatie, … van
verschillende fabrikanten
 Het maakt het gemakkelijker om complexe schakelingen te beschrijven omdat we kunnen
werken op een hoger abstractieniveau met automatische synthese
- Je kan bv ‘add’
add’ gebruiken zonder een specifiek type van opteller te kiezen: het is de taak
van het syntheseprogramma om het beste type te kiezen, rekening houdend met
randvoorwaarden zoals tijdsgedrag, vermogen en kostprijs
- VHDL is makkelijk te parametriseren (woordlengte, stapeldiepte, …)
- VHDL is makkelijk om repetitieve structuren te beschrijven

Beperkingen van VDHL :
 Slechts een subset van VHDL kan automatisch gesynthetiseerd worden en elke fabrikant
supporteert een verschillende subset.
subset We kunnen dus meestal niet onze volledige code
automatisch laten
laten omzetten in implementatie.
 De standaard beschrijft enkel de syntax en betekenis van zijn code, niet hoe men de code moet
schrijven (codeerstijl)
Eenzelfde gedragscomponent
gedragscomponent (bijv. MUX) kan op heel wat verschillende manieren
beschreven worden,die ieder tot een totaal andere implementatie kunnen leiden (bijv.
selector of 3-state bus). De implementatie hangt zelfs ook nog af van het
syntheseprogramma.
syntheseprogramma Je moet al heel wat ervaring opdoen alvorens je aanvoelt hoe je de
code moet schrijven zodat deze tot de meest efficiënte hardware gesynthetiseerd wordt
door een bepaald programma.
Er zijn ook nog andere ‘Hardware Description Languages’ zoals VHDL :
 Verilog (IEEE 1364) : deze harware-beschrijvende taal is meer verspreid in USA dan in
Europa. De syntax is verwant
verwant met C,
C waar VHDL meer verwant is met Ada
-> Beter dan VHDL ? “Both languages are easy to learn and hard to master. And once you
have learned one of these languages, you will have no trouble transitioning to the other.”
 PLDPLD-talen zoals ABEL, PALASM, … : gebruikt op poortniveau voor een specifieke technologie

VHDL in vogelvlucht
Om VHDL te leren kennen zullen we een eenvoudig voorbeeldje bespreken en uitwerken:
Ontwerp een schakeling ‘Test’
Test’ met drie 88-bit ingangen (In1, In2, In3) en twee 11-bit uitgangen
uitgangen (Out1
en Out2) waarvoor geld dat Out1 = 1 als In1 ≡ In2 en dat Out2 = 1 als In1 ≡ In3.
In3
We kunnen nu beginnen met het ontwerpen van schema’s:
schema’s
 een schema op topniveau,
topniveau
gebruik makend van componenten
‘Compare’. Dit dient om de
algemene werking te illusteren.
Daarna zullen we de componenten
uitwerken,
uitwerken bv component compare.
 De codecode-declaratie van de entiteit comparator : We zullen nu de ‘compare’
compare’ definieren als een op
zichzelf bestaande comonent die we dan later kunnen gebruiken in het algemene ontwerp zonder
hem nog eens opnieuw te moeten beschrijven. (een soort zwarte doos met vast
st aantal inin- en
uitgangen waarvan de werking appart beschreven is) Deze beschrijving specificeert het gedrag op
RTLRTL-niveau:
niveau een synthesesynthese-programma zal dit omzetten naar verbindingen op poortniveau
 Entity : specifiëert dat compare een apparte compentent is. Een entiteit kan meerdere
architecturen hebben (verschillende
verschillende implementaties van hetzelfde gedrag)
gedrag
 De inin- of uitgangssignalen worden
gedeclareerd als ‘port’
port’.
port’ Elke ‘port’ heeft
een expliciete richting en is een
bit(vector)

 De code van het volledige programma
(‘Test’): We kunnen nu gebruik maken
van de component ‘compare’ die we
daarvoor geïnitialiseerd hebben. Deze
architectuur van ‘Test’
Test’ beschrijft de
structuur van decomponent,
decomponent nl. hoe deze
entiteit opgebouwd is als verbonden
componenten van lager niveau.
niveau We laten
dus de werking van de lagerelagere-niveauniveaucomonten weg. We zien ook dat we
twee componenten ‘Comparator’
tegelijkertijd kunnen gebruiken!
We kunnen ook gebuik maken virtuele componenten : deze laten een onafhankelijke ontwikkeling
van alle hiërarchische niveau’s toe. We kunnen zo later onze entiteit compare aan comparator
koppelen.
koppelen
 Configuratie : We moeten nu nog
aangeven welke van de mogelijke
architecture
architecturen
ecturen van een entiteit gebruikt moet
worden en we moeten de componenten aan
de entiteiten koppelen.
koppelen We moeten met
andere woorden voor de entiteit Compare
één van de mogelijke architecturen kiezen en
dan de componente Comparator koppelen
aan Compare.
Compare
 We proberen VHDL te vergelijken met een
traditionele programmeertaal zoals C++ of
Java: Een entiteit als Compare komt overeen
met een klasse in Java. De contructorcontructorargumenten zijn altijd de ingangen en de
resultaten van de methodes zijn de uitgangen.
uitgangen
-> In java is er slechts 1 gedragsbeschrijving
per functie (klasse) mogelijk, in VDHL
meerdere
-> De twee ‘Compare’‘Compare’-functies zouden in java
sequentieel uitgevoerd worden, in VHDL
parallel
-> de ‘main’
main’ wordt éénmaal uitgevoerd en stopt dan in java, hardware blijft altijd
altijd actief (stopt nooit)
Verdere verschillen met traditionele talen :
 Datatypes:
Datatypes in VHDL hebben we nood aan typische hardwarehardware-datadata-types
types: bitvectoren, getallen
met een arbitraire grootte, getallen met vaste komma. In java hebben we strings enzo.
 Gelijktijdigheid
Gelijktijdigheid (‘concurrency’): in VHDL werken alle hardwarecomponenten in parallel
 Tijdsconcept:
Tijdsconcept Alle componenten werken continu:
continu hardware stopt nooit!
En voor simulatie is een koppeling met het reële tijdsgedrag van componenten nodig :
waar in computerprogramma’s alle regels code mooi achtereen
achtereen uitgevoerd worden
wanneer de vorige klaar is, is er in hardware alleen een hoop onsamenhangende delen.
delen

Elementen van de VHDLVHDL-taal
1) Lexicale elementen (woordenschat)
Wanneer we een VHDL-code schrijven doen we dat met een specifieke syntax en woordenschat. We
bespreken kort de verschillende lexicale elementen :
 Commentaar:
Commentaar wanneer we in de code eigen commentaar willen schrijven zonder dat het
wordt uitgevoert (programma
programma negeert die lijnen dan), schrijven we voor de tekst ‘--’
--’
 De ‘Identifier’
Identifier’ of naam van een variabele of een instantie wordt geschreven als een reeks van
alphanumerische karakters of nietniet-opeenvolgende ‘_’,
‘_’ die start met een letter & niet eindigt
met ‘_’. Bv. “Next_value_0”. De VDHL-code is niet CaseCase-sensitive
sensitive : geen verschil hoofdletters
en kleine letters
 Een getal declareren : een getal kan een ‘integer
integer literal’,
literal’ dus een geheel getal zijn bv“1480”
of een ‘real literal’,
literal’ dus een fractioneel getal zijn bv “1480.0”.
Beide kunnen exponentieel worden gemaakt bv“148E1”
Voor het leesgemak kan men ‘_’ in de getallen schrijven : deze worden genegeerd bv “1_480”
Wanneer we een getal in een ander talstelsel dan het 10-tallige willen gebruiken, kunnen we
dat doen via volgense syntax : base#
base#literal#
literal#exp bv 253.5 = 16#FD.8# / 2#1#E10 = 16#4#E2
 Een karakter (‘character literal’) wordt genoteert tussen enkele aanhalingstekens bv 'a' 'A'
 Een reeks karakters
karakters (‘string’) wordt genoteerd tussen dubbele aanhalingstekens bv "A string".
Om een Quote”teken in een string te krijgen schrijven we dubbele aanhalingstekens bv
"""Quote it"", she said."
 Een bitreeks (‘bit string’) is een reeks bits,
bits voorgesteld door een reeks cijfers voorafgegaan door
een basisspecificatie
basisspecificatie (‘B’, ‘O’, of ‘X’) bv O"12" = b"001_010" ⇔ X"a" = B"1010"

