
Deel 2Deel 2Deel 2Deel 2            Digitale electronica en processorenDigitale electronica en processorenDigitale electronica en processorenDigitale electronica en processoren    
 

Hfdst Hfdst Hfdst Hfdst 5555) ) ) ) NietNietNietNiet----programmeerbare processorenprogrammeerbare processorenprogrammeerbare processorenprogrammeerbare processoren    
 

Een nietnietnietniet----programmeerbare processorprogrammeerbare processorprogrammeerbare processorprogrammeerbare processor is een FSDMFSDMFSDMFSDM (finite state 

machine with datapath). Hij bestaat uit een datapaddatapaddatapaddatapad voor de 

berekeningenberekeningenberekeningenberekeningen (bewerkingen) en een controllercontrollercontrollercontroller die het datapad 
zegt wanneer welke berekeningwelke berekeningwelke berekeningwelke berekening op welke datawelke datawelke datawelke data moet worden 

uitgevoerduitgevoerduitgevoerduitgevoerd. Voor een niet-programmeerbare processor voert de 

controller altijd hetzelfde programmaaltijd hetzelfde programmaaltijd hetzelfde programmaaltijd hetzelfde programma uit (algoritme).  
 

FSDMFSDMFSDMFSDM    
 

1)1)1)1) DatapadDatapadDatapadDatapad  

 
Het datapaddatapaddatapaddatapad voert op commandocommandocommandocommando van de controllecontrollecontrollecontrollerrrr bewerkingenbewerkingenbewerkingenbewerkingen 
uit op data die hij binnenkrijgtdata die hij binnenkrijgtdata die hij binnenkrijgtdata die hij binnenkrijgt en stuurt de resultaten weer naar resultaten weer naar resultaten weer naar resultaten weer naar 

buitenbuitenbuitenbuiten. Hij bestaat uit 3 delen : 

1) Functionele eenhedenFunctionele eenhedenFunctionele eenhedenFunctionele eenheden (FU) die datamanipulatiesdatamanipulatiesdatamanipulatiesdatamanipulaties 
uitvoeren: ALU, vermenigvuldiger, rotator, comparator, 

…Deze voeren effectief de bewerkignebewerkignebewerkignebewerkignennnn uit 

2) Tijdelijk geheugenTijdelijk geheugenTijdelijk geheugenTijdelijk geheugen  voor tussenresultaten : register(bank), 
FIFO’s, … Deze zijn de directe geheugensdirecte geheugensdirecte geheugensdirecte geheugens waaruit de data 

voor de bewerkingen in- en uitgehaald wordt. 

3) VerbindingenVerbindingenVerbindingenVerbindingen : bussen met multiplexers & 3multiplexers & 3multiplexers & 3multiplexers & 3----state buffersstate buffersstate buffersstate buffers 

om alle data naar de juisdata naar de juisdata naar de juisdata naar de juiste plaatste plaatste plaatste plaats te brengen en om de  
juiste bewerkingen uit te voeren. 

De externe dataexterne dataexterne dataexterne data wordt opgeslagenopgeslagenopgeslagenopgeslagen in tijdelijk geheugen, daarna stelt de controllercontrollercontrollercontroller de verbindingenverbindingenverbindingenverbindingen in 

om in de functionele eenhedenfunctionele eenhedenfunctionele eenhedenfunctionele eenheden de juiste bewerkingjuiste bewerkingjuiste bewerkingjuiste bewerking op de juiste datajuiste datajuiste datajuiste data uit te voeren, en daarna worden 
de resultaten verwerktresultaten verwerktresultaten verwerktresultaten verwerkt.  

 

Constructie van het datapad Constructie van het datapad Constructie van het datapad Constructie van het datapad : 

� elke variabele & constantevariabele & constantevariabele & constantevariabele & constante komt overeen met een registerregisterregisterregister 

� elke operatoroperatoroperatoroperator komt overeen met een functionele eenheidfunctionele eenheidfunctionele eenheidfunctionele eenheid 

� maken van de verbindingenverbindingenverbindingenverbindingen :  
- registeruitgangen verbonden met de ingangen van de functionele eenheden 

- de uitgangen van de functionele eenheden moeten weer naar de registeringangen 

We gebruiken hiervoor MUX MUX MUX MUX (multiplexen) of bussenbussenbussenbussen met 3-state buffers als meerdere 
uitgangen verbonden zijn aan één ingang 

� Wanneer we een algalgalgalgoritmeoritmeoritmeoritme ontleden moeten we onderscheid 

maken tussen de controlecontrolecontrolecontrole----commando’scommando’scommando’scommando’s en de bewerkingbewerkingbewerkingbewerking----

commando’s.commando’s.commando’s.commando’s. De controle-commando’s zijn voor de controllercontrollercontrollercontroller, de 

bewerkingen voor het datapaddatapaddatapaddatapad. We moeten het datapad zo 

ontwerpen dat het alle vereiste bewerkingen kan maken. 



� We werken het vorige voorbeeldvorige voorbeeldvorige voorbeeldvorige voorbeeld uit :  
We willen op een uitgang yuitgang yuitgang yuitgang y de som van 2 keer 2 keer 2 keer 2 keer     

data op de ingang xdata op de ingang xdata op de ingang xdata op de ingang x. We hebben dan 4 toestanden4 toestanden4 toestanden4 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 SUMregister dat de som SUMregister dat de som SUMregister dat de som SUM bijhoud en een optelleroptelleroptelleropteller 
die telkens de ingang optelt bij de waarde in het 

register en dat terug in het register steekt. Aan de 

uitganguitganguitganguitgang hangen we buffersbuffersbuffersbuffers zodat we de uitgang 

aan en uit kunnen zetten.  
De controllercontrollercontrollercontroller moet dit proces coördinerencoördinerencoördinerencoördineren en heeft 3 commando3 commando3 commando3 commando----signalen : Reset, Load en Outsignalen : Reset, Load en Outsignalen : Reset, Load en Outsignalen : Reset, Load en Out.  

ResetResetResetReset reset het register wanneer we opnieuw beginnen (SUM=0). LoadLoadLoadLoad beveelt een bewerking : we 

tellen som op bij de ingang x en stoppen het in het register. OutputOutputOutputOutput beveelt dat de output klaar is om 
getoond te worden.  

 

� Een 2de voorbeeld2de voorbeeld2de voorbeeld2de voorbeeld : een algoritmealgoritmealgoritmealgoritme dat het aantal 1aantal 1aantal 1aantal 1----tjestjestjestjes 
telttelttelttelt in een reeks bits (woord). We hebben hiervoor een 

variabele OCntvariabele OCntvariabele OCntvariabele OCnt die het aantal telttelttelttelt, een DataDataDataData die de invoerinvoerinvoerinvoer 

voorstelt, en een MaskMaskMaskMask die zegt wat we zoeken. We doen 
dan zolang we invoer hebben het volgende :  

We vergelijken data met Maskvergelijken data met Maskvergelijken data met Maskvergelijken data met Mask en steken dat in TempTempTempTemp (is 1 

wanneer er een 1 in Data stond). We tellentellentellentellen dan TempTempTempTemp op 

bij de teller OCntOCntOCntOCnt en nemen een nieuwe datanieuwe datanieuwe datanieuwe data----bitbitbitbit.  
Opmerkingen over de codeOpmerkingen over de codeOpmerkingen over de codeOpmerkingen over de code :  

�  ParallelleParallelleParallelleParallelle (‘concurrente’) beschrijving van de commando’sbeschrijving van de commando’sbeschrijving van de commando’sbeschrijving 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 programmaBelangrijk verschil met software programmaBelangrijk verschil met software programmaBelangrijk verschil met software 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 

� CompromisCompromisCompromisCompromis mogelijk: snelheid/performantie snelheid/performantie snelheid/performantie snelheid/performantie ↔↔↔↔ kostprijs kostprijs kostprijs kostprijs. Hoe sneller en beter de uitvoer van 

het algoritme hoe duurder 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



ImplementatieImplementatieImplementatieImplementatie van het voorbeeld 2 :  
Elke variabelevariabelevariabelevariabele is een registerregisterregisterregister met daaraan een busbusbusbus:  

� bus 1 is DataDataDataData 

� bus 2 is OCntOCntOCntOCnt.  
� bus 3 is MaskMaskMaskMask.  

� bus 4 is TempTempTempTemp. 

Onder de bussen staan alle nodige operatiesoperatiesoperatiesoperaties :  
� een vergelijkingvergelijkingvergelijkingvergelijking met 0 (om de lus te evalueren) 

� een ANDANDANDAND om Mask en Data te vergelijken en  

in Temp te stoppen 

� een AddAddAddAdd om OCnt en Temp op te tellen en  

in OCnt te stoppen 

� een SSSShifthifthifthift 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 controllercontrollercontrollercontroller :         

Heeft deze keer 6 toestanden6 toestanden6 toestanden6 toestanden :  
� WaitWaitWaitWait : we wachten op een signaal s dat 1 wordt wanneer we mogen beginnen 

tellen en wanneer er dus input is 

� LoadLoadLoadLoad : we laden de nodige variabelen Data, Ocnt en Mask (zie algoritme) 

� CompCompCompComp : we vergelijken de Data met nul. Afhankelijk of data 0 is doen we 2 
verschillende dingen :  

� is DataDataDataData niet gelijk aanniet gelijk aanniet gelijk aanniet gelijk aan 0000 (dan is Data 1) dan gaan we over naar TempTempTempTemp en we steken 

in Temp het resultaat van Data AND Mask. Daarna doen we UpdateUpdateUpdateUpdate, hetgeen de 2de 
lijn van het algoritme uitvoert.  We gaan terug naar Comp achteraf. 

� is DataDataDataData wel gelijk aan 0wel gelijk aan 0wel gelijk aan 0wel gelijk aan 0, dan is het woord 1’tjes afgelopen en beginnen we beginnen we beginnen we beginnen we 

opnieuwopnieuwopnieuwopnieuw. We tonen dan het resultaat op de uitganguitganguitganguitgang Out. 
 

We kunnen de implementatieimplementatieimplementatieimplementatie van het datapaddatapaddatapaddatapad nog wel optimaliserenoptimaliserenoptimaliserenoptimaliseren :  

� we gebruiken 1 resultaatbus1 resultaatbus1 resultaatbus1 resultaatbus ⇒ de ALUALUALUALU 
(Aritmische logische eenheid die het resultaat 

berekent) & de shiftershiftershiftershifter kunnen dan niet tegelijk niet tegelijk niet tegelijk niet tegelijk 

gebruiktgebruiktgebruiktgebruikt 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 operandbussen2 i.p.v. 4 operandbussen2 i.p.v. 4 operandbussen2 i.p.v. 4 operandbussen ⇒ dit 

omdat o.a. Compare & ALUCompare & ALUCompare & ALUCompare & ALU dezelfde datadezelfde datadezelfde datadezelfde data 
gebruiken. We hebben eigenlijk gewoon maar eigenlijk gewoon maar eigenlijk gewoon maar eigenlijk gewoon maar 

2 bussen2 bussen2 bussen2 bussen tegelijk nodig. 

� 8 registers8 registers8 registers8 registers (de register file) met 1 schrijf1 schrijf1 schrijf1 schrijf---- en  en  en  en 
2 leespoorten2 leespoorten2 leespoorten2 leespoorten : kan zijn data op de 2 operand-

bussen zetten. 

� InportInportInportInport enkel bruikbaarbruikbaarbruikbaarbruikbaar via registerbankregisterbankregisterbankregisterbank : de 
data wordt eerst opgeslagen in een 

registerbank voor ze verwerkt wordt.  



� De communicatiecommunicatiecommunicatiecommunicatie tussen de controllercontrollercontrollercontroller en het 
datadatadatadatapadpadpadpad gebeurt via instructiewoordeninstructiewoordeninstructiewoordeninstructiewoorden. Elke 

klokcyclusklokcyclusklokcyclusklokcyclus stuurt de controllercontrollercontrollercontroller een vast aantal vast aantal vast aantal vast aantal 

bitsbitsbitsbits naar het datapad. Op voorhand is vastgelegd 
welke aan te sturen componentwelke aan te sturen componentwelke aan te sturen componentwelke aan te sturen component welke 

controlebitscontrolebitscontrolebitscontrolebits nodig heeft en waarwaarwaarwaar die in het 

codewoordcodewoordcodewoordcodewoord staan. Bij aankomstaankomstaankomstaankomst in het datapad 
wordt het instructiewoord in stukken gekaptin stukken gekaptin stukken gekaptin stukken gekapt en 

gaat elke bitelke bitelke bitelke bit naar desbetreffende component. desbetreffende component. desbetreffende component. desbetreffende component.     

    
� een geheugensteungeheugensteungeheugensteungeheugensteun (‘mnemonic’) voor bitpatronenbitpatronenbitpatronenbitpatronen van (deel van) instructiewoordinstructiewoordinstructiewoordinstructiewoord, bijv. ADD 

maakt het herkennenherkennenherkennenherkennen van de instructiewoorden eenvoudiger en duideenvoudiger en duideenvoudiger en duideenvoudiger en duidelijkerelijkerelijkerelijker.... 

 

� De groottegroottegroottegrootte van het codewoord kan verminderdverminderdverminderdverminderd worden omdat sommige operatiessommige operatiessommige operatiessommige operaties niet 
tegelijkertijdtegelijkertijdtegelijkertijdtegelijkertijd 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 beperkingenExtra beperkingenExtra beperkingenExtra beperkingen qua parallellismeparallellismeparallellismeparallellisme zijn mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk, maar dit resulteert in een ggggrotere rotere rotere rotere 

uitvoeringstijduitvoeringstijduitvoeringstijduitvoeringstijd. 

 
 

2222)))) ControllerControllerControllerController  
 
    Sneller ontwerp voor grote FSMSneller ontwerp voor grote FSMSneller ontwerp voor grote FSMSneller ontwerp voor grote FSM    

 

De standaard FSMstandaard FSMstandaard FSMstandaard FSM----controllercontrollercontrollercontroller ziet er als volgt uit : 
We hebben een aantal ff’saantal ff’saantal ff’saantal ff’s die de toestandtoestandtoestandtoestand waarin 

we zijn onthouden. Op basis van de uitgangenuitgangenuitgangenuitgangen van 

die ff’sff’sff’sff’s en de ingangeningangeningangeningangen berekenen we de uitgangenuitgangenuitgangenuitgangen 

(output-logic, eventueel voor datapad) en de 

volgende toestandvolgende toestandvolgende toestandvolgende toestand (next state logic) die dan in de 

ff’s wordt gestoken. 
 



� Voor FSMD’s hertekenenFSMD’s hertekenenFSMD’s hertekenenFSMD’s hertekenen we dit wanneer we met grotere schakelingengrotere schakelingengrotere schakelingengrotere schakelingen werken :  
We hebben  ingangeningangeningangeningangen  CICICICI (controle-ingangen van de gebruiker) en  

       SSSSSSSS (status-signalen van het datapad).  

We hebben  uitgangenuitgangenuitgangenuitgangen CSCSCSCS (controle-signalen voor de gebruiker) en  
       COCOCOCO (controle uitgangen die het datapad besturen). 

De toestandtoestandtoestandtoestand wordt bijgehoudenbijgehoudenbijgehoudenbijgehouden in een toestandsregister toestandsregister toestandsregister toestandsregister 

SRegSRegSRegSReg. Deze heeft voor n toestandenn toestandenn toestandenn 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 statenext statenext statenext state (die dan in het register wordt 

geladen op de volgende klok) en de 2 uitgangende 2 uitgangende 2 uitgangende 2 uitgangen.   

 
 

 

 
 

 

 
 

We kunnen enige wijzigingen enige wijzigingen enige wijzigingen enige wijzigingen aanbrengen om het geheel sneller of goedkopersneller of goedkopersneller of goedkopersneller of goedkoper te maken :  

 
1) CombinatieCombinatieCombinatieCombinatie van oneoneoneone----hot coderinghot coderinghot coderinghot codering (eenvoudig ontwerp en 

beperkte logica) en straightforwardstraightforwardstraightforwardstraightforward codering (weinig ff’s) :  

We slagen de toestanden opslagen de toestanden opslagen de toestanden opslagen de toestanden op in ff’s in de vorm van 

straightforwardstraightforwardstraightforwardstraightforward, en ontledenontledenontledenontleden die dan in een logische bloklogische bloklogische bloklogische blok tot oneoneoneone----
hothothothot----uitgangen.uitgangen.uitgangen.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) DikwijlsDikwijlsDikwijlsDikwijls volgen de toestanden mekaar volgen de toestanden mekaar volgen de toestanden mekaar volgen de toestanden mekaar 

onvoorwaardelijkonvoorwaardelijkonvoorwaardelijkonvoorwaardelijk opopopop, op een paar uitzonderingen na :  
de volgende toestandvolgende toestandvolgende toestandvolgende toestand is dan de vorige + 1vorige + 1vorige + 1vorige + 1. We kunnen 

dan een laadbare tellerlaadbare tellerlaadbare tellerlaadbare teller gebruiken als toestandsregister. 

De ‘Next state logic’ wordt dan eenvoudiger: we moet 

enkel nog de conditionele voorwaardenconditionele voorwaardenconditionele voorwaardenconditionele voorwaarden bepalen om 

over te gaanover te gaanover te gaanover te gaan naar de volgende toestand, en niet meer de niet meer de niet meer de niet meer de 

volgende toestandvolgende toestandvolgende toestandvolgende toestand zelf. 

 
 

 

 
 



3) Soms bevat een toestandsdiagramma een aantal toestanden die aantal toestanden die aantal toestanden die aantal toestanden die 
veveveverschillende keren herhaaldrschillende keren herhaaldrschillende keren herhaaldrschillende keren herhaald wordt (subroutinessubroutinessubroutinessubroutines). De 

terugkeertoestandterugkeertoestandterugkeertoestandterugkeertoestand (= toestand na het subroutine-einde) is echter 

slechts gekendslechts gekendslechts gekendslechts gekend op het moment van uitvoeringmoment van uitvoeringmoment van uitvoeringmoment van uitvoering. Hiervoor kunnen 
we handig een LIFO gebruikenLIFO gebruikenLIFO gebruikenLIFO gebruiken. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
� Alle 3 de wijzigen tesamenAlle 3 de wijzigen tesamenAlle 3 de wijzigen tesamenAlle 3 de wijzigen tesamen :  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

� De implementatieimplementatieimplementatieimplementatie van de next statenext statenext statenext state en de output logicoutput logicoutput logicoutput logic kan gebeuren met een 
minimale ANDminimale ANDminimale ANDminimale AND----OROROROR implementatie volgens karnaughkarnaughkarnaughkarnaugh, of met een micorprogrammamicorprogrammamicorprogrammamicorprogramma----

controlecontrolecontrolecontrole (een ROM-geheugen met waarheidstabel die gewoon de tabel volgt) 

 
 

 



2222)))) TijdsgedragTijdsgedragTijdsgedragTijdsgedrag  
 

    Interactie datapad Interactie datapad Interactie datapad Interactie datapad ---- controller controller controller controller    

 
Er zit altijd 1 klokperiode1 klokperiode1 klokperiode1 klokperiode vertragingvertragingvertragingvertraging tussen de twee delen van twee delen van twee delen van twee delen van 

synchrone systemensynchrone systemensynchrone systemensynchrone systemen. Neem nu de lus : op een eerste klokflankeerste klokflankeerste klokflankeerste klokflank 

doen we een bewerkingbewerkingbewerkingbewerking op data. Pas op de volgende klokflankvolgende klokflankvolgende klokflankvolgende klokflank 
kunnen we de testtesttesttest (om door te gaan met de lus) uitvoeren, want 

dan pas zijn we zeker dat alle bewerkingen uitgevoerdzeker dat alle bewerkingen uitgevoerdzeker dat alle bewerkingen uitgevoerdzeker dat alle bewerkingen uitgevoerd zijn. Eens de 

test gebeurtest gebeurtest gebeurtest gebeurdddd is, moeten we weer op de volgende klokflank wachtenop de volgende klokflank wachtenop de volgende klokflank wachtenop de volgende klokflank wachten 
om een volgende bewerkingvolgende bewerkingvolgende bewerkingvolgende bewerking uit te voeren. Elke bewerking duurt 

dus in totaal 2 klokflankenin totaal 2 klokflankenin totaal 2 klokflankenin totaal 2 klokflanken.  

� We kunnen dit samenvattensamenvattensamenvattensamenvatten als elke volgende toestandelke volgende toestandelke volgende toestandelke volgende toestand is functie van de vorigefunctie van de vorigefunctie van de vorigefunctie van de 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 klokflanken2 klokflanken2 klokflanken2 klokflanken zijn dus het resultaat van de construtie datapadconstrutie datapadconstrutie datapadconstrutie datapad----controllercontrollercontrollercontroller. Op de eerste 

klokflank schakelt de controller, dan het datapad, dan weer controller, enz. 
 

Om deze vertraging te vermijdenvertraging te vermijdenvertraging te vermijdenvertraging te vermijden (wanneer dat echt nodig is) kunnen we 2 dingen doen :  

� Laat de controllercontrollercontrollercontroller rrrreagereneagereneagereneageren in dezelfde klokperiodedezelfde klokperiodedezelfde klokperiodedezelfde klokperiode als zijn ingangeningangeningangeningangen :  
  we krijgen dan een inputgebaseerde controller 

� Laat datapad reagerendatapad reagerendatapad reagerendatapad reageren in dezelfde klokperiodedezelfde klokperiodedezelfde klokperiodedezelfde klokperiode als zijn controlesignalencontrolesignalencontrolesignalencontrolesignalen :  

  we moeten dan asynchrone controle-signalen gebruiken (LD, reset, … )  
Let opLet opLet opLet op voor terugkoppelingen voor terugkoppelingen voor terugkoppelingen voor terugkoppelingen: er bestaat gevaar op doorrimpelen! 

 

 

 

 

    Kritisch padKritisch padKritisch padKritisch pad    

 
Het kritische pad is hier het langste combinatorisch padlangste combinatorisch padlangste combinatorisch padlangste combinatorisch pad dat afgelegd moet worden door signalen 

tussen 2 klokflankentussen 2 klokflankentussen 2 klokflankentussen 2 klokflanken in beide delen samenbeide delen samenbeide delen samenbeide delen samen. Voorbeeld zie tekening. 



Beschrijving Beschrijving Beschrijving Beschrijving van een algoritmevan een algoritmevan een algoritmevan een algoritme    
 

1)1)1)1) ToestandToestandToestandToestand----actieactieactieactie----tabeltabeltabeltabel  
 
Een toestandtoestandtoestandtoestand----actieactieactieactie----tabeltabeltabeltabel beschrijft in functie van de huidige toestandin functie van de huidige toestandin functie van de huidige toestandin functie van de huidige toestand de volgende toestandvolgende toestandvolgende toestandvolgende toestand (vanuit de 

ingangen), de uitgangenuitgangenuitgangenuitgangen en de DatapadactiviteitenDatapadactiviteitenDatapadactiviteitenDatapadactiviteiten. Zo’n tabel is vaak zeer onoverzichtelijkonoverzichtelijkonoverzichtelijkonoverzichtelijk 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 inkortenaldus enigszins inkortenaldus enigszins inkortenaldus enigszins inkorten en vereenvoudigenvereenvoudigenvereenvoudigenvereenvoudigen :  

het geheel wordt een compacte voorstelling van de toestandstabelcompacte voorstelling van de toestandstabelcompacte voorstelling van de toestandstabelcompacte voorstelling van de toestandstabel. 

� conditionele tabelconditionele tabelconditionele tabelconditionele tabel: niet alle ingangscombinaties worden vermeld, we vermelden alleen de 

voorwaarden om naar de alle mogelijke toestanden over te gaan 

� voor elke actievoor elke actievoor elke actievoor elke actie geven we alleen veralleen veralleen veralleen veranderinganderinganderingandering van variabelevariabelevariabelevariabele aan, en niet de standniet de standniet de standniet de stand van allealleallealle 
variabelen (de meeste blijven toch gewoon constant) 

 

 



2222)))) ASM schemaASM schemaASM schemaASM schema  
 

Een ASMASMASMASM----chartchartchartchart (algoritmic state machine chart) is een visuele voorstellingvisuele voorstellingvisuele voorstellingvisuele voorstelling van de toestandtoestandtoestandtoestand----actieactieactieactie----

tabel dtabel dtabel dtabel die veel overzichtelijkeroverzichtelijkeroverzichtelijkeroverzichtelijker is dan de tabel. De chart heeft als eigenschappeneigenschappeneigenschappeneigenschappen :  
� EenvoudigerEenvoudigerEenvoudigerEenvoudiger tetetete verstaanverstaanverstaanverstaan voor een mens 

� Elke rijElke rijElke rijElke rij in de toestand-actie-tabel komt overeen met een ASMASMASMASM----blokblokblokblok en dus met een toestandtoestandtoestandtoestand. In 

deze toestand worden de ingangen gechecktingangen gechecktingangen gechecktingangen gecheckt, en op basis daarvan beslist naar welke toestand we naar welke toestand we naar welke toestand we naar welke toestand we 
overgaan overgaan overgaan overgaan (nieuwe ASM-blok). De ASM-blok moet ook de uitgangenuitgangenuitgangenuitgangen en de datapaddatapaddatapaddatapad----variabelenvariabelenvariabelenvariabelen 

definiëren voor zijn toestand. 

� Elke ASMASMASMASM----blokblokblokblok bestaat uit één of meerdere ASMéén of meerdere ASMéén of meerdere ASMéén of meerdere ASM----elementenelementenelementenelementen. Er zijn 3 soorten ASM-elementen  
� state boxstate boxstate boxstate 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 boxdecision boxdecision boxdecision box : Vanuit elke toestandVanuit elke toestandVanuit elke toestandVanuit elke toestand moeten we kunnen overgaanovergaanovergaanovergaan naar een 

volgenvolgenvolgenvolgende toestandde toestandde toestandde toestand, waarbij de keuzekeuzekeuzekeuze van de volgende toestand afhangt van 
de statusstatusstatusstatus---- of controlesignalen of controlesignalen of controlesignalen of controlesignalen. Hiervoor dienen deze boxenboxenboxenboxen. Elke box kijkt 

naar één ingangéén ingangéén ingangéén ingang en stelt deze een conditieconditieconditieconditie. Wanneer de ingang voldoet aan deze conditievoldoet aan deze conditievoldoet aan deze conditievoldoet aan deze conditie 

zullen we de pijl 1pijl 1pijl 1pijl 1 volgen, anders pijl 0anders pijl 0anders pijl 0anders pijl 0 (ingang voldoet niet). In elke decision boxelke decision boxelke decision boxelke decision box komt 

dus 1 pijl toe1 pijl toe1 pijl toe1 pijl toe en vertrekken weer 2 pijlenvertrekken weer 2 pijlenvertrekken weer 2 pijlenvertrekken weer 2 pijlen. Er zijn zoveel decision-boxen als er ingangen 
zijn, min het aantal don’t cares. 

� condition boxcondition boxcondition boxcondition box : Na een decision boxdecision boxdecision boxdecision box kan het zijn dat we bepaaldbepaaldbepaaldbepaalde uitgangse uitgangse uitgangse uitgangs----    

of datapadsignalen moeten veranderenof datapadsignalen moeten veranderenof datapadsignalen moeten veranderenof datapadsignalen moeten veranderen. (wanneer we bv overgaan naar een 

nieuwe toestand) Deze toekenning of veranderingtoekenning of veranderingtoekenning of veranderingtoekenning of verandering van signalen gebeurt met 

conditionconditionconditioncondition----boxenboxenboxenboxen. Ze komen dus enkel voor na decisionenkel voor na decisionenkel voor na decisionenkel voor na decision----boxenboxenboxenboxen, zijn aldus afhankelijkafhankelijkafhankelijkafhankelijk van 

de ingangeningangeningangeningangen op die manier en bestaan dus enkel bij inputgebaseerde FSMD’sinputgebaseerde FSMD’sinputgebaseerde FSMD’sinputgebaseerde FSMD’s. Ze zijn enkel 
relevant voor het datapad. 

Deze ASM-blokken stellen hardwarehardwarehardwarehardware voor : alles wat samen in 1 ASMmen in 1 ASMmen in 1 ASMmen in 1 ASM----

blok staat blok staat blok staat blok staat (dus 1 toestand) wordt tegelijkertijd uitgevoerdtegelijkertijd uitgevoerdtegelijkertijd uitgevoerdtegelijkertijd uitgevoerd.  
 

De ASM-blokken moeten aan een aantal voorwaardenaantal voorwaardenaantal voorwaardenaantal voorwaarden voldoen om geldiggeldiggeldiggeldig 

te zijn (om een correcte werking voor te stellen) :  

� In een geldig ASM-blok moet elke combinatie van ingangenelke combinatie van ingangenelke combinatie van ingangenelke combinatie van ingangen tot 

exact 1 volgende toestandexact 1 volgende toestandexact 1 volgende toestandexact 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 uitdrukkingenmeerdere uitdrukkingenmeerdere uitdrukkingenmeerdere uitdrukkingen in één kaderéén kaderéén kaderéén kader staan, worden ze in parallel parallel parallel parallel (tegelijkertijd(tegelijkertijd(tegelijkertijd(tegelijkertijd) 
uitgevoerduitgevoerduitgevoerduitgevoerd. Wanneer we een bepaalde variabele y eerst eerst eerst eerst 

willen berekenenwillen berekenenwillen berekenenwillen berekenen en dan daarmee een andere bdaarmee een andere bdaarmee een andere bdaarmee een andere bewerking ewerking ewerking ewerking 

willen doen,willen doen,willen doen,willen doen, moeten we dit in 2 stappenin 2 stappenin 2 stappenin 2 stappen doen en mogen 
we ze niet samen in 1 kadertje zetten ! 

Vermits de bewerkingen in parallel uitgevoerd worden is hun volgorde onbelangrijkvolgorde onbelangrijkvolgorde onbelangrijkvolgorde onbelangrijk. Dit geldt niet 

alleen voor ASM-elementen maar ook voor een ASM-blok als geheel! 
 

 

 
� We zien verschilverschilverschilverschil tussen INPUTgebaseerdeINPUTgebaseerdeINPUTgebaseerdeINPUTgebaseerde en TOESTANDSgebaseerdeTOESTANDSgebaseerdeTOESTANDSgebaseerdeTOESTANDSgebaseerde ASM-charts. Zoals we 

boven vermeldde conditionboxen enkel voor bij inputgebaseerdeconditionboxen enkel voor bij inputgebaseerdeconditionboxen enkel voor bij inputgebaseerdeconditionboxen enkel voor bij inputgebaseerde ASM’s. Verder zien we dat 

inputgebaseerdeinputgebaseerdeinputgebaseerdeinputgebaseerde meestal minder toestandenminder toestandenminder toestandenminder toestanden en dus minder boxenminder boxenminder boxenminder boxen hebben, maar dat de boxen wel 

ingewikkelderingewikkelderingewikkelderingewikkelder zijn. De werkingwerkingwerkingwerking van beide is wel gelijkgelijkgelijkgelijk, aangezien ze hetzelfde Algoritme uitvoeren.  
 

ToestandsgebaseerdToestandsgebaseerdToestandsgebaseerdToestandsgebaseerd    InputgebaseerdInputgebaseerdInputgebaseerdInputgebaseerd    
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

� Mogelijk probleemMogelijk probleemMogelijk probleemMogelijk probleem : Wanneer we in éénzelfdeéénzelfdeéénzelfdeéénzelfde 
blokblokblokblok eerst een variabele veen variabele veen variabele veen variabele v ververververanderenanderenanderenanderen en die daarna 

nog eens willen gebruikennog eens willen gebruikennog eens willen gebruikennog eens willen gebruiken, is de vraag of we de oude 

of de nieuwe waarde voor v zullen gebruiken voor 
de 2de bewerking. Aangezien alle bewerkingen tegelijkertijdalle bewerkingen tegelijkertijdalle bewerkingen tegelijkertijdalle bewerkingen tegelijkertijd uitgevoerd worden, zullen de 2de maal 2de maal 2de maal 2de maal 

nog steeds zijn oude waarde gebruinog steeds zijn oude waarde gebruinog steeds zijn oude waarde gebruinog steeds zijn oude waarde gebruikenkenkenken 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 uitgevoerdalle bewerkingen tegelijk uitgevoerdalle bewerkingen tegelijk uitgevoerdalle bewerkingen tegelijk uitgevoerd en dus 

zal v zijn oude waarde nog hebbenv zijn oude waarde nog hebbenv zijn oude waarde nog hebbenv 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 voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeld : 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 Links is Links is Links is FOUTFOUTFOUTFOUT : 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 Rechts is Rechts is Rechts is JUISTJUISTJUISTJUIST : 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 oplossenoplossenoplossenoplossen door de hardwarehardwarehardwarehardware----implementatie te veranderenimplementatie te veranderenimplementatie te veranderenimplementatie te veranderen. Voor de 2de 

bewerking takken we dan Data niet aan het registerniet aan het registerniet aan het registerniet aan het register maar na de eerste bewerkingna de eerste bewerkingna de eerste bewerkingna de eerste bewerking af. Dit heet 
chainingchainingchainingchaining. Het duurt wel een klokflank langerklokflank langerklokflank langerklokflank langer ! (zie implementaties boven) 

 

 



Synthese naar hardwareSynthese naar hardwareSynthese naar hardwareSynthese naar hardware    
 

1)1)1)1) BasisprincipesBasisprincipesBasisprincipesBasisprincipes  
 
VertrekkendVertrekkendVertrekkendVertrekkend van een toestandtoestandtoestandtoestand----actactactactieieieie----tabeltabeltabeltabel of een ASMASMASMASM----schemaschemaschemaschema, kunnen we zowiezo een FSMD FSMD FSMD FSMD 

realiserenrealiserenrealiserenrealiseren als volgt: 

� elke variabelevariabelevariabelevariabele komt overeen met een registerregisterregisterregister 
� elke operatieoperatieoperatieoperatie komt overeen met een FUFUFUFU (funtional unit) 

� het gebruikgebruikgebruikgebruik (lezen) van een variabelevariabelevariabelevariabele is een verbindingverbindingverbindingverbinding van een registerregisterregisterregister naar een FUFUFUFU  

� het wijzigenwijzigenwijzigenwijzigen (schrijven) van een variabelevariabelevariabelevariabele is een verbindingverbindingverbindingverbinding van een FUFUFUFU naar een registerregisterregisterregister  
� elke ASMASMASMASM----blokblokblokblok en dus elke rij van de toestand-actie-tabel komt met een toestandtoestandtoestandtoestand van de 

controllercontrollercontrollercontroller overeen. 

 
Dit leidt niet tot een minimale realisatieniet tot een minimale realisatieniet tot een minimale realisatieniet tot een minimale realisatie ! We moeten dus de schakeling die we zo bekomen gaan 

optimaliserenoptimaliserenoptimaliserenoptimaliseren. bv. elke ‘+’ resulteert in een aparte opteller, hetgeen niet echt efficiënt is wanneer we 

die niet allemaal tegelijk nodig hebben. 

 
Deze optimalisatieoptimalisatieoptimalisatieoptimalisatie (of minimalisatie) moeten we doen voor de cocococontrollerntrollerntrollerntroller en het datapaddatapaddatapaddatapad :  

� Voor de controllercontrollercontrollercontroller komt dit neer op het minimalisering FSMminimalisering FSMminimalisering FSMminimalisering FSM----ontwerpontwerpontwerpontwerp (zie vroeger) 

� Voor het datapaddatapaddatapaddatapad zullen we proberen zo weinig mogelijk en zo klein mogelijke onderdelenweinig mogelijk en zo klein mogelijke onderdelenweinig mogelijk en zo klein mogelijke onderdelenweinig mogelijk en zo klein mogelijke onderdelen te 
gebruiken. Dit impliceert dat we zoveel mogelijk compzoveel mogelijk compzoveel mogelijk compzoveel mogelijk compenten herbruikenenten herbruikenenten herbruikenenten herbruiken (voor verschillende 

operaties in verschillende toestanden) : SharingSharingSharingSharing : 

� Register sharingRegister sharingRegister sharingRegister sharing: variabelen die niet tegelijkertijdvariabelen die niet tegelijkertijdvariabelen die niet tegelijkertijdvariabelen die niet tegelijkertijd gebruikt worden kunnen samen een 
registerregisterregisterregister gebruiken. Het hangt van de toestand af welke variabele het register voorstelt, 

en de andere variabele is op dat ogenblik niet gebruikt. 

� Functional unit sharingFunctional unit sharingFunctional unit sharingFunctional unit sharing: eenzelfde FUeenzelfde FUeenzelfde FUeenzelfde FU voert meerdere operatiesmeerdere operatiesmeerdere operatiesmeerdere operaties uit die niet op hetzelfde 
ogenblik gebeuren. Wanneer een aantal verschillende toestandenverschillende toestandenverschillende toestandenverschillende toestanden elke één optellingéén optellingéén optellingéén optelling 

moeten uitvoeren, hebben we genoeg aan één tellergenoeg aan één tellergenoeg aan één tellergenoeg aan één teller die gebruikt kan worden in elke 

toestand. 
� Connection sharingConnection sharingConnection sharingConnection sharing: eenzelfde draadeenzelfde draadeenzelfde draadeenzelfde draad wordt voor meerdere verbindingenmeerdere verbindingenmeerdere verbindingenmeerdere verbindingen gebruikt die 

niet op hetzelfde ogenblikniet op hetzelfde ogenblikniet op hetzelfde ogenblikniet 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 sharingRegister port sharingRegister port sharingRegister port sharing: een registerbankregisterbankregisterbankregisterbank verzamelt meerdere registersregistersregistersregisters waarvan de 

poorten niet tegelijkertijd gebruiktniet tegelijkertijd gebruiktniet tegelijkertijd gebruiktniet tegelijkertijd gebruikt worden. Wanneer we een aantal registersaantal registersaantal registersaantal 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 goedkoperregisterbank, hetgeen kleiner en dus is goedkoperregisterbank, hetgeen kleiner en dus is goedkoperregisterbank, hetgeen kleiner en dus is goedkoper. 

