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Ιεραρχικός ΣχεδιασμόςΙεραρχικός Σχεδιασμός
Σχεδιασμός από πάνω προς τα κάτω (Σχεδιασμός από πάνω προς τα κάτω (TopTop--DownDown))Σχεδιασμός από πάνω προς τα κάτω (Σχεδιασμός από πάνω προς τα κάτω (TopTop DownDown))
Σχεδιασμός με τη χρήση Υπολογιστή Σχεδιασμός με τη χρήση Υπολογιστή ((Computer Aided Computer Aided 
Design Design -- CAD)CAD)
Γλώσσες ΠρογραμματισμούΓλώσσες Προγραμματισμού//Περιγραφής Υλικού Περιγραφής Υλικού 
((ΗΗardware Description Languageardware Description Languagess –– HDLs)HDLs)
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Αυγ-13 MKM - 2Σχεδιασμός Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση συνδυαστικών κυκλωμάτωνΑνάλυση συνδυαστικών κυκλωμάτων
Παραγωγή λογικών συναρτήσεων & πινάκων αληθείαςΠαραγωγή λογικών συναρτήσεων & πινάκων αληθείας
Λογική προσομοίωσηΛογική προσομοίωση

∆ιαδικασία σχεδιασμού∆ιαδικασία σχεδιασμού

Συνδυαστικά ΚυκλώματαΣυνδυαστικά Κυκλώματα
Ένα συνδυαστικό κύκλωμα αποτελείτε από λογικές Ένα συνδυαστικό κύκλωμα αποτελείτε από λογικές 
πύλες των οποίων οι έξοδοιπύλες των οποίων οι έξοδοι, , ανά πάσα στιγμήανά πάσα στιγμή, , 

θ ζ        θ ζ        καθορίζονται από κάποιο λογικό συνδυασμό των τιμών καθορίζονται από κάποιο λογικό συνδυασμό των τιμών 
στις εισόδους του κυκλώματοςστις εισόδους του κυκλώματος..

Για Για nn μεταβλητές εισόδουμεταβλητές εισόδου,, υπάρχουν υπάρχουν 22nn πιθανοί πιθανοί 
(δυαδικοί) συνδυασμοί τιμών εισόδου(δυαδικοί) συνδυασμοί τιμών εισόδου..

Για κάθε τέτοιο συνδυασμόΓια κάθε τέτοιο συνδυασμό, , υπάρχει μια πιθανή υπάρχει μια πιθανή 
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μμ ,, ρχ μ ήρχ μ ή
δυαδική τιμή στην κάθε έξοδοδυαδική τιμή στην κάθε έξοδο..

Συνδυαστικά Κυκλώματα Συνδυαστικά Κυκλώματα ((συνσυν.).)
Ένα συνδυαστικό κύκλωμα με Ένα συνδυαστικό κύκλωμα με nn εισόδους και εισόδους και mm
εξόδους  μπορεί να περιγραφεί απόεξόδους  μπορεί να περιγραφεί από::εξόδους, μπορεί να περιγραφεί απόεξόδους, μπορεί να περιγραφεί από::

1.1. Ένα πίνακα αληθείας που περιέχει τις τιμές στις Ένα πίνακα αληθείας που περιέχει τις τιμές στις 
εξόδους του κυκλώματος για κάθε πιθανό συνδυασμό εξόδους του κυκλώματος για κάθε πιθανό συνδυασμό 
στις εισόδους του κυκλώματοςστις εισόδους του κυκλώματος, , ήή

2.2. mm δυαδικές συναρτήσειςδυαδικές συναρτήσεις, , 1 για κάθε μεταβλητή εξόδου1 για κάθε μεταβλητή εξόδου..
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Συνδυαστικό
Κύκλωμα

n-είσοδοι m-έξοδοι••• •••
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ΑκολουθιακάΑκολουθιακά ΚυκλώματαΚυκλώματα
Τα συνδυαστικά κυκλώματα Τα συνδυαστικά κυκλώματα δεν έχουν μνήμηδεν έχουν μνήμη..
Οι τιμές στις εξόδους τους εξαρτώνται ΜΟΝΟ Οι τιμές στις εξόδους τους εξαρτώνται ΜΟΝΟ Οι τιμές στις εξόδους τους εξαρτώνται ΜΟΝΟ Οι τιμές στις εξόδους τους εξαρτώνται ΜΟΝΟ 
από τις τρέχουσες τιμές στις εισόδουςαπό τις τρέχουσες τιμές στις εισόδους..