2) DataData-objecten en DataData-types
VDHLVDHL-objecten
Een VHDL-object is een variabele die een naam heeft en een waarde van een specifiek type
 Constanten
Constanten : deze maken het programma
meer verstaanbaar
Declaratie : we definieren eerst dat het
constanten zijn met het commando
‘constant’,
‘constant’ daarachter komt de naam,
naam dan
het type en dan de waarde van de
constante :
 Variabelen
Variabelen : deze bevatten de tussenresultaten van de bewerkingen zonder fysische betekenis.
betekenis
Er is hier geen verband met een ASMASM-variabele!
variabele
Declaratie
variable’,
Declaratie : we beginnen met ‘variable’
variable’
daarachter de naam,
naam het type en eventueel een
initiële waarde.
waarde
-> Wanneer we een waarde willen toekennen
aan de variabele, doen we dit door
‘ naam := expressie ’ met naam de naam van
de variabele en expressie een uitdrukking met de nieuwe waarde.
waarde

 Signalen : deze zijn draden,
draden (interne) verbinding,
verbinding
of golfvormen
golfvormen,
en zoals zichtbaar tijdens een
simulatie
Declaratie : vooraan ‘signal’
signal’,
signal’ dan naam,
naam type en eventueel initiële waarde
-> Wanneer we een golfvorm willen toekennen aan een signaal doen we dat met de
uitdrukking ‘ naam <= golfvorm ’. Een
golfvorm kan een eenvoudige logische
uitdrukking zijn bv
,
of een complexe golfvorm voor tijdens de
simulatie (zie tekst hiernaast).
 (Bestanden)

VDHLVDHL-types
Een VHDL-type is een soort van waarde, zoals een enkele bit, een scalair getal, een vector bits, …
 VHDLVHDL-types
- Scalaire types : set waarden
- Samengestelde types : verzameling sets
- ‘Access’ types : ‘pointers’ voor gelinkte lijsten
- Bestandstypes
 Declaratie type : type name is type_definition bv. type int_8 is range -128 to 127;
 Declaratie subtype : beperkte set waarden van basistype : subtype name is scalar_(sub)type
[range
range expression (down
down)to
down to expression]; bv. subtype nat_8 is int_8 range 0 to 127;
Scalaire types
Declaratie van scalaire types variabelen :
 Discrete types : variabelen zonder komma,
komma met gehele begrensde waarde.
waarde
-> ‘Integer’
Integer’ types : de gewone gehele getallen.
getallen Wanneer we type integer definieren,
bepalen we eigenlijk de range van getallen die we willen kunnen gebruiken, (alle getallen
die voorstelbaar moeten zijn)
zijn omdat het programma aan de hand daarvan een vast aantal
geheugenplaatsen moet voorzien voor de variabele : (hoe groter de range, hoe meer
geheugenplaatsen en adressen voorzien moeten worden). De variabele heeft op elke
ogenblik één waarde uit de mogelijke voorgedefiniëerde range.
range
range integer_expression (down)to integer_expression
type mem_address is range 65535 downto 0;
 voorgedefiniëerde Integer types :
- type integer is range implementation_defined; :
met een bereik van minstens −231+1 tot +231−1
- subtype natural is integer met range 0 to integer'high;
- subtype positive is integer met range 1 to integer'high;

-> ‘Enumeration’ types ; Bij dit type variabele bepalen we de range zelf als een eindige
verzameling elementen. Bij het aanmaken van het type sommen we alle mogelijke
waarden van het type op, en elk object van dat type heeft dan op elk ogenblik één van de
vooropgesomde waarden.
waarden Hierbij heeft het type een naam,
naam en alle mogelijke waarden van
het type hebben ook elk hun naam : (name_or_charliteral [, name_or_charliteral]…)
(een integerinteger-type heeft ook telkens één vaste waarde uit een vaste verzameling, maar het
verschil is dat daar die verzameling impliciet met zijn grenzen bepaald is i.p.v.expliciet) bv
type FSM_state is (reset, wait, input, calculate, output);
type tri_val is ('0', '1', 'Z');
(mogelijke waarden zijn 0, 1 en Z)
 voorgedefiniëerde Enumerition types :
- type bit is ('0','1');
- type boolean is (false, true);
- type character is (ASCII set); dit zijn namen voor niet-afdrukbare
controlekarakters zoals bv. nul, cr, lf, esc, del
- type severity_level is (note, warning, error, failure);
 KommaKomma-types : variabelen met een komma,
komma niet gehele getallen.
getallen Hierbij moeten we niet alleen
definieren van welke tot welke waarde we willen kunnen toekennen, maar ook in hoever we
decimaal willen gaan (het aantal plaatsen na de komma dat voorzien moet worden in het
geheugen) :
range real_expression (down)to real_expression
type probability is range 0.0 to 1.0;
 voorgedefiniëerde
voorgedefiniëerde KommaKomma-types :
- type real is range implementation_defined;
bereik van minstens IEEE 32-bit enkelvoudige precisie
 Fysische types : analoog aan het vorige, een
variabele of constante met een bepaalde
range (ook na de komma soms), die een
bepaalde fysische
fysische betekenis heeft :
 voorgedefiniëerde FysischeFysische-types :
- type time is range

implementation_defined
units
fs;
ps = 1000 fs;
ns = 1000 ps;
us = 1000 ns;
ms = 1000 us;
sec = 1000 ms;
min = 60 sec;
hr = 60 min;
end units
units;
nits

 de IEEE 1164 ‘Standard logic’ : voor logische signalen hebben we in praktijk meer dan ‘0’ en ‘1’
nodig, daarom definieert IEEE standaard 1164 logische signalen met 9 mogelijke waarden. Gebruik
altijd deze i.p.v. ‘bit’ voor echte toepassingen!
library
all;
library IEEE; use IEEE.Std_logic_1164.all
all
type std_ulogic is (
'U', -- niet geïnitialiseerd, bijv. bij opstarten
'X', -- sterk aangestuurd ongekend, bv. na schending set-up
'0', -- sterk aangestuurd logisch 0
'1', -- sterk aangestuurd logisch 1
'Z', -- hoog-impedant, dus m.a.w. niet aangestuurd
'W', -- zwak aangestuurd ongekend
'L', -- zwak aangestuurd logisch 0
'H', -- zwak aangestuurd logisch 1
'-'
-- don’t care
);
type std_logic is resolved std_ulogic;
subtype X01 is resolved std_ulogic range 'X' to '1';
Samengestelde types
‘Array’ types : Samengestelde types zijn verzamelingen van variabelen (vectoren & matrices)‘:
 Begrensd (‘constrained’): begrensde vaste omvang met dus een vast aantal indices. We hebben
hier een naam voor de array en indices voor de verschillende elementen. Elk element van de array
is van hetzelfde (sub)type.
(sub)type
Array (range [, range]…) of (sub)type
waarbij [range,] ofwel een discreet subtype is ofwel een expression (down)to expression
type word is array (15 downto 0) of bit;
type next_state is array (FSM_state, bit) of FSM_state;
(bit zijn hier getallen van 15 tot 0 om de plaatsen in next_state aan te
duiden. 15 komt overeen met de MSB (meerst beduidende bit), 0 met LSB)
bv. variable next: next_state; next(calculate, '1') := output;
 Onbegrensd : grenzen van array zijn onbepaald
onbepaald,
bepaald we kunnen onbegrenst elementen toevoegen
Array ((sub)type range <>[, (sub)type range <>]…) of (sub)type
type sample is array (natural range <>)
<> of integer;
subtype
subtype buf_type is sample(0 to 255);
bv. variable sample_buf: sample(0 to 63);
 voorgedefiniëerde onbegrensde types :
-> Onbegrensde matrices
- type string is array (positive range <>)
<> of character;
bv constant Error_message: string := "Unknown error: ask for help";
- type bit_vector is array (natural range <>)
<> of bit;
bv constant State1: bit_vector(4 downto 0) := "00100";
-> Onbegrensde matrices in IEEE 1164
- type std_[u]logic_vector is array (natural range <>)
<> of std_[u]logic;
 Matrices kunnen aan elkaar toegekend worden als ze
dezelfde dimensies en grootte hebben.
De correspondentie gebeurt via positie,
positie niet via index!
index
bv. zie voorbeeld Up(0) en Down(3) zijn beide de
laatste plaats.