 
Als voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeld van minimalisatie en optimalisatieminimalisatie en optimalisatieminimalisatie en optimalisatieminimalisatie en optimalisatie bespreken we de implementatieimplementatieimplementatieimplementatie van een eenvoudig 

algoritme om de wortel van een kwadratische somwortel van een kwadratische somwortel van een kwadratische somwortel van een kwadratische som SRASRASRASRA te berekenen. (square root aproximation: 

gebruikt om bv het vermogen van een transmissiesignaal te berekenen) : 
 



Het bijbijbijbijbehorende ASMbehorende ASMbehorende ASMbehorende ASM----schemaschemaschemaschema 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.  

 
 

 

 
 

 

 

 
� VariabelenVariabelenVariabelenVariabelen : De levensduurlevensduurlevensduurlevensduur van een variabele is de tijd dat ze bestaattijd dat ze bestaattijd dat ze bestaattijd dat ze bestaat (nodig is) in de schakelingnodig is) in de schakelingnodig is) in de schakelingnodig is) in de schakeling. 

Dit is dus een aantal toestandenaantal toestandenaantal toestandenaantal toestanden beginnend met die waar ze gedefinieerdgedefinieerdgedefinieerdgedefinieerd wordt en eindigend waar ze 

de laatste keer gebruiktlaatste keer gebruiktlaatste keer gebruiktlaatste keer gebruikt wordt. Wat nu belangrijk is is de combinatiecombinatiecombinatiecombinatie van de levensduurlevensduurlevensduurlevensduur van alle alle alle alle 
nodige variabelennodige variabelennodige variabelennodige variabelen, en meer bepaald het maximum aantalmaximum aantalmaximum aantalmaximum aantal variabelen die tegelijkertijd levendtegelijkertijd levendtegelijkertijd levendtegelijkertijd levend zijn (het 

max aantal variabelen in een toestand). We zien dat in vorige schakeling in één toestand maximaal 3 in één toestand maximaal 3 in één toestand maximaal 3 in één toestand maximaal 3 

variabelenvariabelenvariabelenvariabelen voorkomen, en dus hebben we slechts 3 registers3 registers3 registers3 registers nodig voor heel de schakeling. 
 

� FU’s FU’s FU’s FU’s : We zien hetzelfdehetzelfdehetzelfdehetzelfde bij de FU’sFU’sFU’sFU’s. We moeten nooit meer dan 2 nooit meer dan 2 nooit meer dan 2 nooit meer dan 2 

operatiesoperatiesoperatiesoperaties tegelijkertijd uitvoeren in één toestandéén toestandéén toestandéén toestand dus hebben we 
slechts 2 FU’s nodigslechts 2 FU’s nodigslechts 2 FU’s nodigslechts 2 FU’s nodig. Of we kunnen 1 FU nemen die 2 bewerkingen 1 FU nemen die 2 bewerkingen 1 FU nemen die 2 bewerkingen 1 FU nemen die 2 bewerkingen 

ineensineensineensineens kan doen (let wel : hoe meer bewerkingen ineens hoe 

complexer de FU) 

 
� VerbindingenVerbindingenVerbindingenVerbindingen : We zien ook iets analoogsanaloogsanaloogsanaloogs voor de verbindingenverbindingenverbindingenverbindingen. 

We tellen hier weer per toestandper toestandper toestandper toestand de nodige ingangen en uitgangennodige ingangen en uitgangennodige ingangen en uitgangennodige ingangen en uitgangen op 

voor alle bewerkingenalle bewerkingenalle bewerkingenalle bewerkingen van die toestand. We zien dat we in één 
toestand nooit meer dan 4 ingangennooit meer dan 4 ingangennooit meer dan 4 ingangennooit meer dan 4 ingangen en 2 uitgangen2 uitgangen2 uitgangen2 uitgangen tegelijkertijdtegelijkertijdtegelijkertijdtegelijkertijd 

nodig in één toestand. We voorzien dus een ingangsbusingangsbusingangsbusingangsbus met 4 lijnen 

en een uitguitguitguitgangsbusangsbusangsbusangsbus met 2 lijnen. 
 

� verdere Optimaliseringenverdere Optimaliseringenverdere Optimaliseringenverdere Optimaliseringen in de FU’sFU’sFU’sFU’s:  

� BewerkingenBewerkingenBewerkingenBewerkingen die in parallel parallel parallel parallel kunnenkunnenkunnenkunnen gebeuren  gebeuren  gebeuren  gebeuren mogenmogenmogenmogen ook sequentieel uitgevoerdook sequentieel uitgevoerdook sequentieel uitgevoerdook sequentieel uitgevoerd worden, als 
de specificatiesspecificatiesspecificatiesspecificaties dit toelaten. Hiermee verkleinenverkleinenverkleinenverkleinen we het aantal nodige FU’saantal nodige FU’saantal nodige FU’saantal nodige FU’s (meer herbruik). 

� HerschrHerschrHerschrHerschrijfijfijfijf het algoritmealgoritmealgoritmealgoritme om een optimalere implemetatie te kunnen maken, maar we moeten 

wel de specificatiesspecificatiesspecificatiesspecificaties behoudenbehoudenbehoudenbehouden ! voorbeelden van algoritme-aanpassingen :   

- ChainingChainingChainingChaining: zoveel mogelijk bewerkingen na elkaarbewerkingen na elkaarbewerkingen na elkaarbewerkingen na elkaar uitvoeren binnen 1 klokcyclusbinnen 1 klokcyclusbinnen 1 klokcyclusbinnen 1 klokcyclus 

- MulticyclingMulticyclingMulticyclingMulticycling: we laten een FU toe om meer dan 1 klokcyclus te gebruiken voor een meer dan 1 klokcyclus te gebruiken voor een meer dan 1 klokcyclus te gebruiken voor een meer dan 1 klokcyclus te gebruiken voor een 

berekening berekening berekening berekening waardoor ingewikkeldere berekeningen gemaakt kunnen worden 

- PipeliningPipeliningPipeliningPipelining: splitssplitssplitssplits een bewerkingbewerkingbewerkingbewerking op in verschillende onderdelenverschillende onderdelenverschillende onderdelenverschillende onderdelen, die dan ieder 1 ieder 1 ieder 1 ieder 1 
klokcyclusklokcyclusklokcyclusklokcyclus gebruiken. Zo hoeven we niet te multicyclingen 

De verwerkingskrachtverwerkingskrachtverwerkingskrachtverwerkingskracht van de schakeling verhoogtverhoogtverhoogtverhoogt uiteraard met een hogere klokfrequentiehogere klokfrequentiehogere klokfrequentiehogere klokfrequentie en 

wanneer we meer bewerkingenmeer bewerkingenmeer bewerkingenmeer bewerkingen kunnen doen in 1 klokcyclusin 1 klokcyclusin 1 klokcyclusin 1 klokcyclus. 



2222)))) Register Register Register Register sharingsharingsharingsharing  
 

    LinkerrandLinkerrandLinkerrandLinkerrand----algoritmealgoritmealgoritmealgoritme    

 
� We bepalen de levensduurlevensduurlevensduurlevensduur van alle nodige variabelen en de toestandtoestandtoestandtoestand  

waarin ze aangemaaktaangemaaktaangemaaktaangemaakt worden 

� We sorterensorterensorterensorteren de lijst op vorige dingen 
� We creërencreërencreërencreëren nu telkens een registerregisterregisterregister, we gebruiken dat voor zoveelzoveelzoveelzoveel    

mogelijk nietmogelijk nietmogelijk nietmogelijk niet----overlappende variabelenoverlappende variabelenoverlappende variabelenoverlappende variabelen (volgens de lijst), schrappenschrappenschrappenschrappen  

alle voorziene variabelen van de lijst en nemen een volgend registervolgend registervolgend registervolgend register. 
De bedoeling is dat we zo zo weinig moglijk registerszo weinig moglijk registerszo weinig moglijk registerszo weinig moglijk registers krijgen door elk 

register zoveel mogelijk te gebruikenzoveel mogelijk te gebruikenzoveel mogelijk te gebruikenzoveel mogelijk te gebruiken.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Dit geeft volgende implementatieimplementatieimplementatieimplementatie :  

 

 

 

 

� Deze implementatieimplementatieimplementatieimplementatie kan echter nog beternog beternog beternog beter : naast het kleinst aantal kleinst aantal kleinst aantal kleinst aantal 
registersregistersregistersregisters zullen we ook zoeken naar het kleinste aantal MUXkleinste aantal MUXkleinste aantal MUXkleinste aantal MUX----poortenpoortenpoortenpoorten. Er 

zijn namelijk voor het minimale aantal registers nog verschillende verschillende verschillende verschillende 

implementatiesimplementatiesimplementatiesimplementaties mogelijk, en daaruit zullen we nu de eenvoudigste haleneenvoudigste haleneenvoudigste haleneenvoudigste 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. 

 

� ImpactImpactImpactImpact van het samenvoegensamenvoegensamenvoegensamenvoegen van FU’sFU’sFU’sFU’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 patstpatstpatstpatstellingellingellingelling (‘deadlock’) is typisch een probleem van gekoppelde optimaliseringentypisch een probleem van gekoppelde optimaliseringentypisch een probleem van gekoppelde optimaliseringentypisch een probleem van gekoppelde optimaliseringen. OplossingOplossingOplossingOplossing: 
� Optimaliseer eersteersteersteerst wat het meest oplevertmeest oplevertmeest oplevertmeest oplevert en maakt hierbij een schattingschattingschattingschatting van de andereandereandereandere 

optimaliseringen 

�Optimaliseer dan de andere aspectenandere aspectenandere aspectenandere aspecten en itereer tot een bevreditereer tot een bevreditereer tot een bevreditereer tot een bevredigend resultaatigend resultaatigend resultaatigend resultaat bereikt is 



� Wat brengt het meest op: het samenvoegen van registers of van bewerkingensamenvoegen van registers of van bewerkingensamenvoegen van registers of van bewerkingensamenvoegen van registers of van bewerkingen? 
  � MeestalMeestalMeestalMeestal het samenvoegen van registersregistersregistersregisters: 

- Er zijn meer variabelen dan FU’smeer variabelen dan FU’smeer variabelen dan FU’smeer variabelen dan FU’s 

- Het samenvoegen van FU’sFU’sFU’sFU’s resulteert meestal in een duurdere FUduurdere FUduurdere FUduurdere FU dan ieder van de FU’s 
afzonderlijk, wat niet het geval is bij registersniet het geval is bij registersniet het geval is bij registersniet het geval is bij registers 

- Het is gemakkelijkergemakkelijkergemakkelijkergemakkelijker om te schattenschattenschattenschatten welke bewerkingenbewerkingenbewerkingenbewerkingen kunnen samengenomensamengenomensamengenomensamengenomen 

worden dan welke registers 
  � SomsSomsSomsSoms het samenvoegen van FU’sFU’sFU’sFU’s 

- Als slechtsslechtsslechtsslechts één soort FUéén soort FUéén soort FUéén soort FU gebruikt/aanwezig is 

- Als de kostprijkostprijkostprijkostprijssss van een registerregisterregisterregister verwaarloosbaar is t.o.v. de kostprijs van een FUverwaarloosbaar is t.o.v. de kostprijs van een FUverwaarloosbaar is t.o.v. de kostprijs van een FUverwaarloosbaar is t.o.v. de kostprijs van een FU 
-> in een FPGA is het register aan de FU-uitgang gratis 

 

 

Gebruik van een compatibiliteitsgraafGebruik van een compatibiliteitsgraafGebruik van een compatibiliteitsgraafGebruik van een compatibiliteitsgraaf    
 

Om de zoektocht naar het kleinst aantal registerskleinst aantal registerskleinst aantal registerskleinst aantal registers te combinerencombinerencombinerencombineren met MUXMUXMUXMUX----reductiereductiereductiereductie, maken we 

gebruik van de methode van de compatibiliteitsgraafcompatibiliteitsgraafcompatibiliteitsgraafcompatibiliteitsgraaf : 
� Stel een compatibiliteitsgraafcompatibiliteitsgraafcompatibiliteitsgraafcompatibiliteitsgraaf op 

� SplitsSplitsSplitsSplits ze met het maxmaxmaxmax----cut algoritmecut algoritmecut algoritmecut algoritme 

In het SRASRASRASRA----voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeld maken we de volgende schattingvolgende schattingvolgende schattingvolgende schatting van samenvoegen FU’s: 
- Combineer de twee maxtwee maxtwee maxtwee max----bewerkingenbewerkingenbewerkingenbewerkingen in éénéénéénéén 

- Combineer de optellingoptellingoptellingoptelling en de aftrekkingaftrekkingaftrekkingaftrekking in één adderéén adderéén adderéén adder----subtractorsubtractorsubtractorsubtractor 

 
De compatibiliteitsgraafcompatibiliteitsgraafcompatibiliteitsgraafcompatibiliteitsgraaf bestaat uit drie delendrie delendrie delendrie delen: 

� Knopen (‘nodes’)Knopen (‘nodes’)Knopen (‘nodes’)Knopen (‘nodes’): dit zijn de variabelen (elke variabele is een knoop) 

� IncompatibiliteitsrandenIncompatibiliteitsrandenIncompatibiliteitsrandenIncompatibiliteitsranden: tussen knopen die onverenigbaar (niet samen te voegen) zijn omdat 

ze een overlappende levensduur hebben. 
� PrioriteitsrandenPrioriteitsrandenPrioriteitsrandenPrioriteitsranden: 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 opsplitsenopsplitsenopsplitsenopsplitsen : verdeelverdeelverdeelverdeel de graaf in het kleinst aantal kleinst aantal kleinst aantal kleinst aantal 
groepengroepengroepengroepen van verenigbare knopenverenigbare knopenverenigbare knopenverenigbare knopen zodat het totale gewichttotale gewichttotale gewichttotale gewicht van alle groepen samen maximaalalle groepen samen maximaalalle groepen samen maximaalalle groepen samen maximaal is.  

Het totale gewichttotale gewichttotale gewichttotale gewicht van een groepgroepgroepgroep is de somsomsomsom van alle prioriteitsrandenprioriteitsrandenprioriteitsrandenprioriteitsranden binnenin de groep.  

We zullen dit visueelvisueelvisueelvisueel doen (implementaties van algoritmes hiervoor zouden ons te ver leiden) 
= max-cut graph partition 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

� ImplementatieImplementatieImplementatieImplementatie na graaf-analyse :  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



� KostprijsberekeningKostprijsberekeningKostprijsberekeningKostprijsberekening :  
- Kostprijs van een 1111----bit registerbit registerbit registerbit register met CECECECE en asynchroneasynchroneasynchroneasynchrone presetpresetpresetpreset of clearclearclearclear :  

 ½ CLB / 8 poorten / 38 tors½ CLB / 8 poorten / 38 tors½ CLB / 8 poorten / 38 tors½ CLB / 8 poorten / 38 tors    

- Kostprijs van 1----bit MUXbit MUXbit MUXbit MUX : zie tabel  
 

 

 
- In een FPGAFPGAFPGAFPGA komt er na elke MUXna elke MUXna elke MUXna elke MUX een gratis registergratis registergratis registergratis register 

  

 KostprijsberekeningKostprijsberekeningKostprijsberekeningKostprijsberekening voor een 32323232----bit datapadbit datapadbit datapadbit datapad : 
� Originele FSMDOriginele FSMDOriginele FSMDOriginele FSMD (geen optimalisering): 

� 11 registers11 registers11 registers11 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 registersNa samenvoegen registersNa samenvoegen registersNa samenvoegen registers: 

� 1 register1 register1 register1 register van 32 bits met een 4444----totototo----1111 MUXMUXMUXMUX 
- 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 register1 register1 register1 register van 32 bits met een 5555----totototo----1111 MUXMUXMUXMUX 

- (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 register1 register1 register1 register van 32 bits met een 2222----totototo----1111 MUXMUXMUXMUX 

- 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 

 

OptimaliseringenOptimaliseringenOptimaliseringenOptimaliseringen beïnvloeden elkaarbeïnvloeden elkaarbeïnvloeden elkaarbeïnvloeden 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.  



3333)))) FunctionalFunctionalFunctionalFunctional----unit sharing : bewerkingen samenvoegenunit sharing : bewerkingen samenvoegenunit sharing : bewerkingen samenvoegenunit sharing : bewerkingen samenvoegen 
 

� Het samenvoegensamenvoegensamenvoegensamenvoegen van bewerkingenbewerkingenbewerkingenbewerkingen is het vervangvervangvervangvervangen van FU’sen van FU’sen van FU’sen van FU’s die 

niet tegelijkertijd gebruiktniet tegelijkertijd gebruiktniet tegelijkertijd gebruiktniet tegelijkertijd gebruikt worden door een FUeen FUeen FUeen FU die de 
functionaliteit van beidefunctionaliteit van beidefunctionaliteit van beidefunctionaliteit van beide verwezenlijkt en met een MUXMUXMUXMUX aan zijn 

ingangeningangeningangeningangen om te kiezen welke data verwerkt worden op welke wijze. 

� we kunnen dit doen voor identieke FU’sidentieke FU’sidentieke FU’sidentieke FU’s (bijv. 2 × MAX) waar 
we dan de functionaliteitfunctionaliteitfunctionaliteitfunctionaliteit nietnietnietniet moeten uitbereidenuitbereidenuitbereidenuitbereiden en er gewoon één kunnen schrappenéén kunnen schrappenéén kunnen schrappenéén kunnen schrappen, en we 

kunnen dit doen voor gelijkaardige FU’sgelijkaardige FU’sgelijkaardige FU’sgelijkaardige FU’s (bijv. ADD & SUBTRACT) waar we dan met een kleine kleine kleine kleine 

uitbereiding uitbereiding uitbereiding uitbereiding van de functionaliteit van de functionaliteit van de functionaliteit van de functionaliteit van de FU beide bewerkingen kunnebeide bewerkingen kunnebeide bewerkingen kunnebeide bewerkingen kunnen doenn doenn doenn doen. 
� We zullen dit enkel doenenkel doenenkel doenenkel doen wanneer de nieuwe combinatienieuwe combinatienieuwe combinatienieuwe combinatie FU & MUX goedkopergoedkopergoedkopergoedkoper is dan de 

originele oplossingoriginele oplossingoriginele oplossingoriginele oplossing van 2 FU’s! 

� Het samenvoegensamenvoegensamenvoegensamenvoegen van FU’sFU’sFU’sFU’s beïnvloedtbeïnvloedtbeïnvloedtbeïnvloedt uiteraard de totale MUXtotale MUXtotale MUXtotale MUX----kostkostkostkost    

� Wanneer we 2 niet2 niet2 niet2 niet----tegelijkertijdtegelijkertijdtegelijkertijdtegelijkertijd uitgevoerde gelijke bewerkinguitgevoerde gelijke bewerkinguitgevoerde gelijke bewerkinguitgevoerde gelijke bewerkingenenenen (bv. 2 keer max) willen 
verenigen in een één FUverenigen in een één FUverenigen in een één FUverenigen in een één FU (één keer max), en wanneer beide bewerkingenbeide bewerkingenbeide bewerkingenbeide bewerkingen datadatadatadata uit hetzelfde hetzelfde hetzelfde hetzelfde 

registerregisterregisterregister halen, dan hebben we zelfs helemaal geen MUX nodighelemaal geen MUX nodighelemaal geen MUX nodighelemaal geen MUX nodig aan de ingangen om de data te 

kiezen aangezien die toch telkens uit dezelfde regiaangezien die toch telkens uit dezelfde regiaangezien die toch telkens uit dezelfde regiaangezien die toch telkens uit dezelfde registerssterssterssters komt. Vandaar het belang om een goeie goeie goeie goeie 
keuze keuze keuze keuze te maken bij welke variabelewelke variabelewelke variabelewelke variabele we in welke registerswelke registerswelke registerswelke registers steken.  

 

� We kunnen ook voor het samenvoegen van bewerkingensamenvoegen van bewerkingensamenvoegen van bewerkingensamenvoegen van bewerkingen het maxmaxmaxmax----cut algoritmecut algoritmecut algoritmecut algoritme van de 
comatibiliteitsgraafcomatibiliteitsgraafcomatibiliteitsgraafcomatibiliteitsgraaf toepassen voor de FU’s :  

� KnopenKnopenKnopenKnopen : deze stellen nu de bewerkingenbewerkingenbewerkingenbewerkingen voor 

� IncompatibiliteitsrandenIncompatibiliteitsrandenIncompatibiliteitsrandenIncompatibiliteitsranden : twee bewerkingen 
die in eenzelfde toestand gebruikteenzelfde toestand gebruikteenzelfde toestand gebruikteenzelfde toestand gebruikt worden 

kunnen niet samen te voegen en zijn dus 

incompatibelincompatibelincompatibelincompatibel 

� PrioriteitsrandenPrioriteitsrandenPrioriteitsrandenPrioriteitsranden : twee of meer bewerkingen 

die door eenzelfde (nieuwe) FUdie door eenzelfde (nieuwe) FUdie door eenzelfde (nieuwe) FUdie door eenzelfde (nieuwe) FU kunnen uitguitguitguitgevoerdevoerdevoerdevoerd worden zijn compatibelcompatibelcompatibelcompatibel. Het gewichtgewichtgewichtgewicht van 

deze compatibele combinatie is gelijk aan de winst in kostprijswinst in kostprijswinst in kostprijswinst in kostprijs door het samenvoegensamenvoegensamenvoegensamenvoegen van de  van de  van de  van de 

tweetweetweetwee. 
 

� We zullen nu elke elke elke elke compatibelecompatibelecompatibelecompatibele    combinatiecombinatiecombinatiecombinatie van bewerkingenbewerkingenbewerkingenbewerkingen uit het voorbeeld uitwerkenuitwerkenuitwerkenuitwerken en 

uitrekenenuitrekenenuitrekenenuitrekenen welke besbesbesbesparingparingparingparing    ons dat oplevert oplevert oplevert oplevert bij het verenigen in één FU (= het gewicht). 
 A)A)A)A) Effect van het samennemen samennemen samennemen samennemen van de 2 max 2 max 2 max 2 max----bewerkingenbewerkingenbewerkingenbewerkingen:   

� KostprijsKostprijsKostprijsKostprijs van een MAXMAXMAXMAX----bewerkingbewerkingbewerkingbewerking op 1 bit1 bit1 bit1 bit :  

1CLB / 8 poorten / 32 transistors 

WerkingWerkingWerkingWerking : beide ingangen worden van elkaar van elkaar van elkaar van elkaar 

afgafgafgafgetrokkenetrokkenetrokkenetrokken en we zetten het tekentekentekenteken om in een 

bit 0 wanneer positief en 1 wanneer negatief. 

Een MUX selecteertMUX selecteertMUX selecteertMUX selecteert dan a a a a als grootstegrootstegrootstegrootste 
wanneer het verschil positiefpositiefpositiefpositief is en bbbb als 

grootstegrootstegrootstegrootste wanneer het verschil negatiefnegatiefnegatiefnegatief is.  

� De 2 max-bewerkingen halen beide hun datadatadatadata uit 
dezelfde registersdezelfde registersdezelfde registersdezelfde registers, waardoor een muxmuxmuxmux voor het 

selecteren van de data niet nodigniet nodigniet nodigniet 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 transistorsbesparing van 1CLB / 8 poorten / 32 transistorsbesparing van 1CLB / 8 poorten / 32 transistorsbesparing van 1CLB / 8 poorten / 32 transistors 



B)B)B)B) We kunnen ook beide maxbeide maxbeide maxbeide max----operatioperatioperatioperatieseseses kunnen 
samennemen met het nemen van de absoabsoabsoabsolute waardelute waardelute waardelute waarde.  

� KostprijsKostprijsKostprijsKostprijs van een ABSABSABSABS----bewerkingbewerkingbewerkingbewerking op 1 bit1 bit1 bit1 bit :  

½ CLB (wegens ‘carry-chain’) / 6 poorten / 32 tors 
WerkingWerkingWerkingWerking absabsabsabs----bewerkingbewerkingbewerkingbewerking : We voorzien zowel 

de gewone waardegewone waardegewone waardegewone waarde van een getal a als de 

inverseinverseinverseinverse ervan, en selecterenselecterenselecterenselecteren dan gewoon via een 
MUXMUXMUXMUX op basis van het teken welke de positieve 

waarde is die de absolute waarde voorstelt. Deze 

opbouw is redelijk analoogredelijk analoogredelijk analoogredelijk analoog aan die van een maxmaxmaxmax-
bewerking.  

� RealisartieRealisartieRealisartieRealisartie van de maxmaxmaxmax---- & abs & abs & abs & abs---- FU FU FU FU :  

We voeren een variabele MAXvariabele MAXvariabele MAXvariabele MAX/ABS* /ABS* /ABS* /ABS* in, 

die voor 1111 de functie max(R1,R2)max(R1,R2)max(R1,R2)max(R1,R2) uitvoert en voor 0000 de functie abs(R2)abs(R2)abs(R2)abs(R2). 
Ingangen R1 en R2Ingangen R1 en R2Ingangen R1 en R2Ingangen R1 en R2 worden dan door de FU verwerkt volgens de gekozen 

functie tot 1 uitgang F1 uitgang F1 uitgang F1 uitgang F. In de figuur staat de uitwerking voor 1 bit. Centraal 

staat de Full AdderFull AdderFull AdderFull Adder, die zijn ingangen opgeteldingangen opgeteldingangen opgeteldingangen opgeteld presenteert op uitgang S. Om 
deze om te vormen tot een aftrekkingaftrekkingaftrekkingaftrekking, zullen we 

ingang R2 inverterenR2 inverterenR2 inverterenR2 inverteren. De carrycarrycarrycarry wordt doorgegevendoorgegevendoorgegevendoorgegeven 

naar de volgende bit-eenheid. De ingang R1ingang R1ingang R1ingang R1 wordt 
gecombineerdgecombineerdgecombineerdgecombineerd met MAX/ABS*MAX/ABS*MAX/ABS*MAX/ABS* zodat die 0 wordt 

wanneer we de abs-bewerking willen. Uiteindelijk 

staat er een MUXMUXMUXMUX die selecteertselecteertselecteertselecteert wat er naar de 
uitganguitganguitganguitgang gaat. (originele ingangen R1 en R2 of de som 

S van de FA). In de waarheidstabelwaarheidstabelwaarheidstabelwaarheidstabel staat wat we 

wanneer selecteren, in functiefunctiefunctiefunctie van de functieselectiefunctieselectiefunctieselectiefunctieselectie----ingangingangingangingang en de vorige RRRR2222 en SSSS. 

� Kostprijs per bit Kostprijs per bit Kostprijs per bit 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 besparingbesparingbesparingbesparing van  
    0,5 CLB / 11 poorten / 34 tors0,5 CLB / 11 poorten / 34 tors0,5 CLB / 11 poorten / 34 tors0,5 CLB / 11 poorten / 34 tors 

 

C) C) C) C) Realisatie van een absabsabsabs---- en een min en een min en een min en een min----bewerkingbewerkingbewerkingbewerking samen :  
WerkingWerkingWerkingWerking MINMINMINMIN----bewerkingbewerkingbewerkingbewerking : is eigenlijk 

volledig analoog aan die van een max-

bewerking 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. 

� RealisartieRealisartieRealisartieRealisartie van de minminminmin---- & abs & abs & abs & abs---- FU FU FU FU is eveneens volledig analoogvolledig analoogvolledig analoogvolledig analoog aan het vorige, evenals de 

kostprijs van 2CLB’s / 11 poorten / 62 torskostprijs van 2CLB’s / 11 poorten / 62 torskostprijs van 2CLB’s / 11 poorten / 62 torskostprijs van 2CLB’s / 11 poorten / 62 tors.  

� KostenbesparingKostenbesparingKostenbesparingKostenbesparing bij het vervangen van een min- en abs- bewerking door een FU die beide 

combineert : -0.5 CLB / 3 poorten / 2 tors0.5 CLB / 3 poorten / 2 tors0.5 CLB / 3 poorten / 2 tors0.5 CLB / 3 poorten / 2 tors 
We zien dat het niet altijd even goedniet altijd even goedniet altijd even goedniet altijd even goed is deze minimalisering door te voeren : op gebied van 

poorten en transistorspoorten en transistorspoorten en transistorspoorten en transistors is er een minime winstminime winstminime winstminime winst, maar op gebiedgebiedgebiedgebied van CLB’sCLB’sCLB’sCLB’s kost deze 

‘minimalisering’ een halve CLB extrahalve CLB extrahalve CLB extrahalve CLB extra (appart 1.5 CLB, tesamen 2 CLB). Wanneer we dit 
realiseren op een FPGAFPGAFPGAFPGA, kunnen we dus beter de 2 apparte functiesbeter de 2 apparte functiesbeter de 2 apparte functiesbeter de 2 apparte functies gebruiken !  



D) RealisatieD) RealisatieD) RealisatieD) Realisatie van een Adder en een SubstractorAdder en een SubstractorAdder en een SubstractorAdder en een Substractor :  
� Prijs opopopoptellertellertellerteller : ½ CLB / 5 poorten / 36 tors 

� Prijs aftrekkeraftrekkeraftrekkeraftrekker : 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 FASFASFASFAS (full adders substractor) : ½ CLB / 6 poorten / 48 tors 
een FAS is een combinatiecombinatiecombinatiecombinatie van de 2 vorige2 vorige2 vorige2 vorige. Aangezien het verschilverschilverschilverschil 

tussen optelling en aftrekking alleen een invertorinvertorinvertorinvertor is op de 2de 

ingang, zorgen we voor een instelbare invertorinstelbare invertorinstelbare invertorinstelbare invertor : een XORXORXORXOR 
waarmee we kunnen kiezenkiezenkiezenkiezen tussen optellen of aftrekken.  

� In het geval van dit voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeld moeten is de datadatadatadata voor de eerste eerste eerste eerste 

ingangingangingangingang verschillendverschillendverschillendverschillend voor de optelling en doptelling en doptelling en doptelling en deeee aftrekking aftrekking 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 torswinst van 0,5 CLB / 2 poorten / 14 torswinst van 0,5 CLB / 2 poorten / 14 torswinst van 0,5 CLB / 2 poorten / 14 tors 

 

E)E)E)E) RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie van een AdderAdderAdderAdder en een MaxMaxMaxMax----bewerkingbewerkingbewerkingbewerking : 
In de vorige implementaties vorige implementaties vorige implementaties vorige implementaties van de 

MaxMaxMaxMax----bewerkingbewerkingbewerkingbewerking werd gebruik 

gemaakt van een Full AdderFull AdderFull AdderFull Adder om aan 
de hand van het tekentekentekenteken van de 

bewerking het mmmmaximumaximumaximumaximum van 2 

getallen te selecteren. Daar deze Full Full Full Full 

Adder toch al beschikbAdder toch al beschikbAdder toch al beschikbAdder toch al beschikbaaaaarararar is, kunnen we hem met een 
minimale inspanningminimale inspanningminimale inspanningminimale inspanning perfect benuttenbenuttenbenuttenbenutten om gewone AddAddAddAdd----

operatie te verwezelijkenoperatie te verwezelijkenoperatie te verwezelijkenoperatie te verwezelijken. We voegen dan een ingang ingang ingang ingang 

M/A*M/A*M/A*M/A* toe die voor 0000 de somsomsomsom van de 2 ingangen realiseert op 
de uitgang, en voor 1111 het maximummaximummaximummaximum van de 2 ingangen.  

� KostprijsKostprijsKostprijsKostprijs :  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 abs1 abs1 abs1 abs----, 2 max, 2 max, 2 max, 2 max---- en 1 add en 1 add en 1 add en 1 add----opertieopertieopertieopertie samenvoegen tot 1 FU1 FU1 FU1 FU,  

kunnen we daar een winstwinstwinstwinst uithalen van 1111    CLB / 14 poorten / 54 torsCLB / 14 poorten / 54 torsCLB / 14 poorten / 54 torsCLB / 14 poorten / 54 tors 
We houden hierbij rekening uit welke registers de datauit welke registers de datauit welke registers de datauit welke registers de data voor de functie moet komen en 

dus welke MUXenMUXenMUXenMUXen we moeten gebruiken om telkens de juistejuistejuistejuiste datadatadatadata bij de juistejuistejuistejuiste functiefunctiefunctiefunctie 

te brengen. 



F)F)F)F) We kunnen dit nog meer uitbereiden tot een FU 
die absabsabsabs----, max, max, max, max----, add, add, add, add---- en sub en sub en sub en sub----bewerkingenbewerkingenbewerkingenbewerkingen uitvoerd : 

� Ook hier is de basisbasisbasisbasis van al 

deze operatiesoperatiesoperatiesoperaties het optellen 
met een FullFullFullFull AdderAdderAdderAdder. We 

bereiden uit met een XORXORXORXOR om 

aftrekkingenaftrekkingenaftrekkingenaftrekkingen mogelijk te 
maken en met een MUXMUXMUXMUX om 

de datadatadatadata voor de eerst ingang te 

kiezenkiezenkiezenkiezen. We hebben dan een FUFUFUFU  
met 4444 verschillendeverschillendeverschillendeverschillende bewerkingenbewerkingenbewerkingenbewerkingen.  

 

� In ons ontwerp moet afhankelijkafhankelijkafhankelijkafhankelijk van welkewelkewelkewelke functiefunctiefunctiefunctie we uitvoeren het 

resultaatresultaatresultaatresultaat naar een anderanderanderander registerregisterregisterregister gestuurt worden. Elke functie heeft dus zijn 
eigeneigeneigeneigen oplossingsregisteroplossingsregisteroplossingsregisteroplossingsregister en dus schrijvenschrijvenschrijvenschrijven we dat ook zo in de vergelijkingenvergelijkingenvergelijkingenvergelijkingen van 

de bewerkingen.  

� Kostprijs per bitKostprijs per bitKostprijs per bitKostprijs per 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)H)H)H) Volledig analoge resultaten voor het combineren van 

een minminminmin----, een abs, een abs, een abs, een abs---- en en en en een sub een sub een sub een sub---- operatieoperatieoperatieoperatie    met een winst 

van ----0.50.50.50.5 CLB / 7 CLB / 7 CLB / 7 CLB / 7 poorten /  poorten /  poorten /  poorten / 28282828    torstorstorstors.  
Op een FPGAFPGAFPGAFPGA is dit werderom geen geen geen geen 

goed ideegoed ideegoed ideegoed idee, voor een eigen ontworpeneigen ontworpeneigen ontworpeneigen ontworpen 

chip welwelwelwel aangezien we aanzienlijk wat 

poorten en trs uitsparen. Vooral het 
combineren van absabsabsabs---- en sub en sub en sub en sub gaat goed 

omdat deze exact dezelfde hardwaredezelfde hardwaredezelfde hardwaredezelfde hardware----componentencomponentencomponentencomponenten 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 combinatiesNiet alle combinatiesNiet alle combinatiesNiet alle combinaties zijn onderzochtonderzochtonderzochtonderzocht, maar we nemen aan dat die geen extra winst opleverendie geen extra winst opleverendie geen extra winst opleverendie geen extra winst opleveren 

 

� Het maxmaxmaxmax----cut algoritmecut algoritmecut algoritmecut algoritme is minder gminder gminder gminder geschikteschikteschikteschikt als de winst van de combinatie van 3 knopen verschilt 

van de som van de winsten van 2 knopen! 

 
� Nu blijven enkel de shiftshiftshiftshift----operatiesoperatiesoperatiesoperaties nog over om te combinerencombinerencombinerencombineren met de 

anderen. Dit is echter niet zinvolniet zinvolniet zinvolniet zinvol omdat shift-operaties gratisgratisgratisgratis zijn (ze kosten niets 

omdat er geen poorten of tors voor nodig zijn). 
 



De ideale combinatie ideale combinatie ideale combinatie ideale combinatie van FU’sFU’sFU’sFU’s hangt nu af van de het niveauniveauniveauniveau waarop we de chip ontwerpenontwerpenontwerpenontwerpen:  
� FPGAFPGAFPGAFPGA : minimaal aantal CLB’sminimaal aantal CLB’sminimaal aantal CLB’sminimaal aantal 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) 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

� GateGateGateGate----arrays : minimaal aantal poortenarrays : minimaal aantal poortenarrays : minimaal aantal poortenarrays : minimaal aantal poorten. Mogelijkheid 1: (ABS & MIN), (ABS & MAX & MAX & 
ADD & SUB), (>>3), (>>1): kost 24 poorten, winst 23 poorten 

 

� CMOS : minimaal aantal tor’sCMOS : minimaal aantal tor’sCMOS : minimaal aantal tor’sCMOS : minimaal aantal tor’s. Mogelijkheid 1: (ABS & MIN), (ABS & MAX & MAX & ADD & 
SUB), (>>3), (>>1): kost 140 tors, winst 94 tors 

 

� ImplementatieImplementatieImplementatieImplementatie met gebruik van oplossing 1 :  
 

� Na het samenvoegensamenvoegensamenvoegensamenvoegen van de bewerkinbewerkinbewerkinbewerkingengengengen 

hebben we in de FU’sFU’sFU’sFU’s (eigenlijk enkel in FU3) 

een winstwinstwinstwinst van 1,5 CLB / 20 poorten / 90 tors1,5 CLB / 20 poorten / 90 tors1,5 CLB / 20 poorten / 90 tors1,5 CLB / 20 poorten / 90 tors.  
� De nieuwenieuwenieuwenieuwe kostprijskostprijskostprijskostprijs van de registersregistersregistersregisters en de 

MUXenMUXenMUXenMUXen :  

- 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 optimaliseringenoptimaliseringenoptimaliseringenoptimaliseringen beïnvloedenbeïnvloedenbeïnvloedenbeïnvloeden 

elkaar: het samenvoegensamenvoegensamenvoegensamenvoegen van FU’sFU’sFU’sFU’s 

verandert het aantalaantalaantalaantal registersregistersregistersregisters en het 

aantalaantalaantalaantal verbindingenverbindingenverbindingenverbindingen 

 

 



4444)))) Bus sharing : verbindingen samenvoegenBus sharing : verbindingen samenvoegenBus sharing : verbindingen samenvoegenBus sharing : verbindingen samenvoegen 
 

Bus sharingBus sharingBus sharingBus sharing is het samenbrengensamenbrengensamenbrengensamenbrengen van verbindiverbindiverbindiverbindingenngenngenngen : we vervangenvervangenvervangenvervangen 

twee of meer verbindingentwee of meer verbindingentwee of meer verbindingentwee of meer verbindingen die niet tegelijkertijdniet tegelijkertijdniet tegelijkertijdniet tegelijkertijd gebruikt worden 
door één verbindingéén verbindingéén verbindingéén verbinding die beurtelingsbeurtelingsbeurtelingsbeurtelings gebruiktgebruiktgebruiktgebruikt wordt om de 

vervangen verbindingen te verzorgen.  