Τα ακολουθιακά κυκλώματα αποτελούνται από  Τα ακολουθιακά κυκλώματα αποτελούνται από  
συνδυαστική λογική συνδυαστική λογική καικαι από στοιχεία μνήμης  από στοιχεία μνήμης  
((χρησιμοποιούνται για αποθήκευση κάποιων χρησιμοποιούνται για αποθήκευση κάποιων 
καταστάσεων του κυκλώματοςκαταστάσεων του κυκλώματος). ). 
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Οι τιμές στις εξόδους εξαρτώνται από τις  Οι τιμές στις εξόδους εξαρτώνται από τις  
τρέχουσες τιμές στις εισόδους τρέχουσες τιμές στις εισόδους καικαι τις τιμές τις τιμές 
προηγούμενων εισόδωνπροηγούμενων εισόδων ((που έχουν αποθηκευτεί που έχουν αποθηκευτεί 
στα στοιχεία μνήμηςστα στοιχεία μνήμης).).

ΣυνδυαστικάΣυνδυαστικά vs. vs. ΑκολουθιακάΑκολουθιακά ΚυκλώματαΚυκλώματα

Συνδυαστικό 
ύ λ

n-είσοδοι m-έξοδοι
(Εξ ά  ό  ό  κύκλωμα (Εξαρτάται μόνο από τις 
τιμές στις εισόδους)

Συνδυαστικό
Κύκλωμα Στοιχεία

Συνδυαστικό κύκλωμα

n-είσοδοι m-έξοδοι
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Κύκλωμα Στοιχεία
ΜνήμηςΕπόμενη

κατάσταση Τρέχουσα
κατάσταση

Ακολουθιακό κύκλωμα

Αρχές ΣχεδιασμούΑρχές Σχεδιασμού
Ο σύγχρονος ψηφιακός σχεδιασμός ασχολείται με Ο σύγχρονος ψηφιακός σχεδιασμός ασχολείται με 
διάφορες διάφορες μεθόδουςμεθόδους καικαι εργαλείαεργαλεία που χρησιμοποιούνται που χρησιμοποιούνται 
για τον σχεδιασμό  την προσομοίωση και την για τον σχεδιασμό  την προσομοίωση και την για τον σχεδιασμό, την προσομοίωση και την για τον σχεδιασμό, την προσομοίωση και την 
επαλήθευση πολύπλοκων κυκλωμάτων και συστημάτων.επαλήθευση πολύπλοκων κυκλωμάτων και συστημάτων.

Σημαντικές Αρχές ΣχεδιασμούΣημαντικές Αρχές Σχεδιασμού
Ιεραρχικός σχεδιασμόςΙεραρχικός σχεδιασμός
Σχεδιασμός από πάνω προς τα κάτω (Σχεδιασμός από πάνω προς τα κάτω (TopTop--DownDown))
Σ δ ό    β ήθ   λ ή Σ δ ό    β ήθ   λ ή (CAD)(CAD)

Αυγ-13 MKM - 7Σχεδιασμός Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

Σχεδιασμός με την βοήθεια του υπολογιστή Σχεδιασμός με την βοήθεια του υπολογιστή (CAD)(CAD)
Γλώσσες προγραμματισμού / περιγραφής υλικού Γλώσσες προγραμματισμού / περιγραφής υλικού 
(VHDL, (VHDL, VerilogVerilog))
Λογική ΣύνθεσηΛογική Σύνθεση

Ιεραρχικός ΣχεδιασμόςΙεραρχικός Σχεδιασμός
Η τεχνικήΗ τεχνική ““∆ιαίρει και Βασίλευε∆ιαίρει και Βασίλευε”” χρησιμοποιείται για χρησιμοποιείται για 
την επιτυχή αντιμετώπιση των αυξανόμενων την επιτυχή αντιμετώπιση των αυξανόμενων 

        απαιτήσεων του σχεδιασμού πολύπλοκων συστημάτωναπαιτήσεων του σχεδιασμού πολύπλοκων συστημάτων
((πολλές φορές της τάξεως των εκατομμυρίων πυλώνπολλές φορές της τάξεως των εκατομμυρίων πυλών).).