 Array literal : Wanneer we een array niet als een vector verschillende
verschillende waarden beschouwen : bv
 (Bit)string
Bit)string literal : literaire variabalen zijn variabelen die tekst voorstellen in plaats van
numerieke waarden. We kunnen zo bv met een reeks bits een woord voorstellen,
voorstellen
variable w: word := "1010000101111111";
variable w: word := x"A17F";
 Matrixgeheel (‘array aggregate’) : We associëren de waarden in de Array met een bepaald ding
-> Associatie van de array met een positie in een ruimte.
ruimte De 3 waarden in de array zijn dan
de positiepositie-coördinaten van het punt dat de array voorstelt : (expression [, expression]…)
type point is array (1 to 3) of integer;
variable p: point := (4, 5, 5);
-> Associatie van de array met een naam (choice [| choice]… => expression
[, choice [| choice]… => expression]…)
met choice ofwel een uitdrukking
uitdrukking,
king ofwel een discreet bereik,
bereik ofwel others
variable p: point := (3 => 5, 1 => 4, 2 => 5);
variable p: point := (1 => 4, 2 | 3 => 5);
variable p: point := (1 => 4, 2 to 3 => 5);
variable p: point := (1 => 4, others => 5);
sample_buf := (others
others => 0);
 Een matrixdeel (‘slice’) is een subset van opeenvolgende matrixelementen.
matrixelementen We nemen dus een
aantal opeenvolgende elementen uit een bepaalde matrix en definiëren dat als slice.
slice We moeten er
dan wel voor zorgen dat de richting (to
to of downto)
downto dezelfde is in de matrix als in de slice !
 we kunnen zo een matrix begrenzen met een subtypesubtype-definitie
subtype halfword is bit_vector(0 to 15);
 we kunnen zo waarden toekennen
oekennen aan een stuk van een matrix, zonder de rest te wijzigen.
wijzigen Dit
kan dus alleen als ze dezelfde grote
grote hebben en dezelfde richting van indexering hebben.
signal Bus: std_logic_vector (7 downto 0);
signal A: std_logic_vector (0 to 3);
Bus <= A;
Bus(0 to 3) <= A;
Bus(3 downto 0) <= A;
Bus(5 downto 4) <= A(0 to 1);
 Concatenatie van (ééndimensionale) matrices
matrices : is het samenvoegen van matrices door een aantal
draden te bundelen
signal Byte_bus: bit_vector(7 downto 0);
signal Nibble_busA, Nibble_busB: bit_vector(3 downto 0);
Byte_bus <= Nibble_busA & Nibble_busB;

Attributen
 Een attribuut is informatie
informatie over een object of een types.
types Voorbeelden van voorgedefinieerde
attributen :
 van scalaire types
- T'left: eerste waarde van T
- T'low : kleinste waarde van T
- T'pos(x) : positie van x in T
 van matrixtypes & -objecten
- A'range[(n)] : indexbereik van dimensie n
- A'length[(n)] : grootte van indexbereik
- A'left[(n)] : eerste waarde in indexbereik
 van signalen
- S'event : true als er een ‘event’ was op S in de huidige simulatiecyclus
- S'last_event : tijd sinds laatste ‘event’ op S
 Een atrribuut toegevoegd door de gebruiker is het toevoegen van beperkingen en informatie
buiten de structuur en het gedrag van de schakeling
 Declaratie van een attribuut :
attribute name : sub(type);
attribute pin_number : positive;
attribute encoding : bit_vector;
 Specificatie van een attribuut
attribute name of name(s) : class is expression;
attribute pin_number of EN_1, EN_2: signal is 14;
attribute encoding of state1: literal is b"0000";

3) Bewerkingen: logisch, relationeel, aritmetisch & schuiven
 De logische
logische bewerkingen die gebruikt kunnen worden zijn: not,
not and,
and or,
or xor,
xor nand,
nand nor, (xnor)
xnor)
De Prioriteit van de bewerkingen :
‘not
not’
not’
not heeft de hoogste prioriteit, alle andere hebben gelijke prioriteit lager dan ‘not
not
De logische bewerkingen zijn enkel gedefinieerd
gedefinieerd voor de datatypes:
datatypes
bit[_vector], boolean, en de std_[u]logic[_vector]
De logische bewerkingen kunnen toegepast worden op matrices van dezelfde grootte:
grootte
de bewerkingen gebeuren dan telkens op elementen met overeenkomende posities.
Het resultaat van een logische operatie is een boolean (of een matrix booleans)
 De vergelijkingen (relationele operatoren) die gebruikt kunnen worden zijn : <, <=, =>, >, =, /=
We kunnen alleen operanden vergelijken als ze hetzelfde type hebben
Het resultaat is altijd een boolean
Een vergelijking kan uitgevoerd worden op matrices,
matrices zelfs van verschillende grootte
->Dit werkt dan als volgt : we aligneren de matrices op hen linkerelementen en we
vergelijken element per element,
element van links naar rechts.
rechts We vergelijken maximaal
maximaal zoveel
elementen als er in de kleinste matrix aanwezig zijn.
-> Daarom zijn de volgende vergelijkingen waar: "1110" > "10111" en "1110" = "11101"
-> Dit werkt dus op bitvectoren van gelijke lengte alsof het positieve getallen waren

 De aritmetische bewerkingen die we kunnen toepassen zijn :
+, −, *, /, ** (exponent), abs (absolute waarde), mod (modulus), rem (rest)
De bewerkingen zijn enkel gedefinieerd voor de datatypes integer en real (behalve mod en rem),
maar niet op bitvectoren.
bitvectoren Voor bit(vectoren) gebruiken we ‘overloading’ (niet standaard!). Voor
fysische datatypes zijn enkel +en – gedefiniëerd.
De operanden moeten van hetzelfde type zijn, maar een verschillend bereik is toegelaten
Een variabele van het fysische type (bijv. time) kan ook vermenigvuldigd worden met (of gedeeld
worden door) een integer of een real.
real Het resultaat blijft echter een fysische type.
 De schuifoperaties die toegepast kunnen worden (niet in VHDL-87):
srl sla (‘shift-left arithmetic’), sra,
sra rol (‘rotate left’), ror
sll (‘shift-left logical’), srl,
De eerste operand is een vector van bits of van booleans
De tweede operand is een integer.
integer Als deze negatief is, schuiven we in de tegengestelde richting
Het resultaat is van hetzelfde type als de eerste operand.
operand
Voorbeelden:
B"10001010" sll 3 = B"01010000"
Voorbeelden
B"10001010" sll -2 = B"00100010"
B"10001010" sra 3 = B"11110001"
B"10001010" ror 3 = B"01010001"

4) ControleControle-uitdrukkingen: conditionele uitdrukkingen & lussen
Conditionele uitdrukkingen zijn uitdrukkingen waar we een bepaalde expressie evalueren en op basis
van de uitkomst bepalen wat er als volgende stap gebeurt.
 Uitdrukking “ if ” :
met het ifif-statement zullen we een expressie evalueren die als resultaat een boolean geeft. Is dit
resultaat waar dan zullen we de statements uitvoeren die na de if komen. Wanneer het onwaar is
zullen we de statements na het elseelse-statement uitvoeren.
Ingebouwde prioriteit:
prioriteit de eerste voorwaarde die waar is bepaalt welke statement(s) uitgevoerd
worden.
Structuur : if boolean_expression then

statement(s)
[ elsif boolean_expression then
statement(s)]…
[ else
statement(s)]
end if;
if

 Uitdrukking “ case” :
met het case-statement zullen we een expressie evalueren die meerdere verschillende oplossingen
kan hebben. We zullen alle mogelijke oplossingen overlopen en telkens statements voorzien om
uit te voeren wanneer die oplossing zich voordoen. Na ‘case’ komt telkens de te evalueren
uitdrukking, alle mogelijke oplossingen worden ingeleid met ‘when’ :
case expression is
when choice(s) => statement(s)
[when choice(s) => statement(s)]…
end case;
case
De voorwaarden voor het correct gebruik van ‘case’ :
-> Alle mogelijke oplossing van de expressie moeten exact eenmaal gespecificeerd worden
-> Alle opgesomde oplossingen moeten van hetzelfde type zijn als de uitkomst van expression
-> Alle waarden blijven constant en zijn gekend op het moment van ontwerp
Voorbeeld :
 case x is
when 0 to 4 => y <= 'Z';
when 5 => y <= '1';
when 7 | 9 => y <= '0';
when others => null;
null
end case;
case
lussen
 de Oneindige lus
een oneindige lus specifiëren we met ‘loop’ in het begin en met ‘end loop’ op het einde.
loop

statement(s)
end loop;
loop
Oneindige lussen zijn typisch voor hardware omdat hardware nooit stopt, er is altijd een volgende
toestand. We bespreken het voorbeeld van een 4-bit teller met uitgang “count” :