� Dit vermindertvermindertvermindertvermindert de bedradingbedradingbedradingbedrading, wat tegenwoordig een belangrijke kostbelangrijke kostbelangrijke kostbelangrijke kost vertegenwoordigt 
� We moeten echter wel de kost van extra 3extra 3extra 3extra 3----state buffersstate buffersstate buffersstate 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 MUXenvermindert ook het aantal MUXenvermindert ook het aantal MUXenvermindert ook het aantal MUXen wanneer één buséén buséén buséén bus verschillende verbindingen 
verenigt die dezelfde FUdezelfde FUdezelfde FUdezelfde FU----ingang aanstureningang aanstureningang aanstureningang aansturen. Dit verlaagt de kost ook aanzienlijk 

 

Ook voor het samenvoegensamenvoegensamenvoegensamenvoegen van verbindingenverbindingenverbindingenverbindingen kunnen we een CompatibiliteitsgraafCompatibiliteitsgraafCompatibiliteitsgraafCompatibiliteitsgraaf opstellen : 

� KnopenKnopenKnopenKnopen komen overeen met verbindingenverbindingenverbindingenverbindingen 
� IncompatibiliteitsrandenIncompatibiliteitsrandenIncompatibiliteitsrandenIncompatibiliteitsranden zijn de randen tussen onveronveronveronverenigbareenigbareenigbareenigbare verbindingenverbindingenverbindingenverbindingen : wanneer twee 

verbindingen in eenzelfdeeenzelfdeeenzelfdeeenzelfde toestandtoestandtoestandtoestand gebruikt worden en verschillendeverschillendeverschillendeverschillende aansturingenaansturingenaansturingenaansturingen hebben 

zijn ze onverenigbaaronverenigbaaronverenigbaaronverenigbaar 
� PrioriteitsrandenPrioriteitsrandenPrioriteitsrandenPrioriteitsranden tussen twee verbindingen die éééééééénzelfdenzelfdenzelfdenzelfde aansturingaansturingaansturingaansturing hebben (besparing 

# 3-state buffers) of eeeeenzelfdeenzelfdeenzelfdeenzelfde gebruikergebruikergebruikergebruiker (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 samenvoegensamenvoegensamenvoegensamenvoegen van verbindingenverbindingenverbindingenverbindingen moet ttttweemaalweemaalweemaalweemaal gebeuren (voor de twee groepen bussen) :  
de groep operandenoperandenoperandenoperanden voor de verbinding van registers naar FU’svan registers naar FU’svan registers naar FU’svan registers naar FU’s, en  

de groep resultatenresultatenresultatenresultaten die verbindingen vormen van de van de van de van de FUFUFUFU’’’’ssss terug naar de terug naar de terug naar de terug naar de registersregistersregistersregisters. 

Beide groepen moeten appart behandeld worden en kunnen best niet onderling gemengt worden.  

 

� We zullen het samenvoegensamenvoegensamenvoegensamenvoegen van verbindingenverbindingenverbindingenverbindingen via 

de compatibiliteitsgraafcompatibiliteitsgraafcompatibiliteitsgraafcompatibiliteitsgraaf tonen voor het voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeld van 

de SRA (square root adding) :  
 

We zullen nu eerst alle verbindingen tussen eerst alle verbindingen tussen eerst alle verbindingen tussen eerst alle verbindingen tussen 

registers en FU’sregisters en FU’sregisters en FU’sregisters en FU’s proberen samen te nemen, daarnadaarnadaarnadaarna 
doen we hezelfdehezelfdehezelfdehezelfde in de tegengesteldetegengesteldetegengesteldetegengestelde richtingrichtingrichtingrichting, 

namelijk van FU’s terug naar registersFU’s terug naar registersFU’s terug naar registersFU’s terug naar registers. Elke 

verbindingen van een register naar een FUregister naar een FUregister naar een FUregister naar een FU geven 

we een letterletterletterletter en hiermee stellen we de verbindingverbindingverbindingverbinding 

voor in de graafgraafgraafgraaf.  

De onverenigbareonverenigbareonverenigbareonverenigbare verbindingen zijn die 
die in dezelfdedezelfdedezelfdedezelfde toestandtoestandtoestandtoestand gebruikt worden.  

 

 

 
 

 



OplossingOplossingOplossingOplossing :  
� OperandbusOperandbusOperandbusOperandbus 1 : A, B, C, E, F, H 

� OperandbusOperandbusOperandbusOperandbus 2 : D, G, I 

 

 

 

 

 
 

� Voor de verbindingenverbindingenverbindingenverbindingen van de FU’sFU’sFU’sFU’s naar de 

registersregistersregistersregisters doen we het hele proces nog eehele proces nog eehele proces nog eehele proces nog eens 
over. De lettersletterslettersletters stellen nu andere andere andere andere verbindingenverbindingenverbindingenverbindingen 

voor als in de vorige graaf ! 

 

OplossingOplossingOplossingOplossing : 

� ResultaatbusResultaatbusResultaatbusResultaatbus 1111 : A, B, C, H 

� ResultaatbusResultaatbusResultaatbusResultaatbus 2222 : D, E, F, G 
    

 

 

 
Uiteindelijke implementatieimplementatieimplementatieimplementatie :  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



De kostprijskostprijskostprijskostprijs van een 3333----statstatstatstateeee----bufferbufferbufferbuffer bepaaldbepaaldbepaaldbepaald mede de winstwinstwinstwinst voor het samenvoegensamenvoegensamenvoegensamenvoegen 
van bussenbussenbussenbussen. Hoe minderminderminderminder een 3333----statestatestatestate----buffer kost,buffer kost,buffer kost,buffer kost, hoe grotergrotergrotergroter het voordeelvoordeelvoordeelvoordeel bij het 

samenvoegen van bussen.  

� FPGAFPGAFPGAFPGA : in een FPGA heeft elke CLB heeft een gratis 3elke CLB heeft een gratis 3elke CLB heeft een gratis 3elke CLB heeft een gratis 3----state bufferstate bufferstate bufferstate buffer aan een 
horizontale lange lijn. Er zijn echter een beperkt aantal lange lijnenbeperkt aantal lange lijnenbeperkt aantal lange lijnenbeperkt aantal lange lijnen en dus zal 

het hier extra veel aandacht besteed worden aan zo weinig mogelijk 

verbindingen 
� GateGateGateGate arrayarrayarrayarray & CMOSCMOSCMOSCMOS : hier kost een 3-state-buffer 3 poorten / 10 tors3 poorten / 10 tors3 poorten / 10 tors3 poorten / 10 tors. De 

implementatieimplementatieimplementatieimplementatie 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 winstwinstwinstwinst uitrekenenuitrekenenuitrekenenuitrekenen bekomen we het volgende :  

� Qua transport FU’s naar registersFU’s naar registersFU’s naar registersFU’s naar registers : 
- winnenwinnenwinnenwinnen we 2 × de verwijdering van 3-to-1 MUX voor registers (= 1 CLB / 8 poorten / 36 tors)  

- betalenbetalenbetalenbetalen we 6 × een extra 3-state buffers (= 0 CLB / 18 poorten / 60 tors) 

� Qua transport registers naar FU’sregisters naar FU’sregisters naar FU’sregisters naar FU’s :  
 - betalenbetalenbetalenbetalen we 6 × 3-state buffers (= 0 CLB / 18 poorten / 60 tors) 

 - winnenwinnenwinnenwinnen we de verwijdering 2-to-1 MUX uit FU3 (= 0 CLB / 2 poorten / 6 tors) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

    
5555)))) Register port sharing : registers samenvoegen in registerbankRegister port sharing : registers samenvoegen in registerbankRegister port sharing : registers samenvoegen in registerbankRegister port sharing : registers samenvoegen in registerbank 

 

We voegenvoegenvoegenvoegen hier registersregistersregistersregisters samensamensamensamen tot een registerbankregisterbankregisterbankregisterbank om  
� het aantalaantalaantalaantal leespoortenleespoortenleespoortenleespoorten te verminderenverminderenverminderenverminderen en dus minder ingangsingangsingangsingangs----MUXMUXMUXMUX’’’’ssss te moeten betalen 

� het aantalaantalaantalaantal schrijfpoortenschrijfpoortenschrijfpoortenschrijfpoorten te verminderenverminderenverminderenverminderen en dus minder 3333----state buffersstate buffersstate buffersstate buffers te moeten betalen 

 

� We doen dit volgens de volgende mmmmethodologieethodologieethodologieethodologie : Met een RegistertoegangstabelRegistertoegangstabelRegistertoegangstabelRegistertoegangstabel (‘Register Access 

Table’) : deze bevatbevatbevatbevat allealleallealle leesleesleeslees- enenenen sssschrijfoperatieschrijfoperatieschrijfoperatieschrijfoperaties van de regregregregistersistersistersisters voor elkeelkeelkeelke toestandtoestandtoestandtoestand. We optimaliserenoptimaliserenoptimaliserenoptimaliseren 

dit samenvoegen van registers via de traditioneletraditioneletraditioneletraditionele methodenmethodenmethodenmethoden (bijv. maxmaxmaxmax----cutcutcutcut en de 
compatibiliteitsgraaf) of gewoon gewoon gewoon gewoon exhaustiefexhaustiefexhaustiefexhaustief voor eenvoudige gevalleneenvoudige gevalleneenvoudige gevalleneenvoudige gevallen (zoals voor SRA-voorbeeld). 

 

� Voor het voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeld van de SRASRASRASRA vertrekken we van de tabellentabellentabellentabellen met operandverbindingenoperandverbindingenoperandverbindingenoperandverbindingen en 
resutaatverbindingenresutaatverbindingenresutaatverbindingenresutaatverbindingen. Vandaaruit stellen we een tabeltabeltabeltabel op met daarin de actiesactiesactiesacties die moeten gebeuren 

op de verschillendeverschillendeverschillendeverschillende registersregistersregistersregisters in elke toestandtoestandtoestandtoestand....  

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
� Voor exhaustieveexhaustieveexhaustieveexhaustieve minimaliseringminimaliseringminimaliseringminimalisering van het aantalaantalaantalaantal 

leesleesleeslees----en schrijfpoortenen schrijfpoortenen schrijfpoortenen schrijfpoorten van de registers zullen we 

gewoon alle opties overlopenalle opties overlopenalle opties overlopenalle opties overlopen. We gaan alle mogelijke 
combinatie van registers in banken af en rekenen 

telkens uit hoeveel leestelkens uit hoeveel leestelkens uit hoeveel leestelkens uit hoeveel lees----en schrijfpoortenen schrijfpoortenen schrijfpoortenen schrijfpoorten we nodignodignodignodig 

hebben en hoeveel poorten dat telkens hoeveel poorten dat telkens hoeveel poorten dat telkens hoeveel poorten dat telkens kostkostkostkost. We 
merken dat één bank waar ze alledrie inzitten en die  

2 poorten heeft een minimaal aantal poorten oplevert. 

 
� De implementatieimplementatieimplementatieimplementatie wordt dan :  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
� We zullen weer de kostenbesparingkostenbesparingkostenbesparingkostenbesparing in vullen in onze tabeltabeltabeltabel. We zien dat dit dit invoereninvoereninvoereninvoeren van een 

registerbank invloedinvloedinvloedinvloed heeft op onze vorige minimalisatiesvorige minimalisatiesvorige minimalisatiesvorige minimalisaties. We zullen op gebiedgebiedgebiedgebied van andere 

minimalisatiesminimalisatiesminimalisatiesminimalisaties terug meer kostkostkostkost hebben om deze reductiereductiereductiereductie te kunnen waarmakenwaarmakenwaarmakenwaarmaken. 

 

 

 



6666)))) Chaining : meerderChaining : meerderChaining : meerderChaining : meerdereeee bewerkingen in 1 klokcyclus bewerkingen in 1 klokcyclus bewerkingen in 1 klokcyclus bewerkingen in 1 klokcyclus 

 
ChainingChainingChainingChaining is het uitvoerenuitvoerenuitvoerenuitvoeren van meerderemeerderemeerderemeerdere bewerkingenbewerkingenbewerkingenbewerkingen in 1 klokcyclusklokcyclusklokcyclusklokcyclus waarbij het tussenresultaattussenresultaattussenresultaattussenresultaat niet 

in een register wordt opgeslagenopgeslagenopgeslagenopgeslagen. We kunnen dit doen wanneer :  
� De levensduurlevensduurlevensduurlevensduur van het tussenresultaattussenresultaattussenresultaattussenresultaat 1 is1 is1 is1 is, dus als het tussenresulataat niet buiten die toestand 

gebruikt moet worden 

� De vertragingvertragingvertragingvertraging van FUFUFUFU    1111 + de vertragingvertragingvertragingvertraging van FUFUFUFU    2222 moet samensamensamensamen kleinerkleinerkleinerkleiner zijn dan de klokperiodeklokperiodeklokperiodeklokperiode, 
anders passen de 2 bewerkingen niet samen in de klokperiode 

� De specificatiesspecificatiesspecificatiesspecificaties van het ttttijdsgedragijdsgedragijdsgedragijdsgedrag moeten in ordeordeordeorde zijn 

 
De vvvvoordelenoordelenoordelenoordelen van het chainenchainenchainenchainen van bewerkingen is : 

� minder toestandenminder toestandenminder toestandenminder toestanden    

� eventueel eventueel eventueel eventueel minder registers minder registers minder registers minder registers     
� minder klokcycliminder klokcycliminder klokcycliminder klokcycli voor het hele algoritme (dus 

het geheel gaat sneller) 

 

 
 

7777)))) Pipelining & multicycling : meerdere klokcycli voor 1 bewerkingPipelining & multicycling : meerdere klokcycli voor 1 bewerkingPipelining & multicycling : meerdere klokcycli voor 1 bewerkingPipelining & multicycling : meerdere klokcycli voor 1 bewerking 

 
    MulticylcingMulticylcingMulticylcingMulticylcing    

 

Bij pipliningpipliningpipliningpiplining en multicyclingmulticyclingmulticyclingmulticycling geven we een FUFUFUFU memememeerdere klokcyclierdere klokcyclierdere klokcyclierdere klokcycli de tijd om een bewerkingbewerkingbewerkingbewerking af te 
ronden. We doen dit wanneer er meer dan 1 klokcyclusmeer dan 1 klokcyclusmeer dan 1 klokcyclusmeer dan 1 klokcyclus voorbijgaatvoorbijgaatvoorbijgaatvoorbijgaat tussen de generatiegeneratiegeneratiegeneratie en het 

gebruikgebruikgebruikgebruik van het resultaatresultaatresultaatresultaat van een bewerking. De voordelenvoordelenvoordelenvoordelen zijn goedkoperegoedkoperegoedkoperegoedkopere FU’s (want trager) of 

hogerehogerehogerehogere klokfrequentiklokfrequentiklokfrequentiklokfrequentieeee 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 LevensduurLevensduurLevensduurLevensduur van een variabelevariabelevariabelevariabele startstartstartstart als de bewerkingbewerkingbewerkingbewerking begint, en er zijn eventueel 

extra toestand(extra toestand(extra toestand(extra toestand(en) nodig. Het idee is dat de schakeling dus gewoon verder zijn ding doet, terwijl die 
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. 

 
VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld : 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 
 

 

 

 



PipelingPipelingPipelingPipeling    
 

PipeliningPipeliningPipeliningPipelining is het opsplitsingopsplitsingopsplitsingopsplitsing van bewerkingbewerkingbewerkingbewerking in 

nnnn onderdelen onderdelen onderdelen onderdelen, die ieder slechts 1/ieder slechts 1/ieder slechts 1/ieder slechts 1/nnnn van de tijdtijdtijdtijd 
gebruiken. We kunnen dan de klokfrequentieklokfrequentieklokfrequentieklokfrequentie 

ongeveer ongeveer ongeveer ongeveer n n n n keerkeerkeerkeer verdubbelenverdubbelenverdubbelenverdubbelen en daarmee        

meestal ≈ de datafrequentiedatafrequentiedatafrequentiedatafrequentie ook n keern keern keern keer grotergrotergrotergroter 
maken (n keer grotere performantie). De 

berekeningberekeningberekeningberekening van 1 resultaat1 resultaat1 resultaat1 resultaat (‘latency time’) blijft  

wel ± zelfde. We moeten dan nog altijd even langnog altijd even langnog altijd even langnog altijd even lang wachten op een resultaat, maar we verwerkenverwerkenverwerkenverwerken wel 
n keer meer datan keer meer datan keer meer datan keer meer data op een bepaalde tijdbepaalde tijdbepaalde tijdbepaalde tijd dan normaal. 

 

� Normaal hebben we dan ook n extra toestandenn extra toestandenn extra toestandenn extra toestanden 

nodig waar we pipelining doen. We verliezen daar verliezen daar verliezen daar verliezen daar 
echter geen performatie meeechter geen performatie meeechter geen performatie meeechter geen performatie mee omdat de 

klokfrequentie ook × n . We kunnen de performantieperformantieperformantieperformantie 

dikwijls zelfs verbeterenzelfs verbeterenzelfs verbeterenzelfs verbeteren door de ASMASMASMASM te 
herschrijvenherschrijvenherschrijvenherschrijven. 

 

 
 

We zien verschillende soorten van piplinen afhankelijkverschillende soorten van piplinen afhankelijkverschillende soorten van piplinen afhankelijkverschillende soorten van piplinen afhankelijk van de plaatsplaatsplaatsplaats waar ze voorkomen :  

� van FUFUFUFU (kritisch pad korter maken) 
� van datapaddatapaddatapaddatapad (als trage registerbank) 

� van controlecontrolecontrolecontrole (kritisch pad van processoren 

meestal door controller) 

� van ASMASMASMASM-kaartkaartkaartkaart (splits ASM) 
- ieder deel krijgt aparte hardware 

⇒ parallellisme 

- eventueel ontdubbeling hardware 
 

NadelenNadelenNadelenNadelen van pipelinen :  

� Extra hardwareExtra hardwareExtra hardwareExtra hardware (registers) 
� Verlies performantiewinstVerlies performantiewinstVerlies performantiewinstVerlies performantiewinst bij terugkoterugkoterugkoterugkoppelingppelingppelingppeling 

(bewerking gebruikt resultaat van de vorige) 

⇒ “stop de pipeline!” (geen nieuwe data) 
 

 

 

Besluit SyntheseBesluit SyntheseBesluit SyntheseBesluit Synthese    
 

Het is zéér moeilijkzéér moeilijkzéér moeilijkzéér moeilijk om een optimale implementatieoptimale implementatieoptimale implementatieoptimale implementatie te vinden! EenvoudigeEenvoudigeEenvoudigeEenvoudige 
optimaliseringstechniekenoptimaliseringstechniekenoptimaliseringstechniekenoptimaliseringstechnieken (inclusief max-cut) zijn niet geschiktniet geschiktniet geschiktniet geschikt voor sommige minimaliseringensommige minimaliseringensommige minimaliseringensommige minimaliseringen 

(bijv. samenvoegen FU’s). De beste keuzebeste keuzebeste keuzebeste keuze is sterk afhankelijksterk afhankelijksterk afhankelijksterk afhankelijk van technologietechnologietechnologietechnologie. AlgoritmesAlgoritmesAlgoritmesAlgoritmes 

herschrijvenherschrijvenherschrijvenherschrijven geeft veel mogelijkheden, maar dat ligt niet voor de handligt niet voor de handligt niet voor de handligt niet voor de hand en dan is er ook wel 

herminimaliseringherminimaliseringherminimaliseringherminimalisering nodig. De optimaliseringenoptimaliseringenoptimaliseringenoptimaliseringen bebebebeïnvloedenïnvloedenïnvloedenïnvloeden elkaar veel, vandaar dat globale globale globale globale 
optimalisering moeilijkoptimalisering moeilijkoptimalisering moeilijkoptimalisering moeilijk is is is is. 



Hfdst 6Hfdst 6Hfdst 6Hfdst 6) ) ) ) PPPProgrammeerbare processoren: microprocessorenrogrammeerbare processoren: microprocessorenrogrammeerbare processoren: microprocessorenrogrammeerbare 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 programmaHet programmaHet programmaHet programma    
 

1)1)1)1) InstructiesInstructiesInstructiesInstructies  

 
� Het ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma is een opeenvolgingopeenvolgingopeenvolgingopeenvolging van instructiesinstructiesinstructiesinstructies die de controller moet uitvoerencontroller moet uitvoerencontroller moet uitvoerencontroller moet uitvoeren op het 

datapaddatapaddatapaddatapad. Deze instructies bevatten dezelfde informatiedezelfde informatiedezelfde informatiedezelfde informatie als een FSMFSMFSMFSM, en zijn eigenlijk een beschrijving 

van een controller van een FSMD. 
 

� Elke iiiinstructienstructienstructienstructie komt overeen een toestandtoestandtoestandtoestand van het FSMFSMFSMFSM dat de controllercontrollercontrollercontroller eigenlijk is.  

De instructies - duidenduidenduidenduiden aan wat de volgende instructievolgende instructievolgende instructievolgende instructie is,  
     - zorgenzorgenzorgenzorgen voor het aantsturenaantsturenaantsturenaantsturen van het datapaddatapaddatapaddatapad (registers, FU’s, MUX’s, …) 

     - zorgenzorgenzorgenzorgen voor het aansturenaansturenaansturenaansturen van de datadatadatadata----uitwisselinguitwisselinguitwisselinguitwisseling (laden/stockeren)  

     met een (extern) geheugenextern) geheugenextern) geheugenextern) geheugen 
Elke instructieElke instructieElke instructieElke instructie is een stapstapstapstap (actieactieactieactie) in het programma en specifiëertspecifiëertspecifiëertspecifiëert wat er in die stap moet gebeurenmoet gebeurenmoet gebeurenmoet gebeuren. 

We kunnen elke actieelke actieelke actieelke actie beschrijbeschrijbeschrijbeschrijvenvenvenven met verschillende notatiesnotatiesnotatiesnotaties:  

 - mnemonischmnemonischmnemonischmnemonisch (zoals in assembleertaal): Add A, B, CAdd A, B, CAdd A, B, CAdd A, B, C   ( ≡  a=b+c) 

 - als als als als actiesactiesactiesacties (zoals bij talen voor hardware-specificatie): Mem[Mem[Mem[Mem[A] A] A] A] ←←←← Mem[B] + Mem[C] Mem[B] + Mem[C] Mem[B] + Mem[C] Mem[B] + Mem[C] 
 

� InstructiesInstructiesInstructiesInstructies zijn in essentie een reeks bits. Om deze bits te gebruiken worden ze onderverdeeldonderverdeeldonderverdeeldonderverdeeld in 

veldenveldenveldenvelden. VeldenVeldenVeldenVelden zijn groep groep groep groep van van van van bitsbitsbitsbits waaraan een betekenis/subtaakbetekenis/subtaakbetekenis/subtaakbetekenis/subtaak wordt toegekendtoegekendtoegekendtoegekend. Een veld kan 
allerlei betekenisallerlei betekenisallerlei betekenisallerlei betekenis hebben voor het programma. De meest voorkomende betekenis : 

- een  opcodeopcodeopcodeopcode (‘operation code’) is een veld dat aanduid welke bewerkingwelke bewerkingwelke bewerkingwelke bewerking moet uitgevoerd 

worden op de data  bv. optelling, … 

- een adresadresadresadres is een veld dat de locatielocatielocatielocatie specifieert waar de operandenoperandenoperandenoperanden moeten opgehaald worden & 

waar de resultatenresultatenresultatenresultaten naartoe moeten. Dat kan zowelzowelzowelzowel in een registerregisterregisterregister(bankbankbankbank) als in een geheugengeheugengeheugengeheugen 

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 instructietypeinstructietypeinstructietypeinstructietype    veld is een stuk instructie dat een actie doet op opgeslagen variabelenactie doet op opgeslagen variabelenactie doet op opgeslagen variabelenactie doet op opgeslagen variabelen die 

geen bewerkinggeen bewerkinggeen bewerkinggeen bewerking is :  
  -> registerbewerkingregisterbewerkingregisterbewerkingregisterbewerkingenenenen : dingen doe met registerplaatsen (verwisselen ofzo)  

-> sprongsprongsprongsprong : 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) 

  -> geheugenoperatiegeheugenoperatiegeheugenoperatiegeheugenoperatie : operandi verplaatsen van register naar geheugen en omgekeert 

- een adresseermodeadresseermodeadresseermodeadresseermode duid aan hoe we een effectieveeffectieveeffectieveeffectieve adresadresadresadres moeten berekenenberekenenberekenenberekenen uitgaande van 

adresveldadresveldadresveldadresveld(enenenen). Bv. wanneer het adres van een getal zelf opgeslagen zit in het geheugen 
- een cocococonstantenstantenstantenstante  bv. “Add R2, R3, 1” 



Zowel het aantalaantalaantalaantal als de groottegroottegroottegrootte van de veldenveldenveldenvelden in een instructie kan variabelvariabelvariabelvariabel zijn. Sommige soorten soorten soorten soorten 
veldenveldenveldenvelden kunnen meerdere kerenmeerdere kerenmeerdere kerenmeerdere keren voorkomen in 1 instructie.  

Meestal zietzietzietziet een instructie eruiteruiteruiteruit als volgtvolgtvolgtvolgt :  

-> eerst een opcodeopcodeopcodeopcode die specifieert welke bewerkingwelke bewerkingwelke bewerkingwelke bewerking er moet gedaan worden, of een 
instructietype wanneer er bv data verplaatst moet worden 

-> daarachter meerdere meerdere meerdere meerdere adresadresadresadressensensensen om de verschillende operandioperandioperandioperandi te kunnen ophalen of de 

geheugenplaats te specifiëren waar het resultaatresultaatresultaatresultaat naartoe moet. 
 

 

� De generische instructiecyclusgenerische instructiecyclusgenerische instructiecyclusgenerische instructiecyclus is een 
eindeloos herhaalde cycluseindeloos herhaalde cycluseindeloos herhaalde cycluseindeloos herhaalde cyclus die 

uitgevoerduitgevoerduitgevoerduitgevoerd wordt bij de werkiwerkiwerkiwerkingngngng van een 

programmeerbareprogrammeerbareprogrammeerbareprogrammeerbare processorprocessorprocessorprocessor. Bestaat uit 

het inlezeninlezeninlezeninlezen van instructiesinstructiesinstructiesinstructies, daaruit 
opmakenopmakenopmakenopmaken wat waarop moet gebeurengebeurengebeurengebeuren, de 

bewerkingenbewerkingenbewerkingenbewerkingen uitvoeren en het resultaat 

opslaanopslaanopslaanopslaan.  
 

 

 
 

 

� De uitvoeringssnelheiduitvoeringssnelheiduitvoeringssnelheiduitvoeringssnelheid van de instructiesinstructiesinstructiesinstructies hangt af van :  
- de snelheidsnelheidsnelheidsnelheid van het datapaddatapaddatapaddatapad : kan verhogenverhogenverhogenverhogen worden met extra hardwareextra hardwareextra hardwareextra hardware 

- het aantal aantal aantal aantal keer keer keer keer toegangentoegangentoegangentoegangen tot het extern geheugenextern geheugenextern geheugenextern geheugen : hoe meer we data moetenmeer we data moetenmeer we data moetenmeer we data moeten gaan 

opzoekenopzoekenopzoekenopzoeken, hoe meer tijd meer tijd meer tijd meer tijd het programma in beslag neemt. Het totaal aantal adresvelden van alle 

instructies samen is belangrijk. We gebruiken nu best zo zo zo zo kortkortkortkort mogelijke mogelijke mogelijke mogelijke instructies instructies instructies instructies.... 
De llllengteengteengteengte van een instructieinstructieinstructieinstructie is hoofdzakelijk bepaald door het aantal adresveldenaantal adresveldenaantal adresveldenaantal adresvelden per instructie.  

Korte instructiesKorte instructiesKorte instructiesKorte instructies zijn nu instructies met weinig adressenweinig adressenweinig adressenweinig adressen in en dus zijn dus snelle instructiesnelle instructiesnelle instructiesnelle instructies. s. s. s.   

Nu hoe korterhoe korterhoe korterhoe korter de instructies hoe meermeermeermeer i i i innnnsssstructiestructiestructiestructies we moeten hebben per taak  
We moeten dus afwegenafwegenafwegenafwegen of we veel veel veel veel kortekortekortekorte instructies of weinig weinig weinig weinig langere instructielangere instructielangere instructielangere instructiessss zullen gebruiken. 

We zullen nu in het volgende voorbeeldvolgende voorbeeldvolgende voorbeeldvolgende voorbeeld proberen duidelijk te maken dat veel koveel koveel koveel korte instructies beter rte instructies beter rte instructies beter rte instructies beter 

zijn dan weinig langezijn dan weinig langezijn dan weinig langezijn dan weinig lange, door telkens de instructiesinstructiesinstructiesinstructies voor het voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeld uit te werken en het aantalaantalaantalaantal 
geheugentoegangengeheugentoegangengeheugentoegangengeheugentoegangen te tellentellentellentellen. 

    
VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld    : bereken c = (a + b) × (a c = (a + b) × (a c = (a + b) × (a c = (a + b) × (a − b)− b)− b)− b) 
� Stel we gebruiken instructiesinstructiesinstructiesinstructies met 32-bits instructieinstructieinstructieinstructiedatadatadatadata en eveneens 32-bit adressenadressenadressenadressen.  

Een instructie bestaat dan uit  1 woord met alle velden zonder de adressen : voor de bewerkingbewerkingbewerkingbewerking  

         1 woord per geheugenadresveldgeheugenadresveldgeheugenadresveldgeheugenadresveld.  

  Dat zijn dus voor n adressen n+1 woordenn+1 woordenn+1 woordenn+1 woorden. 

 !!! Het aantal keer dat we dan toegangtoegangtoegangtoegang maken naar het geheugengeheugengeheugengeheugen is dan :  

  - nnnn+1 keer +1 keer +1 keer +1 keer om de n geheugenadresveldengeheugenadresveldengeheugenadresveldengeheugenadresvelden en de instructies op te halen 

   (dit is enkel het ophalen van bewerking en de locatie van de geheugenplaatsen 
  - 1111 extra veld per schrper schrper schrper schrijfcommando of leesijfcommando of leesijfcommando of leesijfcommando of leescommandecommandecommandecommande om data te transporterente transporterente transporterente transporteren 

   (hier maken we toegang om effectief waarden op te halen in de gespecifieerde locaties) 

 bv. Het commando Mem[X] Mem[X] Mem[X] Mem[X] ←←←← Mem[A] + Mem[B] Mem[A] + Mem[B] Mem[A] + Mem[B] Mem[A] + Mem[B] vraagt dus 3+1+3 = 73+1+3 = 73+1+3 = 73+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.  



� InvloedInvloedInvloedInvloed van het aantal adresveldenaantal adresveldenaantal adresveldenaantal adresvelden (= de lengte) van een instructie op de performaniet van de 
bewerking c = (a + b) × (a c = (a + b) × (a c = (a + b) × (a c = (a + b) × (a − b)− b)− b)− b) : 

 

� Instructies met 3 adressen3 adressen3 adressen3 adressen : voor elke bewerkingelke bewerkingelke bewerkingelke bewerking worden dan in de instructiesinstructiesinstructiesinstructies 3  3  3  3 
geheugenadressengeheugenadressengeheugenadressengeheugenadressen gespecifiëert. (2 voor operandi en 1 voor het resultaat) Hierdoor vragen de 

instructiesinstructiesinstructiesinstructies veel verwerkingveel verwerkingveel verwerkingveel verwerking en opslagruimteopslagruimteopslagruimteopslagruimte, maar het aantalaantalaantalaantal instructies is kleinkleinkleinklein.  

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 4 4 4 + 3 + 3 + 3 + 3 geheugentoegangen geheugentoegangen geheugentoegangen geheugentoegangen per instructieinstructieinstructieinstructie    
 ⇒ programma heeft 21 toegangen21 toegangen21 toegangen21 toegangen nodig (3 keer 4+3) 

 

� Instructies met 2 adressen2 adressen2 adressen2 adressen : het rrrresultaat overschrijftesultaat overschrijftesultaat overschrijftesultaat overschrijft telkens de eerste operandeerste operandeerste operandeerste operand bij de 

dyadischdyadischdyadischdyadischeeee operaties. Hierdoor moeten we slechts 2 geheugenadressenslechts 2 geheugenadressenslechts 2 geheugenadressenslechts 2 geheugenadressen specifiëren (voor de 2 
operandi). Omdat we de opslagplaatsopslagplaatsopslagplaatsopslagplaats van het resultaatresultaatresultaatresultaat niet meer kunnen kiezenniet meer kunnen kiezenniet meer kunnen kiezenniet meer kunnen kiezen, hebben we 

veveveverplaatsinstructiesrplaatsinstructiesrplaatsinstructiesrplaatsinstructies (‘move’) nodig om de getallen soms van geheugen te verplaatsengeheugen te verplaatsengeheugen te verplaatsengeheugen te verplaatsen. Elke 

instructie bevat dus nu nog maar 2 adressennog maar 2 adressennog maar 2 adressennog maar 2 adressen, maar er zijn wel meer instructiesmeer instructiesmeer instructiesmeer 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)) geheugentoegangen3 + (2 of 3)) geheugentoegangen3 + (2 of 3)) geheugentoegangen3 + (2 of 3)) geheugentoegangen per    instructieinstructieinstructieinstructie. Dit is dus 2 keer2 keer2 keer2 keer de locatielocatielocatielocatie 
van de variabelenvariabelenvariabelenvariabelen opvragen (adres), 1 keer1 keer1 keer1 keer de bewerkingbewerkingbewerkingbewerking opvragen, en dan 2 of 3 keer2 of 3 keer2 of 3 keer2 of 3 keer 

toegangtoegangtoegangtoegang makenmakenmakenmaken om effectief de waarde van de variabelen te gaan ophalenwaarde van de variabelen te gaan ophalenwaarde van de variabelen te gaan ophalenwaarde van de variabelen te gaan ophalen op het daarvoor 

opgehaalde adres. Bij een movemovemovemove----operatiesoperatiesoperatiesoperaties is dit laatste 2 2 2 2 omdat we daar maar 1 operand1 operand1 operand1 operand 

nodig hebben en die gewoon ergens andere moeten wegschrijvenwegschrijvenwegschrijvenwegschrijven. Voor de andere moeten 
we 2 keer waarden ophalen2 keer waarden ophalen2 keer waarden ophalen2 keer waarden ophalen en 1 keer wegschrijven1 keer wegschrijven1 keer wegschrijven1 keer wegschrijven. 

 ⇒ programma heeft 28 toegangen28 toegangen28 toegangen28 toegangen nodig (2 keer 5 en 3 keer 6) 

� we hebben hier 1,67 meer instructies,67 meer instructies,67 meer instructies,67 meer instructies maar instructies zijn snellersnellersnellersneller 
(slechts slechts slechts slechts 5,6 geheugentoegangen5,6 geheugentoegangen5,6 geheugentoegangen5,6 geheugentoegangen per  per  per  per /instructie/instructie/instructie/instructie) 

 

� Instructies met 1 adres1 adres1 adres1 adres: : : : we gebruiken een speciaal regspeciaal regspeciaal regspeciaal register (ACC of Accumulator)ister (ACC of Accumulator)ister (ACC of Accumulator)ister (ACC of Accumulator) dat we 
altijd gebruiken. Om een bewerkingbewerkingbewerkingbewerking met 2 operandi2 operandi2 operandi2 operandi uit te voeren moeten we dus maar 1 maar 1 maar 1 maar 1 

locatie locatie locatie locatie van een operandus specifiërenspecifiërenspecifiërenspecifiëren, omdat de andereandereandereandere gewoon zowiezo de ACC iszowiezo de ACC iszowiezo de ACC iszowiezo de ACC 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(2 + 1) geheugentoegangen(2 + 1) geheugentoegangen(2 + 1) geheugentoegangen per instructieinstructieinstructieinstructie. Adres en instructie ophalen, en 
resultaat effectief wegschrijven. 