Το κύκλωμα τεμαχίζεται σε Το κύκλωμα τεμαχίζεται σε κομμάτια (κομμάτια (blocks)blocks), , 
επαναληπτικά, μέχρι που καταλήγει σε επαναληπτικά, μέχρι που καταλήγει σε 
πρωταρχικά/βασικά (πρωταρχικά/βασικά (primitiveprimitive//commoncommon)) στοιχείαστοιχεία..

ΠρόκλησηΠρόκληση: : Επιβεβαίωση ότι το κύκλωμα λειτουργεί Επιβεβαίωση ότι το κύκλωμα λειτουργεί 
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ΠρόκλησηΠρόκληση: : Επιβεβαίωση ότι το κύκλωμα λειτουργεί Επιβεβαίωση ότι το κύκλωμα λειτουργεί 
ορθά σε κάθε επίπεδο της ιεραρχίας!ορθά σε κάθε επίπεδο της ιεραρχίας!
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Ιεραρχικός ΣχεδιασμόςΙεραρχικός Σχεδιασμός
ΠαράδειγμαΠαράδειγμα: : Περιττή συνάρτηση Περιττή συνάρτηση 99--εισόδωνεισόδων

•• Ανώτατο ΕπίπεδοΑνώτατο Επίπεδο::
9 9 είσοδοιείσοδοι, , 1 έξοδος1 έξοδος

•• 22ο Επίπεδοο Επίπεδο::
44 όμοια συνιστώσαόμοια συνιστώσα

ώ  ώ  ή  ή  περιττών περιττών συναρτήσεων συναρτήσεων 
των 3των 3ωνων bitbit, σε δύο , σε δύο 
επίπεδαεπίπεδα

•• 33ο Επίπεδοο Επίπεδο::
Συνάρτηση ΧΟΣυνάρτηση ΧΟRR 33ωνων

bitbit, για κάθε συνιστώσα , για κάθε συνιστώσα 
του 2του 2ουου επιπέδουεπιπέδου

•• 4ο Επίπεδο (τελευταίο)4ο Επίπεδο (τελευταίο)::
Υλοποίηση ΧΟΥλοποίηση ΧΟRR με 4 με 4 
NAND NAND 22--εισόδων  για εισόδων  για 
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NAND NAND 22--εισόδων, για εισόδων, για 
κάθε ΧΟκάθε ΧΟRR του 3του 3ουου

επιπέδουεπιπέδου
•• Πρωταρχικό στοιχείοΠρωταρχικό στοιχείο::

NANDNAND
•• Ο σχεδιασμός απαιτεί Ο σχεδιασμός απαιτεί 
4 X 2 X 4 = 32 4 X 2 X 4 = 32 πύλεςπύλες
NANDNAND 22--εισόδοωνεισόδοων

Η ιεράρχηση της περιττής συνάρτησης Η ιεράρχηση της περιττής συνάρτησης 99--εισόδωνεισόδων
(εναλλακτική όψη)(εναλλακτική όψη)
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Γιατί είναι χρήσιμη η ιεράρχησηΓιατί είναι χρήσιμη η ιεράρχηση;;
Επιτρέπει την Επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση (επαναχρησιμοποίηση (reusereuse)) ήδη ήδη 
σχεδιασμένων μπλοκ. σχεδιασμένων μπλοκ. 

Πανομοιότυπα κομμάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Πανομοιότυπα κομμάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Πανομοιότυπα κομμάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Πανομοιότυπα κομμάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
διάφορα σημεία του σχεδιασμού ή και ακόμη σε διαφορετικούς διάφορα σημεία του σχεδιασμού ή και ακόμη σε διαφορετικούς 
σχεδιασμούςσχεδιασμούς..
Όπου είναι δυνατόν, προσπαθούμε να αποσυνθέσουμε Όπου είναι δυνατόν, προσπαθούμε να αποσυνθέσουμε 
((decomposedecompose) έναν πολύπλοκο σχεδιασμό σε βασικά ) έναν πολύπλοκο σχεδιασμό σε βασικά 
επαναχρησιμοποιήσιμα μπλοκ (επαναχρησιμοποιήσιμα μπλοκ (reusable blocks)reusable blocks). . 
Επαναχρησιμοποιήσιμα μπλοκ:Επαναχρησιμοποιήσιμα μπλοκ:

Έχουν ήδη επαληθευτεί και τεκμηριωθείΈχουν ήδη επαληθευτεί και τεκμηριωθεί
Αποθηκεύονται σε βιβλιοθήκες για γενική χρήσηΑποθηκεύονται σε βιβλιοθήκες για γενική χρήση
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β β ς γ γ χρβ β ς γ γ χρ

Μειώνει την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού και της Μειώνει την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού και της 
αντιπροσώπευσης του συνολικού σχεδίου (αντιπροσώπευσης του συνολικού σχεδίου (schematicschematic))
του κυκλώματοςτου κυκλώματος..

ΣχεδιασμόςΣχεδιασμός TopTop--Down Down και και BottomBottom--UpUp

Όψη ∆ομήςΌψη Λειτουργίας
Αρχιτεκτονική

Αλγοριθμικό

Χάρτης Y, Gajski και Kuhn

Top-Down Λειτουργικό μπλοκ 

Λογική

Κύκλωμα
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Bottom-Up

Φυσική/Γεωμετρική Όψη
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Σχεδιασμός από πάνω προς τα κάτωΣχεδιασμός από πάνω προς τα κάτω
Χάρτης Υ, Gajski και Kuhn

Όψη ∆ομήςΌψη Λειτουργίας
Αρχιτεκτονική

Αλγοριθμικό

Top-Down
Επεξεργαστής

Μονάδες Υλικού

ALUs, Καταχωρητές
Πύλες, FFs

Τρανζίστορ

Συστήματα
Αλγόριθμοι

Μεταφορά από/σε Καταχωρητές
(Register Transfer) Λογική

Συναρτήσεις Μεταφοράς
Ορθογώνια (Rectangles)

Σχέδια Μονάδων (Cell, Module Plans)

Λειτουργικό μπλοκ 

Λογική

Κύκλωμα

Αυγ-13 MKM - 13Σχεδιασμός Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

Bottom-Up
Σχέδια ∆απέδου (Floor Plans)

Συμπλέγματα (Clusters)

Φυσικός ∆ιαχωρισμός
(Physical Partitions)

Φυσική/Γεωμετρική Όψη

TopTop--DownDown:: Προχωρεί από μια περιγραφή υψηλού Προχωρεί από μια περιγραφή υψηλού 
επιπέδου προς μια πιο λεπτομερή περιγραφή, με επιπέδου προς μια πιο λεπτομερή περιγραφή, με 

TopTop--Down vs BottomDown vs Bottom--UpUp

ρ ς μ μ ρ ρ ρ φ μρ ς μ μ ρ ρ ρ φ μ
κατάλληλη εφαρμογή της λειτουργίας της αποσύνθεσηςκατάλληλη εφαρμογή της λειτουργίας της αποσύνθεσης

BottomBottom--UpUp:: Ξεκινά από βασικά/πρωταρχικά μπλοκ και Ξεκινά από βασικά/πρωταρχικά μπλοκ και 
τα συνδυάζει για να δημιουργήσει μεγαλύτερα και πιο τα συνδυάζει για να δημιουργήσει μεγαλύτερα και πιο 
πολύπλοκα μπλοκπολύπλοκα μπλοκ

Ο σχεδιασμός πολύπλοκων κυκλωμάτων γίνεται Ο σχεδιασμός πολύπλοκων κυκλωμάτων γίνεται 
ήθ     δύ  ό  όήθ     δύ  ό  ό
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συνήθως και με τους δύο τρόπους, συγχρόνως:συνήθως και με τους δύο τρόπους, συγχρόνως:
TopTop--Down:Down: επικεντρώνεται στο «επικεντρώνεται στο «Τι σχεδιάζουμε; Τι σχεδιάζουμε; » » 

Ελέγχει την πολυπλοκότηταΕλέγχει την πολυπλοκότητα
BottomBottom--Up: Up: επικεντρώνεται στο «επικεντρώνεται στο «Πως το σχεδιάζουμε; Πως το σχεδιάζουμε; »»