We kunnen de oneindige lus onderbreken
onderbreken met een “exit”“exit”-uitdrukking.
uitdrukking Achter ‘exit’ komt een
uitdrukking met booleaanse oplossing.
oplossing Wanneer die waar is verlaten we de lus.
exit [when boolean_expression];
We kunnen overgaan naar een andere oneindige lus met de “next”
next”next”-uitdrukking.
uitdrukking Ook achter ‘next’
komt een booleaanse uitdrukken.
uitdrukken Wanneer die waar is gaan we naar next.
next [when boolean_expression];
 de “ while ” lus
is een voorwaardelijke lus. We blijven de lus uitvoeren tot de booleaanse uitdrukking die na
‘while’ komt, niet meer waar is.
while
while boolean_expression loop

statement(s)
end loop;
loop

 de “ for
for ”-lus
we specifiëren hier een variabele met een bepaalde naam en een bepaalde range.
range We zullen de lus
nu telkens uitvoeren met een andere waarde van ‘name’ in de vooropgestelde range.
range We beginnen
met de eerste waarde in range en stoppen de lus wanneer we de laatste gehad hebben.
De lusvariabele ‘name’ moet moet niet expliciet gedeclareerd worden en kan alleen binnen de lus
gebruikt worden.
for name in range loop

statement(s)
end loop;
loop
Enkele voorbeelden van range :
for i in 0 to 3 loop … / for i in an_array'range loop … / for state in FSM_state loop …

5) Subprogramma’s: procedures & functies
Een subprogrammas is een verzameling van sequentiële uitdrukkingen die (een aantal keer)
uitgevoerd kunnen worden als onderdeel van een groter programma en die appart gedeclareerd zijn.
subprogram_specification is

[constant, variable, (sub)type declaration]…
[subprogram]…
begin

statement(s)
end;
end
Mogelijke subprogram_specification:
 Procedure:
Procedure equivalent met een entity : voert gewoon een aantal regels code uit
(entity als onderdeel van een hoofd-entity)
procedure name [(interface_list)]
waarbij interface_list een lijst is van [signal] param_name(s) : [mode] (sub)type. mode
is, gescheiden door ‘;’, en waarbij mode één van in,
in out,
out inout of buffer is
 Functie:
Functie (onderdeel van) een expression : berekent effectief iets en geeft waarde(s) terug
function name [(interface_list)] return (sub)type
waarbij minstens één van de statement(s) een return expression is.
We gebruik subprogramma’s via associatie met hun declaratie :
 Associatie van argumenten volgens positie : name(expression [, expression]…)
We mappen hier de in- en outs van de instantie van de component op die van de declaratie
door ze in dezelfde volgorde door te geven als in de declaratie staat
 Associatie van argumenten volgens naam : In plaats van de ins en outs in de volgorde van de
declaratie door te geven, zullen gewoon zeggen welke param we waarop mappen
name ( param_name => expression [, param_name => expression]…)
Voorbeeld van een functie :

function or_bv ( bv : in bit_vector )
return bit is variable result : bit := '0';
begin
for index in bv'range loop
result := result or bv(index);
end loop;
loop return result;
end;
end

 Overloading : is het toelaten van verschillende subprogramma’s met dezelfde naam maar met een
verschillende interface_list. Ze hebben dus dezelfde naam maar doen verschillende dingen.
dingen De
context bepaalt dan welke interfaceinterface-list gebruikt wordt. We kunnen bijvoorbeeld een functie 2 maal
definiëren met verschillende types van ingangen. Wanneer we dan de functie oproepen op bepaalde
ingangen, hangt het dus van hun type af welke interface wordt uitgevoerd.
procedure incr(a : inout integer) is …
procedure
procedure incr(a : inout bit_vector) is …
Om operatoren te ‘overloaden’
overloaden’ plaatsen we ze tussen aanhalingstekens
function "+" (a,b: in bit_vector) : optellen van 2 integers
return bit_vector is …
function "+" (a: in bit_vector, b: in integer) : optellen van een integer en een bitvector
return bit_vector is …

6) Bibliotheken
Evolutionair ontwerpen:
ontwerpen dikwijls kan tot 95% van een ontwerp hergebruikt worden om en volgend
ontwerp te maken. Het is dus nuttig om stukken ontwerp op te slaan om ze gewoon over te kunnen
nemen in een nieuw ontwerp.
ontwerp
 Een ‘Package’
Package’ groepeert definities van constanten, componentdeclaraties, datatypes en
subprogramma’s
 Een ‘Library’
Library’ is de plaats waar de binaire code van analyse/compilatie gestockeerd wordt
(folder, databank, ...). Default noemt deze work (dat is dan de huidige werkfolder).
De VHDL-bibliotheek
VHDL
 Declaratie:
Declaratie interface. Voor de declaratie van variabelen kunnen we gebruik maken van een
aantal packages waarin reeds een aantal types van variabelen zijn gedefiniëert.
package name is

[constant, signal, component, (sub)type,
attribute, subprogram declaration]…
end [package] [name];
 ‘body’
body’:
body’: subprogramma’s : wanneer we de body van ons programma schrijven moeten kunnen
we bepaalde specifieke taken laten uitvoeren door reeds vooraf geprogrammeerde code in een
package.
package body name is

[constant, (sub)type declaration]…
[subprogram]…
end [package body] [name];
 Gebruik
library library_name;
use library_name.package_name.all
all;
all
bv library ieee; use ieee.std_logic_1164.all
all;
all
Standaart IEEEIEEE-bibliotheken :
 std_logic_1164 : bewerkingen met std_[u]logic[_vector]
 numeric_bit : bewerkingen met [un]signed : type [un]signed is array ( natural range <> ) of bit;
 numeric_std : idem maar op std_logic i.p.v. bit
 math_real : bewerkingen op real
 math_complex : bewerkingen op complexe getallen

HardwareHardware-beschrijving met VHDL
1) Gedragsbeschrijving van componenten
VHDL modulebeschrijving :
 Interface van een module is de declaratie van een entiteit.
entiteit We geven de entiteit een naam,
naam
een lijst van generische parameters (expressies) name(s) : (sub)type [:= expression] die
verschillend zijn voor alle instanties die van de entiteit gemaakt worden en
een lijst met poorten voor bepaalde signalen signal_name(s) : [mode] (sub)type die de interface
vormen naar de entiteit en afwezig zijn op het hoogste niveau.
In de lijsten worden de elementen gescheiden met een ‘;’.
entity name is
[generic (generic_list);]
[port (port_list);]
end [entity] [name];
Voorbeeld :
entity reg is
generic (n : positive;
T_pd : time := 5 ns);
port (D : in bit_vector(0 to n-1);
Q : out bit_vector(0 to n-1);
clk : in bit);
end entity reg;
-> Generische constanten laten toe om zowel het gedrag als de grootte van verbindingen
verbindingen te
parametriseren voor de entiteit. Daardoor wordt het hergebruiken
hergebruiken van entiteiten in verschillende
omstandigheden mogelijk. Hierdoor is VHDL krachtiger dan schema’s.
schema’s De waarden van de
generische parameters moet gekend zijn op ogenblik van de synthese
synthese!
these
 Implementatie van een module is de declaratie van één of meerdere architecturen,
architecturen die
alternatieve implementaties beschrijven van de module
architecture name of entity_name is

[constant, variable, signal declaration]…
[(sub)type, attribute declaration]…
[component declaration]…
[subprogram]…
begin

{[label :] concurrent_statement}…
end [architecture] [name];
[label] : we benoemen de uitdrukkingen en componenten.
Dit is nuttig voor debugging, simulatie & configuratie.
We zullen zien dat alle alle concurrent_statements parallel worden uitgevoerd en elk bestaan uit
een aantal sequentiële uitdrikkingen. De labels van de concurrent_statements komen overeen met
die van de processes (zie verder).

 Paralelle uitdrukkingen : de uitdrukkingen
(concurrent_statements) worden allemaal
tegelijkertijd uitgevoerd.
uitgevoerd Dit is zeer normaal van
hardware.
hardware De volgorde van parallelle uitdrukkingen
is onbelangrijk aangezien ze toch allemaal
gelijkertijd uitgevoerd worden.