 ⇒ programma heeft 21 toegangen nodig21 toegangen nodig21 toegangen nodig21 toegangen nodig (7 keer 3) 

 



� Instructies zonder adzonder adzonder adzonder adresresresres : we gebruiken een LIFOLIFOLIFOLIFO----stapelstapelstapelstapel voor datadatadatadata. . . . Beide operandenBeide operandenBeide operandenBeide operanden staan 
dan bovenaanbovenaanbovenaanbovenaan stapel, en na de bbbbewerkingewerkingewerkingewerking worden ze vervangenworden ze vervangenworden ze vervangenworden ze vervangen door het resultaatresultaatresultaatresultaat. Voor 

vvvverplaatsinstructieserplaatsinstructieserplaatsinstructieserplaatsinstructies gebruiken we relatieverelatieverelatieverelatieve adresseringadresseringadresseringadressering....    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(1 + (0 of 1)) geheugentoegangen(1 + (0 of 1)) geheugentoegangen(1 + (0 of 1)) geheugentoegangen per instructieinstructieinstructieinstructie. . . . We moeten enkelenkelenkelenkel de 
instructiesinstructiesinstructiesinstructies weten, en eventueel iest wegschrijveneventueel iest wegschrijveneventueel iest wegschrijveneventueel iest wegschrijven of ophalenophalenophalenophalen wanneer er Mem[] staat. We 

zullen dan data gaan halendata gaan halendata gaan halendata gaan halen op adressenadressenadressenadressen die reeds in de LIFO staanreeds in de LIFO staanreeds in de LIFO staanreeds in de LIFO staan en we dus niet meer 

moeten opzoeken. 
 ⇒ programma heeft 13 toegangen13 toegangen13 toegangen13 toegangen nodignodignodignodig    

 

� Instructies met 3 adressen3 adressen3 adressen3 adressen, waarvan 2waarvan 2waarvan 2waarvan 2 van een registerbankregisterbankregisterbankregisterbank : 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(2 + 1) geheugentoegangen(2 + 1) geheugentoegangen(2 + 1) geheugentoegangen per instructieinstructieinstructieinstructie 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 toegangen12 toegangen12 toegangen12 toegangen nodig 

 Er zijn verschillende combinatiesverschillende combinatiesverschillende combinatiesverschillende combinaties van registerregisterregisterregister---- en geheugenadresseringen en geheugenadresseringen en geheugenadresseringen en geheugenadresseringen mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk, o.a. … 

 
� Instructies met 3 registeradressen3 registeradressen3 registeradressen3 registeradressen ofofofof met 2 adressen2 adressen2 adressen2 adressen, waarvan 1waarvan 1waarvan 1waarvan 1 van een registerbankregisterbankregisterbankregisterbank : het 

systeem is hier dat we telkens eersttelkens eersttelkens eersttelkens eerst alle nodige variabelennodige variabelennodige variabelennodige variabelen voor een bewerking in een in een in een in een 

registerbankregisterbankregisterbankregisterbank steken met zo weinig mogelijkzo weinig mogelijkzo weinig mogelijkzo weinig mogelijk (1 echte en 1 register) geheugentoeganggeheugentoeganggeheugentoeganggeheugentoegang, en dan de 
bewerkingenbewerkingenbewerkingenbewerkingen enkel uitvoeren op registeradressenregisteradressenregisteradressenregisteradressen (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)(2 + 1) of (1 + 0)(2 + 1) of (1 + 0)(2 + 1) of (1 + 0) geheugentoegangengeheugentoegangengeheugentoegangengeheugentoegangen per instructieinstructieinstructieinstructie. Ofwel verplaatsen we 

data tussen register en gedata tussen register en gedata tussen register en gedata tussen register en geheugen (1 adres, 1 actie en 1 keer effectief lezen of schrijven), 

ofwel doen we een bewerkingbewerkingbewerkingbewerking en hebben we enkel een opcodeopcodeopcodeopcode nodig. 
 ⇒ programma heeft 12 toegangen12 toegangen12 toegangen12 toegangen nodig 



� Deze laatste manierenlaatste manierenlaatste manierenlaatste manieren van werken betekend een ttttijdswinstijdswinstijdswinstijdswinst wanneer de meeste datadatadatadata of 
tussenresultatentussenresultatentussenresultatentussenresultaten verschillende verschillende verschillende verschillende malen gebruiktgebruiktgebruiktgebruikt wordt, omdat registertoegangenregistertoegangenregistertoegangenregistertoegangen veel snellerveel snellerveel snellerveel sneller zijn dan 

geheugentoegangen. We gebruiken dit dan ook in alle moderne processorenin alle moderne processorenin alle moderne processorenin alle moderne processoren. 

 
 

2222)))) AdresseerModiAdresseerModiAdresseerModiAdresseerModi  

 
Soms coderencoderencoderencoderen we op bepaalde manier het adresadresadresadres van een geheugenveldgeheugenveldgeheugenveldgeheugenveld, omdat dat dikwijls de groottegroottegroottegrootte 

van het adresveld reduceertreduceertreduceertreduceert. De adresseermodiadresseermodiadresseermodiadresseermodi zijn verschillende manieren om een geheugenadres te 

specifiëren in een instructiewoord. Dit is analooganalooganalooganaloog aan hogere programmeertalenhogere programmeertalenhogere programmeertalenhogere programmeertalen (cfr. matrices).  
 

    VerschillendeVerschillendeVerschillendeVerschillende adresseermodiadresseermodiadresseermodiadresseermodi :  

 
� Impliciete adresseringImpliciete adresseringImpliciete adresseringImpliciete adressering : het adres zit implicietadres zit implicietadres zit implicietadres zit impliciet in de opcodeopcodeopcodeopcode 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 adresseringOnmiddelijke adresseringOnmiddelijke adresseringOnmiddelijke adressering : het adresveldadresveldadresveldadresveld bevat niet het adres zelfbevat niet het adres zelfbevat niet het adres zelfbevat niet het adres zelf maar 
direct de waardedirect de waardedirect de waardedirect de waarde van de operandoperandoperandoperand zelf. Dit wordt gebruikt voor constantenconstantenconstantenconstanten. 

Een instructie bestaat dan uit opcode en een operand, zonder dat we eerst die operand nog moeten 

opzoeken met zijn adres. 
 

� Directe adresseringDirecte adresseringDirecte adresseringDirecte adressering : het adresveldadresveldadresveldadresveld bevat het adresadresadresadres van de operandoperandoperandoperand. Het adres van een ggggeheugeneheugeneheugeneheugen 

(MEM) is dikwijls 32 bit32 bit32 bit32 bit, het adres van een registerbankregisterbankregisterbankregisterbank (RF) is typisch 3 tot 8 bit3 tot 8 bit3 tot 8 bit3 tot 8 bitssss. We zetten dit 
verschil ook in onze instructies :  

operandoperandoperandoperand = MEM[adres]MEM[adres]MEM[adres]MEM[adres] of RF[adres]RF[adres]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 adresseringIndirecte adresseringIndirecte adresseringIndirecte 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 :  

 -> indirectindirectindirectindirect: eigenlijke adres in geheugen  
  ⇒ operand = MEM[MEM[adres]] 

 -> registerregisterregisterregister-indirectindirectindirectindirect: eigenlijke adres in register  

  ⇒ operand = MEM[RF[adres]] 

 

 

 



� Relatieve adresseringRelatieve adresseringRelatieve adresseringRelatieve adressering : het effectieve adreseffectieve adreseffectieve adreseffectieve adres van de gezochtegezochtegezochtegezochte waardewaardewaardewaarde bekomen we als de somsomsomsom van 
een basisadresbasisadresbasisadresbasisadres + een (kleine) offsetoffsetoffsetoffset. Voordeel is dat de kleine offsekleine offsekleine offsekleine offsetttt minder geheugenminder geheugenminder geheugenminder geheugen inpakt als 

telkens het volledige adres te vermelden. De codecodecodecode voor de instructie wordt dan  

operand = MEM[basis + offset].operand = MEM[basis + offset].operand = MEM[basis + offset].operand = MEM[basis + offset]. Kan ook met meerdere basissen in een registermeerdere basissen in een registermeerdere basissen in een registermeerdere basissen in een register, waarbij we dan een 
basis-adres voor het basis-register nodig hebben en een offset.  

-> relatiefrelatiefrelatiefrelatief: het basisadresbasisadresbasisadresbasisadres zit in een impliciet impliciet impliciet impliciet 

registerregisterregisterregister. Het adresveldadresveldadresveldadresveld dat in de instructie 
staat is de offsetoffsetoffsetoffset. We gebruiken dit voor bv 

voor sprongadressensprongadressensprongadressensprongadressen (basis = PC) 

-> registerregisterregisterregister----relatiefrelatiefrelatiefrelatief: in een expliciet registerexpliciet registerexpliciet registerexpliciet register 
worden de basissenbasissenbasissenbasissen gestockeerdgestockeerdgestockeerdgestockeerd en in het 

instructiewoordinstructiewoordinstructiewoordinstructiewoord gespecifieerd met een adresadresadresadres. 

(basis = RF[adres]basis = RF[adres]basis = RF[adres]basis = RF[adres]). Gebruikt voor bv voor 

opzoektabelopzoektabelopzoektabelopzoektabel (‘Look-Up Table’) 
 

� Geïndexeerde adresseringGeïndexeerde adresseringGeïndexeerde adresseringGeïndexeerde adressering : het effectieve adreseffectieve adreseffectieve adreseffectieve adres van de gezochte waarde is de somsomsomsom van een in de 

instructie gespecifieerd basisadresinstructie gespecifieerd basisadresinstructie gespecifieerd basisadresinstructie gespecifieerd basisadres + een vaste (kleine) offsetvaste (kleine) offsetvaste (kleine) offsetvaste (kleine) offset. De basisbasisbasisbasis is dus het beginadresbeginadresbeginadresbeginadres van een 
matrix, stapel, wachtrij, … en de offsetoffsetoffsetoffset is de indexindexindexindex. Dit is het omgekeerde van het vorige. 

-> geïndexeerdgeïndexeerdgeïndexeerdgeïndexeerd: de offsetoffsetoffsetoffset zit vast ovast ovast ovast opgeslagenpgeslagenpgeslagenpgeslagen 

in impliciet registerimpliciet registerimpliciet registerimpliciet register en het adresveld in de 
isntructie bevat de basis 

-> registerregisterregisterregister----geïndexeerdgeïndexeerdgeïndexeerdgeïndexeerd: de offsetoffsetoffsetoffset is niet 

vast maar moet gekozenmaar moet gekozenmaar moet gekozenmaar moet gekozen worden uit een 
expliciete registerbankexpliciete registerbankexpliciete registerbankexpliciete registerbank op basis van een 

adresadresadresadres in de instructiecodeinstructiecodeinstructiecodeinstructiecode (offset = 

RF[adres]). Ook de basisbasisbasisbasis zit (samen met de 

offset) in het adresveldadresveldadresveldadresveld. 
 

� Geïndexeerde adressering met Geïndexeerde adressering met Geïndexeerde adressering met Geïndexeerde adressering met 
autoincrement/autodecrementautoincrement/autodecrementautoincrement/autodecrementautoincrement/autodecrement : geïndexeerde 
adressering waarbij de offset automatisch 

verhoogd (of verlaagd) wordt. Meestal ±1 maar 

soms ook ±2, ±4, … 
 

 

 
 

 



ProcessorOntweProcessorOntweProcessorOntweProcessorOntwerprprprp    
 

Wanneer we een programeerbare processorprogrameerbare processorprogrameerbare processorprogrameerbare processor ontwerpenontwerpenontwerpenontwerpen volgen we een 

vaste volgordevolgordevolgordevolgorde van ontwerpstappenontwerpstappenontwerpstappenontwerpstappen. We ontwerpen eerst de instructiesetinstructiesetinstructiesetinstructieset 
waarmee we het algoritme zullen beschrijven. Dan beschrijven we alle 

operatiesoperatiesoperatiesoperaties die in die instructiesinstructiesinstructiesinstructies kunnen gebeuren en zullen we daar 

componentencomponentencomponentencomponenten voor voorzienvoorzienvoorzienvoorzien op het datapaddatapaddatapaddatapad. Dan maken we een ASMASMASMASM-
schema waar we de instructiesinstructiesinstructiesinstructies in cyclicyclicyclicycli verdelen en de 

registertransfer/cyclusregistertransfer/cyclusregistertransfer/cyclusregistertransfer/cyclus bepalen. Op basis daarvan ontwerpen we dan eerst 

het datapaddatapaddatapaddatapad en dan de controllercontrollercontrollercontroller. Het ontwerpontwerpontwerpontwerp van het datapaddatapaddatapaddatapad hangt 
daarbij nauw samen met de instructiesetinstructiesetinstructiesetinstructieset en omgekeertomgekeertomgekeertomgekeert. (alles wat de 

instructieset beschrijft moet de controller kunnen uitvoeren) De 

controllercontrollercontrollercontroller doen we pas op het eindeeindeeindeeinde aangezien deze het geheelgeheelgeheelgeheel moet 
besturenbesturenbesturenbesturen. (besturing kunnen we pas maken als we al hebben wat bestuurd 

moet worden). 

 

� Er zijn 2 soorten programmeerbare processoren2 soorten programmeerbare processoren2 soorten programmeerbare processoren2 soorten programmeerbare processoren : In essentie moeten een compromis zoeken tussen 
de volgende uitersten :  

-> OfwelOfwelOfwelOfwel nemen we een duur complex datapadduur complex datapadduur complex datapadduur complex datapad dat vele verschillende FU’s heeft met veel 

geheugen enzo, waardoor we een klein compactklein compactklein compactklein compact programma programma programma programma met weinig complexe instructiesmet weinig complexe instructiesmet weinig complexe instructiesmet weinig complexe instructies 
kunnen maken omdat het datapad zoveel opties heeft.  

-> OfwelOfwelOfwelOfwel nemen we een eenvoudig goedkoop datapadeenvoudig goedkoop datapadeenvoudig goedkoop datapadeenvoudig goedkoop datapad dat niet veel functionaliteiten heeft, maar 

dan moeten we een llllang ang ang ang prprprprogramma ogramma ogramma ogramma schrijven schrijven schrijven schrijven met veel simpele instructiesmet veel simpele instructiesmet veel simpele instructiesmet veel simpele instructies zodat het datapad dat 
aankan.  

    

Deze 2 optiesDeze 2 optiesDeze 2 optiesDeze 2 opties leiden tot het ontwerp van 2 soorten programmeerbare processoren die elk één van 
beide opties belichamen : 

� CISCCISCCISCCISC: Complex Instruction Set Computer : deze voert vele complexe (trage) instructiesvele complexe (trage) instructiesvele complexe (trage) instructiesvele complexe (trage) instructies uit 

- meerdere operaties, instructietypes, adresseermodi en adresvelden 

- complex datapadcomplex datapadcomplex datapadcomplex datapad met veel FU’s, veel registers en complexe verbindingen  
 dat resulteert automatisch in een lage klokfrequentielage klokfrequentielage klokfrequentielage klokfrequentie 

- kort simpel prokort simpel prokort simpel prokort simpel programmagrammagrammagramma, maar elke instructieinstructieinstructieinstructie verbruikt veel klokcycliveel klokcycliveel klokcycliveel klokcycli 

� RISCRISCRISCRISC: Reduced Instruction Set Comp. : voert slechts enkelenkelenkelenkeleeee snelle (eenvoudige snelle (eenvoudige snelle (eenvoudige snelle (eenvoudige) instructiesinstructiesinstructiesinstructies uit 
- weinig operaties en instructietypes; 0 of 1 adresvelden; weinig adresmodi 

- eenvoudig datapadeenvoudig datapadeenvoudig datapadeenvoudig datapad waardoor we een hoge klokfrequentiehoge klokfrequentiehoge klokfrequentiehoge klokfrequentie kunnen nemen 

- lang programmalang programmalang programmalang programma, maar elke instructie verbruikt maar een paar klokcyclipaar klokcyclipaar klokcyclipaar klokcycli 
 

� Op gebied van uitvoertijduitvoertijduitvoertijduitvoertijd zijn beide opties ongeveer gelijkbeide opties ongeveer gelijkbeide opties ongeveer gelijkbeide opties ongeveer gelijk. In complex datapadcomplex datapadcomplex datapadcomplex datapad met een kortkortkortkort 

programmaprogrammaprogrammaprogramma met complexe instructies duurt het meestal veel langer om 1 instructieveel langer om 1 instructieveel langer om 1 instructieveel langer om 1 instructie uit te voeren dan 

in het simpele datapadsimpele datapadsimpele datapadsimpele datapad waar de korte instructieskorte instructieskorte instructieskorte instructies snel na elkaarsnel na elkaarsnel na elkaarsnel na elkaar uitgevoerd worden. Beide voeren 

hetzelfde programma uit in ongeveer dezelfde tijdongeveer dezelfde tijdongeveer dezelfde tijdongeveer dezelfde tijd.  

 
� Een ander belangrijk aspectbelangrijk aspectbelangrijk aspectbelangrijk aspect voor de snelheidsnelheidsnelheidsnelheid van een programma is de mogelijkheid tot pipeliningmogelijkheid tot pipeliningmogelijkheid tot pipeliningmogelijkheid tot pipelining. 

Een programma met eenvoudig datapadeenvoudig datapadeenvoudig datapadeenvoudig datapad heeft vele simpele instructiesvele simpele instructiesvele simpele instructiesvele simpele instructies en die kunnen veel makkelijker veel makkelijker veel makkelijker veel makkelijker 

gepipelined wgepipelined wgepipelined wgepipelined worden dan complexe instructies. Dus op gebied van pipelining is de 2pipelining is de 2pipelining is de 2pipelining is de 2dededede optie beter optie beter optie beter optie beter. 

 



1)1)1)1) CISCCISCCISCCISC----procesprocesprocesprocessoren : Complex Instruction Set Computersoren : Complex Instruction Set Computersoren : Complex Instruction Set Computersoren : Complex Instruction Set Computer  
 

Ontwerp CISCOntwerp CISCOntwerp CISCOntwerp CISC----instructiesetinstructiesetinstructiesetinstructieset    
 
De instructiesetinstructiesetinstructiesetinstructieset van een CISCCISCCISCCISC----processorprocessorprocessorprocessor bestaat uit velvelvelvele e e e 

complexe (trage) instructiescomplexe (trage) instructiescomplexe (trage) instructiescomplexe (trage) instructies. We zullen hier een CISC 

bespreken met volgende specificatiesvolgende specificatiesvolgende specificatiesvolgende specificaties :  
� De instructiesetinstructiesetinstructiesetinstructieset bestaat uit mamamamaximaal twee 16ximaal twee 16ximaal twee 16ximaal twee 16----bit woordenbit woordenbit woordenbit woorden : 

1) het eerste woordeerste woordeerste woordeerste woord is altijd gebruikt en dat bevat de instructieinstructieinstructieinstructie----codecodecodecode. Deze specifieert de 

bewerkingbewerkingbewerkingbewerking die er gedaan moet worden en eventuele registereventuele registereventuele registereventuele register----adressenadressenadressenadressen. De 16 bits16 bits16 bits16 bits van het 
eerste woord worden als volgt verdeeld :  

� 2 bi2 bi2 bi2 bits (Typets (Typets (Typets (Type) zijn voor het type van instructietype van instructietype van instructietype van instructie. We definiëren hier wat de instructie in 

essentie doet. Aangezien we 2 bits2 bits2 bits2 bits hebben hebben we 4 mogelijke types4 mogelijke types4 mogelijke types4 mogelijke types instructies :  
� 00 00 00 00 registerinstructiesregisterinstructiesregisterinstructiesregisterinstructies : registeradressen waar we de bewerking mee uitvoeren 

� 01 01 01 01 verplaverplaverplaverplaatsinstructiesatsinstructiesatsinstructiesatsinstructies : om waarden van geheugen / registerplaats te verplaatsen 

� 10 10 10 10 spronginstructiesspronginstructiesspronginstructiesspronginstructies : om door de isntructieset te springen 

� 11 11 11 11 andereandereandereandere instructiesinstructiesinstructiesinstructies, zoals NOP 
� 5 bits5 bits5 bits5 bits (Operatie/modeOperatie/modeOperatie/modeOperatie/mode) stellen we beschikbaar voor het specifiërenspecifiërenspecifiërenspecifiëren van de bewerkingbewerkingbewerkingbewerking en 

de adresseermodesadresseermodesadresseermodesadresseermodes.  

� 9 bits9 bits9 bits9 bits (Dest, Src1, Src2Dest, Src1, Src2Dest, Src1, Src2Dest, Src1, Src2) zijn de registeradressenregisteradressenregisteradressenregisteradressen van de te gebruiken operandioperandioperandioperandi en de 
locatie voor het resultaatresultaatresultaatresultaat. Hoewel niet niet niet niet elkeelkeelkeelke instructies instructies instructies instructies evenveel registeradressenevenveel registeradressenevenveel registeradressenevenveel registeradressen nodig 

heeft, voorzien we toch zowiezo 3 registeradressen van 3 bitzowiezo 3 registeradressen van 3 bitzowiezo 3 registeradressen van 3 bitzowiezo 3 registeradressen van 3 bitssss. 

2) het tweede woordtweede woordtweede woordtweede woord is een geheugenadresgeheugenadresgeheugenadresgeheugenadres en wordt enkel gebruiktenkel gebruiktenkel gebruiktenkel gebruikt wanneer we data willen data willen data willen data willen 
importeren van het geheugenimporteren van het geheugenimporteren van het geheugenimporteren van het geheugen. We kiezen hier namelijk voor een systeemsysteemsysteemsysteem waarbij we telkens 

eerst data uit het geheugeneerst data uit het geheugeneerst data uit het geheugeneerst data uit het geheugen laden/stockeren in registersladen/stockeren in registersladen/stockeren in registersladen/stockeren in registers met behulp van het 16161616----bit adresveldbit adresveldbit adresveldbit adresveld, 

en voor de bewerkingen bewerkingen bewerkingen bewerkingen enkel registeroperatiesenkel registeroperatiesenkel registeroperatiesenkel registeroperaties zullen gebruiken zodat we niet telkens in het 
geheugen moeten. Dit veld kan eventueel ook gewoon een constanteconstanteconstanteconstante bevatten in plaats van 

een geheugenadres. 

 

We zullen nu de 4 mogelijk types van instructies verder bespreken :  
    

00000) 0) 0) 0) Registerinstructies Registerinstructies Registerinstructies Registerinstructies     

Een registerinstructieregisterinstructieregisterinstructieregisterinstructie is een bewerkingbewerkingbewerkingbewerking (operatie OP) met waardenwaardenwaardenwaarden die in het registerregisterregisterregister opgslagen zijn 
en waarbij het resultaatresultaatresultaatresultaat van de bewerking opnieuw opgeslagenopnieuw opgeslagenopnieuw opgeslagenopnieuw opgeslagen wordt in het registerregisterregisterregister. We kunnen 

operaties uitvoegen op zowel 1 als op 2 operandiop zowel 1 als op 2 operandiop zowel 1 als op 2 operandiop zowel 1 als op 2 operandi.  

� OP Dest,Src1,Src2Dest,Src1,Src2Dest,Src1,Src2Dest,Src1,Src2 :  RF[Dest] ← RF[Src1] OP RF[Src2] 
� OP Dest,Src1Dest,Src1Dest,Src1Dest,Src1 :   RF[Dest] ← RF[Src1] OP  

De bewerking OPbewerking OPbewerking OPbewerking OP kunnen volgende dingen zijn :   

 - aritmetischearitmetischearitmetischearitmetische operaties (optellen, wortels, …) 
    ----    logischelogischelogischelogische operaties  (allerlei poorten als AND, XOR …) 

 - schuifoperatiesschuifoperatiesschuifoperatiesschuifoperaties (shiften naar links en rechts, …) 

De keuzekeuzekeuzekeuze van de bewerkingen hangt af van de frequentiefrequentiefrequentiefrequentie van hun gebruikgebruikgebruikgebruik in typische toepassingentypische toepassingentypische toepassingentypische toepassingen. 

 

� Met de 2 eerste bits2 eerste bits2 eerste bits2 eerste bits van het instructiewoordinstructiewoordinstructiewoordinstructiewoord bepalen we dat we een registerinstructieregisterinstructieregisterinstructieregisterinstructie doen, met de 

5 bits5 bits5 bits5 bits van bewerkingbewerkingbewerkingbewerking specifiërenspecifiërenspecifiërenspecifiëren we welke bewerking we willen doen :  



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

01) Verplaatsinstructies 01) Verplaatsinstructies 01) Verplaatsinstructies 01) Verplaatsinstructies     
De verplaatsingsinstructiesverplaatsingsinstructiesverplaatsingsinstructiesverplaatsingsinstructies zorgen voor de uitwisselinguitwisselinguitwisselinguitwisseling van gegevensgegevensgegevensgegevens tussen geheugengeheugengeheugengeheugen en 

registerbankregisterbankregisterbankregisterbank. Telkens wanneer we een bewerkingbewerkingbewerkingbewerking willen uitvoeren zullen we eerst de variabelenvariabelenvariabelenvariabelen in 

het registerregisterregisterregister ladenladenladenladen en na de bewerking het resultaat terug naar het geheugen schrijvenresultaat terug naar het geheugen schrijvenresultaat terug naar het geheugen schrijvenresultaat terug naar het geheugen schrijven als we het niet 
meer nodig hebben.  

� We hebben hier slechts 2 moglijke operatiesslechts 2 moglijke operatiesslechts 2 moglijke operatiesslechts 2 moglijke operaties. We kunnen de uit te voeren operatie dan ook 

specifiëren met 1 bit OP1 bit OP1 bit OP1 bit OP :  
-> LoadLoadLoadLoad (Op = 0) : verplaaten waarden van geheugen geheugen geheugen geheugen →→→→ naar naar naar naar register register register register 

-> StoreStoreStoreStore (Op = 1) : verplaatsen waarden van register register register register →→→→    naar naar naar naar geheugengeheugengeheugengeheugen  

� De overbloverbloverbloverblijvende 4 bitsijvende 4 bitsijvende 4 bitsijvende 4 bits van ‘Operatie/modeOperatie/modeOperatie/modeOperatie/mode’ worden gebruikt voor de adresseermodeadresseermodeadresseermodeadresseermode van het 
geheugen. AdressmodeAdressmodeAdressmodeAdressmode :  

-> De kkkkeuzeeuzeeuzeeuze van adresseermode hangt af van de frequentiefrequentiefrequentiefrequentie van hun gebruikgebruikgebruikgebruik in typische 

toepassingen 

-> Src2 Src2 Src2 Src2 wordt niet gebruikt en kan dus eventueel gebruikt worden als offseteventueel gebruikt worden als offseteventueel gebruikt worden als offseteventueel gebruikt worden als offset 
-> De aaaadresseermodresseermodresseermodresseermodededede zal ook bepalen of tweede woordtweede woordtweede woordtweede woord (adres/constante) al dan niet gebruiktal dan niet gebruiktal dan niet gebruiktal dan niet gebruikt 

wordt. Merk op dat we het 2de instructiewoord nooit gebruikt hebben bij de registerinstructies 

 
Verschillende    LoadLoadLoadLoad----mogelijkheden (OP=0) :  (OP=0) :  (OP=0) :  (OP=0) : (met het aantal nodige woorden voor de instructie) 

� Het 2de woord is een constanteconstanteconstanteconstante en we laden dat direct in het geheugen (=onmiddellijk adresonmiddellijk adresonmiddellijk adresonmiddellijk adres)    

  (2222 woorden): RF[Dest] ←←←←    Constante    
� Het 2de woord is een direct adresdirect adresdirect adresdirect adres van een geheugenplek geheugenplek geheugenplek geheugenplek waarvan we de waarde inlagen 

(2222 woorden):RF[Dest] ← Mem[Adres] 

� Het 2de woord is een inininindirect adresdirect adresdirect adresdirect adres van een geheugenplek geheugenplek geheugenplek geheugenplek waar we het echte adres staat 
 (2222 woorden):RF[Dest] ← Mem[Mem[Adres]] 

� RegisterRegisterRegisterRegister----indirectindirectindirectindirect adres : het nodige geheugenadresnodige geheugenadresnodige geheugenadresnodige geheugenadres staat reeds in het registerregisterregisterregister   

   (1111 woord):RF[Dest] ← Mem[RF[Src1]] 

� RegisterRegisterRegisterRegister----relarelarelarelatieftieftieftief adres : het nodige adresnodige adresnodige adresnodige adres bouwen we uit een basisbasisbasisbasis in het registerregisterregisterregister en een offsetoffsetoffsetoffset 

(1111 woord):RF[Dest] ← Mem[RF[Src1] + Src2] =RF[Dest] ← Mem[Basis + Offset] 

� RegisterRegisterRegisterRegister----geïndexeerdgeïndexeerdgeïndexeerdgeïndexeerd adres : nodige adres bouwen uit een vaste basisvaste basisvaste basisvaste basis en offset in registeroffset in registeroffset in registeroffset in register 

(2222 woorden):RF[Dest] ← Mem[Adres + RF[Src1]] =RF[Dest] ← Mem[Basis + Offset] 
� We copiërencopiërencopiërencopiëren de inhoudinhoudinhoudinhoud van een registerregisterregisterregister naar een ander registerregisterregisterregister : 

(1 woord):RF[Dest] ← RF[Src1] 

 



Verschillende StoreStoreStoreStore-mogelijkheden (OP=1) : (met het aantal nodige woorden voor de instructie) 
� Een oooonmiddellijk adresnmiddellijk adresnmiddellijk adresnmiddellijk adres gebruiken is zinlooszinlooszinlooszinloos! (= 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    
    

ToewijzingToewijzingToewijzingToewijzing van de bbbbewerkingewerkingewerkingewerking----bitsbitsbitsbits : De eersteeersteeersteeerste bit (12) slaat op Load/StoreLoad/StoreLoad/StoreLoad/Store, die daaropdaaropdaaropdaarop (13) kiest of er 

een tweede woordtweede woordtweede woordtweede woord gebruikt wordt in de instructie, en de overige (11, 10, 9) de adresmodeadresmodeadresmodeadresmode :  
� Bit 13Bit 13Bit 13Bit 13 : 0 = LoadLoadLoadLoad / 1 = StoreStoreStoreStore 

� Bit 12Bit 12Bit 12Bit 12 : 0 = twee woordentwee woordentwee woordentwee woorden (er wordt een adres/constante gebruikt) / 1 = één woordéén woordéén woordéén woord 

BBBBits 11,10,9its 11,10,9its 11,10,9its 11,10,9    :  000 = onmiddellijk adres onmiddellijk adres onmiddellijk adres onmiddellijk adres (enkel bij Load)  
 001 = direct adresdirect adresdirect adresdirect adres 

 010 = indirect adresindirect adresindirect adresindirect adres 

 011 = relatief adresrelatief adresrelatief adresrelatief adres 

 100 = geïndexeerd adresgeïndexeerd adresgeïndexeerd adresgeïndexeerd adres 
 101 = kopieer registerkopieer registerkopieer registerkopieer register (dan ook bit 13 = 0) 

 

10) Spronginstructies10) Spronginstructies10) Spronginstructies10) Spronginstructies    
De sprosprosprospronginstructiesnginstructiesnginstructiesnginstructies dienen om de uitvoeringuitvoeringuitvoeringuitvoering in het programma te verplaatsenverplaatsenverplaatsenverplaatsen. (we verplaatsen ons 

gecontroleerd van de ene instructie naar een anderevan de ene instructie naar een anderevan de ene instructie naar een anderevan de ene instructie naar een andere die ergens andersergens andersergens andersergens anders in de instructieset voorkomt) 

Ook hier hebben we 4 mogelijke instructies4 mogelijke instructies4 mogelijke instructies4 mogelijke instructies voor sprongensprongensprongensprongen, die we specifiëren met 2 bits, namelijk 12 
en 13. De 4 mogelijkheden :  

� 00000000)))) JMP JMP JMP JMP : een onconditionele sprongonconditionele sprongonconditionele sprongonconditionele sprong (2 woorden) waar we een adresadresadresadres specifiëren waar we directdirectdirectdirect 

naartoenaartoenaartoenaartoe gaan.  PC ← Adres 
� 01010101)))) CJMP CJMP CJMP CJMP : conditionele sprongconditionele sprongconditionele sprongconditionele sprong waarbij we als we aan een voorwaardevoorwaardevoorwaardevoorwaarde voldoen gewoon het 

programma volgenprogramma volgenprogramma volgenprogramma volgen, en andersandersandersanders overgaan naar een gespecifiëerd adresgespecifiëerd adresgespecifiëerd adresgespecifiëerd adres. (2 woorden)  

     IF Status=0 THEN (PC ← PC + 1) ELSE (PC ← Adres) 

� 10101010)))) JSR JSR JSR JSR : spring naar subroutinespring naar subroutinespring naar subroutinespring naar subroutine : we slaan in het register op waar we zatenwe slaan in het register op waar we zatenwe slaan in het register op waar we zatenwe slaan in het register op waar we zaten met de programma-
uitvoer (terugkeeradres), we gaan naar een subroutinesubroutinesubroutinesubroutine. De terugkeeradressenterugkeeradressenterugkeeradressenterugkeeradressen worden opgelsagen 

in een LIFOLIFOLIFOLIFO waarvan we dus het schrijfadresschrijfadresschrijfadresschrijfadres verhogenverhogenverhogenverhogen. (2 woorden) 

Mem[RF[Src1]] ← PC + 1 terugkeeradresterugkeeradresterugkeeradresterugkeeradres op LIFO met 
 RF[Src1] het LIFO-schrijfadresschrijfadresschrijfadresschrijfadres 

 en (RF[Src1] − 1) het leesadresleesadresleesadresleesadres 

RF[Src1] ← RF[Src1] + 1 verhoogverhoogverhoogverhoog LIFOLIFOLIFOLIFO----schrijfadresschrijfadresschrijfadresschrijfadres 
PC ← Adres spring naar subroutinespring naar subroutinespring naar subroutinespring naar subroutine 

� 11) 11) 11) 11) RTSRTSRTSRTS :  keer terug uit subroutinekeer terug uit subroutinekeer terug uit subroutinekeer 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 verminderverminderverminderverminder LIFOLIFOLIFOLIFO-schrijfadresschrijfadresschrijfadresschrijfadres; 

 RF[Src1] bevat nu ook het LIFO-adres van het terugkeeradres 

PC ← Mem[RF[Src1]] lees terugkeeradreslees terugkeeradreslees terugkeeradreslees terugkeeradres uit LIFO 

 

De 3 overige van 3 overige van 3 overige van 3 overige van de 5 bitsde 5 bitsde 5 bitsde 5 bits worden gebruiktgebruiktgebruiktgebruikt om de 

bewerkingbewerkingbewerkingbewerking verder te definiërendefiniërendefiniërendefiniëren  

 
 

 

 



Voorstelling vanVoorstelling vanVoorstelling vanVoorstelling van instructies :  instructies :  instructies :  instructies :     
Een instructiewoordinstructiewoordinstructiewoordinstructiewoord is dus een binaire reeksbinaire reeksbinaire reeksbinaire reeks van 16 bits16 bits16 bits16 bits die de machine inleest, analyseertanalyseertanalyseertanalyseert en 

uitvoertuitvoertuitvoertuitvoert. Meestal schrijven we voor mensen elk woord hexadecimaalhexadecimaalhexadecimaalhexadecimaal om schrijffouten te vermijden.  

 bijv. 0010000111110000 = 0x21F0 
De hardwarehardwarehardwarehardware heeft echter de bits appart nodigbits appart nodigbits appart nodigbits appart nodig en “interpreteertinterpreteertinterpreteertinterpreteert” deze als een binaire instructie. Met 

interpretereninterpretereninterpretereninterpreteren bedoelen we dat de controllercontrollercontrollercontroller eingelijk op basis van deze sequentiesop basis van deze sequentiesop basis van deze sequentiesop basis van deze sequenties van bits bepaalde 

commando’scommando’scommando’scommando’s zal geven aan het datapad. :  
0000000010000111110000 : registerbewerking 

0010101010000111110000 : aritmetisch 

0010000000000000111110000 : optelling 
0010000111111111111110000 : resultaat in RF[7] 

0010000111110110110110000 : operand 1 = RF[6] 

0010000111110000000000000 : operand 2 = RF[0] 

 
Wanneer we een algoritme schrijvenalgoritme schrijvenalgoritme schrijvenalgoritme schrijven doen we dat in een assembleertaalassembleertaalassembleertaalassembleertaal. Dat is een mnemonischemnemonischemnemonischemnemonische 

voorstellingvoorstellingvoorstellingvoorstelling van de actiesactiesactiesacties die moeten uitgevoerduitgevoerduitgevoerduitgevoerd worden. We schrijven dit in een redelijk menselijke redelijk menselijke redelijk menselijke redelijk menselijke 

taaltaaltaaltaal. Er bestaat dan een 1111----naarnaarnaarnaar----1 relatie1 relatie1 relatie1 relatie met machinetaalmachinetaalmachinetaalmachinetaal, waarbij we elke beschreven actie vertalenvertalenvertalenvertalen 
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 compilerencompilerencompilerencompileren van een mnemonischemnemonischemnemonischemnemonische assembleertaalassembleertaalassembleertaalassembleertaal naar machinecodemachinecodemachinecodemachinecode AssemblerenAssemblerenAssemblerenAssembleren. 
� De vertalingvertalingvertalingvertaling van instructies kan gebeuren door elke instructiedoor elke instructiedoor elke instructiedoor elke instructie via een eenvoudige opzoektabelopzoektabelopzoektabelopzoektabel 

te vertalenvertalenvertalenvertalen naar machinemachinemachinemachine-codecodecodecode. 