Συγκεντρώνεται στις λεπτομέρειεςΣυγκεντρώνεται στις λεπτομέρειες

Σχεδιασμός με τη βοήθεια Η/ΥΣχεδιασμός με τη βοήθεια Η/Υ
((ComputerComputer--Aided Design Aided Design -- CAD)CAD)

Επιτρέπει την Επιτρέπει την αυτοματοποίησηαυτοματοποίηση του σχεδιασμού του σχεδιασμού 
πολύπλοκων κυκλωμάτων και συστημάτωνπολύπλοκων κυκλωμάτων και συστημάτων..
Παραδείγματα εργαλείων Παραδείγματα εργαλείων CAD:CAD:

Γραφικοί επεξεργαστές Γραφικοί επεξεργαστές ((Graphic/Schematic EditorsGraphic/Schematic Editors))
ΠροσομοιωτέςΠροσομοιωτές λογικής (λογικής (Logic simulatorsLogic simulators))
Προσομοιωτές χρονισμούΠροσομοιωτές χρονισμού ((Timing simulatorsTiming simulators))
ΣυνθέτεςΣυνθέτες λογικής λογικής ((Logic synthesizersLogic synthesizers): ): βελτιστοποίηση βελτιστοποίηση 
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χώρουχώρου, , καθυστέρησηςκαθυστέρησης, , ισχύοςισχύος, , κτλκτλ..
Γλώσσες Προγραμματισμού Υλικού (Γλώσσες Προγραμματισμού Υλικού (Hardware Description Hardware Description 
Languages Languages -- HDLsHDLs))

VHDL, VHDL, VerilogVerilog, ABEL, ABEL
Και πολλά άλλαΚαι πολλά άλλα … … 

Γλώσσες Προγραμματισμού ΥλικούΓλώσσες Προγραμματισμού Υλικού
(Hardware Description Languages (Hardware Description Languages -- HDLs)HDLs)

Γλώσσες προγραμματισμούΓλώσσες προγραμματισμού,, που έχουν ως κύριο στόχο που έχουν ως κύριο στόχο 
την περιγραφή της την περιγραφή της λειτουργίαςλειτουργίας και της και της δομήςδομής υλικούυλικού..
Ε έ   Ε έ   άλλ λάλλ λ έλ  λώ  ώέλ  λώ  ώ   Επιτρέπουν και Επιτρέπουν και παράλληληπαράλληλη εκτέλεση εντολών, ενώεκτέλεση εντολών, ενώ οι οι 
γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (π.χ. γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (π.χ. C, C, 
C++) C++) επιτρέπουν μόνο επιτρέπουν μόνο σειριακήσειριακή εκτέλεση.εκτέλεση.
VHDL, VHDL, VerilogVerilog
ΧρήσηΧρήση: : 

Εναλλακτική αναπαράσταση από αυτή των Εναλλακτική αναπαράσταση από αυτή των 
γραφικών/σχηματικών περιγραφών (περιγραφή δομής)γραφικών/σχηματικών περιγραφών (περιγραφή δομής)..
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γρ φ χημ ρ γρ φ ( ρ γρ φή μής)γρ φ χημ ρ γρ φ ( ρ γρ φή μής)
Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση δυαδικών εξισώσεωνΧρησιμοποιείται για την αναπαράσταση δυαδικών εξισώσεων,,
πινάκων αληθείαςπινάκων αληθείας, k, k--χάρτεςχάρτες, , κτλκτλ. (. (περιγραφή λειτουργίαςπεριγραφή λειτουργίας).).
∆ιευκολύνει τη διαδικασία της λογικής σύνθεσης∆ιευκολύνει τη διαδικασία της λογικής σύνθεσης..
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορα εργαλείαΜπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορα εργαλεία CAD (CAD (σε σε 
αντίθεση με τα σχηματικά εργαλεία που διατίθενται από αντίθεση με τα σχηματικά εργαλεία που διατίθενται από 
συγκεκριμένους κατασκευαστέςσυγκεκριμένους κατασκευαστές).).
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Λογική Σύνθεση (Λογική Σύνθεση (Logic Synthesis)Logic Synthesis)
ΛογικόΛογικόss ΣυνθέτηςΣυνθέτης::
Μετατρέπει μια Μετατρέπει μια RTL (RegisterRTL (Register--Transfer Logic) Transfer Logic) ρ μρ μ ( g( g g )g )
περιγραφή του κυκλώματος σε μια περιγραφή του κυκλώματος σε μια βελτιστοποιημένηβελτιστοποιημένη
περιγραφή πυλών περιγραφή πυλών (netlist (netlist = περιγραφή κυκλώματος = περιγραφή κυκλώματος 
σε επίπεδοσε επίπεδο--πύληςπύλης).).