 De basis van parallelle uitdrukkingen wordt gevormt door een “process
process”.
process Dit is een programma van
sequentiële uitdrukkingen die samen één parallelle uitdrukking vormen. Ze komen voor in de
architecture van een component worden parallel uitgevoerd met andere processes. Elk proces heeft
label,
label dat overeenkomt met het label van zijn uitrukking in algemene module-architectuur.
process [is]

[constant, variable, (sub)type declaration]…
[subprogram]…
begin

sequential_statement(s)
end process [label];
Het process herhaalt zijn sequential_statement(s)
sequential_statement(s)
eindeloos zoals een oneindige lus.
lus Daarom moet er
minstens één sequentiële uitdrukking ‘wait’
wait’
voorkomen in het process.
Deze sequentiële “wait”bepaal de reactie van het proces op signalen van het globale programma
 wait [on signal_name(s)] : hier is het process gevoelig voor signalen:
signalen
het proces hervat als één van de signal_name(s) verandert van waarde
[until boolean_expression] : hier is het programma gevoelig voor een expressie
het proces hervat als boolean_expression waar is of waar wordt als er geen
gevoeligheidsvoorwaarde is
[for time_expression]; : het proces is gevoelig voor de tijd :
het proces hervat na timeout : we wachten op het tijdspunt time_expression
 wait;
wait -- wait forever
 wait until clk = '1' : wacht tot clk 1 wordt (hervatten
hervatten op elke klokflank)
klokflank
 wait on clk until reset = '0' for 1 ms : wacht tot reset 0 is op een verandering van clk,
maar niet langer dan een simulatietijd van 1 ms
 Proces met gevoeligheidslijst : Een process kan een gevoeligheidslijst (signal_name(s)) hebben als
parameter.
parameter Het komt erop neer dat we de sequentiële wait uit de sequentiële uitdrukkingen halen en
algemeen bepalen voor het process. De volgende 2 blokken code voor een proces doen dus hetzelfde,
maar in de eerste blok hebben we de sequentiële wait eruit gehaald en bovenaan als parameter
ingevoerd. We wachten dan gewoon telkens op de (signal_name(s)) om het proces opnieuw uit te
voeren :

Het verschil tussen variabelen en signalen :
 Een variabele kan enkel in een subprogramma
subprogramma of een proces gebruikt worden;
als de waarde ervan buiten een proces beschikbaar moet zijn, moet ze aan een signaal
toegekend worden. Variabelen zijn eigenlijk gewoon tussenresultaten, verbindingen tussen
poorten in een bepaalde schakeling. Ze hebben geen betekenis buiten de schakeling.
 Een variabele wordt dadelijk aangepast wanneer zijn waarde veranderd (direct),
een signaal wordt aangepast door de eerstvolgende “wait”“wait”-uitdrukking en men ziet een signaal
dus buiten pas veranderen wanneer een bepaald
bepaald signaal de wait heeft geäctiveerd.
geäctiveerd
(Variabelen ziet met buiten niet). We zien dit in het volgende stukje code waar v een variabele
is en s een signaal : v veranderd
ogenblikkelijk, s gehoudt zijn waarde 0 tot
na wait, ook al is zijn volgende waarde 1
reeds gedefinieert.
 Signalen hebben gewoonlijk een fysische
betekenis,
betekenis variabelen niet noodzakelijk : in de
figuur hebben variabelen T1 en T2 geen fysische
betekenis omdat ze gewoon elk naar 2
verschillende verbindingen refereren waar
verder niets mee gebeurt.

Combinatorische logica
Parallelle signaaltoekenning is een verkorte manier voor functionele modellering.
modellering Het komt erop
neer dat we een waarde (waveform) willen toekennen aan een signaal,
signaal en dat de waarde die we
toekennen afhankelijk is van een expressie.
expressie We stellen dus een uitdrukking voorop en afhankelijk
van de uitkomst van die uittdrukking kennen we een bepaalde waarde toe aan het signaal. Dit is ter
vervanging van een volledig process om de nieuwe waarde van het signaal te bepalen.
bepalen
 Toekenning van conditionele signalen : de nieuwe waarde van het signaal is afhankelijk van
het resultaat van een conditionele uitdrukking die dus als oplossing een boolean geeft.
-> Met parallelle signaaltoekenning is de code :
name <= [waveform1 when boolean_expr else waveform2];
-> Op de normale manier zou dit een hele processprocess-beschrijving vragen :
process(
process alle_signalen_behalve_name)
begin
[if boolean_expr then] name <= waveform1;
[else name <= waveform2;]
[end if;
if ]
end process;
process
voorbeeld : we kunnen schrijven
y <= d1 when s = '1' else d0 when s = '0' else 'X';
ter vervanging van de blok code links

 Toekenning van geselecteerde signalen : de nieuwe waarde voor het signaal hangt af van de
oplossing van een uitdrukking. Voor elke mogelijke oplossing van de uitdrukking zullen we
een niewe waarde voor het signaal voorzien.
-> met paralelle signaaltoekenning wordt de uitdrukking :
with expression select name <= [waveform1 when choice(s), waveform2 when choice(s)] ;
-> Op de normale manier zou dit in processvorm moeten op volgende manier :
process(
process alle_signalen_behalve_name)
begin
case expression is
[when choice(s) => name <= waveform;]…
when choice(s) => name <= waveform;
end case;
case
end process;
process
voorbeeld : we kunnen nu schrijven
with op select y <= a+b when addop,a-b when minnop;
waar dat vroeger gedaan moest worden met het proces hiernaast :

 Wat gebeurt er wanneer we parallel meerdere verschillende waarden toekennen aan éénzelfde
signaal,
signaal dus m.a.w. wat is het is het effect van deze uitdrukkingen?
Y <= A;
Y <= B;
 In een process wordt de eerste uitdrukking genegeerd omdat daar alle uitdrukkingen
sequentieel uitgevoerd worden en dus de 2de waarde B de eerste overschrijft.
 In de architectuur van een programma is deze code
compilatiefout)
code ongeldig (compilatiefout
compilatiefout
vermits VHDL slechts enkelvoudige toekenningen toelaat. Dit is omdat we
in de architectuur alle uitdrukkingen parallel uitvoeren, en een parallelle
toekenning van een variabele tot kortsluiting zou kunnen leiden : bv als
A='0' en B='1', wordt het actieve signaal signaal kortgesloten op het nietactieve.
 Oplossing voor het vorige probleem : Omgezette (‘resolved’) signalen.
signalen We voegen aan de
signaaldefinitie een resolutiefunctie toe die de eigenlijke waarde berekent uit alle aangelegde
aangelegde
waarden,
waarden om zo deze kortsluitingen te vermijden.
vermijden We installeren eigenlijk een extra instantie
(resolutiefunctie) die eerst alle aangelegde signalen controleert en op basis daarvan het signaal
definiëert. Bv :
function resolved (s: std_ulogic_vector)
return std_ulogic;
type std_logic is resolved std_ulogic;
We gebruiken dus voor de inin- en outpoorten en argumenten telkens een resolutiefunctie in plaats
van het signaal zelf.

 De bibliotheek van IEEE ‘Std_logic_1164’
Std_logic_1164’ heeft zulke resolutiefuncties
resolutiefuncties : Deze functie krijgt een
variabele s (vector van signalen) binnen en bepaalt aan de hand van de waarden in s één waarde
std_ulogic die de logische combinatie is van alle signalen van s is.
-> Wanneer s maar 1 signaal bevat is dit
uiteraard het resultaat.
-> Wanneer s meerdere signalen bevat
zullen we een variabele result definiëren.
We zullen dan alle signalen in s
doorlopen en voor elk signaal in de
resulution_table gaan kijken. We zullen
uit de tabel met de vorige waarde result
en het signaal uit s dat we aan het
bekijken zijn een nieuwe waarde voor
result bepalen. We zullen telkens kijken
of result en het volgende signaal in
conflict zijn. Wanneer dat zo is, zal
result ‘X’ worden (niet bepaald), anders
wordt result het resultaat dat het meest
logisch volgt uit de combinatie van de 2.

Voorbeeld:
Voorbeeld de afgesloten bus

Sequentiële logica
FlipFlip-flops in VHDL : VHDL heeft geen speciale uitdrukkingen voor flipflip-flops!
flops Ze zijn impliciet
aanwezig als een signaal of variabele zijn waarde behoudt
behoudt gedurende een tijd. Dit gebeurt typisch bij
een onvolledige if of case uitdrukking.
 We kunnen nu wel een latch beschrijven in VHDL : we hebben dan een ingang D en een
klok Clk nodig, en een uitgang Q.
Q We moeten er voor zorgen dat wanneer Clk=1 is de waarde
van Q die van D volgt. Dus telkens de waarde van D of Clk veranderd zullen we checken of
Clk 1 is. En wanneer dat het geval is zullen we de waarde van D in Q stoppen.
stoppen Mogelijkheden :
-> Clk-event & Clk=0 : er gebeurt niets
-> Clk-event & Clk=1 : D wordt gekopieerd naar Q
-> D-event & Clk=1 : D wordt gekopieerd naar Q
 We kunnen ook een latch maken die
zijn uitgang Q reset op 0 telkens de klok
0 wordt en dus enkel 1 kan zijn wanneer
de klok en D beide 1 zijn.

We kunnen ook een D-flipflop maken die enkel op een stijgende klokflank schakelt (en niet zoals de
vorige latch die ook schakelt wanneer D veranderd buiten de stijgende klokflank wanneer Clk=1).
We kunnen dit op 2 manieren :
 Met een “wait
wait until” uitdrukking. Hier wachten we dus telkens
tot Clk 1 wordt en steken dan D in Q.