� We kunnen variabelenvariabelenvariabelenvariabelen een betekenisvollebetekenisvollebetekenisvollebetekenisvolle naamnaamnaamnaam geven (makkelijker om te gebruiken) 
  De assemblerassemblerassemblerassembler kent dan zelf een adres toezelf een adres toezelf een adres toezelf een adres toe aan de naam die je kiest 

  De adressen worden relatief t.o.v. het beginrelatief t.o.v. het beginrelatief t.o.v. het beginrelatief t.o.v. het begin van het datagehedatagehedatagehedatageheugenugenugenugen uitgedeeld 

� We kunnen ook een betekenisvollebetekenisvollebetekenisvollebetekenisvolle naamnaamnaamnaam (labellabellabellabel) geven aan de adressenadressenadressenadressen van de 

geheugenplaatsengeheugenplaatsengeheugenplaatsengeheugenplaatsen die we gebruiken.  
  De AssemblerAssemblerAssemblerAssembler kent dan zelf een adres toezelf een adres toezelf een adres toezelf een adres toe door er een springadresspringadresspringadresspringadres 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 vertalingstabelleneenvoudige vertalingstabelleneenvoudige vertalingstabelleneenvoudige vertalingstabellen tussen assembleertaalassembleertaalassembleertaalassembleertaal en machinemachinemachinemachine-codecodecodecode :  

� Voor de registerregisterregisterregisteringsinstructiesingsinstructiesingsinstructiesingsinstructies :  



� Voor de verplaaverplaaverplaaverplaatsingsinstructiestsingsinstructiestsingsinstructiestsingsinstructies :  
 

 

 
 

 

 
 

 

� Voor de sprongsprongsprongspronginstructiesinstructiesinstructiesinstructies : 
 

 

 

 
 

 

 
� Voor de andere iandere iandere iandere instructiesnstructiesnstructiesnstructies :  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
ProgrammavoorbeeldProgrammavoorbeeldProgrammavoorbeeldProgrammavoorbeeld    

    

We besprekenbesprekenbesprekenbespreken als voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeld het volgende algoritmealgoritmealgoritmealgoritme : Bepaal de somsomsomsom, het minimumminimumminimumminimum en 
het maximummaximummaximummaximum van 1024 getallen1024 getallen1024 getallen1024 getallen, opgeslagen in een reeks A[i].reeks A[i].reeks A[i].reeks A[i]. 

� BeschrijvingBeschrijvingBeschrijvingBeschrijving van het programma in een hooghooghooghoog----niveauniveauniveauniveau taaltaaltaaltaal: 

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 



� BeschrijvingBeschrijvingBeschrijvingBeschrijving van het programma in een aaaassembleertaalssembleertaalssembleertaalssembleertaal    : 
-> Het algoritmealgoritmealgoritmealgoritme begintbegintbegintbegint met het creërencreërencreërencreëren van 

variabelenvariabelenvariabelenvariabelen, waarvoor we geheugenplaatsengeheugenplaatsengeheugenplaatsengeheugenplaatsen 

moeten voorzienvoorzienvoorzienvoorzien. In tekst start dit met ORG ORG ORG ORG 
DATADATADATADATA, met daarna de declaratiesdeclaratiesdeclaratiesdeclaraties van de 

variabelenvariabelenvariabelenvariabelen. We gebruiken een datageheugendatageheugendatageheugendatageheugen 

met adressenadressenadressenadressen met notatie die begint bij 
0x00000x00000x00000x0000. We noemen eerst de naameerst de naameerst de naameerst de naam van de 

variabele en daarachter wat voor variabelewat voor variabelewat voor variabelewat voor variabele hij is.  

 
-> Daarna volgt ORG PROGRAMORG PROGRAMORG PROGRAMORG PROGRAM : Dit geeft het beginbeginbeginbegin van het programmaprogrammaprogrammaprogramma aan. Het programma 

startstartstartstart op de geheugenplaatsgeheugenplaatsgeheugenplaatsgeheugenplaats met startadres (0x0403)startadres (0x0403)startadres (0x0403)startadres (0x0403). Dit adres ververververandert elke keerandert elke keerandert elke keerandert elke keer wanneer een 

bijkomende variabele gedeclareerdvariabele gedeclareerdvariabele gedeclareerdvariabele gedeclareerd wordt, waardoor alle sprongadressensprongadressensprongadressensprongadressen gewijzigd moeten 

worden! 
 

-> het programma begintbegintbegintbegint met het intialiserenintialiserenintialiserenintialiseren van 

de variabelenvariabelenvariabelenvariabelen (waarde toekannen). Het komt erop 
neer dat we een aantal registerplaregisterplaregisterplaregisterplaatsenatsenatsenatsen inladeninladeninladeninladen 

vanuit het geheugengeheugengeheugengeheugen. We initialiseren minminminmin als een 

groot getalgroot getalgroot getalgroot getal, maxmaxmaxmax en sumsumsumsum worden op 0000 gezet. We 
intialiseren luslusluslus----variabelenvariabelenvariabelenvariabelen, namelijk een tellertellertellerteller (op 

0 zetten) en een maximumwaardemaximumwaardemaximumwaardemaximumwaarde (1023 hier). 

Verder hebben we ons eerste elementeerste elementeerste elementeerste element van de 
1024 nodig.  

 

-> Daarna komt de BODYBODYBODYBODY van het programmaprogrammaprogrammaprogramma. 

We beginnen de luslusluslus met het optellenoptellenoptellenoptellen van het 
niewe getalniewe getalniewe getalniewe getal bij de somsomsomsom, daarna kijkenkijkenkijkenkijken we of hij 

grotergrotergrotergroter is dan maxmaxmaxmax. Is hij grotergrotergrotergroter, dan is hij zeker 

niet kleiner niet kleiner niet kleiner niet kleiner dan de kleinstekleinstekleinstekleinste. We zetten hem in 
maxmaxmaxmax en gaan naar CTUCTUCTUCTU. Is hij niet groterniet groterniet groterniet groter dan max 

dan is hij mss mss mss mss wel wel wel wel kleinerkleinerkleinerkleiner dan de kleinstekleinstekleinstekleinste en dan 

zettenzettenzettenzetten we hem als kleinstekleinstekleinstekleinste. We gaan zowiezo 
naar CTUCTUCTUCTU voor het einde van de lus 

  

-> CTUCTUCTUCTU is het deeldeeldeeldeel dat de luslusluslus beëindigdbeëindigdbeëindigdbeëindigd en 
opnieuwopnieuwopnieuwopnieuw startstartstartstart. Eerst verhogenverhogenverhogenverhogen we de lustellerlustellerlustellerlusteller, we 

kijkenkijkenkijkenkijken of we nognognognog niet aan het maximumniet aan het maximumniet aan het maximumniet aan het maximum zitten, en 

we halenhalenhalenhalen het adresadresadresadres van BODYBODYBODYBODY op en gaan naar 

daar. PCPCPCPC is het adresadresadresadres waar de instructiewoordeninstructiewoordeninstructiewoordeninstructiewoorden 

van het momentmomentmomentmoment in geladenin geladenin geladenin geladen worden (denk ik) 

 

-> op het eindeeindeeindeeinde besluiten we met het opslaanopslaanopslaanopslaan van 
de nuttige variabenuttige variabenuttige variabenuttige variabelenlenlenlen min, mas en summin, mas en summin, mas en summin, mas en sum in hun 

daarvoor voorziene geheugenplaatsengeheugenplaatsengeheugenplaatsengeheugenplaatsen 

  



� In machinemachinemachinemachine----codecodecodecode zal dit 
programmaprogrammaprogrammaprogramma er zo uitzienuitzienuitzienuitzien  

(slechts stuk getoont) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

InstructiesetInstructiesetInstructiesetInstructieset----stroomschema (‘Instruction Set Flowchart’)stroomschema (‘Instruction Set Flowchart’)stroomschema (‘Instruction Set Flowchart’)stroomschema (‘Instruction Set Flowchart’)    
 
Een instructiesetinstructiesetinstructiesetinstructieset----stroomschemastroomschemastroomschemastroomschema is een visuele vovisuele vovisuele vovisuele voorstellingorstellingorstellingorstelling van de set instructiesde set instructiesde set instructiesde set instructies (i.p.v. in tabelvorm). 

Dit is een dddduidelijkeruidelijkeruidelijkeruidelijkere maniere maniere maniere manier wanneer we dit doen op een grootgrootgrootgroot genoeg genoeg genoeg genoeg stuk papier stuk papier stuk papier stuk papier. Het is een 

hhhhandigandigandigandige maniere maniere maniere manier om de instructiedecoderinstructiedecoderinstructiedecoderinstructiedecoder te ontwerpen. Wat we doen is elke mogelijke instructieelke mogelijke instructieelke mogelijke instructieelke mogelijke instructie die 
het dadadadatapadtapadtapadtapad kan verwezelijkenverwezelijkenverwezelijkenverwezelijken voorstellen in een stroomschemastroomschemastroomschemastroomschema volgens de voorstellingvoorstellingvoorstellingvoorstelling ervan in het 

instructiewoordinstructiewoordinstructiewoordinstructiewoord. De instructieinstructieinstructieinstructie----decoderdecoderdecoderdecoder (controller) zal op basis van het schema makkelijk ontworpenmakkelijk ontworpenmakkelijk ontworpenmakkelijk ontworpen 

kunnen worden. 
 

� Voor het ontwerpenontwerpenontwerpenontwerpen van de instructieinstructieinstructieinstructie----decodersdecodersdecodersdecoders hebben we nog veel vrijheidveel vrijheidveel vrijheidveel vrijheid, aangezien de enige enige enige enige 

architecturale beslissingarchitecturale beslissingarchitecturale beslissingarchitecturale beslissing die we tot hiertoe genomen hebben is de veronderstellingveronderstellingveronderstellingveronderstelling dat we beschikken beschikken beschikken beschikken 
over over over over een - geheugen (Mem) 

- registerbank (RF) 

- programmateller (PC) 

- instructieregister (IR) 

- statusvlag (Status) 

 

� We zullen nu de tabellentabellentabellentabellen van daarstraksdaarstraksdaarstraksdaarstraks vertalen in een schemaschemaschemaschema : we geven enkel voorbeelden 
 -> TypeTypeTypeType kiest het soortsoortsoortsoort instructie  

 -> OpOpOpOp kiest de exacteexacteexacteexacte instructie 

Het schemaschemaschemaschema begintbegintbegintbegint telkens bovenaanbovenaanbovenaanbovenaan waar we op basisbasisbasisbasis van de PCPCPCPC (program counter) de volgendevolgendevolgendevolgende 
instructies inlezeninstructies inlezeninstructies inlezeninstructies inlezen in het IRIRIRIR (instructieregsiter). We verhogenverhogenverhogenverhogen de PCPCPCPC om volgende keervolgende keervolgende keervolgende keer de volgende 

instructieinstructieinstructieinstructie te kunnen ophalen. Op basis van de inhoud inhoud inhoud inhoud van de IRIRIRIR bepaald de controllercontrollercontrollercontroller dan de juiste juiste juiste juiste 

actie voor het datapad.actie voor het datapad.actie voor het datapad.actie voor het datapad. 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

    
    

    

    
    

    

    

    

    

    

Allocatie datapadcomponentenAllocatie datapadcomponentenAllocatie datapadcomponentenAllocatie datapadcomponenten    
 

We moeten nu het datapaddatapaddatapaddatapad ontwerpenontwerpenontwerpenontwerpen zodat het in staat isin staat isin staat isin staat is alle bewerkingen die in het algoritmealle bewerkingen die in het algoritmealle bewerkingen die in het algoritmealle bewerkingen die in het algoritme 

staan uit te voerenuit te voerenuit te voerenuit te voeren op commando van de controllercontrollercontrollercontroller. We hebben tot nu toe nodig :  
� RegistersRegistersRegistersRegisters : Extern geheugenExtern geheugenExtern geheugenExtern geheugen (1 lees/schrijfpoort; 64K×16), een RegisterbankRegisterbankRegisterbankRegisterbank (2 lees- & 1 

schrijfpoort; 8×16) en een StatusvlagStatusvlagStatusvlagStatusvlag (1 bit) 

� FU’sFU’sFU’sFU’s: en ALUALUALUALU (aritmetische logische eenheid), ComparatorComparatorComparatorComparator, 16-bit links/rechts schuifoperatielinks/rechts schuifoperatielinks/rechts schuifoperatielinks/rechts schuifoperatie 
Om voor sommige toepassingensommige toepassingensommige toepassingensommige toepassingen een hogere snelheidhogere snelheidhogere snelheidhogere snelheid te halen kunnen bijkomende registersbijkomende registersbijkomende registersbijkomende registers en/of FU’sen/of FU’sen/of FU’sen/of FU’s 

toegevoegd worden, maar let wel op dat de instructiesetinstructiesetinstructiesetinstructieset moet herzienherzienherzienherzien worden bij elke wijzigingwijzigingwijzigingwijziging van 

het datapaddatapaddatapaddatapad !! 

 
We beslissen hier om één extraéén extraéén extraéén extra toevoeging toevoeging toevoeging toevoeging te voorzien omwille van de snelheid. We willen de 

traagste instraagste instraagste instraagste instructietructietructietructie van de set versnellenversnellenversnellenversnellen, namelijk het indirect ladenindirect ladenindirect ladenindirect laden van gegevens uit het geheugen. 

RF[Dest] ← Mem[Mem[adres]]  &  adres ← Mem[PC] 
Deze instructie leest 3 ×3 ×3 ×3 × uit extern geheugen uit extern geheugen uit extern geheugen uit extern geheugen en duurt bv. 150 ns (als we 50 ns per toegang rekenen).  

� De instructieinstructieinstructieinstructie beperktbeperktbeperktbeperkt hiermee de maximum klomaximum klomaximum klomaximum klokfrequentiekfrequentiekfrequentiekfrequentie tot 6,7 MHz6,7 MHz6,7 MHz6,7 MHz (= 1s delen door 150 

ns) omdat elke elke elke elke registerinstructiesregisterinstructiesregisterinstructiesregisterinstructies dan ook 150 nsook 150 nsook 150 nsook 150 ns zal duren door de klok, zelfs als hun 



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



Als extra aanpassingextra aanpassingextra aanpassingextra aanpassing zullen we nu zorgenzorgenzorgenzorgen dat elke externe geheugentoegangelke externe geheugentoegangelke externe geheugentoegangelke externe geheugentoegang in een aparte klokcyclusaparte klokcyclusaparte klokcyclusaparte klokcyclus 
uitgevoert wordt, waardoor we de klokcycli klokcycli klokcycli klokcycli tot tot tot tot 50 ns 50 ns 50 ns 50 ns kunnen beperkenkunnen beperkenkunnen beperkenkunnen beperken. (dit is pipeliningpipeliningpipeliningpipelining; het 

opspliopspliopspliopsplitsentsentsentsen van bewerkingenbewerkingenbewerkingenbewerkingen zodat ze individueel minder lang durenindividueel minder lang durenindividueel minder lang durenindividueel minder lang duren en we dus een snellere kloksnellere kloksnellere kloksnellere klok 

kunnen gebruiken). De maximum klokfrequentiemaximum klokfrequentiemaximum klokfrequentiemaximum klokfrequentie wordt nu 20 MHz20 MHz20 MHz20 MHz, wat aanzienlijk snelleraanzienlijk snelleraanzienlijk snelleraanzienlijk sneller is. De 
traagstetraagstetraagstetraagste instructieinstructieinstructieinstructie duurt nu 3 klokcycli3 klokcycli3 klokcycli3 klokcycli van 50 ns50 ns50 ns50 ns,,,,dus nog steeds 150nsnog steeds 150nsnog steeds 150nsnog steeds 150ns, maar een registerinstructieregisterinstructieregisterinstructieregisterinstructie 

die op de klok wacht (elke instructie wacht o de klok) duurtduurtduurtduurt nu nog maar nu nog maar nu nog maar nu nog maar 50 ns 50 ns 50 ns 50 ns (en vroeger 150). 

� We zullen dus nu een bijkomend bijkomend bijkomend bijkomend AdresregisterAdresregisterAdresregisterAdresregister AR 
toetoetoetoevoegenvoegenvoegenvoegen om een adresadresadresadres, dat uit geheugen gelezen geheugen gelezen geheugen gelezen geheugen gelezen 

wordt, te bewaren voor gebruik in de volgende 

klokcyclus. We zullen dus bij indirecte adresseringindirecte adresseringindirecte adresseringindirecte adressering 
eerst het adres opzoekenadres opzoekenadres opzoekenadres opzoeken, opslaanopslaanopslaanopslaan in een registerregisterregisterregister en dan 

in de volgende clokcyclusvolgende clokcyclusvolgende clokcyclusvolgende clokcyclus data op dat gana ophalen.  

 

 
ASMASMASMASM----schemaschemaschemaschema    

 

Het ASMASMASMASM----stroomschemastroomschemastroomschemastroomschema is een schemaschemaschemaschema dat aangeeft voor elke klokcylcuvoor elke klokcylcuvoor elke klokcylcuvoor elke klokcylcussss aan welke registertransferswelke registertransferswelke registertransferswelke registertransfers 
erin gebeuren. Aangezien het ISISISIS----stroomschemastroomschemastroomschemastroomschema aangeeft welke registertransferswelke registertransferswelke registertransferswelke registertransfers er in een instructieinstructieinstructieinstructie 

gebeuren, moeten we hierin enkel uitzoeken welke stukken van de instructieswelke stukken van de instructieswelke stukken van de instructieswelke stukken van de instructies samen in één samen in één samen in één samen in één 

klokcyclus klokcyclus klokcyclus klokcyclus gebeuren. We splitsensplitsensplitsensplitsen dus elke instructieinstructieinstructieinstructie op in (zo weinig mogelijk) verschillende 
klokcycliklokcycliklokcycliklokcycli. We doen dat opdat er geen hardware conflictengeen hardware conflictengeen hardware conflictengeen hardware conflicten zouden ontstaan tussen de operatieoperatieoperatieoperatie en de 

datatransfersdatatransfersdatatransfersdatatransfers in eenzelfde klokcycluseenzelfde klokcycluseenzelfde klokcycluseenzelfde klokcyclus.  

� We zullen nu verschillende ISverschillende ISverschillende ISverschillende IS----schema’sschema’sschema’sschema’s verdelen in verschillverschillverschillverschillende klokcycliende klokcycliende klokcycliende klokcycli. De stippellijnen 
bakenen de stukken af die in 1 klokcyclus gebeuren :  

          

-> Aritmetisch schuiven  -> Een constante inladen -> Direct laden uit geheugen 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

-> Indirect laden -> Sprong naar subroutine 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



OntOntOntOntwerp Cwerp Cwerp Cwerp Controllerontrollerontrollerontroller    
 

Om een CISCCISCCISCCISC----controllercontrollercontrollercontroller te ontwerpenontwerpenontwerpenontwerpen zullen we vertrekken van 

het basisontwerpbasisontwerpbasisontwerpbasisontwerp van de controller van FSMDFSMDFSMDFSMD. We zullen deze 
zodanig aanpassen dat we er een CISCCISCCISCCISC mee kunnen controlleren :  

 

� Het Sreg registerSreg registerSreg registerSreg register dat bijhoudt in welke toestandwelke toestandwelke toestandwelke toestand we zijn, 
vervangen we door de PCPCPCPC (program counterprogram counterprogram counterprogram counter), de 

programmateller die bijhoudtbijhoudtbijhoudtbijhoudt waar wewaar wewaar wewaar we in het programma 

zittenzittenzittenzitten    
 

� Omdat het algoritmealgoritmealgoritmealgoritme niet vastniet vastniet vastniet vast is maar ingeladeningeladeningeladeningeladen in een geheugen, is ook de nextnextnextnext----statestatestatestate----logiclogiclogiclogic en 

outputoutputoutputoutput----logiclogiclogiclogic niet meer vastvastvastvast. We hebben dus een 

bijkomende vertaalstapbijkomende vertaalstapbijkomende vertaalstapbijkomende vertaalstap nodig die via via via via 
programmageheugenprogrammageheugenprogrammageheugenprogrammageheugen en een IRIRIRIR (instructie register) de 

nextnextnextnext----statestatestatestate en de outputsoutputsoutputsoutputs bepaald.  

 
� een instructieinstructieinstructieinstructie is een sequentiesequentiesequentiesequentie van een paar kleine paar kleine paar kleine paar kleine 

(micro(micro(micro(micro----)instructies )instructies )instructies )instructies waarvan er 1 per klokcyclus1 per klokcyclus1 per klokcyclus1 per klokcyclus wordt 

uitegvoerd. De nnnnextextextext-statestatestatestate & outputoutputoutputoutput zijn een FSMFSMFSMFSM i.p.v. 
combinatorisch, omdat ze voor één instructievoor één instructievoor één instructievoor één instructie 

verschillende uitgangenverschillende uitgangenverschillende uitgangenverschillende uitgangen en dus verschillende verschillende verschillende verschillende 

toestandentoestandentoestandentoestanden moeten hebben.  
 

� De sprongadressensprongadressensprongadressensprongadressen die we soms moeten gebruiken 

om in het programma te bewegen, komen niet uit de niet uit de niet uit de niet uit de 

nextnextnextnext----    

statestatestatestate----FSMFSMFSMFSM maar uit het programmageheugenprogrammageheugenprogrammageheugenprogrammageheugen. Daarom 

kan deze outputoutputoutputoutput---- en next en next en next en next----statestatestatestate----logiclogiclogiclogic een complete complete complete complete 

FSMFSMFSMFSM----controller controller controller controller zijn met zijn eigen μPC, μIR en 
μprogramma-ROM 

 

� GewoonlijkGewoonlijkGewoonlijkGewoonlijk wordt het geheugengeheugengeheugengeheugen dat tussen de PC 

en de IR staat gebruikt voor zowel programmazowel programmazowel programmazowel programma----

opslagopslagopslagopslag als datadatadatadata----opslagopslagopslagopslag 

 

� Meestal wordt de LIFOLIFOLIFOLIFO in het beginbeginbeginbegin van de 
controller ook mee ingebouwdmee ingebouwdmee ingebouwdmee ingebouwd in het geheugen.  

    

 

 

 



Ontwerp DatapadOntwerp DatapadOntwerp DatapadOntwerp Datapad    
 

De componentencomponentencomponentencomponenten van het datapad (= registers & FU’s) zijn reeds vroeger vastgelegdreeds vroeger vastgelegdreeds vroeger vastgelegdreeds vroeger vastgelegd bij de allocatieallocatieallocatieallocatie 

van de datapadcomponentendatapadcomponentendatapadcomponentendatapadcomponenten. We moeten nu enkel nog de verbindingenverbindingenverbindingenverbindingen tussen de componenten 
voorzienvoorzienvoorzienvoorzien (inclusief 3-state buffers). Deze zijn aaaaf te leiden uit ASMf te leiden uit ASMf te leiden uit ASMf te leiden uit ASM----schemaschemaschemaschema.  

Als er conflictenconflictenconflictenconflicten zijn tussen het ASMASMASMASM-schemaschemaschemaschema en de componenten of componenten of componenten of componenten of verbindingenverbindingenverbindingenverbindingen dan kunnen we :  

� eeeextra componentenxtra componentenxtra componentenxtra componenten invoeren  
 ⇒ herbegin vanaf de allocatie van de componenten 

� eeeextra klokcyclixtra klokcyclixtra klokcyclixtra klokcycli invoeren  

 ⇒ herbegin vanaf de bepaling van het ASM-schema 
 

De componentencomponentencomponentencomponenten die we al hebben :  

� RFRFRFRF : de registerbank om variabelen tijdelijk te slaan 

� ARARARAR : de adres-registers voor indirecte adressen 
� StatusStatusStatusStatus : de statusvlag 

� ShiftShiftShiftShift : schuifoperaties 

� ALUALUALUALU : aritmetische logische eenheid 
� CompCompCompComp : de comparator die waarden vergelijkt 

� MemMemMemMem : geheugen met programmacode en data 

 
We zullen nu weer voor een aantal actiesaantal actiesaantal actiesaantal acties hun impelementatieimpelementatieimpelementatieimpelementatie op het datapaddatapaddatapaddatapad bespreken. Het enige 

dat we eigenlijk moeten doen is de bedrading tussen de bovenstaande vaste componenbedrading tussen de bovenstaande vaste componenbedrading tussen de bovenstaande vaste componenbedrading tussen de bovenstaande vaste componenten leggenten leggenten leggenten leggen :  

 
� verschuiven naar rechtsverschuiven naar rechtsverschuiven naar rechtsverschuiven naar rechts : deze actieactieactieactie wordt ontleedontleedontleedontleed 

door de controllercontrollercontrollercontroller vanuit de IRIRIRIR. In het datapaddatapaddatapaddatapad moeten 

we dan in de registerbankregisterbankregisterbankregisterbank data ophalenophalenophalenophalen, dat door de shift shift shift shift 

duwenduwenduwenduwen en dan waar in de registerbankregisterbankregisterbankregisterbank stekenstekenstekensteken. . . . Enkel het 

kadertje met de effectieve bewerking is voor het 

datapad. Wat we dus moeten voorzienvoorzienvoorzienvoorzien is busbusbusbus met bufferbufferbufferbuffer 

die de registerbankregisterbankregisterbankregisterbank verbind met de shiftshiftshiftshift, en van de shiftshiftshiftshift 
terug naar de registerbankregisterbankregisterbankregisterbank.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



� DDDDiadische optellingiadische optellingiadische optellingiadische 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 geheugenConstante laden uit geheugenConstante laden uit geheugenConstante 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 geDirect laden uit geDirect laden uit geDirect laden uit geheugenheugenheugenheugen : 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 ladengeïndexeerd ladengeïndexeerd ladengeïndexeerd 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 copiërenRegister copiërenRegister copiërenRegister 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. 

� DDDDirect stockerenirect stockerenirect stockerenirect 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 subroutineSprong naar subroutineSprong naar subroutineSprong 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)2)2)2) RISCRISCRISCRISC----processoren : Reduced Instruction Set Computerprocessoren : Reduced Instruction Set Computerprocessoren : Reduced Instruction Set Computerprocessoren : Reduced Instruction Set Computer  
 

Ongeveer analooganalooganalooganaloog aan de CISCCISCCISCCISC, maar met veel meer en veel eenvoudigereveel meer en veel eenvoudigereveel meer en veel eenvoudigereveel meer en veel eenvoudigere 
instructiesinstructiesinstructiesinstructies zodat de kolkfrequentiekolkfrequentiekolkfrequentiekolkfrequentie veel hogerhogerhogerhoger ligt. Het wordt hier belangrijk zo 

veel mogelijk te pipelinenpipelinenpipelinenpipelinen (instructies parallelinstructies parallelinstructies parallelinstructies parallel uit te voeren (volgende instructie 

starten voor de vorige klaar is)) 
� PipeliningPipeliningPipeliningPipelining van het uitvoerenuitvoerenuitvoerenuitvoeren van instructiesinstructiesinstructiesinstructies : we zullen proberen om zo 

eenvoudig mogelijkeeenvoudig mogelijkeeenvoudig mogelijkeeenvoudig mogelijke en altijd ongeveer even langealtijd ongeveer even langealtijd ongeveer even langealtijd ongeveer even lange ininininstructiesstructiesstructiesstructies te maken 

� PipeliningPipeliningPipeliningPipelining van controller en datapadcontroller en datapadcontroller en datapadcontroller en datapad, waardoor het stoppenstoppenstoppenstoppen van de pipelinepipelinepipelinepipeline 

mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk wordt. Dat is nodig, om bv een sprongsprongsprongsprong te kunnen maken 

in het programme, want dan moet eerst de eerst de eerst de eerst de nieuwe PCnieuwe PCnieuwe PCnieuwe PC berekendberekendberekendberekend 

worden voor we kunnen doorgaan met pipelinen. 



Hfdst 7Hfdst 7Hfdst 7Hfdst 7) ) ) ) HardwareHardwareHardwareHardware----beschrijvingstalen: VHDLbeschrijvingstalen: VHDLbeschrijvingstalen: VHDLbeschrijvingstalen: VHDL    
 

InleidingInleidingInleidingInleiding    
 

VHDLVHDLVHDLVHDL (VHSICHSICHSICHSIC HHHHardware DDDDescription LLLLanguage, VHSICVHSICVHSICVHSIC = VVVVery HHHHigh SSSSpeed IIIIntegrated CCCCircuit) : 

is een programmeertaalprogrammeertaalprogrammeertaalprogrammeertaal om het gedraggedraggedraggedrag (ontwerp) van digitale systemendigitale systemendigitale systemendigitale systemen te beschrijven. We 
beschrijvenbeschrijvenbeschrijvenbeschrijven volgens een vaste syntaxvaste syntaxvaste syntaxvaste syntax wat een bepaalde chip moet doen (zijn gedraggedraggedraggedrag) en de VHDLVHDLVHDLVHDL----

compilercompilercompilercompiler zet dat ontwerpontwerpontwerpontwerp dan om naar een hardwarehardwarehardwarehardware----ontwerpontwerpontwerpontwerp. We kunnen VHDL gebruikengebruikengebruikengebruiken om : 

� eenduidige specificatieseenduidige specificatieseenduidige specificatieseenduidige specificaties voor een ontwerp op gedrags- & RTL-niveau ingeven 

� simulatiesimulatiesimulatiesimulatie van een ontwerp op logische werking en tijdsgedrag 
� synthesesynthesesynthesesynthese (vereenvoudigen) van een ontwerpontwerpontwerpontwerp (goed bruikbaar voor RTL-niveau) 

� documentatiedocumentatiedocumentatiedocumentatie van de werking van de chip 

De standaardisatiestandaardisatiestandaardisatiestandaardisatie van VHDL is IEEE 1076IEEE 1076IEEE 1076IEEE 1076. De 1e versie is VHDL-87, tweede VHDL-93 en derde 
versie VHDL-2001.  

 

VHDL Analog and Mixed SignalAnalog and Mixed SignalAnalog and Mixed SignalAnalog and Mixed Signal : is een uitbreidinguitbreidinguitbreidinguitbreiding van (zuiver digitale) VHDL die het werken met 
analogeanalogeanalogeanaloge signalen toelaat. We hebben dan ook continue signalencontinue signalencontinue signalencontinue signalen in plaats van enkel discrete.  

Bv. VHDL-AMSAMSAMSAMS (IEEE standaard 1076.1-1999) is een supersetsupersetsupersetsuperset van VHDL-93 (digitaal ontwerp) 

die continuecontinuecontinuecontinue----tijdtijdtijdtijd----modellenmodellenmodellenmodellen van ontwerpen kan maken en een set differentiële & algebraïsche set differentiële & algebraïsche set differentiële & algebraïsche set differentiële & algebraïsche 
vergelijkingenvergelijkingenvergelijkingenvergelijkingen kan opstellen en oplossen. VHDL-ASM is echter complex en weinig gebruiktcomplex en weinig gebruiktcomplex en weinig gebruiktcomplex en weinig gebruikt 

 

Nadelen Nadelen Nadelen Nadelen van VHDL VHDL VHDL VHDL t.o.v. het gebruik van schema’sschema’sschema’sschema’s :  

� VHDL is eenvoudig te lereneenvoudig te lereneenvoudig te lereneenvoudig te leren maar moeilijk volledig te beheersenmoeilijk volledig te beheersenmoeilijk volledig te beheersenmoeilijk volledig te beheersen 
- ConceptueelConceptueelConceptueelConceptueel is VHDL verschillendverschillendverschillendverschillend van elke softwaresoftwaresoftwaresoftware----taaltaaltaaltaal omdat het om een hardware hardware hardware hardware 

beschrijvende taal beschrijvende taal beschrijvende taal beschrijvende taal is.  

- VHDL schijnt een moeilijke syntaxmoeilijke syntaxmoeilijke syntaxmoeilijke syntax te hebben ⇒ daarom gebruiken we meestal 
taalgevoelige editortaalgevoelige editortaalgevoelige editortaalgevoelige editorenenenen met sjablonensjablonensjablonensjablonen 

� Nogal ‘langdradiglangdradiglangdradiglangdradigeeee’’’’ codes codes codes codes : er is veel code nodig voor eenvoudige dingen 

� Een lijst instructieslijst instructieslijst instructieslijst instructies is veel minderminderminderminder overzichtelijkoverzichtelijkoverzichtelijkoverzichtelijk dan een blokschema voor een mens 
� VHDL bevat meer mogelijkhedenmeer mogelijkhedenmeer mogelijkhedenmeer mogelijkheden dan strikt noodzakelijstrikt noodzakelijstrikt noodzakelijstrikt noodzakelijkkkk voor hardware synthese 

(bijv. specificatie tijdsgedrag voor simulatie) 

 
VoordelenVoordelenVoordelenVoordelen van VHDLVHDLVHDLVHDL t.o.v. schema’sschema’sschema’sschema’s : 

� VHDLVHDLVHDLVHDL----codecodecodecode is algemene standaartstandaartstandaartstandaart voor hardwarehardwarehardwarehardware----beschrijvingebeschrijvingebeschrijvingebeschrijvinge en is makkelijk overdraagbaarmakkelijk overdraagbaarmakkelijk overdraagbaarmakkelijk overdraagbaar 

over verschillende programma’s voor simulatie, synthese, analyse, verificatie, … van 
verschillende fabrikanten 

� Het maakt het gemakkelijker om complexe schakelingengemakkelijker om complexe schakelingengemakkelijker om complexe schakelingengemakkelijker om complexe schakelingen te beschrijven omdat we kunnen 

werken op een hoger abstractieniveauhoger abstractieniveauhoger abstractieniveauhoger abstractieniveau met automatische syntheseautomatische syntheseautomatische syntheseautomatische synthese 

- Je kan bv ‘add’add’add’add’ gebruiken zonder een specifiek type van optelleroptelleroptelleropteller 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 parametriserenparametriserenparametriserenparametriseren (woordlengte, stapeldiepte, …) 
- VHDL is makkelijk om repetitieve structurenrepetitieve structurenrepetitieve structurenrepetitieve structuren te beschrijven 

 



Beperkingen van VDHLBeperkingen van VDHLBeperkingen van VDHLBeperkingen van VDHL : 
� Slechts een subsetsubsetsubsetsubset van VHDL kan automatisch gesynthetiseerdautomatisch gesynthetiseerdautomatisch gesynthetiseerdautomatisch gesynthetiseerd worden en elke fabrikantelke fabrikantelke fabrikantelke fabrikant 

supporteert een verschillende subsetverschillende subsetverschillende subsetverschillende subset. We kunnen dus meestal niet onze volledige codemeestal niet onze volledige codemeestal niet onze volledige codemeestal niet onze volledige code 

automatisch laautomatisch laautomatisch laautomatisch laten omzettenten omzettenten omzettenten omzetten in implementatie.  
� De standaard beschrijftstandaard beschrijftstandaard beschrijftstandaard beschrijft enkel de syntaxsyntaxsyntaxsyntax en betekenisbetekenisbetekenisbetekenis van zijn code, niet hoe men de code moet niet hoe men de code moet niet hoe men de code moet niet hoe men de code moet 

schrijven schrijven schrijven schrijven (codeerstijl) 

Eenzelfde gedragEenzelfde gedragEenzelfde gedragEenzelfde gedragscomponentscomponentscomponentscomponent (bijv. MUX) kan op heel wat verschillende manierenverschillende manierenverschillende manierenverschillende manieren 
beschrevenbeschrevenbeschrevenbeschreven worden,die ieder tot een totaal andere implementatietotaal andere implementatietotaal andere implementatietotaal andere implementatie kunnen leiden (bijv. 

selector of 3-state bus). De implementatieimplementatieimplementatieimplementatie hangt zelfs ook nog af van het 

syntheseprogrammasyntheseprogrammasyntheseprogrammasyntheseprogramma. Je moet al heel wat ervaringervaringervaringervaring 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’nog andere ‘Hardware Description Languages’nog andere ‘Hardware Description Languages’nog andere ‘Hardware Description Languages’ zoals VHDL :  
� VerilogVerilogVerilogVerilog (IEEE 1364) : deze harware-beschrijvende taal is meer verspreid in USAUSAUSAUSA dan in 

Europa. De syntaxsyntaxsyntaxsyntax is ververververwant met Cwant met Cwant met Cwant met C, waar VHDL meer verwant is met Ada 

-> Beter dan VHDLBeter dan VHDLBeter dan VHDLBeter 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.” 

� PLDPLDPLDPLD----talentalentalentalen zoals ABEL, PALASM, … : gebruikt op poortniveaupoortniveaupoortniveaupoortniveau voor een specifieke technologiespecifieke technologiespecifieke technologiespecifieke technologie 

 

    

VHDL in vogelvluchtVHDL in vogelvluchtVHDL in vogelvluchtVHDL in vogelvlucht    
 
Om VHDLVHDLVHDLVHDL te leren kennenleren kennenleren kennenleren kennen zullen we een eenvoudig voorbeeldjeeenvoudig voorbeeldjeeenvoudig voorbeeldjeeenvoudig voorbeeldje bespreken en uitwerken:  

Ontwerp een schakelingschakelingschakelingschakeling ‘Test’Test’Test’Test’ met drie 8drie 8drie 8drie 8----bit ingangenbit ingangenbit ingangenbit ingangen (In1, In2, In3) en twee 1twee 1twee 1twee 1----bit uitganbit uitganbit uitganbit uitgangengengengen (Out1 

en Out2) waarvoor geld dat Out1 = 1Out1 = 1Out1 = 1Out1 = 1  als In1 als In1 als In1 als In1 ≡≡≡≡ In2 In2 In2 In2 en dat Out2 = 1Out2 = 1Out2 = 1Out2 = 1  als  In1 In1 In1 In1 ≡≡≡≡ In3 In3 In3 In3.  
We kunnen nu beginnen met het ontwerpenontwerpenontwerpenontwerpen van schema’sschema’sschema’sschema’s: 

� een schema op topniveautopniveautopniveautopniveau, 

gebruik makend van componentencomponentencomponentencomponenten 

‘Compare’. Dit dient om de 

algemene werkingalgemene werkingalgemene werkingalgemene werking te illusteren. 

Daarna zullen we de componentencomponentencomponentencomponenten 
uitwerkenuitwerkenuitwerkenuitwerken, bv component compare.  