Ένα Ένα netlistnetlist μπορεί να μετατραπεί σε μία διάταξημπορεί να μετατραπεί σε μία διάταξη
ολοκληρωμένου (ολοκληρωμένου (ICIC layout), layout), χρησιμοποιώντας χρησιμοποιώντας 
ειδικά εργαλεία σχεδιασμούειδικά εργαλεία σχεδιασμού..

Αυγ-13 MKM - 17Σχεδιασμός Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

ργ χ μργ χ μ

Εργαλείο Λογικής ΣύνθεσηςΕργαλείο Λογικής Σύνθεσης
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Ανάλυση Συνδυαστικών ΚυκλωμάτωνΑνάλυση Συνδυαστικών Κυκλωμάτων
Ανάλυση =Ανάλυση = ο καθορισμός και η επαλήθευση ο καθορισμός και η επαλήθευση 
των λογικών συναρτήσεων που υλοποιεί το των λογικών συναρτήσεων που υλοποιεί το γ ρ ήγ ρ ή
κύκλωμακύκλωμα..

Η ανάλυση ξεκινά δεδομένου ενός Η ανάλυση ξεκινά δεδομένου ενός 
διαγράμματος λογικού κυκλώματος ή διαγράμματος λογικού κυκλώματος ή 
περιγραφή λειτουργίας, και τελειώνει μεπεριγραφή λειτουργίας, και τελειώνει με::

Έ  ύ λ  ό λ έ  ήΈ  ύ λ  ό λ έ  ή ήή
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Ένα σύνολο από λογικές συναρτήσειςΈνα σύνολο από λογικές συναρτήσεις ήή
Ένα πίνακα αληθείαςΈνα πίνακα αληθείας

Παραγωγή συναρτήσεωνΠαραγωγή συναρτήσεων -- ΠαράδειγμαΠαράδειγμα
1

2

3

Ξεκινούμε από τις εισόδους και προχωρούμε προς τις εξόδους  Ξεκινούμε από τις εισόδους και προχωρούμε προς τις εξόδους  
(( υ η α άυ η α ά α όα ό ί δί δ ί δί δ ))

1

2
3

4
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((συστηματικάσυστηματικά,, απόαπό επίπεδοεπίπεδο--σεσε--επίπεδοεπίπεδο))

Ονομάζουμε τις ενδιάμεσες συναρτήσειςΟνομάζουμε τις ενδιάμεσες συναρτήσεις

Ελέγχουμε ξανά τις αντιστροφέςΕλέγχουμε ξανά τις αντιστροφές

Απλοποιούμε Απλοποιούμε ((χρησιμοποιώντας το θεώρημαχρησιμοποιώντας το θεώρημα DeMorgan)DeMorgan),,
όπου είναι δυνατόνόπου είναι δυνατόν
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Παραγωγή Πίνακα ΑληθείαςΠαραγωγή Πίνακα Αληθείας
Καθορίζουμε τον Καθορίζουμε τον # # των γραμμών των γραμμών ((22nn, , όπου το όπου το nn είναι ο είναι ο 
αριθμός των εισόδωναριθμός των εισόδων) ) και τοποθετούμε τους δυαδικούς και τοποθετούμε τους δυαδικούς 