 Met een “event”“event”-attribuut : we wachten tot er iets
gebeurt met de klok Clk en testen dan of de Clk 1 is. We
moeten hier de klok als ingang opgeven.
opgeven In de
bibliotheken komt dit eventevent-attribuut voor als
‘rising_edge(clk)
rising_edge(clk)’. Het voordeel hiervan is dat het
rekening houdt met 'H', hetgeen beter is voor std_[u]logic.
We zien in de methode met het “event”-attribuut rising_edge(clk) een duidelijk voordeel wanneer
we flip-flops met asynchrone reset willen gebruiken. We kunnen de asynchrone reset namelijk niet
bouwen met het wait-until commando. Bij ff’s met synchrone reset kan dit eventueel wel. We
kunnen hen gebruiken bij het maken van registers met een combinatorische schakeling aan de
ingang.

We zullen nu een voorbeeld van een FSM bespreken.
bespreken We ontwikkelen zijn
hardware in VHDL-code
VHDL code.
code
 De algemene code voor de structuur van het totaal :

 De code voor het register dat bijhoudt in welke
toestand we zijn :

 De code voor de next-state-logica :

 de code voor de output-logica :

 Veilige toestanden : Stel dat we een toestandsmachine hebben met 3 toestanden,
toestanden gecodeerd in 2
bits.
bits We zouden dan in de problemen kunnen komen wanneer we door bv. ruis of bij het opstarten in
de 4de (ongedefiniëerde) toestand terecht komen.
komen
We moeten daarom voorzorgen nemen in de VHDL-code : we definiëren altijd ‘others’
others’ wanneer we
met case werken. Stel dat we een andere dan de vooropgestelde oplossingen hebben, dan is deze
‘others’
others’ en zal de schakeling uitvoeren wat voor others
gedefiniëert is. We zullen zo voorkomen dat de
schakeling in problemen komt, omdat we altijd een
oplossing heeft die we zelf geprogrammeert hebben.
Wanneer we geen ‘others’ definiëren is het gedrag van de
schakelin onvoorspelbaar
onvoorspelbaar.
rspelbaar

2) Structurele beschrijving
Een structurele beschrijving beschrijft de hiërarchie van de componenten, als verbindingen tussen
subsystemen.
Instantiatie van componenten : we bepalen het gebruik van de entiteiten en componenten. We
moeten met andere woorden vanuit een beschrijving van een component effectieve instanties van die
component maken door o.a. de te gebuiken variabelen in te vullen. We kunnen dit aanmaken van
instanties op 2 manieren doen :
 Directe instantiatie (niet in VHDL-87) : We maken direct instanties aan zonder eerst een
component te declareren en daar een instantie van te maken. We kunnen nu de instanties
associëren via positie of naam voor generische constanten en poorten (cfr. subprogramma’s).
Dit is een impliciet ‘bottom‘bottom-up’ ontwerp
(omgekeert ontwerp) en is dus niet geschikt
voor grote ontwerpen.
voorbeeld :

 Via ComponentComponent-declaratie : We declareren nu eerst een component en maken daar een
instantie van aan. Een component is eigenlijk een virtueel element waar we effectieve
instanties (reële elemanten) van kunnen maken. Dit is een ‘top-down’-ontwerp dat grotere
ontwerpen toelaat. We kunnen componenten uit bibliotheken
gebruiken zodat we ze zelf niet meer moeten maken.

 Component
Componentmponent-instantiatie : het effectief aanmaken van instanties van een component.
Gebeurt met volgende code :

Voorbeeld van een 2-toto-1-MUX via
eerst declaratie van componenten
en dan aanmaken van instanties van
die componenten :

De Configuratie van het programma is dan de koppeling
koppeling van componenten en entiteiten : We
configureren een entity met een architectuur.
architectuur Deze architectuur bestaat uit een aantal componenten
(met elk een label) waar we entiteiten van aanmaken. Voor elke component hebben we dan een
commando ‘use’
use’ dat gaat bepalen
bepalen welke entiteit(en) we zullen gebruiken van de component. De
use_info achter ‘use is ofwel een naam voor de entiteit (entity_name [(architecture_name)] ) ofwel
een configuratie
configuratie (configuration_name) waarbij we de component zelf configureren.
De label(s)
label(s) is ofwel others ofwel all ofwel
een door komma’s gescheiden lijst van
labels van componenten.
Componenten waarvoor geen koppeling
voorzien is, worden gekoppeld aan
entiteiten met dezelfde naam.
naam We maken
van die component dan één entiteit aan
die dezelfde naam heeft als de naam van
de component. Hiërarchische ontwerpen
hergebruiken architectuurarchitectuur-configuratie als koppeling.
Voorbeeld van de MUX21 : om deze te implementeren, willen we de implementaties van AND3, OR3
en INV uit een bibliotheek gebruiken (architectuur “RTL”). Dit doen we met de code :

De configuratie wordt dan :

3) Beschrijving van repetitieve structuren
De parallelle uitdrukking “generate” : Wanneer we verschillende instanties willen maken met
dezelfde structuur,
structuur kunnen de deze genereren met een lus met het commando ‘generate’.
‘generate’ We
kunnen de lus realiseren met een for-lus of met een booleaanse expressie.
 Het genereren iteratieve structuren door het
herhalen identieke cellen : We zullen hier een vast
aantal van dezelfde structuren maken, evenveel als er
in de range passen.
passen We zullen de identifier gebruiken
om de structuren te nummeren of te benoemen
 Structuren conditioneel genereren : we blijven
structuren aanmaken zolang de booleaanse expressie
waar is. Een ander voordeel is dat we hier sommige
cellen anders kunnen behandelen dan de anderen
Voorbeeld : de 3-state-SIPO :
-> Een sipo is (denk ik) een soort stapelgeheugen
dat staat voor seriëel in, parallel out.
out We hebben
1 ingang die in de eerst ff binnenkomt. Op elke
klok schuiven we de waarde in elke ff door naar
die die er achter komt, en de eerste krijgt de
waarde van de ingang.
ingang Parallel out betekent dat
we de waarde van elke ff kunnen raadplegen.
raadplegen
-> We heben hier een generische parameter n die
vastlegt hoeveel ff’s we hier achtereen zetten. Op
basis van n hebben we dan ook n uitgangen,
uitgangen en 3
ingangen (Clk, enable en Seriële ingang).
-> we zullen nu in de code n ff’s aanmaken.
aanmaken
Hiervoor kunnen we zeer goed gebruiken maken
van het commando generate,
generate waar we simpelweg
met een forfor-lus n identieke structuren zullen
aanmaken die als ingang telkens de uitgang van de
vorige hebben, hun uitgang doorgeven en hu
nandere uitgang als ide uitgang van het systeem
stellen met een 3state-buffer. Dit is veel beter dan
de code die hieronder staat :

We zien dat we voor de 1ste ff een iets ander
moeten doen dan voor de anderen : conditioneel

HardwareHardware-simulatie met VHDL
1) Gebeurtenisgedreven simulatie
Een groot voordeel van VHDL is dat we eens dat we ons ontwerp hebben ingegeven,
ingegeven we het virtueel
kunnen testen in de tijd en zijn werking kunnen simuleren.
simuleren Hierdoor kunnen we onvoorziene fouten
ontdekken en corrigeren. We zullen hierbij signalen simuleren en kijken hoe de schakeling daarop
regeert.
 We zouden dit kunnen doen door signalen
signalen aan te leggen en continu de uitgangen te bereken (bijv.
per fs of een andere zeer klein tijdsinterval). Dit is echter nodeloos veel rekenwerk aangezien in veel
van die intervallen de uitgang niet verandert.
 We kunnen dat oplossen met ‘event‘event-driven’ simulatie
simulatie :
 Wanneer we een signaal een nieuwe waarde toekennen in de code creëert dit een
transactie (het signaal zal dan een nieuwe waarde krijgen op het volgende
simulatietijdstip)
 Wanneer de simulatietijd dan voortgaat naar het nieuwe simulatietijdstip krijgt het singaal
dan effectief zijn nieuwe waarde (signaal is actief tijdens deze deltacyclus)
 Deze toekenning van de nieuwe waarde zal pas een gebeurtenis (‘event’)
(‘event’) veroorzaken
wanneer de nieuwe waarde verschilt van de oude.
oude (dus als er netto verandering optreed in
het circuit)
 Alle uitdrukkingen parallel met die van het event hebben nu een gevoeligheidslijst met
bepaalde variabelen.
variabelen Alleen die die dat signaal op hun lijst hebben worden opnieuw
berekent wanneer er zich een event voordoet.
Dit mechanisme zorgt er enkel voor dat de simulatie versnelt zonder het gesimuleerde gedrag te
wijzigen.
wijzigen Dit is dus een manier om de hoeveelheid rekenwerk te verminderen zonder dat het
gesimuleerde gedrag daardoor wijzigt.
 Implementatie van de simulator : We plannen op voorhand wanneer we welke ingangen zullen
veranderen. Telkens we een ingang veranderen zullen we dan het volgende porgramma doorlopen en
zo de uitgangen berekenen als reactie op de ingangsverandering. Dit programma noemen we de
Delta-cyclus. Wanneer we deze cyclus afgewerkt hebben verhogen we de simulatietijd tot de
volgende verandering van de ingangen.Dus per gewijzigde ingang doen we :