  

� De codecodecodecode----declaratiedeclaratiedeclaratiedeclaratie van de entiteitentiteitentiteitentiteit comparatorcomparatorcomparatorcomparator : We zullen nu de ‘compare’compare’compare’compare’ definieren als een op 

zichzelf bestaande comonentzichzelf bestaande comonentzichzelf bestaande comonentzichzelf bestaande comonent die we dan later kunnen gebruikenlater kunnen gebruikenlater kunnen gebruikenlater kunnen gebruiken in het algemene ontwerp zonder 
hem nog eens opnieuw te moeten beschrijven. (een soort zwarte dooszwarte dooszwarte dooszwarte doos met vast aantal inst aantal inst aantal inst aantal in---- en  en  en  en 

uitgangen uitgangen uitgangen uitgangen waarvan de werking appart beschrevenwerking appart beschrevenwerking appart beschrevenwerking appart beschreven is) Deze beschrijving specificeert het gedrag op 

RTLRTLRTLRTL----niveauniveauniveauniveau: een synthesesynthesesynthesesynthese----programmaprogrammaprogrammaprogramma zal dit omzetten naar verbindingenverbindingenverbindingenverbindingen op poortniveaupoortniveaupoortniveaupoortniveau 

� EntityEntityEntityEntity : specifiëert dat comparecomparecomparecompare een apparte compententapparte compententapparte compententapparte compentent is. Een entiteitentiteitentiteitentiteit kan meerdere 

architecturenarchitecturenarchitecturenarchitecturen hebben (verschillende implementatiesverschillende implementatiesverschillende implementatiesverschillende implementaties van hetzelfde gedraghetzelfde gedraghetzelfde gedraghetzelfde gedrag) 

� De inininin---- of uitgangssignalen of uitgangssignalen of uitgangssignalen of uitgangssignalen worden 
gedeclareerd als ‘port’port’port’port’. Elke ‘port’ heeft 

een expliciete richtingexpliciete richtingexpliciete richtingexpliciete richting en is een 

bit(vector)bit(vector)bit(vector)bit(vector) 



� De codecodecodecode van het volledige programmavolledige programmavolledige programmavolledige programma 
(‘Test’): We kunnen nu gebruik maken gebruik maken gebruik maken gebruik maken 

van de component ‘compare’van de component ‘compare’van de component ‘compare’van de component ‘compare’ die we 

daarvoor geïnitialiseerd hebben. Deze 
architectuur van ‘Test’Test’Test’Test’ beschrijft de 

structuurstructuurstructuurstructuur van van van van decomponent decomponent decomponent decomponent, nl. hoe deze 

entiteit opgebouwdentiteit opgebouwdentiteit opgebouwdentiteit opgebouwd is als verbonden verbonden verbonden verbonden 
componenten componenten componenten componenten van lager niveaulager niveaulager niveaulager niveau. We laten 

dus de werkingwerkingwerkingwerking van de lagerelagerelagerelagere----niveauniveauniveauniveau----

comonten weg.comonten weg.comonten weg.comonten weg. We zien ook dat we 
twee componenten ‘Comparator’twee componenten ‘Comparator’twee componenten ‘Comparator’twee componenten ‘Comparator’ 

tegelijkertijdtegelijkertijdtegelijkertijdtegelijkertijd kunnen gebruiken! 

We kunnen ook gebuik maken virtuele componentenvirtuele componentenvirtuele componentenvirtuele componenten : deze laten een onafhankelijke ontwikkelingonafhankelijke ontwikkelingonafhankelijke ontwikkelingonafhankelijke ontwikkeling 

van alle hiërarchische niveau’shiërarchische niveau’shiërarchische niveau’shiërarchische niveau’s toe. We kunnen zo later onze entiteit compareentiteit compareentiteit compareentiteit compare aan comparatorcomparatorcomparatorcomparator 
koppelenkoppelenkoppelenkoppelen.  

 

� ConfiguratieConfiguratieConfiguratieConfiguratie : We moeten nu nog 
aangevenaangevenaangevenaangeven welke van de mogelijke mogelijke mogelijke mogelijke 

architarchitarchitarchitectureectureectureecturennnn van een entiteitentiteitentiteitentiteit gebruiktgebruiktgebruiktgebruikt moet 

worden en we moeten de componenten aan componenten aan componenten aan componenten aan 
de entiteiten koppelende entiteiten koppelende entiteiten koppelende entiteiten koppelen. We moeten met 

andere woorden voor de entiteit Compareentiteit Compareentiteit Compareentiteit Compare 

één van de mogelijke architecturenmogelijke architecturenmogelijke architecturenmogelijke architecturen kiezen en 
dan de componentecomponentecomponentecomponente Comparator Comparator Comparator Comparator koppelen 

aan CompareCompareCompareCompare.  

 

� We proberen VHDLVHDLVHDLVHDL te vergelijkenvergelijkenvergelijkenvergelijken met een 
traditionele programmeertaaltraditionele programmeertaaltraditionele programmeertaaltraditionele programmeertaal zoals C++ of 

Java: Een entiteitentiteitentiteitentiteit als CompareCompareCompareCompare komt overeen 

met een klasseklasseklasseklasse in Java. De contructorcontructorcontructorcontructor----
argumentenargumentenargumentenargumenten zijn altijd de ingangeningangeningangeningangen en de 

resultatenresultatenresultatenresultaten van de methodes zijn de uitgangenuitgangenuitgangenuitgangen. 

-> In javajavajavajava is er slechts 1 gedragsbeschrijvingslechts 1 gedragsbeschrijvingslechts 1 gedragsbeschrijvingslechts 1 gedragsbeschrijving 
per functie (klasse) mogelijk, in VDHL 

meerdere 

-> De twee ‘Compare’twee ‘Compare’twee ‘Compare’twee ‘Compare’----functiesfunctiesfunctiesfuncties zouden in java  
sequentieelsequentieelsequentieelsequentieel uitgevoerd worden, in VHDL 

parallelparallelparallelparallel 

-> de ‘main’main’main’main’ wordt éénmaal uitgevoerdéénmaal uitgevoerdéénmaal uitgevoerdéénmaal uitgevoerd en stoptstoptstoptstopt dan in java, hardware blijft ahardware blijft ahardware blijft ahardware blijft altijd actiefltijd actiefltijd actiefltijd actief (stopt nooit) 

Verdere verschillen met traditionele talen :  

� DatatypesDatatypesDatatypesDatatypes: in VHDL hebben we nnnnoodoodoodood aan typische hardwaretypische hardwaretypische hardwaretypische hardware----datadatadatadata----typetypetypetypessss: bitvectoren, getallen 

met een arbitraire grootte, getallen met vaste komma. In java hebben we strings enzo.  

� GelijkGelijkGelijkGelijktijdigheidtijdigheidtijdigheidtijdigheid (‘concurrency’): in VHDL werken allealleallealle hardwarecomponenten in parallel hardwarecomponenten in parallel hardwarecomponenten in parallel hardwarecomponenten in parallel 
� TijdsconceptTijdsconceptTijdsconceptTijdsconcept: Alle componenten werken continu werken continu werken continu werken continu: hardware stopt nooit! 

En voor simulatiesimulatiesimulatiesimulatie is een koppelingkoppelingkoppelingkoppeling met het reële tijdsgedragreële tijdsgedragreële tijdsgedragreële tijdsgedrag van componenten nodig : 

waar in computerprogramma’s alle alle alle alle regels code mooi aregels code mooi aregels code mooi aregels code mooi achtereenchtereenchtereenchtereen uitgevoerd worden 
wanneer de vorige klaar is, is er in hardware alleen een hoop onsamenhangende delenhoop onsamenhangende delenhoop onsamenhangende delenhoop onsamenhangende delen. 



Elementen van de VHDLElementen van de VHDLElementen van de VHDLElementen van de VHDL----taaltaaltaaltaal    
 

1)1)1)1) Lexicale elementen (woordenschat)Lexicale elementen (woordenschat)Lexicale elementen (woordenschat)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 : 

� CommentaarCommentaarCommentaarCommentaar: wanneer we in de code eigen commentaareigen commentaareigen commentaareigen commentaar willen schrijven zonder dat het 
wordt uitgevoert (programma negeert die lijnenprogramma negeert die lijnenprogramma negeert die lijnenprogramma negeert die lijnen dan), schrijven we voor de tekst ‘‘‘‘--------’’’’ 

� De ‘Identifier’Identifier’Identifier’Identifier’ of naamnaamnaamnaam van een variabele of een instantievariabele of een instantievariabele of een instantievariabele of een instantie wordt geschreven als een reeks van 

alphanumerische karakters of nietalphanumerische karakters of nietalphanumerische karakters of nietalphanumerische karakters of niet----opeenvolgende ‘_’opeenvolgende ‘_’opeenvolgende ‘_’opeenvolgende ‘_’, die start met een letter & niet eindigt 
met ‘_’. Bv. “Next_value_0”. De VDHL-code is niet Caseniet Caseniet Caseniet Case----sensensensensitivesitivesitivesitive : geen verschil hoofdletters 

en kleine letters 

� Een ggggetaletaletaletal declareren : een getal kan een ‘integer literal’integer literal’integer literal’integer literal’, dus een geheel getalgeheel getalgeheel getalgeheel getal zijn bv“1480” 
of een ‘real literal’‘real literal’‘real literal’‘real literal’, dus een fractioneel getalfractioneel getalfractioneel getalfractioneel getal zijn bv “1480.0”. 

Beide kunnen exponentieelexponentieelexponentieelexponentieel worden gemaakt bv“148E1” 

Voor het leesgemakleesgemakleesgemakleesgemak kan men ‘_’‘_’‘_’‘_’ in de getallen schrijven : deze worden genegeerdgenegeerdgenegeerdgenegeerd bv “1_480” 
Wanneer we een getal in een ander talstelselander talstelselander talstelselander talstelsel dan het 10-tallige willen gebruiken, kunnen we 

dat doen via volgense syntax : basebasebasebase####literalliteralliteralliteral####expexpexpexp   bv 253.5 = 16#FD.8#   /   2#1#E10 = 16#4#E2 

� Een kkkkarakterarakterarakterarakter (‘character literal’) wordt genoteertgenoteertgenoteertgenoteert tussen enkele aanhalingstekens   aanhalingstekens   aanhalingstekens   aanhalingstekens   bv 'a' 'A'  

� Een reeks kreeks kreeks kreeks karaktersaraktersaraktersarakters (‘string’) wordt genoteerd tussen dubbele aanhalingstekensdubbele aanhalingstekensdubbele aanhalingstekensdubbele aanhalingstekens  bv "A string". 
Om een Quote”teken in een string te krijgen schrijven we dubbele aanhalingstekens bv 

"""Quote it"", she said." 

� Een bbbbitreeksitreeksitreeksitreeks (‘bit string’) is een reeks bitsreeks bitsreeks bitsreeks bits, voorgesteld door een reeks cijfersreeks cijfersreeks cijfersreeks cijfers voorafgegaan door 
een basissbasissbasissbasisspecificatie pecificatie pecificatie pecificatie (‘B’, ‘O’, of ‘X’)    bv O"12" = b"001_010" ⇔ X"a" = B"1010" 

 

 

2222)))) DataDataDataData----objecten en Dataobjecten en Dataobjecten en Dataobjecten en Data----typestypestypestypes  
 

VDHLVDHLVDHLVDHL----objectenobjectenobjectenobjecten    
 

Een VHDL-object is een variabele die een naam heeft en een waarde van een specifiek type  

� ConstanteConstanteConstanteConstantennnn : deze maken het programmaprogrammaprogrammaprogramma 
meer verstaanbaarmeer verstaanbaarmeer verstaanbaarmeer verstaanbaar  

DeclaratieDeclaratieDeclaratieDeclaratie : we definierendefinierendefinierendefinieren eerst dat het 

constanten zijn met het commando 

‘constant’‘constant’‘constant’‘constant’, daarachter komt de naamnaamnaamnaam, dan 
het typetypetypetype en dan de waardewaardewaardewaarde van de 

constante :  

� VariabeleVariabeleVariabeleVariabelennnn : deze bevatten de tussenresultatentussenresultatentussenresultatentussenresultaten van de bewerkingen zonder fysische betekeniszonder fysische betekeniszonder fysische betekeniszonder fysische betekenis. 
Er is hier geen verbandgeen verbandgeen verbandgeen verband met een ASMASMASMASM----variabelevariabelevariabelevariabele! 

DeclaraDeclaraDeclaraDeclaratietietietie : we beginnen met ‘variable’variable’variable’variable’, 

daarachter de naamnaamnaamnaam, het typetypetypetype en eventueel een 
initiële waardeinitiële waardeinitiële waardeinitiële waarde.  

-> Wanneer we een waardewaardewaardewaarde willen toekennentoekennentoekennentoekennen 

aan de variabele, doen we dit door  

‘ naam ‘ naam ‘ naam ‘ naam     := := := :=     expressieexpressieexpressieexpressie    ’’’’ met naamnaamnaamnaam de naam van 

de variabelevariabelevariabelevariabele en expressieexpressieexpressieexpressie een uitdrukking met de nieuwe waardenieuwe waardenieuwe waardenieuwe waarde.  



� SignalenSignalenSignalenSignalen : deze zijn dradendradendradendraden, (interne) verbindingverbindingverbindingverbinding, 
of golfvormgolfvormgolfvormgolfvormenenenen, zoals zichtbaar tijdens een 

simulatiesimulatiesimulatiesimulatie 

DeclaratieDeclaratieDeclaratieDeclaratie : vooraan ‘signal’signal’signal’signal’, dan naamnaamnaamnaam, typetypetypetype en eventueel initiële waardeinitiële waardeinitiële waardeinitiële waarde 
-> Wanneer we een golfvormgolfvormgolfvormgolfvorm willen toekennentoekennentoekennentoekennen aan een signaal doen we dat met de 

uitdrukking ‘‘‘‘    naam naam naam naam     <= <= <= <=     golfvormgolfvormgolfvormgolfvorm    ’’’’. Een 

golfvormgolfvormgolfvormgolfvorm kan een eenvoudige logische eenvoudige logische eenvoudige logische eenvoudige logische 
uitdrukkinguitdrukkinguitdrukkinguitdrukking zijn bv   ,  

of een complexe golfvormcomplexe golfvormcomplexe golfvormcomplexe golfvorm voor tijdens de 

simulatie (zie tekst hiernaast).  
� (Bestanden) 

 

 

 

VDHLVDHLVDHLVDHL----typestypestypestypes    
 

Een VHDL-type is een soort van waarde, zoals een enkele bit, een scalair getal, een vector bits, … 
� VHDLVHDLVHDLVHDL----typestypestypestypes    

- Scalaire types : set waarden 

- Samengestelde types : verzameling sets 
- ‘Access’ types : ‘pointers’ voor gelinkte lijsten 

- Bestandstypes 

� Declaratie typeDeclaratie typeDeclaratie typeDeclaratie type : typetypetypetype name isisisis type_definition   bv. typetypetypetype int_8 is rangeis rangeis rangeis range -128 totototo 127; 
� Declaratie subtypeDeclaratie subtypeDeclaratie subtypeDeclaratie subtype :  beperkte set waarden van basistype : subtypesubtypesubtypesubtype name isisisis scalar_(sub)type 

[rangerangerangerange expression (downdowndowndown)totototo expression];    bv. subtypesubtypesubtypesubtype nat_8 isisisis int_8 rangerangerangerange 0 totototo 127; 

 

Scalaire typesScalaire typesScalaire typesScalaire types    

DeclaratieDeclaratieDeclaratieDeclaratie van scalaire typesscalaire typesscalaire typesscalaire types variabelen :  

� Discrete typesDiscrete typesDiscrete typesDiscrete types : variabelen zonder kommazonder kommazonder kommazonder komma, met gehele begrensde waardegehele begrensde waardegehele begrensde waardegehele begrensde waarde.  

-> ‘Integer’ typesInteger’ typesInteger’ typesInteger’ types : de gewone gehelegewone gehelegewone gehelegewone gehele getallengetallengetallengetallen. Wanneer we type integertype integertype integertype integer definieren, 
bepalen we eigenlijk de range van getallenrange van getallenrange van getallenrange van getallen die we willen kunnen gebruiken, (alle getallen 

die voorstelbaar moeten zijnvoorstelbaar moeten zijnvoorstelbaar moeten zijnvoorstelbaar moeten zijn) omdat het programma aan de hand daarvan een vast aantal vast aantal vast aantal vast aantal 

geheugenplaatsen geheugenplaatsen geheugenplaatsen 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 waardeéén waardeéén waardeéén waarde uit de mogelijke voorgedefiniëerde rangevoorgedefiniëerde rangevoorgedefiniëerde rangevoorgedefiniëerde range.  

rangerangerangerange integer_expression (downdowndowndown)totototo integer_expression 
typetypetypetype mem_address is rangeis rangeis rangeis range 65535 downtodowntodowntodownto 0;  

 

� voorgedefiniëerde Integer typesvoorgedefiniëerde Integer typesvoorgedefiniëerde Integer typesvoorgedefiniëerde Integer types :  
---- type type type type integer is rangeis rangeis rangeis range implementation_defined;  :  

met een bereik van minstens  −231+1 tot +231−1  

----    subtypesubtypesubtypesubtype natural isisisis integer met rangerangerangerange 0 totototo integer'high; 

----    subtypesubtypesubtypesubtype positive isisisis integer met rangerangerangerange 1 totototo integer'high; 



-> ‘Enumeration’ typesEnumeration’ typesEnumeration’ typesEnumeration’ types ; Bij dit type variabele bepalen we de rangerangerangerange zelf als een eindige eindige eindige eindige 
verzameling elementen.verzameling elementen.verzameling elementen.verzameling elementen. Bij het aanmaken van het type sommen we alle mogelijke sommen we alle mogelijke sommen we alle mogelijke sommen we alle mogelijke 

waarden waarden waarden waarden van het type op, en elk object van dat type heeft dan op elk ogenblik éénop elk ogenblik éénop elk ogenblik éénop elk ogenblik één van de 

vooropgesomde waardenvooropgesomde waardenvooropgesomde waardenvooropgesomde waarden. Hierbij heeft het type een naamtype een naamtype een naamtype een naam, en alle alle alle alle mogelijke waarden van mogelijke waarden van mogelijke waarden van mogelijke waarden van 
het typehet typehet typehet type hebben ook elk hun naamnaamnaamnaam : ((((name_or_charliteral [name_or_charliteral [name_or_charliteral [name_or_charliteral [, , , , name_or_charliteral]…name_or_charliteral]…name_or_charliteral]…name_or_charliteral]…))))        

(een integerintegerintegerinteger----typetypetypetype heeft ook telkens één vaste waarde uit een vaste verzameling, maar het 

verschilverschilverschilverschil is dat daar die verzameling impliciet met zijn grenzen bepaald is i.p.v.expliciet) bv 
typetypetypetype FSM_state isisisis (reset, wait, input, calculate, output); 

typetypetypetype tri_val isisisis ('0', '1', 'Z');   (mogelijke waarden zijn 0, 1 en Z)    
 
� voorgedefiniëerde Enumerition typesvoorgedefiniëerde Enumerition typesvoorgedefiniëerde Enumerition typesvoorgedefiniëerde Enumerition types :  

----    typetypetypetype bit isisisis ('0','1'); 

----    typetypetypetype boolean isisisis (false, true); 

---- type type type type character isisisis (ASCII set); dit zijn namen voor niet-afdrukbare 
controlekarakters zoals bv. nul, cr, lf, esc, del 

----    typetypetypetype severity_level isisisis (note, warning, error, failure); 

 
� KommaKommaKommaKomma----typestypestypestypes : variabelen met een kommavariabelen met een kommavariabelen met een kommavariabelen met een komma, nietnietnietniet gehele getallengehele getallengehele getallengehele getallen. Hierbij moeten we niet alleen 

definieren van welke tot welke waarde we willen kunnen toekennen, maar ook in hoever wehoever wehoever wehoever we 

decimaal willen gaandecimaal willen gaandecimaal willen gaandecimaal willen gaan (het aantal plaatsen na de kommaaantal plaatsen na de kommaaantal plaatsen na de kommaaantal plaatsen na de komma dat voorzien moet worden in het 
geheugen) :  

  rangerangerangerange real_expression (downdowndowndown)totototo real_expression 
typetypetypetype probability is rangeis rangeis rangeis range 0.0 totototo 1.0;  

 

� voorgedefiniëevoorgedefiniëevoorgedefiniëevoorgedefiniëerde Kommarde Kommarde Kommarde Komma----typestypestypestypes :  

---- type type type type real is rangeis rangeis rangeis range implementation_defined; 

bereik van minstens IEEE 32-bit enkelvoudige precisie 
 

� FysischeFysischeFysischeFysische typestypestypestypes : analooganalooganalooganaloog aan het vorige, een 

variabele of constantevariabele of constantevariabele of constantevariabele of constante met een bepaalde 
rangerangerangerange (ook na de komma soms), die een 

bepaalde fysifysifysifysische betekenissche betekenissche betekenissche betekenis heeft :  

 
� voorgedefiniëerde Fysischevoorgedefiniëerde Fysischevoorgedefiniëerde Fysischevoorgedefiniëerde Fysische----typestypestypestypes :  

----    typetypetypetype time is rangeis rangeis rangeis range 

implementation_defined 
  unitsunitsunitsunits    

    fs; 

    ps = 1000 fs; 

    ns = 1000 ps; 

    us = 1000 ns; 

    ms = 1000 us; 

    sec = 1000 ms; 
    min = 60 sec; 

    hr = 60 min; 

  end uend uend uend unitsnitsnitsnits; 



����  de IEEE 1164 ‘Standard logic’  de IEEE 1164 ‘Standard logic’  de IEEE 1164 ‘Standard logic’  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! 

liblibliblibraryraryraryrary IEEE; useuseuseuse IEEE.Std_logic_1164.allallallall; 
typetypetypetype std_ulogic isisisis ( 

  '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          );  
typetypetypetype std_logic isisisis resolved std_ulogic; 

subtypesubtypesubtypesubtype X01 isisisis resolved std_ulogic rangerangerangerange 'X' totototo '1'; 

 
Samengestelde typesSamengestelde typesSamengestelde typesSamengestelde types    

‘Array’ types : Samengestelde types zijn verzamelingen van variabelenverzamelingen van variabelenverzamelingen van variabelenverzamelingen van variabelen (vectoren & matrices)‘:  

� BegrensdBegrensdBegrensdBegrensd (‘constrained’): begrensde vaste omvangbegrensde vaste omvangbegrensde vaste omvangbegrensde vaste omvang met dus een vast aantal indices. We hebben 
hier een naam voor de arraynaam voor de arraynaam voor de arraynaam voor de array en indices voor de verschillende elementen. Elk element van de array 

is van hetzelfde (sub)typehetzelfde (sub)typehetzelfde (sub)typehetzelfde (sub)type.  

Array Array Array Array (range [, range]…) ofofofof (sub)type 
waarbij [range,] ofwel een discreet subtypediscreet subtypediscreet subtypediscreet subtype is ofwel een expression expression expression expression (downdowndowndown)totototo expressionexpressionexpressionexpression 

typetypetypetype word is array is array is array is array (15 downtodowntodowntodownto 0) ofofofof bit; 

typetypetypetype next_state isisisis    array array array array (FSM_state, bit) ofofofof 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.    variablevariablevariablevariable next: next_state; next(calculate, '1') := output; 
� OnbegrensdOnbegrensdOnbegrensdOnbegrensd : grenzengrenzengrenzengrenzen van array zijn    ononononbepaaldbepaaldbepaaldbepaald, we kunnen onbegrenst elementen toevoegenonbegrenst elementen toevoegenonbegrenst elementen toevoegenonbegrenst elementen toevoegen     

Array Array Array Array ((sub)type range <>range <>range <>range <>[, (sub)type range <>range <>range <>range <>]…) ofofofof (sub)type 
typetypetypetype sample isisisis    array array array array (natural range <>range <>range <>range <>) ofofofof integer; 

subtypsubtypsubtypsubtypeeee buf_type isisisis sample(0 totototo 255);  
bv. variablevariablevariablevariable sample_buf: sample(0 totototo 63); 

� voorgedefiniëerdevoorgedefiniëerdevoorgedefiniëerdevoorgedefiniëerde onbegrensde typesonbegrensde typesonbegrensde typesonbegrensde types :  

-> Onbegrensde matricesOnbegrensde matricesOnbegrensde matricesOnbegrensde matrices 
---- type type type type string is arrayis arrayis arrayis array (positive rangerangerangerange <><><><>) ofofofof character; 

bv   constant   constant   constant   constant Error_message: string := "Unknown error: ask for help"; 

---- type type type type bit_vector isisisis arrayarrayarrayarray (natural rangerangerangerange <><><><>) ofofofof bit; 

bv   constant   constant   constant   constant State1: bit_vector(4 downtodowntodowntodownto 0)  := "00100"; 

-> Onbegrensde matricesOnbegrensde matricesOnbegrensde matricesOnbegrensde matrices in IEEE 1164IEEE 1164IEEE 1164IEEE 1164 

- typetypetypetype std_[u]logic_vector isisisis arrayarrayarrayarray (natural rangerangerangerange <><><><>) ofofofof std_[u]logic; 

� MatricesMatricesMatricesMatrices kunnen aan eeeelkaar toegekendlkaar toegekendlkaar toegekendlkaar toegekend worden als ze 
dezelfde dimensiesdezelfde dimensiesdezelfde dimensiesdezelfde dimensies en groottegroottegroottegrootte hebben.  

De ccccorrespondentieorrespondentieorrespondentieorrespondentie gebeurt via positiepositiepositiepositie, niet via indexniet via indexniet via indexniet via index! 

bv. zie voorbeeld Up(0) en Down(3) zijn beide de 
laatste plaats. 



� Array literalArray literalArray literalArray literal : Wanneer we een arrayarrayarrayarray niet als een vector verschniet als een vector verschniet als een vector verschniet als een vector verschillende waardenillende waardenillende waardenillende waarden beschouwen : bv 
� (Bit)string literalBit)string literalBit)string literalBit)string literal : literaire variabalenliteraire variabalenliteraire variabalenliteraire variabalen zijn variabelen die teksttekstteksttekst voorstellen in plaats van 

numerieke waarden. We kunnen zo bv met een reeks bits een woord voorstellenreeks bits een woord voorstellenreeks bits een woord voorstellenreeks bits een woord voorstellen,  

variablevariablevariablevariable w: word := "1010000101111111"; 
variablevariablevariablevariable w: word := x"A17F"; 

� MatrixgeheelMatrixgeheelMatrixgeheelMatrixgeheel (‘array aggregate’) : We associëren de waarden in de Array met een bepaald ding 

-> AssociatieAssociatieAssociatieAssociatie van de array met een positie in een ruimtepositie in een ruimtepositie in een ruimtepositie in een ruimte. De 3 waarden in de array zijn dan 
de positiepositiepositiepositie----coördinatencoördinatencoördinatencoördinaten van het punt dat de array voorstelt : (expression [, expression]…) 

typetypetypetype point is arrayis arrayis arrayis array (1 totototo 3) ofofofof integer; 

variablevariablevariablevariable p: point := (4, 5, 5); 
-> AssociatieAssociatieAssociatieAssociatie van de array met een naamnaamnaamnaam (choice [| choice]… => expression 
 [, choice [| choice]… => expression]…) 

met choicechoicechoicechoice ofwel een uitdrukuitdrukuitdrukuitdrukkingkingkingking, ofwel een discreetdiscreetdiscreetdiscreet bereikbereikbereikbereik, ofwel othersothersothersothers    

variablevariablevariablevariable p: point := (3 => 5, 1 => 4, 2 => 5); 
variablevariablevariablevariable p: point := (1 => 4, 2 | 3 => 5); 

variablevariablevariablevariable p: point := (1 => 4, 2 totototo 3 => 5); 

variablevariablevariablevariable p: point := (1 => 4, othersothersothersothers => 5); 
sample_buf := (othersothersothersothers => 0); 

 

� Een matrixdeel (‘slice’)matrixdeel (‘slice’)matrixdeel (‘slice’)matrixdeel (‘slice’) is een subsetsubsetsubsetsubset van opeenvolgende matrixelementenopeenvolgende matrixelementenopeenvolgende matrixelementenopeenvolgende matrixelementen. We nemen dus een 
aantal opeenvolgende elementenaantal opeenvolgende elementenaantal opeenvolgende elementenaantal opeenvolgende elementen uit een bepaalde matrixbepaalde matrixbepaalde matrixbepaalde matrix en definiëren dat als sliceslicesliceslice. We moeten er 

dan wel voor zorgen dat de richtingrichtingrichtingrichting (totototo of downtodowntodowntodownto) dezelfdedezelfdedezelfdedezelfde is in de matrix als in de slice ! 

� we kunnen zo een matrix begrenzenmatrix begrenzenmatrix begrenzenmatrix begrenzen met een subtypesubtypesubtypesubtype----definitiedefinitiedefinitiedefinitie 
subtypesubtypesubtypesubtype halfword isisisis bit_vector(0 totototo 15); 

� we kunnen zo waardenwaardenwaardenwaarden ttttoekennoekennoekennoekennenenenen aan een stukstukstukstuk van een matrix, zonder de rest te wijzigenzonder de rest te wijzigenzonder de rest te wijzigenzonder de rest te wijzigen. Dit 

kan dus alleen als ze dezelfde grdezelfde grdezelfde grdezelfde groteoteoteote hebben en dezelfde richtingdezelfde richtingdezelfde richtingdezelfde richting van indexeringindexeringindexeringindexering hebben. 

signalsignalsignalsignal Bus: std_logic_vector (7 downtodowntodowntodownto 0); 
signalsignalsignalsignal A: std_logic_vector (0 totototo 3); 

Bus <= A; 

Bus(0 totototo 3) <=<=<=<= A; 
Bus(3 downtodowntodowntodownto 0) <= A; 

Bus(5 downtodowntodowntodownto 4) <= A(0 totototo 1); 

 
� Concatenatie van (ééndimensionale) mConcatenatie van (ééndimensionale) mConcatenatie van (ééndimensionale) mConcatenatie van (ééndimensionale) matricesatricesatricesatrices : is het samenvoegen van matrices door een aantal 

draden te bundelen 

signalsignalsignalsignal Byte_bus: bit_vector(7 downtodowntodowntodownto 0); 
signalsignalsignalsignal Nibble_busA, Nibble_busB:  bit_vector(3 downtodowntodowntodownto 0); 

 Byte_bus <=<=<=<= Nibble_busA &&&& Nibble_busB;  

 

 

 



AttributenAttributenAttributenAttributen    
 

� Een attribuutattribuutattribuutattribuut is infoinfoinfoinformatiermatiermatiermatie over een object object object object of    een types types types types. Voorbeelden van voorgedefinieerdevoorgedefinieerdevoorgedefinieerdevoorgedefinieerde 

attributen :  
� van scalairescalairescalairescalaire types 

- T'left : eerste waarde van T 

- T'low : kleinste waarde van T 
- T'pos(x) : positie van x in T 

� van matrixtypes & matrixtypes & matrixtypes & matrixtypes & ----objectenobjectenobjectenobjecten 

- A'range[(n)] : indexbereik van dimensie n 
- A'length[(n)] : grootte van indexbereik 

- A'left[(n)] : eerste waarde in indexbereik 

� van signalensignalensignalensignalen 

- S'event : true als er een ‘event’ was op S in de huidige simulatiecyclus 
- S'last_event : tijd sinds laatste ‘event’ op S 

� Een atrribuutatrribuutatrribuutatrribuut toegevoegd door de gebruikergebruikergebruikergebruiker is het toevoegen van beperkingenbeperkingenbeperkingenbeperkingen en informatieinformatieinformatieinformatie 

buitenbuitenbuitenbuiten de structuurstructuurstructuurstructuur en het gedraggedraggedraggedrag van de schakeling 
� DeclaratieDeclaratieDeclaratieDeclaratie van een attribuut :  

attributeattributeattributeattribute name : sub(type); 
    attributeattributeattributeattribute pin_number : positive; 
 attributeattributeattributeattribute encoding : bit_vector; 

� SSSSpecificatiepecificatiepecificatiepecificatie van een attribuut  

attributeattributeattributeattribute name of name(s) : class  is expression; 
    attributeattributeattributeattribute pin_number ofofofof EN_1, EN_2: signal issignal issignal issignal is 14; 

 attributeattributeattributeattribute encoding ofofofof state1: literalliteralliteralliteral    isisisis b"0000"; 

 

 

3333)))) Bewerkingen:Bewerkingen:Bewerkingen:Bewerkingen:    logisch, relationeel, aritmetisch & schuivenlogisch, relationeel, aritmetisch & schuivenlogisch, relationeel, aritmetisch & schuivenlogisch, relationeel, aritmetisch & schuiven    

 
� De logilogilogilogische bewerkingensche bewerkingensche bewerkingensche bewerkingen die gebruikt kunnen worden zijn: notnotnotnot, andandandand, orororor, xorxorxorxor, nandnandnandnand, nor, nor, nor, nor, ((((xnorxnorxnorxnor) ) ) )     

De PrioriteitPrioriteitPrioriteitPrioriteit van de bewerkingen :  

 ‘notnotnotnot’ heeft de hoogste prioriteit, alle andere hebben gelijke prioriteit lager dan ‘notnotnotnot’ 

De logische bewerkingenlogische bewerkingenlogische bewerkingenlogische bewerkingen zijn enkel gedefinenkel gedefinenkel gedefinenkel gedefinieerdieerdieerdieerd voor de datatypesdatatypesdatatypesdatatypes:  
 bit[_vector], boolean, en de std_[u]logic[_vector] 
De logische bewerkingen kunnen toegepasttoegepasttoegepasttoegepast worden op matricesmatricesmatricesmatrices van dezelfde groottedezelfde groottedezelfde groottedezelfde grootte:  

 de bewerkingen gebeuren dan telkens op elementen met overeenkomende posities.  
Het resultaatresultaatresultaatresultaat van een logische operatielogische operatielogische operatielogische operatie is een booleanbooleanbooleanboolean (of een matrix booleans) 

 

� De vergelijkingenvergelijkingenvergelijkingenvergelijkingen (relationele operatoren) die gebruiktgebruiktgebruiktgebruikt kunnen wordenkunnen wordenkunnen wordenkunnen worden zijn : <, <=, =>, >, =, /=<, <=, =>, >, =, /=<, <=, =>, >, =, /=<, <=, =>, >, =, /= 

We kunnen alleen operandenalleen operandenalleen operandenalleen operanden vergelijken als ze hetzelfde typehetzelfde typehetzelfde typehetzelfde type hebben 

Het resultaatresultaatresultaatresultaat is altijd een booleanbooleanbooleanboolean 

Een vergelijkingvergelijkingvergelijkingvergelijking kan uitgevoerduitgevoerduitgevoerduitgevoerd worden op matricesmatricesmatricesmatrices, zelfs van verschillende groottezelfs van verschillende groottezelfs van verschillende groottezelfs van verschillende grootte 
->Dit werkt dan als volgt : we alignerenalignerenalignerenaligneren de matrices op hen linkerelementenlinkerelementenlinkerelementenlinkerelementen en we 

vergelijkenvergelijkenvergelijkenvergelijken elementelementelementelement per elementelementelementelement, van links naar rechtslinks naar rechtslinks naar rechtslinks naar rechts. We vergelijkenvergelijkenvergelijkenvergelijken maximamaximamaximamaximaalalalal zoveel 

elementenelementenelementenelementen als er in de kleinste matrixkleinste matrixkleinste matrixkleinste matrix aanwezig zijn. 

-> Daarom zijn de volgende vergelijkingen waar:volgende vergelijkingen waar:volgende vergelijkingen waar:volgende vergelijkingen waar: "1110" > "10111" en "1110" = "11101"  
-> Dit werkt dus op bitvectoren van gelijke lengtegelijke lengtegelijke lengtegelijke lengte alsof het positieve getallenpositieve getallenpositieve getallenpositieve getallen waren 



� De aritmetische bewerkingen die we kunnen toepassen zijn :  
    +,+,+,+,        −,−,−,−,         *, *, *, *,         /, /, /, /,            ******** (exponent), absabsabsabs (absolute waarde), modmodmodmod (modulus), remremremrem (rest) 

De bewerkingen zijn enkel gedefinieerdenkel gedefinieerdenkel gedefinieerdenkel gedefinieerd voor de datatypes integerintegerintegerinteger en realrealrealreal (behalve mod en rem), 

maar niet op bitvectorenniet op bitvectorenniet op bitvectorenniet op bitvectoren. Voor bit(vectoren) gebruiken we ‘overloading’ (niet standaard!). Voor 
fysische datatypesfysische datatypesfysische datatypesfysische datatypes zijn enkel +en – gedefiniëerd. 

De operanden moeten van hetzelfde typehetzelfde typehetzelfde typehetzelfde type zijn, maar een verschillend bereikverschillend bereikverschillend bereikverschillend bereik is toegelatentoegelatentoegelatentoegelaten 

Een variabele van het fysische typefysische typefysische typefysische type (bijv. time) kan ook vermenigvuldigdvermenigvuldigdvermenigvuldigdvermenigvuldigd worden met (of gedeeld 
worden door) een integer of een realinteger of een realinteger of een realinteger of een real. Het resultaat blijft echter een fysische type. 

 

� De schuifoperatiesschuifoperatiesschuifoperatiesschuifoperaties die toegepast kunnen worden (niet in VHDL-87):  
   sllsllsllsll (‘shift-left logical’), srlsrlsrlsrl, slaslaslasla (‘shift-left arithmetic’), srasrasrasra, rolrolrolrol (‘rotate left’), rorrorrorror 

De eerste operandeerste operandeerste operandeerste operand is een vectorvectorvectorvector van bitsbitsbitsbits of van booleansbooleansbooleansbooleans 

De tweede operandtweede operandtweede operandtweede operand is een integerintegerintegerinteger. Als deze negatief is, schuiven we in de tegengestelde richting 

Het resultaatresultaatresultaatresultaat is van hetzelfde typehetzelfde typehetzelfde typehetzelfde type als de eerste operandeerste operandeerste operandeerste operand. 
 VoorbeeldenVoorbeeldenVoorbeeldenVoorbeelden:  B"10001010" sll 3  = B"01010000" 

B"10001010" sll -2 = B"00100010" 

B"10001010" sra 3  = B"11110001" 
B"10001010" ror 3  = B"01010001" 

 

 
 

4444)))) ControleControleControleControle----uitdrukkingen:uitdrukkingen:uitdrukkingen:uitdrukkingen:    conditionele uitdrukkingen & lussenconditionele uitdrukkingen & lussenconditionele uitdrukkingen & lussenconditionele uitdrukkingen & lussen    

    
Conditionele uitdrukkingenConditionele uitdrukkingenConditionele uitdrukkingenConditionele uitdrukkingen zijn uitdrukkingen waar we een bepaalde expressie evaluerenbepaalde expressie evaluerenbepaalde expressie evaluerenbepaalde expressie evalueren en op basisbasisbasisbasis 

van de uitkomstuitkomstuitkomstuitkomst bepalen wat er als volgende stapals volgende stapals volgende stapals volgende stap gebeurt.  

 
� Uitdrukking “  “  “  “ if ”if ”if ”if ” :  

met het ifififif----statementstatementstatementstatement zullen we een expressieexpressieexpressieexpressie evaluerenevaluerenevaluerenevalueren die als resultaatresultaatresultaatresultaat een booleanbooleanbooleanboolean geeft. Is dit 

resultaat waarwaarwaarwaar dan zullen we de statements uitvoerenstatements uitvoerenstatements uitvoerenstatements uitvoeren die na de ifna de ifna de ifna de if komen. Wanneer het onwaaronwaaronwaaronwaar is 

zullen we de statementsstatementsstatementsstatements na het elsena het elsena het elsena het else----statementstatementstatementstatement uitvoeren.  
Ingebouwde prioriteitIngebouwde prioriteitIngebouwde prioriteitIngebouwde prioriteit: de eerste voorwaarde die waar is bepaalt welke statement(s) uitgevoerd 

worden.  

 StructuurStructuurStructuurStructuur :  ifififif boolean_expression thenthenthenthen    
statement(s) 
[ elsifelsifelsifelsif boolean_expression thenthenthenthen    

  statement(s)]…  
[ elseelseelseelse    

     statement(s)]  
end ifend ifend ifend if; 

 



� Uitdrukking “ case” “ case” “ case” “ 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’ :   

casecasecasecase expression isisisis    

  when  when  when  when choice(s) => => => => statement(s)     
        [whenwhenwhenwhen choice(s) => => => => statement(s)]…  

end caseend caseend caseend case; 

  De voorwaardenvoorwaardenvoorwaardenvoorwaarden voor het correct gebruikcorrect gebruikcorrect gebruikcorrect gebruik van ‘case’ :  
-> Alle mogelijke oplossingAlle mogelijke oplossingAlle mogelijke oplossingAlle mogelijke oplossing van de expressie moeten exact eenmaal gespecificeerdexact eenmaal gespecificeerdexact eenmaal gespecificeerdexact eenmaal gespecificeerd worden  
-> Alle opgesomde oplossingenAlle opgesomde oplossingenAlle opgesomde oplossingenAlle opgesomde oplossingen moeten van hetzelfde typehetzelfde typehetzelfde typehetzelfde type zijn als de uitkomstuitkomstuitkomstuitkomst van expression 
-> Alle waardenAlle waardenAlle waardenAlle waarden blijven constantconstantconstantconstant en zijn gekendgekendgekendgekend op het moment van ontwerp 

Voorbeeld :  
� casecasecasecase x isisisis    

  whenwhenwhenwhen 0 totototo 4 => => => => y <= 'Z'; 

  whenwhenwhenwhen 5      =>=>=>=> y <= '1'; 
  whenwhenwhenwhen 7 | 9  => => => => y <= '0'; 

  when otherswhen otherswhen otherswhen others => nullnullnullnull; 

end caseend caseend caseend case; 
    

lussenlussenlussenlussen 

� de Oneindige lusOneindige lusOneindige lusOneindige lus  
 een oneindige lus specifiëren we met ‘loop’ in het begin en met ‘end loop’ op het einde.  

looplooplooploop 

  statement(s) 
end loopend loopend loopend 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 onderbrekeoneindige lus onderbrekeoneindige lus onderbrekeoneindige lus onderbreken n n n met een    “exit”“exit”“exit”“exit”----uitdrukkinguitdrukkinguitdrukkinguitdrukking. Achter ‘exit’ komt een 

uitdrukking met booleaanse oplossingbooleaanse oplossingbooleaanse oplossingbooleaanse oplossing. Wanneer die waarwaarwaarwaar is verlaten we de lus.  
exitexitexitexit [whenwhenwhenwhen boolean_expression]; 

We kunnen overgaan naar een andere oneindigeovergaan naar een andere oneindigeovergaan naar een andere oneindigeovergaan naar een andere oneindige luslusluslus met de “next”next”next”next”----uitdrukkinguitdrukkinguitdrukkinguitdrukking. Ook achter ‘next’ 

komt een booleaanse uitdrukkenbooleaanse uitdrukkenbooleaanse uitdrukkenbooleaanse uitdrukken. Wanneer die waarwaarwaarwaar is gaan we naar next.  

nextnextnextnext [whenwhenwhenwhen boolean_expression]; 
 

� de ““““    whilewhilewhilewhile ”  ”  ”  ” luslusluslus    

is een voorwaardelijke lus. We blijven de lus uitvoeren tot de booleaanse uitdrukking die na 
‘while’ komt, niet meer waar is.  

whiwhiwhiwhilelelele boolean_expression looplooplooploop 

  statement(s) 
end loopend loopend loopend loop; 



� de ““““ f f f forororor    ””””----luslusluslus 
we specifiërenspecifiërenspecifiërenspecifiëren hier een variabelevariabelevariabelevariabele met een bepaalde naambepaalde naambepaalde naambepaalde naam en een bepaalde rangebepaalde rangebepaalde rangebepaalde range. We zullen de lus 

nu telkens uitvoerentelkens uitvoerentelkens uitvoerentelkens uitvoeren met een andere waardeandere waardeandere waardeandere waarde van ‘name’ in de vooropgestelde rangevooropgestelde rangevooropgestelde rangevooropgestelde range. We beginnen 

met de eerste waardeeerste waardeeerste waardeeerste waarde in range en stoppen de lus stoppen de lus stoppen de lus stoppen de lus wanneer we de laatste gehadlaatste gehadlaatste gehadlaatste gehad hebben.  
De lusvariabele ‘name’ moet moet niet expliciet gedeclareerd worden en kan alleen binnen de lus 

gebruikt worden.  

forforforfor name inininin range looplooplooploop 
  statement(s) 
end loopend loopend loopend loop; 

Enkele voorbeelden van range :  
forforforfor i inininin 0 totototo 3 loop loop loop loop … / forforforfor i inininin an_array'range loop loop loop loop … / forforforfor state inininin FSM_state loop …loop …loop …loop …    

 

5555)))) Subprogramma’s: procedures & functiesSubprogramma’s: procedures & functiesSubprogramma’s: procedures & functiesSubprogramma’s: procedures & functies    

    
Een subprogrammassubprogrammassubprogrammassubprogrammas is een verzamelingverzamelingverzamelingverzameling van sequentiële uitdrukkingensequentiële uitdrukkingensequentiële uitdrukkingensequentiële uitdrukkingen die (een aantal keer) 

uitgevoerd kunnen worden als onderdeel van een groter programma en die appart gedeclareerd zijn. 

subprogram_specification isisisis 
  [constant, variable, (sub)type declaration]… 

  [subprogram]… 
beginbeginbeginbegin 
  statement(s) 
endendendend;    

Mogelijke subprogram_specification: 
� ProcedureProcedureProcedureProcedure: equivalent met een entity : voert gewoon een aantal regels code uit  

  (entity als onderdeel van een hoofd-entity) 

procedureprocedureprocedureprocedure name [(interface_list)] 
waarbij interface_list  een lijst is van [signalsignalsignalsignal] param_name(s) : [mode] (sub)type. mode 

is, gescheiden door ‘;’, en waarbij mode één van inininin, outoutoutout, inoutinoutinoutinout of bufferbufferbufferbuffer    is 
� FunctieFunctieFunctieFunctie: (onderdeel van) een expression : berekent effectief iets en geeft waarde(s) terug 

functionfunctionfunctionfunction name [(interface_list)] return  return  return  return (sub)type    
waarbij minstens één van de statement(s) een return return return return expression is. 

 

We ggggebruikebruikebruikebruik subprogramma’s via associatieassociatieassociatieassociatie met hun declaratiedeclaratiedeclaratiedeclaratie :  
� AssociatieAssociatieAssociatieAssociatie van argumentenargumentenargumentenargumenten volgens positiepositiepositiepositie : 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 
� AssociatieAssociatieAssociatieAssociatie van argumentenargumentenargumentenargumenten volgens naamnaamnaamnaam : 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 :  functionfunctionfunctionfunction or_bv ( bv : inininin bit_vector ) 

         returnreturnreturnreturn bit isisisis      variablevariablevariablevariable result : bit := '0'; 

beginbeginbeginbegin    

  for  for  for  for index inininin bv'range looplooplooploop    

                result := result orororor bv(index); 

  end loopend loopend loopend loop;   returnreturnreturnreturn result; 
endendendend; 



� OverloadingOverloadingOverloadingOverloading : is het toelatentoelatentoelatentoelaten van verschillende subprogramma’sverschillende subprogramma’sverschillende subprogramma’sverschillende subprogramma’s met dezelfde naamdezelfde naamdezelfde naamdezelfde naam maar met een  
verschillende verschillende verschillende verschillende interface_listinterface_listinterface_listinterface_list. Ze hebben dus dezelfde naam maar doen verschillende dingendoen verschillende dingendoen verschillende dingendoen verschillende dingen. De  

contextcontextcontextcontext bepaalt dan welke interfacewelke interfacewelke interfacewelke interface----listlistlistlist 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. 

procedureprocedureprocedureprocedure incr(a : inoutinoutinoutinout integer) is … 

proceproceproceproceduredureduredure incr(a : inoutinoutinoutinout bit_vector) is … 
Om operatoren te ‘overloaden’overloaden’overloaden’overloaden’ plaatsenplaatsenplaatsenplaatsen we ze tussen aanhalingstekensaanhalingstekensaanhalingstekensaanhalingstekens 

functionfunctionfunctionfunction "+" (a,b: inininin bit_vector) : optellen van 2 integers             returnreturnreturnreturn bit_vector isisisis … 

functionfunctionfunctionfunction "+" (a: inininin bit_vector, b: inininin integer) : optellen van een integer en een bitvector 
         returnreturnreturnreturn bit_vector isisisis … 

 

6666)))) BibliothekenBibliothekenBibliothekenBibliotheken    
 
Evolutionair ontwerpenEvolutionair ontwerpenEvolutionair ontwerpenEvolutionair ontwerpen: dikwijls kan tot 95% van een ontwerp hergebruikt95% van een ontwerp hergebruikt95% van een ontwerp hergebruikt95% van een ontwerp hergebruikt worden om en volgend 

ontwerp te maken. Het is dus nuttignuttignuttignuttig om stukken ontwerpstukken ontwerpstukken ontwerpstukken ontwerp op te slaan om ze gewoon over te kunnen over te kunnen over te kunnen over te kunnen 

nemennemennemennemen in een nieuw ontwerpnieuw ontwerpnieuw ontwerpnieuw ontwerp.  
� Een ‘Package’Package’Package’Package’ groepeert definitiesdefinitiesdefinitiesdefinities van constanten, componentdeclaraties, datatypes en 

subprogramma’s 

� Een ‘Library’Library’Library’Library’ is de plaatsplaatsplaatsplaats waar de binaire codebinaire codebinaire codebinaire code van analyse/compilatieanalyse/compilatieanalyse/compilatieanalyse/compilatie gestockeerdgestockeerdgestockeerdgestockeerd wordt  
(folder, databank, ...). Default noemt deze work (dat is dan de huidige werkfolder). 

 

De VHDLVHDLVHDLVHDL-bibliotheek 
� DeclaratieDeclaratieDeclaratieDeclaratie: interface. Voor de declaratie van variabelen kunnen we gebruik maken van een 

aantal packages waarin reeds een aantal types van variabelen zijn gedefiniëert.  

packagepackagepackagepackage name isisisis    

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

end end end end [packagepackagepackagepackage]    [name]; 
� ‘body’body’body’body’: subprogramma’s: subprogramma’s: subprogramma’s: 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 bodypackage bodypackage bodypackage body name isisisis 
  [constant, (sub)type declaration]… 
  [subprogram]… 
endendendend [package bodypackage bodypackage bodypackage body]    [name]; 

� GebruikGebruikGebruikGebruik    

librarylibrarylibrarylibrary library_name; 

useuseuseuse library_name.package_name.allallallall; 
 bv librarylibrarylibrarylibrary ieee; useuseuseuse ieee.std_logic_1164.allallallall; 

 

Standaart IEEEStandaart IEEEStandaart IEEEStandaart IEEE----bibliothekenbibliothekenbibliothekenbibliotheken :  

� std_logic_1164 : bewerkingen met std_[u]logic[_vector] 
� numeric_bit : bewerkingen met [un]signed : typetypetypetype [un]signed is arrayis arrayis arrayis array ( natural range <>range <>range <>range <> ) ofofofof bit; 

� numeric_std : idem maar op std_logic i.p.v. bit 

� math_real : bewerkingen op real 

� math_complex : bewerkingen op complexe getallen 



HardwareHardwareHardwareHardware----beschrijving met VHDLbeschrijving met VHDLbeschrijving met VHDLbeschrijving met VHDL    
    

1)1)1)1) Gedragsbeschrijving van componentenGedragsbeschrijving van componentenGedragsbeschrijving van componentenGedragsbeschrijving van componenten 
 
VHDL modulebeschrijvingmodulebeschrijvingmodulebeschrijvingmodulebeschrijving :  

 

� Interface van een module is de declaratiedeclaratiedeclaratiedeclaratie van een entiteitentiteitentiteitentiteit. We geven de entiteit een naamnaamnaamnaam,  
een lijstlijstlijstlijst van generische parametersgenerische parametersgenerische parametersgenerische parameters (expressies)   name(s) : (sub)type [:= expression]  die 

verschillend zijn voor alle instanties die van de entiteit gemaakt worden     en  

een lijstlijstlijstlijst met poortenpoortenpoortenpoorten 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 ‘;’.  

entityentityentityentity name isisisis    
        [generic generic generic generic (generic_list);]        
  [port port port port (port_list);] 
endendendend [entityentityentityentity]    [name]; 

Voorbeeld :  

entityentityentityentity reg isisisis 

  genericgenericgenericgeneric (n : positive; 

           T_pd : time := 5 ns); 
  portportportport (D : inininin bit_vector(0 totototo n-1); 

        Q : outoutoutout bit_vector(0 totototo n-1); 

        clk : inininin bit); 
end entityend entityend entityend entity reg; 

----> > > > Generische constantenGenerische constantenGenerische constantenGenerische constanten laten toe om zowel het gedraggedraggedraggedrag als de groottegroottegroottegrootte van ververververbindingenbindingenbindingenbindingen te 

parametriserenparametriserenparametriserenparametriseren voor de entiteit. Daardoor wordt het hergebruikhergebruikhergebruikhergebruikenenenen van entiteitenentiteitenentiteitenentiteiten in verschillende verschillende verschillende verschillende 
omstandigheden omstandigheden omstandigheden omstandigheden mogelijk. Hierdoor is VHDL krachtigerVHDL krachtigerVHDL krachtigerVHDL krachtiger dan schema’sschema’sschema’sschema’s. De waarden van de 

generische parameters moet gekendgekendgekendgekend zijn op ogenblik van de synsynsynsynthesethesethesethese! 

 
� Implementatie van een module is de declaratiedeclaratiedeclaratiedeclaratie van één of meerdere architecturenéén of meerdere architecturenéén of meerdere architecturenéén of meerdere architecturen, die 

alternatieve implementatiesalternatieve implementatiesalternatieve implementatiesalternatieve implementaties beschrijven van de module 

  architecturearchitecturearchitecturearchitecture name ofofofof entity_name isisisis    

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

  [component declaration]… 
  [subprogram]… 
beginbeginbeginbegin    

  {[label :] concurrent_statement}… 

end end end end [architecturearchitecturearchitecturearchitecture] [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 uitdrukkingenParalelle uitdrukkingenParalelle uitdrukkingenParalelle uitdrukkingen : de uitdrukkingenuitdrukkingenuitdrukkingenuitdrukkingen 
(concurrent_statements) worden allemaal allemaal allemaal allemaal 

tegelijkertijd uitgevoerdtegelijkertijd uitgevoerdtegelijkertijd uitgevoerdtegelijkertijd uitgevoerd. Dit is zeer normaalnormaalnormaalnormaal van 

hardwarehardwarehardwarehardware. De volgordevolgordevolgordevolgorde van parallelle uitdrukkingen 
is onbelangrijkonbelangrijkonbelangrijkonbelangrijk aangezien ze toch allemaal 

gelijkertijd uitgevoerd worden. 

 
 

� De basisbasisbasisbasis van parallelleparallelleparallelleparallelle uitdrukkingenuitdrukkingenuitdrukkingenuitdrukkingen wordt gevormt door een “processprocessprocessprocess”. Dit is een programmaprogrammaprogrammaprogramma van 

sequentiële uitdrukkingensequentiële uitdrukkingensequentiële uitdrukkingensequentiële uitdrukkingen die samen één parallelle uitdrukkingéén parallelle uitdrukkingéén parallelle uitdrukkingéén parallelle uitdrukking vormen. Ze komen voor in de 
architecture van een component worden parallel uitgevoerd met andere processes. Elk proces heeft 

labellabellabellabel, dat overeenkomt met het label van zijn uitrukking in algemene module-architectuur. 

process process process process [isisisis] 
  [constant, variable, (sub)type declaration]… 
  [subprogram]… 
beginbeginbeginbegin 

  sequential_statement(s) 
end processend processend processend process [label]; 

Het processprocessprocessprocess hhhherhaalterhaalterhaalterhaalt zijn sequential_statemensequential_statemensequential_statemensequential_statement(s) t(s) t(s) t(s) 
eindelooseindelooseindelooseindeloos zoals een oneindige lusoneindige lusoneindige lusoneindige lus. Daarom moet er 
minstens éénminstens éénminstens éénminstens één    sequentiëlesequentiëlesequentiëlesequentiële uitdrukking uitdrukking uitdrukking uitdrukking    ‘‘‘‘waitwaitwaitwait’’’’ 

voorkomen in het process. 

 Deze sequentiële “wait”bepaalsequentiële “wait”bepaalsequentiële “wait”bepaalsequentiële “wait”bepaal de reactiereactiereactiereactie van het proces op signalensignalensignalensignalen van het globale programma 
� waitwaitwaitwait  [onononon signal_name(s)] : hier is het process gevoelig voor signalengevoelig voor signalengevoelig voor signalengevoelig voor signalen:  

     het proces hervathervathervathervat als één van de één van de één van de één van de signal_name(s)signal_name(s)signal_name(s)signal_name(s) verandert verandert verandert verandert van waarde 
       [untiluntiluntiluntil boolean_expression]  : hier is het programma gevoelig voor een expressiegevoelig voor een expressiegevoelig voor een expressiegevoelig voor een expressie 

  het proces hervat als hervat als hervat als hervat als boolean_expressionboolean_expressionboolean_expressionboolean_expression waarwaarwaarwaar is of waar wordt als er geen  
  gevoeligheidsvoorwaarde is 

[forforforfor time_expression]; : het proces is gevoelig voor de tijdgevoelig voor de tijdgevoelig voor de tijdgevoelig voor de tijd :  

  het proces hervat na hervat na hervat na hervat na timeouttimeouttimeouttimeout : we wachten op het tijdspunt time_expression 
� waitwaitwaitwait;  -- wait forever 

� wait untilwait untilwait untilwait until clk = '1' : wacht tot clk 1 wordt (hervatten op elke klokflankhervatten op elke klokflankhervatten op elke klokflankhervatten op elke klokflank) 

� wait onwait onwait onwait on clk untiluntiluntiluntil reset = '0' forforforfor 1 ms : wacht tot reset 0wacht tot reset 0wacht tot reset 0wacht tot reset 0 is op een verandering van clk,  
  maar niet langerniet langerniet langerniet langer dan een simulatietijd van 1 mssimulatietijd van 1 mssimulatietijd van 1 mssimulatietijd van 1 ms 

 

� Proces met gevoeligheidslijstProces met gevoeligheidslijstProces met gevoeligheidslijstProces met gevoeligheidslijst : Een process kan een gevoeligheidslijst (signal_name(s)) hebben als 
parameterparameterparameterparameter. Het komt erop neer dat we de sequentiële wait uit de sequentiële uitdrukkingensequentiële wait uit de sequentiële uitdrukkingensequentiële wait uit de sequentiële uitdrukkingensequentiële wait uit de sequentiële uitdrukkingen halen en 

algemeenalgemeenalgemeenalgemeen 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 verschilverschilverschilverschil tussen variabelenvariabelenvariabelenvariabelen en signalensignalensignalensignalen :  
 

� Een variabelevariabelevariabelevariabele kan enkelenkelenkelenkel in een subprsubprsubprsubprogrammaogrammaogrammaogramma of een procesprocesprocesproces gebruikt worden; 

als de waardewaardewaardewaarde ervan buitenbuitenbuitenbuiten een proces beschikbaar moet zijn, moet ze aan een signaalmoet ze aan een signaalmoet ze aan een signaalmoet ze aan een signaal 
toegekendtoegekendtoegekendtoegekend worden. Variabelen zijn eigenlijk gewoon tussenresultaten, verbindingen tussen 

poorten in een bepaalde schakeling. Ze hebben geen betekenis buiten de schakeling.  

 
� Een variabelevariabelevariabelevariabele wordt dadelijk aangepastdadelijk aangepastdadelijk aangepastdadelijk aangepast wanneer zijn waarde veranderd (direct),  

een signaalsignaalsignaalsignaal wordt aangepastaangepastaangepastaangepast door de eerstvolgende “wait”eerstvolgende “wait”eerstvolgende “wait”eerstvolgende “wait”----uitdrukkinguitdrukkinguitdrukkinguitdrukking en men ziet een signaal 

dus buitenbuitenbuitenbuiten pas veranderenpas veranderenpas veranderenpas veranderen wanneer een bepbepbepbepaald signaal de wait heeft geäctiveerdaald signaal de wait heeft geäctiveerdaald signaal de wait heeft geäctiveerdaald signaal de wait heeft geäctiveerd.  
(Variabelen ziet met buiten niet). We zien dit in het volgende stukje codevolgende stukje codevolgende stukje codevolgende 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. 

 

� SignalenSignalenSignalenSignalen hebben gewoonlijkgewoonlijkgewoonlijkgewoonlijk een fysische fysische fysische fysische 
betekenisbetekenisbetekenisbetekenis, variabelen nietvariabelen nietvariabelen nietvariabelen 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 logicaCombinatorische logicaCombinatorische logicaCombinatorische logica    
 

Parallelle signaaltoekenningParallelle signaaltoekenningParallelle signaaltoekenningParallelle signaaltoekenning is een verkorte manierverkorte manierverkorte manierverkorte manier voor functionele modelleringfunctionele modelleringfunctionele modelleringfunctionele modellering. Het komt erop 

neer dat we een waardewaardewaardewaarde    ((((waveform) ) ) ) willen toekennenwillen toekennenwillen toekennenwillen toekennen aan een signaalsignaalsignaalsignaal, en dat de waardewaardewaardewaarde die we 

toekennen afhankelijkafhankelijkafhankelijkafhankelijk is van een expressieexpressieexpressieexpressie. We stellen dus een uitdrukking vooropuitdrukking vooropuitdrukking vooropuitdrukking voorop en afhankelijk afhankelijk afhankelijk afhankelijk 
van de uitkomst van de uitkomst van de uitkomst van de uitkomst van die uittdrukking kennen we een bepaalde waardebepaalde waardebepaalde waardebepaalde waarde toe aan het signaal. Dit is ter 

vervangingvervangingvervangingvervanging van een volledig processvolledig processvolledig processvolledig process om de nieuwe waardenieuwe waardenieuwe waardenieuwe waarde van het signaal te bepalenbepalenbepalenbepalen. 

 
� Toekenning van conditionele signalen : de nieuwe waardenieuwe waardenieuwe waardenieuwe waarde van het signaal is afhankelijkafhankelijkafhankelijkafhankelijk van 

het resultaat van een conditionele uitdrukkingconditionele uitdrukkingconditionele uitdrukkingconditionele uitdrukking die dus als oplossing een booleanoplossing een booleanoplossing een booleanoplossing een boolean geeft.  

-> Met parallelle signaaltoekenningparallelle signaaltoekenningparallelle signaaltoekenningparallelle signaaltoekenning is de code :  
  name <= [waveform1 when  when  when  when boolean_expr else else else else waveform2]; 
-> Op de normale maniernormale maniernormale maniernormale manier zou dit een hele processhele processhele processhele process----beschrijvingbeschrijvingbeschrijvingbeschrijving vragen :  

processprocessprocessprocess(alle_signalen_behalve_name) 
beginbeginbeginbegin 

   [ifififif boolean_expr thenthenthenthen] name <= waveform1; 

    [elseelseelseelse name <= waveform2;] 
   [end ifend ifend ifend if;] 
 end processend processend processend process; 

voorbeeld : we kunnen schrijven   

y <= d1 whenwhenwhenwhen s = '1' elseelseelseelse d0 whenwhenwhenwhen s = '0' elseelseelseelse 'X';   

ter vervanging van de blok code links 



� Toekenning van geselecteerde signalen : de nieuwe waardenieuwe waardenieuwe waardenieuwe 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 with with with expression selectselectselectselect name <= [waveform1 when  when  when  when choice(s),    waveform2 whenwhenwhenwhen choice(s)] ; 
-> Op de normale manier zou dit in processvorm moeten op volgende manier : 

processprocessprocessprocess(alle_signalen_behalve_name) 
 beginbeginbeginbegin 

   casecasecasecase expression isisisis    

                    [[[[whenwhenwhenwhen choice(s) => name <= waveform;]… 
     when when when when choice(s) => name <= waveform; 

   end caseend caseend caseend case; 

 end processend processend processend process; 

voorbeeld : we kunnen nu schrijven  
withwithwithwith op selectselectselectselect  y <= a+b whenwhenwhenwhen addop,a-b whenwhenwhenwhen minnop;   

waar dat vroeger gedaan moest worden met het proces hiernaast : 

 
 

 

 
� Wat gebeurt er wanneer we parallel meerdere verschillende waardenparallel meerdere verschillende waardenparallel meerdere verschillende waardenparallel meerdere verschillende waarden toekennentoekennentoekennentoekennen aan éénzelfde éénzelfde éénzelfde éénzelfde 

signaalsignaalsignaalsignaal, dus m.a.w. wat is het is het effect van deze uitdrukkingen?  

Y <= A;Y <= A;Y <= A;Y <= A;    
Y <= B;Y <= B;Y <= B;Y <= B;    

� In een processprocessprocessprocess wordt de eerste uitdrukking genegeerdeerste uitdrukking genegeerdeerste uitdrukking genegeerdeerste uitdrukking genegeerd omdat daar alle uitdrukkingen 

sequentieelsequentieelsequentieelsequentieel uitgevoerd worden en dus de 2de waarde B de eerste overschrijft. 

� In de architectuurarchitectuurarchitectuurarchitectuur van een programma is deze codcodcodcode ongeldige ongeldige ongeldige ongeldig (compilatiefoutcompilatiefoutcompilatiefoutcompilatiefout) 
vermits VHDL slechts enkelvoudige toekenningenslechts enkelvoudige toekenningenslechts enkelvoudige toekenningenslechts enkelvoudige toekenningen toelaat. Dit is omdat we 

in de architectuur alle uitdrukkingen parallelparallelparallelparallel uitvoeren, en een parallelle 

toekenning van een variabele tot kortsluitingkortsluitingkortsluitingkortsluiting zou kunnen leiden : bv als 
A='0' en B='1', wordt het actieve signaal signaal kortgesloten op het niet-

actieve.  

 
� OplossingOplossingOplossingOplossing voor het vorige probleem : Omgezette (‘resolved’) signalenOmgezette (‘resolved’) signalenOmgezette (‘resolved’) signalenOmgezette (‘resolved’) signalen. We voegen aan de 

signaaldefinitiesignaaldefinitiesignaaldefinitiesignaaldefinitie een resolutiefunctieresolutiefunctieresolutiefunctieresolutiefunctie toe die de eigenlijke waarde berekentwaarde berekentwaarde berekentwaarde berekent uit alle aaalle aaalle aaalle aangelegde ngelegde ngelegde ngelegde 

waardenwaardenwaardenwaarden, om zo deze kortsluitingenkortsluitingenkortsluitingenkortsluitingen te vermijdenvermijdenvermijdenvermijden. We installeren eigenlijk een extra instantie 
(resolutiefunctie) die eerst alle aangelegde signalen controleert en op basis daarvan het signaal 

definiëert. Bv :  

functionfunctionfunctionfunction resolved (s: std_ulogic_vector) 

  returnreturnreturnreturn std_ulogic; 

typetypetypetype std_logic isisisis resolved std_ulogic; 

We gebruiken dus voor de inininin---- en  en  en  en outpoortenoutpoortenoutpoortenoutpoorten en argumentenargumentenargumentenargumenten telkens een resolutiefunctieresolutiefunctieresolutiefunctieresolutiefunctie in plaats 

van het signaal zelf.  
 



� De bibliotheekbibliotheekbibliotheekbibliotheek van IEEE ‘Std_logic_1164’Std_logic_1164’Std_logic_1164’Std_logic_1164’ heeft zulke resolutiefunctieresolutiefunctieresolutiefunctieresolutiefunctiessss : Deze functie krijgt een 
variabele svariabele svariabele svariabele s (vector van signalen) binnenbinnenbinnenbinnen en bepaalt aan de hand van de waarden in s één waarde waarden in s één waarde waarden in s één waarde waarden in s één waarde 

std_ulogic std_ulogic std_ulogic std_ulogic die de logische combinatielogische combinatielogische combinatielogische combinatie is van alle signalenalle signalenalle signalenalle signalen van s is.  

-> Wanneer s maar 1 signaals maar 1 signaals maar 1 signaals maar 1 signaal bevat is dit 
uiteraard het resultaat.  

-> Wanneer s meerdere signalens meerdere signalens meerdere signalens meerdere signalen bevat 

zullen we een variabele result definiëren. 
We zullen dan alle signalen in s signalen in s signalen in s signalen in s 

doorlopendoorlopendoorlopendoorlopen en voor elk signaal in de 

resulution_tableresulution_tableresulution_tableresulution_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 kijken kijken kijken 
of result en het volgende signaal in of result en het volgende signaal in of result en het volgende signaal in of result en het volgende signaal in 

conflictconflictconflictconflict 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.  

 
 

VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld: de afgesloten bus  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Sequentiële logicaSequentiële logicaSequentiële logicaSequentiële logica    
 

FlipFlipFlipFlip----flopsflopsflopsflops in VHDLVHDLVHDLVHDL : VHDL heeft geen speciale uitdrukkingengeen speciale uitdrukkingengeen speciale uitdrukkingengeen speciale uitdrukkingen voor flipflipflipflip----flopsflopsflopsflops! Ze zijn implicietimplicietimplicietimpliciet 

aanwezigaanwezigaanwezigaanwezig als een signaal of variabele zijn waarde behoudsignaal of variabele zijn waarde behoudsignaal of variabele zijn waarde behoudsignaal of variabele zijn waarde behoudtttt gedurende een tijd. Dit gebeurt typisch bij 
een onvolledige if of caseonvolledige if of caseonvolledige if of caseonvolledige if of case uitdrukking.  

� We kunnen nu wel een latchlatchlatchlatch beschrijven beschrijven beschrijven beschrijven in VHDLVHDLVHDLVHDL : we hebben dan een ingang Dingang Dingang Dingang D en een 

klok klok klok klok ClkClkClkClk nodig, en een uitgang Quitgang Quitgang Quitgang Q. We moeten er voor zorgen dat wanneer Clk=1 is de waarde 
van Q die van D volgt. Dus telkens de waardetelkens de waardetelkens de waardetelkens de waarde van D of Clk veranderd van D of Clk veranderd van D of Clk veranderd van D of Clk veranderd zullen we checken of checken of checken of checken of 

Clk 1 Clk 1 Clk 1 Clk 1 is. En wanneer dat het geval is zullen we de waarde van D in Q waarde van D in Q waarde van D in Q waarde van D in Q stoppenstoppenstoppenstoppen. 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 dielatch maken dielatch maken dielatch maken die    
zijn uitgang Q reset op 0zijn uitgang Q reset op 0zijn uitgang Q reset op 0zijn uitgang Q reset op 0 telkens de klokde klokde klokde klok    

0 wordt 0 wordt 0 wordt 0 wordt en dus enkel 1enkel 1enkel 1enkel 1 kan zijn wanneer 

de klok en D beide 1klok en D beide 1klok en D beide 1klok en D beide 1 zijn. 
 

 

We kunnen ook een een een een DDDD----flipflopflipflopflipflopflipflop maken die enkel op een stijgende klokflank schakeltstijgende klokflank schakeltstijgende klokflank schakeltstijgende 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 manieren2 manieren2 manieren2 manieren :  

� Met een “wait until”wait until”wait until”wait until” uitdrukking. Hier wachtenwachtenwachtenwachten we dus telkens 
tottottottot Clk 1 Clk 1 Clk 1 Clk 1 wordt en steken dan D in Q.  

 

 

� Met een “event”“event”“event”“event”----attribuutattribuutattribuutattribuut : we wachtenwachtenwachtenwachten tot er iets 

gebeurt met de klok Clkgebeurt met de klok Clkgebeurt met de klok Clkgebeurt met de klok Clk en testen dan of de Clk 1testen dan of de Clk 1testen dan of de Clk 1testen dan of de Clk 1 is. We 

moeten hier de klok als ingang opgevenklok als ingang opgevenklok als ingang opgevenklok als ingang opgeven. In de 

bibliothekenbibliothekenbibliothekenbibliotheken komt dit eventeventeventevent----attribuutattribuutattribuutattribuut voor als 
‘‘‘‘rising_edge(clkrising_edge(clkrising_edge(clkrising_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 voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeld van een FSMFSMFSMFSM besprekenbesprekenbesprekenbespreken. We ontwikkelen zijn 
hardwarehardwarehardwarehardware in VHDLVHDLVHDLVHDL-codecodecodecode.  

 � De algemene codealgemene codealgemene codealgemene 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 toestandenVeilige toestandenVeilige toestandenVeilige toestanden : Stel dat we een toestandsmachinetoestandsmachinetoestandsmachinetoestandsmachine hebben met 3 toestanden3 toestanden3 toestanden3 toestanden, gecodeerd in 2 gecodeerd in 2 gecodeerd in 2 gecodeerd in 2 
bitsbitsbitsbits. We zouden dan in de problemenproblemenproblemenproblemen kunnen komen wanneer we door bv. ruis of bij het opstarten in 

de 4444dededede (ongedefiniëerde) toestand terecht komen (ongedefiniëerde) toestand terecht komen (ongedefiniëerde) toestand terecht komen (ongedefiniëerde) toestand terecht komen.  

We moeten daarom voorzorgenvoorzorgenvoorzorgenvoorzorgen nemen in de VHDL-code : we definiëren altijd ‘others’others’others’others’ wanneer we 
met casecasecasecase werken. Stel dat we een andereandereandereandere dan de vooropgestelde oplossingenvooropgestelde oplossingenvooropgestelde oplossingenvooropgestelde oplossingen hebben, dan is deze 

‘others’others’others’others’ en zal de sssschakeling uitvoerenchakeling uitvoerenchakeling uitvoerenchakeling uitvoeren wat voor others others others others 

gedefiniëertgedefiniëertgedefiniëertgedefiniëert is. We zullen zo voorkomen dat de 
schakeling in problemen komt, omdat we altijd een 

oplossingoplossingoplossingoplossing heeft die we zelf geprogrammeert hebben.we zelf geprogrammeert hebben.we zelf geprogrammeert hebben.we zelf geprogrammeert hebben. 

Wanneer we geen ‘others’geen ‘others’geen ‘others’geen ‘others’ definiëren is het gedraggedraggedraggedrag van de 
schakelin onvooonvooonvooonvoorspelbaarrspelbaarrspelbaarrspelbaar. 

 

 

 

2222)))) Structurele beschrijvingStructurele beschrijvingStructurele beschrijvingStructurele 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 instantiatieDirecte instantiatieDirecte instantiatieDirecte instantiatie (niet in VHDL-87) : We makenmakenmakenmaken direct instanties aandirect instanties aandirect instanties aandirect instanties aan zonder eerst een zonder eerst een zonder eerst een zonder eerst een 

component te declareren component te declareren component te declareren 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 ‘bottomimpliciet ‘bottomimpliciet ‘bottomimpliciet ‘bottom----up’ ontwerpup’ ontwerpup’ ontwerpup’ ontwerp 

(omgekeert ontwerp) en is dus niet geschikt 

voor grote ontwerpen.  

  voorbeeld :  
 

 

� Via Via Via Via ComponentComponentComponentComponent----declaratiedeclaratiedeclaratiedeclaratie : 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.     