Voorbeeld : we zullen nu de simulatie van
een SR-FF (set-reset flip-flop) bespreken.
-> de setset-reset
reset ff heeft 2 ingangen set A en
reset B en 2 uitgangen die elkaars inverse
zijn. De uitgang Q blijft behouden wanneer
Set en reset zijn, kan veranderen op de klok
naar 1 als Set=1 of naar 0 als Reset=1.
-> we realiseren dit met 2 NAND-poorten.
 We zullen nu de deltadelta-cyclus voor de
simulatie van de code van de SRff opstellen 2
simulatietijdstippen uitwerken :
- T1 en T2 zijn de 2 simulatiesimulatie-tijdstippen
waarop er ingangen veranderen. Beide zijn
aanvankelijk 1, op T1 wordt A=0 en op T2
veranderen ze beide.
 Voor T1 :
1. Plaats uitdrukkingen met ingangsgebeurtenissen in PEQ
Hier reageert enkel NAND 1 direct op verandering in A
Deltacyclus 1
2. Voer uitdrukkingen in PEQ uit en onthoud uitgangen
3. Pas uitgangen aan : We zien dat Qn veranderd van 0->1
4. Voeg uitdrukkingen met gebeurtenissen toe aan PEQ : We
zien dat NAND2 zal veranderen door de verandering van Qn
Deltacyclus 2
2. Voer uitdrukkingen in PEQ uit en onthoud uitgangen
3. Pas uitgangen aan : We zien dat Q verander van 1->0
4. Voeg uitdrukkingen met gebeurtenissen toe aan PEQ : We
zien dat NAND1 zou kunnen veranderen door Q
Deltacyclus 3
2. Voer uitdrukkingen in PEQ uit en onthoud uitgangen
3. Pas uitgangen aan : We zien dat het veranderen van Q geen effect meer op NAND1 en we
moeten dus geen uitgangen meer moeten aanpassen. Er zullen dus ook geen componenten
meer zijn die zullen veranderen en dus geen nieuwe uitdrukkingen voor de PEQ
4. Geen uitdrukkingen voor PEQ: T1 deltacyclus-convergentie : We gaan naar T2

 Voor T1 : We zien dat beide A en B van waarde veranderen
1. Plaats uitdrukkingen met ingangsgebeurtenissen in PEQ :
Daar A en B beide veranderen zullen ok beide NAND1 en
NAND2 veranderen.
Deltacyclus 1
2. Voer uitdrukkingen in PEQ uit en onthoud uitgangen : We zien
dat B op 0 valt en dat heeft direct invloed op Q die naar 1 stijgt.
A valt ook, maar moet op de reactie van Q wachten om ook Qn
te veranderen, dus voorlopig verandert enkel Q en niet Qn
3. Pas uitgangen aan : We zien dat Q veranderd van 0->1
4. Voeg uitdrukkingen met gebeurtenissen toe aan PEQ : We zien
dat door de verandering van Q NAND1 zal veranderen
Deltacyclus 2
2. Voer uitdrukkingen in PEQ uit en onthoud uitgangen
3. Pas uitgangen aan : We zien dat Qn verandert van 1->0
4. Voeg uitdrukkingen met gebeurtenissen toe aan PEQ : een
verandering van Qn zou invloed kunnen hebben op NAND2
Deltacyclus 3
2. Voer uitdrukkingen in PEQ uit en onthoud uitgangen
3. Pas uitgangen aan : We zien dat het veranderen van Qn geen effect meer op NAND2 en we
moeten dus geen uitgangen meer moeten aanpassen. Er zullen dus ook geen componenten
meer zijn die zullen veranderen en dus geen nieuwe uitdrukkingen voor de PEQ
4. Geen uitdrukkingen voor PEQ: T2 deltacyclus-convergentie : We gaan naar T3 enz.

2) Beschrijving tijdsgedrag
Wanneer we het tijdsgedrag van een schakeling willen onderzoeken,
onderzoeken zullen we op de signalen
golfvorm (‘waveform’) moeten aanbrengen om zo de reactie van de schakeling in zijn uitgangen te
bekijken. De golfvormen worden dus toegekend wordt aan een signaal.
signaal We zullen deze golfvormen
maken door transacties te plannen op een constant signaal (we zullen een constant signaal (1 of 0)
producteren dat op vooropgestelde tijdstippen zal veranderen van 1 naar 0 of omgekeert).
omgekeert
 Deze transacties worden gepland met waarde
een waarde expression op een
tijdsstip
tijdsstip = a_time + huidige simulatietijd
(default a_time = 0 fs). We zullen dus wachten tot a_time na de systeemtijd om een
vooropgestelde waarde toe te kennen aan een signaal.
 delay_mechanism geldt enkel voor het
eerste element;
element de andere hebben altijd een
transportvertraging (tijd die het duurt voor
de toekenning die ervoor komen)

 Vertragingsmechanismen :
-> de transportvertraging ‘transport’ is de tijd die het duurt om van de ingang naar de uitgang
te geraken door de schakeling, dus de tijd nodig om te schakelen (kritisch pad)
-> inertievertraging ‘[[reject reject_time] inertial]’ is de vertraging ten gevolge van de inertie
van het systeem t.g.v. de capaciteit en inductantie van de verbindingen : We zullen dus een
inertietijd instellen zodat de variaties op de pulsen door de spaciteit en inductantie op de
verbindigen te tijd krijgen om te verdwijnen
voorbeeld : wanneer we een golfvorm a willen toekennen aan een signaal y :
- wanneer we transport toepassen zien we dat y telkens 3 seconden na a veranderd.
veranderd We zien
dat dan elke verandering in a wel doorgegeven wordt
- wanneer we geen transport gebruiken en gewoon after 3 ns gebruiken,
gebruiken zien we dat y met a
verander,
verander maar dat dat niet meer het geval
is wanneer een verandering in a minder
dan 3ns duurt
duurt.
urt Dit komt door de inertie
van het systeem. A zal op minder dna 3 ns
niet voldoende gedaalt zijn om y mee te
kunnen laten dalen voor a weer stijgt.

3) Testbank
We testen het ontwerp van een schakeling op logische correctheid door aan de ingangen
representatieve
representatieve stimuli aan te leggen en te controleren of de uitgangen de correcte waarden op het
juiste ogenblik vertonen.
 We gebruiken daarvoor een VHDL ‘testbank’ op het hoogste hiërarchisch niveau van een
ontwerp. Deze creëert dan een instantie van het ‘Design
Design Under Test’,
Test’ voert stimuli toe aan de
ingangen van DUT, controleert de uitgangen ervan
door ze te analyseren,
analyseren (bijv. “assertion”- of “report”-uitdrukkingen)
of door ze als golfvorm te visualiseren.
visualiseren
Vermits dit het hoogste niveau is, heeft de test-instantie zelf geen ingangen of uitgangen!
uitgangen
Voorbeeld van een MUX-testbank :

HardwareHardware-synthese met VHDL
1) Synthetiseerbare VHDL
Wanneer we VHDLVHDL-code schrijven is het uiteindelijke doel om deze zo optimaal mogelijk om te
zetten naar hardware
hardware.
VDHL-programma een syntheseprogramma (‘hardware
dware Daarvoor heeft elk VDHLcompiler’) die de VHDLVHDL-beschrijving omzet in een structurele beschrijving op lager niveau
(poorten/cellen). Op RTLRTL-niveau is deze omzetting goed gesupporteerd (comilers kunnen goed code
op RTL-niveau omzetten tot poorten), maar synthese van hoger niveau is (nog altijd?) te complex
voor de meeste programma’s.
 De VDHLVDHL-programma’s verschillen in de subsets van VHDL die ze aankunnen.
aankunnen Elk programma
kan namelijk niet alle VHDLVHDL-code omzetten.
bv. IEEE 1076.6 is standaard voor VHDL RTL-synthese = grootste gemene deler,
bijv. in de 1999-versie is alleen VHDL-87 toegelaten
 De programma’s genereren bij elk ontwerp informatie i.v.m. tijdsgedrag.
tijdsgedrag Ze maken daarvoor
automatisch zelf testprogramma’s
testprogramma’s die de reële werking nabootsen.
nabootsen De reële vertragingen worden
ingecalculeerd met :
-> Een waveform kan enkel een expression zijn:
delay_mechanism of after is niet toegelaten
-> Een wait for wordt genegeerd
 De compilers zullen ook zoveel mogelijk synthese
toepassen op de code om zo het aantal poorten te
vermindere
verminderen. Wanneer we bv. hardware willen
ontwikkelen voor een chip die ingangen vergelijkt.
vergelijkt Hij
moet 0 geven wanneer alle ingangen gelijk zijn, en 1 als
minstens 1 van de ingangen verschilt van de anderen. We
beschrijven dit in de volgende programma-code.
Wanneer dit omzetten naar een ontwerp op poortniveau
kunnen we een waterval van poorten krijgen. Dit kan
echter veel efficiënter.
efficiënter We verwachten van de compiler
dat hij dit soort vereenvoudigingen zelf zal uitvoeren.