    

 
� CoCoCoComponentmponentmponentmponent----instantiatieinstantiatieinstantiatieinstantiatie : het effectief aanmaken van instanties van een component. 

Gebeurt met volgende code :     

 

 



VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld van een 2222----totototo----1111----MUXMUXMUXMUX via 
eerst declaratiedeclaratiedeclaratiedeclaratie van componenten 

en dan aanmakenaanmakenaanmakenaanmaken van instantiesinstantiesinstantiesinstanties van 

die componenten :  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

De ConfiguratieConfiguratieConfiguratieConfiguratie van het programmaprogrammaprogrammaprogramma is dan de koppelikoppelikoppelikoppelingngngng van componentencomponentencomponentencomponenten en entiteitenentiteitenentiteitenentiteiten : We 
configurerenconfigurerenconfigurerenconfigureren een entityentityentityentity met een architectuurarchitectuurarchitectuurarchitectuur. Deze architectuurarchitectuurarchitectuurarchitectuur bestaat uit een aantal componentenaantal componentenaantal componentenaantal componenten 

(met elk een label) waar we entiteitenentiteitenentiteitenentiteiten van aanmaken. Voor elke component hebben we dan een 

commando ‘use’use’use’use’ dat gaat bepabepabepabepalenlenlenlen welke entiteit(en)welke entiteit(en)welke entiteit(en)welke entiteit(en) we zullen gebruiken van de component. De 
use_infouse_infouse_infouse_info achter ‘use is ofwel een naam voor de entiteitofwel een naam voor de entiteitofwel een naam voor de entiteitofwel een naam voor de entiteit (entity_name [(architecture_name)] ) ofwel ofwel ofwel ofwel 

een een een een configuraticonfiguraticonfiguraticonfiguratieeee (configuration_name)  waarbij we de component zelf configureren.  

De label(label(label(label(s)s)s)s) is ofwel othersothersothersothers ofwel allallallall ofwel 
een door komma’s gescheiden lijst van 

labels van componenten.  

ComponentenComponentenComponentenComponenten waarvoor geen koppeling geen koppeling geen koppeling geen koppeling 

voorzien voorzien voorzien voorzien is, worden gekoppeldgekoppeldgekoppeldgekoppeld aan 
entiteiten met dezelfde naamdezelfde naamdezelfde naamdezelfde naam. We maken 

van die component dan één entiteitéén entiteitéén entiteitéén entiteit aan 

die dezelfde naam heeft als de naam van 
de component. Hiërarchische ontwerpenHiërarchische ontwerpenHiërarchische ontwerpenHiërarchische ontwerpen 

hergebruikenhergebruikenhergebruikenhergebruiken architectuurarchitectuurarchitectuurarchitectuur----configuratieconfiguratieconfiguratieconfiguratie 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 configuratieconfiguratieconfiguratieconfiguratie wordt dan :  

 



3333)))) Beschrijving van repetitieve structurenBeschrijving van repetitieve structurenBeschrijving van repetitieve structurenBeschrijving van repetitieve structuren    

 
De parallelle uitdrukking “generate”parallelle uitdrukking “generate”parallelle uitdrukking “generate”parallelle uitdrukking “generate” : Wanneer we verschillende instantiesverschillende instantiesverschillende instantiesverschillende instanties willen maken met 

dezelfde structuurdezelfde structuurdezelfde structuurdezelfde structuur, kunnen de deze genereren met een luslusluslus met het commando ‘generate’commando ‘generate’commando ‘generate’commando ‘generate’.  We 
kunnen de lus realiseren met een for-lus of met een booleaanse expressie. 

 

� Het genereren iteratieve structurengenereren iteratieve structurengenereren iteratieve structurengenereren iteratieve structuren door het 
herhalen identieke cellenherhalen identieke cellenherhalen identieke cellenherhalen identieke cellen : We zullen hier een vast vast vast vast 

aantal aantal aantal aantal van dezelfde structuren maken, evenveel als er 

in de range passenrange passenrange passenrange passen. We zullen de identifieridentifieridentifieridentifier gebruiken 
om de structuren te nummerenstructuren te nummerenstructuren te nummerenstructuren te nummeren of te benoemen 

 

� Structuren conditioneel genererenStructuren conditioneel genererenStructuren conditioneel genererenStructuren conditioneel genereren : we blijven blijven blijven blijven 
structuren aanmakenstructuren aanmakenstructuren aanmakenstructuren aanmaken zolang de booleaanse expressie booleaanse expressie booleaanse expressie booleaanse expressie 

waarwaarwaarwaar is. Een ander voordeel is dat we hier sommige 

cellen anders kunnen behandelencellen anders kunnen behandelencellen anders kunnen behandelencellen anders kunnen behandelen dan de anderen 

 
VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld : de 3-state-SIPO : 

-> Een siposiposiposipo is (denk ik) een soort stapelgeheugenstapelgeheugenstapelgeheugenstapelgeheugen 

dat staat voor seriëel in, parallel outseriëel in, parallel outseriëel in, parallel outseriëel in, parallel out. We hebben 
1 ingang1 ingang1 ingang1 ingang die in de eerst ff binnenkomt. Op elke 

klok schuiven we de waarde in elke ff doorschuiven we de waarde in elke ff doorschuiven we de waarde in elke ff doorschuiven we de waarde in elke ff door naar 

die die er achter komt, en de eerste krijgt de eerste krijgt de eerste krijgt de eerste krijgt de 
waarde van de ingangwaarde van de ingangwaarde van de ingangwaarde van de ingang. Parallel outParallel outParallel outParallel out betekent dat 

we de waarde van elke ff kunnen raadplegenelke ff kunnen raadplegenelke ff kunnen raadplegenelke ff kunnen raadplegen.  

-> We heben hier een generische parameter ngenerische parameter ngenerische parameter ngenerische parameter n die 
vastlegt hoeveel ff’svastlegt hoeveel ff’svastlegt hoeveel ff’svastlegt hoeveel ff’s    we hier achtereen zetten. Op 

basis van nbasis van nbasis van nbasis van n hebben we dan ook n uitgangenook n uitgangenook n uitgangenook n uitgangen, en 3 3 3 3 

ingangeningangeningangeningangen (Clk, enable en Seriële ingang).  

-> we zullen nu in de code n ff’s aanmakenin de code n ff’s aanmakenin de code n ff’s aanmakenin de code n ff’s aanmaken. 
Hiervoor kunnen we zeer goed gebruiken maken 

van het commando generatecommando generatecommando generatecommando generate, waar we simpelwegsimpelwegsimpelwegsimpelweg    

met een formet een formet een formet een for----lus n identieke structurenlus n identieke structurenlus n identieke structurenlus 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



HardwareHardwareHardwareHardware----simulatie met VHDLsimulatie met VHDLsimulatie met VHDLsimulatie met VHDL    
    

1)1)1)1) Gebeurtenisgedreven simulatieGebeurtenisgedreven simulatieGebeurtenisgedreven simulatieGebeurtenisgedreven simulatie    
 
Een groot voordeelgroot voordeelgroot voordeelgroot voordeel van VHDL is dat we eens dat we ons ontwerp hebben ingegevenontwerp hebben ingegevenontwerp hebben ingegevenontwerp hebben ingegeven, we het virtueel virtueel virtueel virtueel 

kunnen testen in de tijd kunnen testen in de tijd kunnen testen in de tijd kunnen testen in de tijd en zijn werking kunnen simulerenwerking kunnen simulerenwerking kunnen simulerenwerking kunnen simuleren. Hierdoor kunnen we onvoorziene foutenonvoorziene foutenonvoorziene foutenonvoorziene fouten 

ontdekken en corrigeren. We zullen hierbij signalen simulerensignalen simulerensignalen simulerensignalen simuleren en kijken hoe de schakeling daarop schakeling daarop schakeling daarop schakeling daarop 
regeert. regeert. regeert. regeert.     

� We zouden dit kunnen doen door signalesignalesignalesignalen aan te leggenn aan te leggenn aan te leggenn aan te leggen en continu continu continu continu de uitgangen te berekende uitgangen te berekende uitgangen te berekende uitgangen te bereken (bijv. 

per fs of een andere zeer klein tijdsinterval). Dit is echter nodeloos veel rekenwerknodeloos veel rekenwerknodeloos veel rekenwerknodeloos veel rekenwerk aangezien in veel 
van die intervallen de uitgang niet verandert. 

� We kunnen dat oplossen met ‘event‘event‘event‘event----driven’ simdriven’ simdriven’ simdriven’ simulatieulatieulatieulatie :  

� Wanneer we een signaal een nieuwe waarde toekennensignaal een nieuwe waarde toekennensignaal een nieuwe waarde toekennensignaal een nieuwe waarde toekennen in de code  creëert dit een 
transactietransactietransactietransactie (het signaal zal dan een nieuwe waarde krijgen op het volgende 

simulatietijdstip) 

� Wanneer de simulatietijdsimulatietijdsimulatietijdsimulatietijd dan voortgaatvoortgaatvoortgaatvoortgaat naar het nieuwe simulatietijdstip krijgt het singaal het singaal het singaal het singaal 
dan effectiefdan effectiefdan effectiefdan effectief zijn nieuwe waarde zijn nieuwe waarde zijn nieuwe waarde zijn nieuwe waarde (signaal is actief tijdens deze deltacyclus) 

� Deze toekenning van de nieuwe waarde zal pas een gebeurtenis (‘eventgebeurtenis (‘eventgebeurtenis (‘eventgebeurtenis (‘event’) ’) ’) ’) veroorzakenveroorzakenveroorzakenveroorzaken 

wanneer de nieuwe waarde verschilt van de oudenieuwe waarde verschilt van de oudenieuwe waarde verschilt van de oudenieuwe waarde verschilt van de oude. (dus als er netto verandering optreed in 

het circuit) 
� Alle uitdrukkingen paralleluitdrukkingen paralleluitdrukkingen paralleluitdrukkingen parallel met die van het event hebben nu een gevoeligheidslijstgevoeligheidslijstgevoeligheidslijstgevoeligheidslijst met 

bepaalde variabelenvariabelenvariabelenvariabelen. Alleen die die dat signaal op hun lijst hebbensignaal op hun lijst hebbensignaal op hun lijst hebbensignaal op hun lijst hebben worden opnieuw opnieuw opnieuw opnieuw 

berekent berekent berekent berekent wanneer er zich een event voordoet.  
Dit mechanismemechanismemechanismemechanisme zorgt er enkel voor dat de simulatie versnelt zondersimulatie versnelt zondersimulatie versnelt zondersimulatie versnelt zonder het gesimuleerde gedrag te het gesimuleerde gedrag te het gesimuleerde gedrag te het gesimuleerde gedrag te 

wijzigenwijzigenwijzigenwijzigen. 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 :  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld : we zullen nu de simulatie van 
een SR-FF (set-reset flip-flop) bespreken.  

-> de setsetsetset----resresresreset ffet ffet ffet ff heeft 2 ingangen2 ingangen2 ingangen2 ingangen set A en 

reset B en 2 uitgangen2 uitgangen2 uitgangen2 uitgangen die elkaars inverse 
zijn. De uitgang Quitgang Quitgang Quitgang 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 deltadeltadeltadelta----cycluscycluscycluscyclus voor de 
simulatiesimulatiesimulatiesimulatie van de code van de SRff opstellen 2 opstellen 2 opstellen 2 opstellen 2 

simulatietijdstippen simulatietijdstippen simulatietijdstippen simulatietijdstippen uitwerken :  

---- T1 en T2 T1 en T2 T1 en T2 T1 en T2 zijn de 2 simulatie2 simulatie2 simulatie2 simulatie----tijdstippentijdstippentijdstippentijdstippen 

waarop er ingangen veranderen. Beide zijn 
aanvankelijk 1, op T1 wordt A=0 en op T2 

veranderen ze beide.  

 
� Voor T1 :Voor T1 :Voor T1 :Voor T1 :  

 

1. Plaats uitdrukkingen met ingangsgebeurtenissen in PEQ 
 Hier reageert enkel NAND 1 direct op verandering in A 

 

Deltacyclus 1Deltacyclus 1Deltacyclus 1Deltacyclus 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 2Deltacyclus 2Deltacyclus 2Deltacyclus 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 3Deltacyclus 3Deltacyclus 3Deltacyclus 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 :Voor T1 :Voor T1 :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 1Deltacyclus 1Deltacyclus 1Deltacyclus 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 2Deltacyclus 2Deltacyclus 2Deltacyclus 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 3Deltacyclus 3Deltacyclus 3Deltacyclus 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. 

 

 

2222)))) Beschrijving tijdsgedragBeschrijving tijdsgedragBeschrijving tijdsgedragBeschrijving tijdsgedrag    
 

Wanneer we het tijdsgedragtijdsgedragtijdsgedragtijdsgedrag van een sssschakelingchakelingchakelingchakeling willen onderzoekenonderzoekenonderzoekenonderzoeken, zullen we op de signalen signalen signalen signalen 
golfvorm (‘waveform’) golfvorm (‘waveform’) golfvorm (‘waveform’) golfvorm (‘waveform’) moeten aanbrengenaanbrengenaanbrengenaanbrengen om zo de reactiereactiereactiereactie van de schakeling in zijn uitgangenuitgangenuitgangenuitgangen te 

bekijken. De golfvormengolfvormengolfvormengolfvormen worden dus toegekendtoegekendtoegekendtoegekend wordt aan een signaalsignaalsignaalsignaal. We zullen deze golfvormen 

maken door transactiestransactiestransactiestransacties te plannenplannenplannenplannen op een constant signaalconstant signaalconstant signaalconstant signaal (we zullen een constant signaal (1 of 0) 

producteren dat op vooropgestelde tijdstippenvooropgestelde tijdstippenvooropgestelde tijdstippenvooropgestelde tijdstippen zal veranderen van 1 naar 0 of omgekeertveranderen van 1 naar 0 of omgekeertveranderen van 1 naar 0 of omgekeertveranderen van 1 naar 0 of omgekeert). 

 

� Deze transactiestransactiestransactiestransacties worden geplandgeplandgeplandgepland met waarde 

een waarde expression expression expression expression op een  
titititijdsstip = jdsstip = jdsstip = jdsstip = a_timea_timea_timea_time + huidige simulatietijd  + huidige simulatietijd  + huidige simulatietijd  + 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_mechanismdelay_mechanismdelay_mechanismdelay_mechanism geldt enkel voor het enkel voor het enkel voor het enkel voor het 

eerste elementeerste elementeerste elementeerste element; de andere hebben altijd een 
transportvertraging (tijd die het duurt voor 

de toekenning die ervoor komen) 



� VertragingsmechanismenVertragingsmechanismenVertragingsmechanismenVertragingsmechanismen :  
-> de transportvertragingtransportvertragingtransportvertragingtransportvertraging ‘transport’ is de tijdtijdtijdtijd die het duurt om van de ingang naar de uitgang om van de ingang naar de uitgang om van de ingang naar de uitgang om van de ingang naar de uitgang 

te geraken te geraken te geraken te geraken door de schakeling, dus de tijd nodig om te schakelen (kritisch pad) 

-> inertievertraginginertievertraginginertievertraginginertievertraging  ‘[[rejectrejectrejectreject reject_time] inertialinertialinertialinertial]’ is de vertragingvertragingvertragingvertraging ten gevolge van de inertieinertieinertieinertie 
van het systeem t.g.v. de capaciteit en inductantiecapaciteit en inductantiecapaciteit en inductantiecapaciteit en inductantie van de verbindingen : We zullen dus een 

inertietijd instelleninertietijd instelleninertietijd instelleninertietijd instellen zodat de variatiesvariatiesvariatiesvariaties op de pulsen door de spaciteit en inductantie op de 

verbindigen te tijd krijgen om te verdwijnenverdwijnenverdwijnenverdwijnen 
 

voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeld : wanneer we een golfvormgolfvormgolfvormgolfvorm aaaa willen toekennentoekennentoekennentoekennen aan een signaal ysignaal ysignaal ysignaal y :  

 - wanneer we transporttransporttransporttransport toepassen zien we dat y telkens 3 seconden na ay telkens 3 seconden na ay telkens 3 seconden na ay telkens 3 seconden na a veranderd veranderd veranderd veranderd. We zien 
 dat dan elke verandering in a wel doorgegevenelke verandering in a wel doorgegevenelke verandering in a wel doorgegevenelke verandering in a wel doorgegeven wordt 

- wanneer we geen transportgeen transportgeen transportgeen transport gebruiken en gewoon after 3 nsgewoon after 3 nsgewoon after 3 nsgewoon after 3 ns gebruiken gebruiken gebruiken gebruiken, zien we dat y met a y met a y met a y met a 

veranderveranderveranderverander, maar dat dat niet meer het gevaldat niet meer het gevaldat niet meer het gevaldat niet meer het geval 

is wanneer een verandering in a minder in a minder in a minder in a minder 
dan 3ns dudan 3ns dudan 3ns dudan 3ns duurturturturt. Dit komt door de inertieinertieinertieinertie 

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.  

 

 

3333)))) TestbankTestbankTestbankTestbank    
 

We testentestentestentesten het ontwerpontwerpontwerpontwerp van een schakeling op logische correctheidlogische correctheidlogische correctheidlogische correctheid door aan de ingangen ingangen ingangen ingangen 
reprepreprepresentatieve stimuliresentatieve stimuliresentatieve stimuliresentatieve stimuli aan te leggen en te controlerencontrolerencontrolerencontroleren of de uitgangenuitgangenuitgangenuitgangen de correcte waardencorrecte waardencorrecte waardencorrecte waarden op het 

juiste ogenblikjuiste ogenblikjuiste ogenblikjuiste ogenblik vertonen. 

� We gebruiken daarvoor een VHDL ‘testbank’VHDL ‘testbank’VHDL ‘testbank’VHDL ‘testbank’ op het hoogste hiërarchisch niveauhoogste hiërarchisch niveauhoogste hiërarchisch niveauhoogste hiërarchisch niveau van een 

ontwerp. Deze creëert dan een instantieinstantieinstantieinstantie van het ‘Design Under Test’Design Under Test’Design Under Test’Design Under Test’, voert stimulivoert stimulivoert stimulivoert stimuli toe aan de 

ingangen van DUT, controleertcontroleertcontroleertcontroleert de uitgangenuitgangenuitgangenuitgangen ervan  

door ze te analyserenanalyserenanalyserenanalyseren, (bijv. “assertion”- of “report”-uitdrukkingen)  

of door ze als golfvorm te visualiserenals golfvorm te visualiserenals golfvorm te visualiserenals golfvorm te visualiseren.  
Vermits dit het hoogste niveauhoogste niveauhoogste niveauhoogste niveau is, heeft de test-instantie zelf geen ingangen of uitgangenzelf geen ingangen of uitgangenzelf geen ingangen of uitgangenzelf geen ingangen of uitgangen! 

 

VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld van een MUX-testbank : 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



HardwareHardwareHardwareHardware----synthese met VHDLsynthese met VHDLsynthese met VHDLsynthese met VHDL    
    

1)1)1)1) Synthetiseerbare VHDLSynthetiseerbare VHDLSynthetiseerbare VHDLSynthetiseerbare VHDL    
 
Wanneer we VHDLVHDLVHDLVHDL----code schrijvencode schrijvencode schrijvencode schrijven is het uiteindelijke doeluiteindelijke doeluiteindelijke doeluiteindelijke doel om deze zo optimaal mogelijk om teom teom teom te 

zetten naar harzetten naar harzetten naar harzetten naar hardwaredwaredwaredware. Daarvoor heeft elk VDHLVDHLVDHLVDHL----programmaprogrammaprogrammaprogramma een syntheseprogrammasyntheseprogrammasyntheseprogrammasyntheseprogramma (‘hardware 

compiler’) die de VHDLVHDLVHDLVHDL----beschrijving omzetbeschrijving omzetbeschrijving omzetbeschrijving omzet in een structurele beschrijvingstructurele beschrijvingstructurele beschrijvingstructurele beschrijving op lager niveaulager niveaulager niveaulager niveau 
(poorten/cellen). Op RTLRTLRTLRTL----niveauniveauniveauniveau is deze omzetting goed gesupporteerdomzetting goed gesupporteerdomzetting goed gesupporteerdomzetting goed gesupporteerd (comilers kunnen goed code 

op RTL-niveau omzetten tot poorten), maar synthese van hoger niveauhoger niveauhoger niveauhoger niveau is (nog altijd?) te complexte complexte complexte complex 

voor de meeste programma’s. 
� De VDHLVDHLVDHLVDHL----programma’sprogramma’sprogramma’sprogramma’s verschillen in de subsetssubsetssubsetssubsets van VHDL die ze aankunnenvan VHDL die ze aankunnenvan VHDL die ze aankunnenvan VHDL die ze aankunnen. Elk programma 

kan namelijk niet alle VHDLniet alle VHDLniet alle VHDLniet alle VHDL----codecodecodecode 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 genererenprogramma’s genererenprogramma’s genererenprogramma’s genereren bij elk ontwerpontwerpontwerpontwerp informatieinformatieinformatieinformatie i.v.m. tijdsgedragtijdsgedragtijdsgedragtijdsgedrag. Ze maken daarvoor 

automatisch zelf testprograautomatisch zelf testprograautomatisch zelf testprograautomatisch zelf testprogramma’smma’smma’smma’s die de reële werkingreële werkingreële werkingreële werking nabootsennabootsennabootsennabootsen. De reële vertragingenvertragingenvertragingenvertragingen worden 
ingecalculeerdingecalculeerdingecalculeerdingecalculeerd met : 

-> Een waveform kan enkel een expression zijn: 

delay_mechanism of afterafterafterafter is niet toegelaten 

-> Een  wait forwait forwait forwait for  wordt genegeerd 
 

� De compilerscompilerscompilerscompilers zullen ook zoveel mogelijkzoveel mogelijkzoveel mogelijkzoveel mogelijk synthese  synthese  synthese  synthese 

toepassentoepassentoepassentoepassen op de code om zo het aantal poorten te aantal poorten te aantal poorten te aantal poorten te 
vermindervermindervermindervermindereeeennnn. Wanneer we bv. hardware willen 

ontwikkelen voor een chip die ingangen vergelijktchip die ingangen vergelijktchip die ingangen vergelijktchip die ingangen vergelijkt. Hij 

moet 0 geven0 geven0 geven0 geven wanneer alle ingangen gelijkalle ingangen gelijkalle ingangen gelijkalle ingangen gelijk zijn, en 1 als 1 als 1 als 1 als 
minstens 1 van de ingangen verschiltminstens 1 van de ingangen verschiltminstens 1 van de ingangen verschiltminstens 1 van de ingangen verschilt van de anderen. We 

beschrijvenbeschrijvenbeschrijvenbeschrijven dit in de volgende programma-code. 

Wanneer dit omzetten naar een ontwerp op poortniveau 
kunnen we een waterval van poortenwaterval van poortenwaterval van poortenwaterval van poorten krijgen. Dit kan 

echter veel efficiënterefficiënterefficiënterefficiënter. We verwachten van de compiler 

dat hij dit soort vereenvoudigingen zelf zal uitvoeren. 

 
 

 

 
 



� Een sequentieel voorbeeldsequentieel voorbeeldsequentieel voorbeeldsequentieel voorbeeld waar de compilercompilercompilercompiler niet voor het meest optimalemeest optimalemeest optimalemeest optimale zal kiezen en waar we 
dus zelf verantwoodelijkzelf verantwoodelijkzelf verantwoodelijkzelf verantwoodelijk zijn voor het zoeken van de optimale keuzeoptimale keuzeoptimale keuzeoptimale 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 signaalP als signaalP als signaalP als signaal gedefiniëert, 

hetgeen niet de bedoelinghetgeen niet de bedoelinghetgeen niet de bedoelinghetgeen niet de bedoeling is (niet optimaal is). We 

hebben hier meerbepaald een ff teveelff teveelff teveelff teveel, en P hoeft hoeft hoeft hoeft 
helemaal geen signaal helemaal geen signaal helemaal geen signaal helemaal geen signaal te zijn want we gebruiken 

hem alleen internalleen internalleen internalleen intern in het proces. Een extra probleem 

is dat er een extra vertragingextra vertragingextra vertragingextra vertraging op P zit (1 klokcyclus) 
 

-> We kunnen dus beter van P een variabelebeter van P een variabelebeter van P een variabelebeter van P een variabele maken. 

P wordt dan direct doorgegeven aan de OR-poort en 

zo is ook de vertaging minder. 
 

 

 
 

� Toegelaten datatypesToegelaten datatypesToegelaten datatypesToegelaten datatypes bij de synthesesynthesesynthesesynthese naar hardwarehardwarehardwarehardware : we hebben alleen verbindingenalleen verbindingenalleen verbindingenalleen verbindingen in hardware 

die ofwel 0 ofwel 1ofwel 0 ofwel 1ofwel 0 ofwel 1ofwel 0 ofwel 1 kunnen zijn. We hebben dus alleen types die daarop neekomen :  
bit, boolean, std_bit, boolean, std_bit, boolean, std_bit, boolean, std_[[[[uuuu]]]]logiclogiclogiclogic    

Wanneer we meerdere bits samen gebruikenmeerdere bits samen gebruikenmeerdere bits samen gebruikenmeerdere bits samen gebruiken in de vorm van meerdere meerdere meerdere meerdere parallelle parallelle parallelle parallelle verbindingenverbindingenverbindingenverbindingen 

kunnen we groepen van hardware bits vormen : 
-> integer & subtypesinteger & subtypesinteger & subtypesinteger & subtypes : een integer kan voorgestelt worden als een groep bitsgroep bitsgroep bitsgroep bits 

bv. typetypetypetype addr is rangeis rangeis rangeis range -64 totototo 63; is een getal dat met gebruik van 2’s complement  

een groep van 7 bits vormt 

-> opsommingenopsommingenopsommingenopsommingen (ook als gedefinieerd door gebruiker) waarbij we dus een variabele een eindige variabele een eindige variabele een eindige variabele een eindige 
verzameling van waardenverzameling van waardenverzameling van waardenverzameling van waarden kunnen geven die we zelf vooropstellen zelf vooropstellen zelf vooropstellen zelf vooropstellen : we moeten dan gewoon de 

waarden waarden waarden waarden in die verzameling coderencoderencoderencoderen tot een bitcodebitcodebitcodebitcode om deze voor te stellen in hardware. Deze 

coderingcoderingcoderingcodering kan verschillenverschillenverschillenverschillen van programma tot programma 
bv. enum_encoding attribuutenum_encoding attribuutenum_encoding attribuutenum_encoding attribuut: waar we de verschillende toestanden van een FMS 

automatisch coderen in volgorde 

bv. eeeexplixplixplixpliciete coderingciete coderingciete coderingciete codering van elke waarde: 
 constantconstantconstantconstant reset: bit_vector := "000"; … 

 constantconstantconstantconstant output: bit_vector := "110"; 

We kunnen uiteraard ook vvvvectorenectorenectorenectoren van bovenstaande voorstellen wanneer we ze groeperengroeperengroeperengroeperen.  
 



� Verdere beperkingenVerdere beperkingenVerdere beperkingenVerdere beperkingen die zich voordoen wanneer we in hwanneer we in hwanneer we in hwanneer we in hardware werkenardware werkenardware werkenardware werken en waar we dus 
rekening mee moeten houden bij de omzettingomzettingomzettingomzetting :  

� We kunnen niet alle waardenniet alle waardenniet alle waardenniet alle waarden uit de std_logic gebruikengebruikengebruikengebruiken; enkel deze : '1'of'H', '0'of'L', 'Z''1'of'H', '0'of'L', 'Z''1'of'H', '0'of'L', 'Z''1'of'H', '0'of'L', 'Z' 

Waarbij we 'Z' genereren met een 3-state buffer  Y <= A whenwhenwhenwhen Enable elseelseelseelse 'Z'; 
� We kunnen geen initiële waardegeen initiële waardegeen initiële waardegeen initiële waarde voor signalen toekennen bij het opstarten 

� Enkel “for”Enkel “for”Enkel “for”Enkel “for”----lussenlussenlussenlussen zijn toegelaten: om een lus te kunnen ontvouwen moet aantal iteraties 

vooraf bij het ontwerp gekend zijn. Voorwaardelijke lussen kunnen niet gemaaktVoorwaardelijke lussen kunnen niet gemaaktVoorwaardelijke lussen kunnen niet gemaaktVoorwaardelijke lussen kunnen niet gemaakt wordenwordenwordenworden. 
� Bij sesesesequentiëlequentiëlequentiëlequentiële schakelingen schakelingen schakelingen schakelingen :    

 -> Flankgevoelige synchrone schakelingenFlankgevoelige synchrone schakelingenFlankgevoelige synchrone schakelingenFlankgevoelige synchrone schakelingen kunnen enkel gebruikt worden in de twee 

 vormen die hierna besproken worden. Ander gebruik van “wait” is niet toegelaten! 
 -> Niveaugevoelige synchrone schakelingenNiveaugevoelige synchrone schakelingenNiveaugevoelige synchrone schakelingenNiveaugevoelige synchrone schakelingen zijn minder gesupporteerd 

 -> AsyAsyAsyAsynchrone schakelingennchrone schakelingennchrone schakelingennchrone schakelingen kunnen niet gemaakt worden (niet gesupporteerd) 

  er bestaan enkel synchrone schakelingen 

 
� We kunnen slechts op 2 manieren2 manieren2 manieren2 manieren een flankgevoelige synchrone schakelingflankgevoelige synchrone schakelingflankgevoelige synchrone schakelingflankgevoelige synchrone schakeling maken :  

 

 

    

2222)))) VHDLVHDLVHDLVHDL----synthese verbeterensynthese verbeterensynthese verbeterensynthese verbeteren    
 

Een VHDLVHDLVHDLVHDL----code herschrijvencode herschrijvencode herschrijvencode herschrijven kan het resultaatresultaatresultaatresultaat na synthese sterk beïnvloedenbeïnvloedenbeïnvloedenbeïnvloeden :  
� Een synthese-programma kan alleen maar proberenalleen maar proberenalleen maar proberenalleen maar proberen te begrijpenbegrijpenbegrijpenbegrijpen wat met de code bedoeldbedoeldbedoeldbedoeld 

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 zijnniet bewust zijnniet bewust zijnniet bewust zijn van alle mogelijke implementatiesalle mogelijke implementatiesalle mogelijke implementatiesalle mogelijke 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 brengenkan niet alle reële beperkingen in rekening brengenkan niet alle reële beperkingen in rekening brengenkan niet alle reële beperkingen in rekening 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 auteurauteurauteurauteur kan verkeeverkeeverkeeverkeerde veronderstellingenrde veronderstellingenrde veronderstellingenrde veronderstellingen maken i.v.m. de beschikbare hardware 
Bv. Gebruik van een asynchrone set hardware die niet aanwezig is 

De mogelijkhedenmogelijkhedenmogelijkhedenmogelijkheden van het syntheseprogramma syntheseprogramma syntheseprogramma syntheseprogramma enenenen    de schrijfstijlschrijfstijlschrijfstijlschrijfstijl van de codecodecodecode bepalen het uiteindelijke 

resultaatresultaatresultaatresultaat! 



� Een voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeld waar een verschilverschilverschilverschil in geschreven codegeschreven codegeschreven codegeschreven code resulteert in een verschillend verschillend verschillend verschillend hardwarehardwarehardwarehardware----
ontwerpontwerpontwerpontwerp, waarbij het van de interpretatieinterpretatieinterpretatieinterpretatie van het programmaprogrammaprogrammaprogramma afhangtafhangtafhangtafhangt wet de beste optiebeste optiebeste optiebeste 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”“if”“if”----constructieconstructieconstructieconstructie 

of met toekenningtoekenningtoekenningtoekenning van conditionele signalenconditionele signalenconditionele signalenconditionele signalen : 

deze methode heeft een ingebouwde prioriteitingebouwde prioriteitingebouwde prioriteitingebouwde prioriteit 
die al dan niet gewenstal dan niet gewenstal dan niet gewenstal dan niet gewenst kan zijn. We hebben 

hier twee 2twee 2twee 2twee 2----1MUXen1MUXen1MUXen1MUXen nodig;  

�  We kunnen ook een “case”case”case”case”----uitdrukkinguitdrukkinguitdrukkinguitdrukking of 
toekenning van geselecteerde signalentoekenning van geselecteerde signalentoekenning van geselecteerde signalentoekenning van geselecteerde signalen 

gebruiken, hetgeen meestal resulteertmeestal resulteertmeestal resulteertmeestal resulteert in 

eenvoudigere hardwareeenvoudigere hardwareeenvoudigere hardwareeenvoudigere hardware, maar waar de prioriteit prioriteit prioriteit prioriteit 

wegvalt.wegvalt.wegvalt.wegvalt.    
 

� Een ander voorbeeldander voorbeeldander voorbeeldander voorbeeld is ‘Resource sharing’Resource sharing’Resource sharing’Resource sharing’ waar we een bepaalde bronbepaalde bronbepaalde bronbepaalde bron voor 

verschillendverschillendverschillendverschillende bewerkingene bewerkingene bewerkingene 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 goedlijkt zeer goedlijkt zeer goedlijkt zeer goed, maar in hardware zelfhardware zelfhardware zelfhardware zelf zien we dat deze manier van implementatie implementatie implementatie implementatie 

niet optimaal isniet optimaal isniet optimaal isniet optimaal is. De meeste compilerscompilerscompilerscompilers zullen dit (enkel binnen éénzelfde proces) 

omvormen tot de volgende codeomvormen tot de volgende codeomvormen tot de volgende codeomvormen tot de volgende code. Dit lijkt helemaal niet beter in code, maar is wel 

veel beter in hardwareveel beter in hardwareveel beter in hardwareveel beter in hardware. We hebben namelijk een opteller minder nodig hetgeen 
resulteert in een ofwel goedkopere ofwel snellere schakeling. 

 
 

 

 
 

 

 

3333)))) Vertaling naar een ASMVertaling naar een ASMVertaling naar een ASMVertaling naar een ASM----kaartkaartkaartkaart    
 

één ASMéén ASMéén ASMéén ASM----blokblokblokblok komt overeen met één toestandéén toestandéén toestandéén toestand. 
één toestandéén toestandéén toestandéén toestand komt overeen met alles wat in een alles wat in een alles wat in een alles wat in een 

proces proces proces proces gebeurtgebeurtgebeurtgebeurt    tussen twee opeenvolgende “wait twee opeenvolgende “wait twee opeenvolgende “wait twee opeenvolgende “wait 

until”suntil”suntil”suntil”s. 

Elke Elke Elke Elke toestandtoestandtoestandtoestand bevat iets van alle processeniets van alle processeniets van alle processeniets van alle processen die in 
dezelfde klokcyclusdezelfde klokcyclusdezelfde klokcyclusdezelfde klokcyclus actief zijn.  

 

 



Een ASMASMASMASM----variabelevariabelevariabelevariabele is een registerregisterregisterregister en is in 
VHDL een variabele variabele variabele variabele ofofofof een signaal een signaal een signaal een signaal, waarvan 

de waarde langer dan 1 klokcyclus bewaawaarde langer dan 1 klokcyclus bewaawaarde langer dan 1 klokcyclus bewaawaarde langer dan 1 klokcyclus bewaarrrrdddd 

blijft. Het verschilverschilverschilverschil tussen een signaal en een 
variabele is dat de variabelevariabelevariabelevariabele enkel 

beschikbaarbeschikbaarbeschikbaarbeschikbaar isisisis en gebruiktgebruiktgebruiktgebruikt wordtwordtwordtwordt in het 

procesprocesprocesproces zelf als een soort tussenresultaatsoort tussenresultaatsoort tussenresultaatsoort tussenresultaat. (zie hiernaast) 
Alles wat uit het process als resultaat moet komen is een signaal :  

 

 

4444)))) SyntheseSyntheseSyntheseSynthese----aspecten voor Xilinx: overdraagbaarheid aspecten voor Xilinx: overdraagbaarheid aspecten voor Xilinx: overdraagbaarheid aspecten voor Xilinx: overdraagbaarheid ↔↔↔↔ performantie performantie performantie performantie    
 

XilinxXilinxXilinxXilinx is zo een synthesesynthesesynthesesynthese----programmaprogrammaprogrammaprogramma dat VHDL-code kan omzetten tot een hardware-ontwerp. 

Sommige beperkingenbeperkingenbeperkingenbeperkingen van Xilinx zijn gekendgekendgekendgekend, andereandereandereandere kunnen vastgelegdvastgelegdvastgelegdvastgelegd worden door de gebruikergebruikergebruikergebruiker :  
� Automatische syntheseAutomatische syntheseAutomatische syntheseAutomatische synthese van o.a. klokbuffersklokbuffersklokbuffersklokbuffers om de fan-out van het kolksignaal groter te maken 

� Dikwijls is de defaultdefaultdefaultdefault----codering onecodering onecodering onecodering one----hothothothot omdat dit overeen komt met de CLBCLBCLBCLB----structuurstructuurstructuurstructuur; maar de 

coderingcoderingcoderingcodering kan in VHDL ook aangegeven wordenaangegeven wordenaangegeven wordenaangegeven worden    met het attribuut enum_enmet het attribuut enum_enmet het attribuut enum_enmet het attribuut enum_encodingcodingcodingcoding, waar de 
gebruikergebruikergebruikergebruiker dus zelf de coderingzelf de coderingzelf de coderingzelf de codering van de toestanden kan kiezenkiezenkiezenkiezen 

Extra componentenExtra componentenExtra componentenExtra componenten waar Xilinx over beschikt : Extra hardware (vermenigvuldiger, …), LogiCORE-

modules, inclusief RAM en I/O-buffer, eventueel met pull-up/down weerstand 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