 Een sequentieel voorbeeld waar de compiler niet voor het meest optimale zal kiezen en waar we
dus zelf verantwoodelijk zijn voor het zoeken van de optimale keuze.
keuze In dit sequentiële voorbeeld
moeten we bv. opgeletten voor verschil signaal/variabele, want als we hier teveel signalen gebruiken
hebben we een veel duurdere schakeling :
-> In dit geval hebben we P als signaal gedefiniëert,
hetgeen niet de bedoeling is (niet optimaal is). We
hebben hier meerbepaald een ff teveel,
teveel en P hoeft
helemaal geen signaal te zijn want we gebruiken
hem alleen intern in het proces. Een extra probleem
is dat er een extra vertraging op P zit (1 klokcyclus)
-> We kunnen dus beter van P een variabele maken.
P wordt dan direct doorgegeven aan de OR-poort en
zo is ook de vertaging minder.

 Toegelaten datatypes bij de synthese naar hardware : we hebben alleen verbindingen in hardware
die ofwel 0 ofwel 1 kunnen zijn. We hebben dus alleen types die daarop neekomen :
bit, boolean, std_[u]logic
Wanneer we meerdere bits samen gebruiken in de vorm van meerdere parallelle verbindingen
kunnen we groepen van hardware bits vormen :
-> integer & subtypes : een integer kan voorgestelt worden als een groep bits
bv. type addr is range -64 to 63; is een getal dat met gebruik van 2’s complement
een groep van 7 bits vormt
-> opsommingen (ook als gedefinieerd door gebruiker) waarbij we dus een variabele een eindige
verzameling van waarden kunnen geven die we zelf vooropstellen : we moeten dan gewoon de
waarden in die verzameling coderen tot een bitcode om deze voor te stellen in hardware. Deze
codering kan verschillen van programma tot programma
bv. enum_encoding attribuut:
attribuut waar we de verschillende toestanden van een FMS
automatisch coderen in volgorde
bv. expliciete
xpliciete codering van elke waarde:
constant reset: bit_vector := "000"; …
constant output: bit_vector := "110";
We kunnen uiteraard ook vectoren van bovenstaande voorstellen wanneer we ze groeperen.
groeperen

 Verdere beperkingen die zich voordoen wanneer we in hardware
hardware werken en waar we dus
rekening mee moeten houden bij de omzetting :
 We kunnen niet alle waarden uit de std_logic gebruiken;
gebruiken enkel deze : '1'of'H', '0'of'L', 'Z'
Waarbij we 'Z' genereren met een 3-state buffer Y <= A when Enable else 'Z';
 We kunnen geen initiële waarde voor signalen toekennen bij het opstarten
 Enkel “for”“for”-lussen zijn toegelaten: om een lus te kunnen ontvouwen moet aantal iteraties
vooraf bij het ontwerp gekend zijn. Voorwaardelijke lussen kunnen niet gemaakt worden.
worden
 Bij sequentiële
sequentiële schakelingen :
-> Flankgevoelige synchrone schakelingen kunnen enkel gebruikt worden in de twee
vormen die hierna besproken worden. Ander gebruik van “wait” is niet toegelaten!
-> Niveaugevoelige synchrone schakelingen zijn minder gesupporteerd
-> Asynchrone
Asynchrone schakelingen kunnen niet gemaakt worden (niet gesupporteerd)
er bestaan enkel synchrone schakelingen
 We kunnen slechts op 2 manieren een flankgevoelige synchrone schakeling maken :

2) VHDLVHDL-synthese verbeteren
Een VHDLVHDL-code herschrijven kan het resultaat na synthese sterk beïnvloeden :
 Een synthese-programma kan alleen maar proberen te begrijpen wat met de code bedoeld
werd: het weet niet wat essentieel is en wat een gevolg is van de schrijfstijl?
Het progamma wee niet of het bv een FF i.p.v. een latch mag gebruiken?
 Een programma kan zich niet bewust zijn van alle mogelijke implementaties.
implementaties Het is
onmogelijk om alle mogelijke manieren van impelementeren af te gaan.
Bv. We kunnen best zelf op zoek gana naar de meest optimale toestandscodering
 Een programma kan niet alle reële beperkingen in rekening brengen.
brengen Een schakeling kan
door vele factoren anders reageren dat door de compiler niet voorzien kan worden
Vermogen, grootte, fan-out, tijdsgedrag (slechts te schatten), …
 De auteur kan verkeerde
verkeerde veronderstellingen maken i.v.m. de beschikbare hardware
Bv. Gebruik van een asynchrone set hardware die niet aanwezig is
De mogelijkheden van het syntheseprogramma en de schrijfstijl van de code bepalen het uiteindelijke
resultaat!
resultaat

 Een voorbeeld waar een verschil in geschreven code resulteert in een verschillend hardwarehardwareontwerp,
ontwerp waarbij het van de interpretatie van het programma afhangt wet de beste optie is : Wanneer
we aan de hand van een 2bit Select-signaal een keuze moeten maken tussen 3 ingangen, kunnen we
dit op 2 manieren doen :
 We kunnen dit doen met een “if”“if”-constructie
of met toekenning van conditionele signalen :
deze methode heeft een ingebouwde prioriteit
die al dan niet gewenst kan zijn. We hebben
hier twee 22-1MUXen nodig;
 We kunnen ook een “case”
case”case”-uitdrukking of
toekenning van geselecteerde signalen
gebruiken, hetgeen meestal resulteert in
eenvoudigere hardware,
hardware maar waar de prioriteit
wegvalt.
 Een ander voorbeeld is ‘Resource
Resource sharing’ waar we een bepaalde bron voor
verschillende
verschillende bewerkingen gebruiken. Stel dat we een getal A willen optellen bij een
ander getal. Dat ander getal is B of C, en we hebben een selectie-ingang om te kiezen
tussen beide. We kunnen dit uitvoeren met het volgende stukje code :

Dit lijkt zeer goed,
goed maar in hardware zelf zien we dat deze manier van implementatie
niet optimaal is.
is De meeste compilers zullen dit (enkel binnen éénzelfde proces)
omvormen tot de volgende code.
code Dit lijkt helemaal niet beter in code, maar is wel
veel beter in hardware.
hardware We hebben namelijk een opteller minder nodig hetgeen
resulteert in een ofwel goedkopere ofwel snellere schakeling.

3) Vertaling naar een ASMASM-kaart
één ASMASM-blok komt overeen met één toestand.
toestand
één toestand komt overeen met alles wat in een
proces gebeurt tussen twee opeenvolgende “wait
until”s.
until”s
Elke toestand bevat iets van alle processen die in
dezelfde klokcyclus actief zijn.

Een ASMASM-variabele is een register en is in
VHDL een variabele of een signaal,
signaal waarvan
de waarde langer dan 1 klokcyclus bewaar
bewaard
blijft. Het verschil tussen een signaal en een
variabele is dat de variabele enkel
beschikbaar is en gebruikt wordt in het
proces zelf als een soort tussenresultaat.
tussenresultaat (zie hiernaast)
Alles wat uit het process als resultaat moet komen is een signaal :

4) SyntheseSynthese-aspecten voor Xilinx: overdraagbaarheid ↔ performantie
Xilinx is zo een synthesesynthese-programma dat VHDL-code kan omzetten tot een hardware-ontwerp.
Sommige beperkingen van Xilinx zijn gekend,
gekend andere kunnen vastgelegd worden door de gebruiker :
 Automatische synthese van o.a. klokbuffers om de fan-out van het kolksignaal groter te maken
 Dikwijls is de defaultdefault-codering oneone-hot omdat dit overeen komt met de CLBCLB-structuur;
structuur maar de
codering kan in VHDL ook aangegeven worden met het attribuut enum_encoding
enum_encoding,
coding waar de
gebruiker dus zelf de codering van de toestanden kan kiezen
Extra componenten waar Xilinx over beschikt : Extra hardware (vermenigvuldiger, …), LogiCOREmodules, inclusief RAM en I/O-buffer, eventueel met pull-up/down weerstand