θ ύ  θ ύ  0 20 2nn 1 1  ί ίαριθμούς αριθμούς 0..20..2nn--1 1 στον πίνακαστον πίνακα..
Σπάζουμε το κύκλωμα σε κυκλώματα μιας εξόδου και τα Σπάζουμε το κύκλωμα σε κυκλώματα μιας εξόδου και τα 
ονομάζουμεονομάζουμε..
Βρίσκουμε τον πίνακα αληθείας για κομμάτια που Βρίσκουμε τον πίνακα αληθείας για κομμάτια που 
καθοδηγούνται ΜΟΝΟ από εισόδους (ή μικρά/απλά καθοδηγούνται ΜΟΝΟ από εισόδους (ή μικρά/απλά 
κομμάτια)κομμάτια)..
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Βρίσκουμε τον πίνακα αληθείας για κομμάτια που Βρίσκουμε τον πίνακα αληθείας για κομμάτια που 
καθοδηγούνται από εισόδουςκαθοδηγούνται από εισόδους ή κομμάτια που ο πίνακας ή κομμάτια που ο πίνακας 
αληθείας τους έχει ήδη υπολογιστείαληθείας τους έχει ήδη υπολογιστεί. . 
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ μέχρι να υπολογιστούν οι ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ μέχρι να υπολογιστούν οι 
πίνακες αληθείας για όλες τις εξόδουςπίνακες αληθείας για όλες τις εξόδους..

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα –– Παραγωγή του Πίνακα ΑληθείαςΠαραγωγή του Πίνακα Αληθείας

∆υαδικός
Αθροιστής

XX YY ZZ
00 00 00
00 00 11

CC C’C’
00 11
00 11

T1T1 T2T2 T3T3
00 00 00
00 11 11

SS
00
11
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00 00 11
00 11 00
00 11 11
11 00 00
11 00 11
11 11 00
11 11 11

00 11
00 11
11 00
00 11
11 00
11 00
11 00

00 11 11
00 11 11
00 11 00
00 11 11
00 11 00
00 11 00
11 11 00

11
11
00
11
00
00
11

ΠροσομοίωσηΠροσομοίωση
Χρησιμοποιείται για την επαλήθευση ενός Χρησιμοποιείται για την επαλήθευση ενός 
κυκλώματος.κυκλώματος. ∆εν παράγει συναρτήσεις∆εν παράγει συναρτήσεις..
Το κύκλωμα πρέπει να περιγραφεί με τέτοιο Το κύκλωμα πρέπει να περιγραφεί με τέτοιο 
τρόπο έτσι ώστε ο προσομοιωτής να μπορεί να τρόπο έτσι ώστε ο προσομοιωτής να μπορεί να 
το το ““διαβάσειδιαβάσει” :” :

NetlistNetlist: : περιγραφή κυκλώματος σε επίπεδο πυλών περιγραφή κυκλώματος σε επίπεδο πυλών 
(σε μορφή κειμένου)(σε μορφή κειμένου)
HDL HDL περιγραφήπεριγραφή
Σ ό (Σ ό (S h tiS h ti ))   ά  ό έ  ά  ό έ  
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Σχηματικό (Σχηματικό (SchematicSchematic)): : παράγεται από ένα παράγεται από ένα 
σχηματικό εργαλείο σχηματικό εργαλείο ((πχπχ. Graphic Editor . Graphic Editor ττooυυ Max Max 
+Plus II+Plus II//QuartusQuartus))

Προσομοίωση Προσομοίωση ((συνσυν.).)
Για να γίνει μια προσομοίωση πρέπει ο χρήστης Για να γίνει μια προσομοίωση πρέπει ο χρήστης 
να δώσει τιμές στις εισόδους του κυκλώματοςνα δώσει τιμές στις εισόδους του κυκλώματος::να δώσει τιμές στις εισόδους του κυκλώματοςνα δώσει τιμές στις εισόδους του κυκλώματος::

Μέσω του πληκτρολογίου (Μέσω του πληκτρολογίου (διαδραστικάδιαδραστικά))
Μέσω ενός αρχείου (οι τιμές βρίσκονται στο αρχείο)Μέσω ενός αρχείου (οι τιμές βρίσκονται στο αρχείο)

Για Για πλήρες επαλήθευσηπλήρες επαλήθευση της λειτουργικότητας της λειτουργικότητας 
ενός κυκλώματος χρειάζεται να ενός κυκλώματος χρειάζεται να 
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προσομοιώσουμε όλους τους πιθανούς προσομοιώσουμε όλους τους πιθανούς 
συνδυασμούς στις εισόδουςσυνδυασμούς στις εισόδους.  .  Αυτό απαιτεί πολύ Αυτό απαιτεί πολύ 
χρόνο για κυκλώματα πέρα των χρόνο για κυκλώματα πέρα των ~20 ~20 εισόδωνεισόδων!!
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Πλήρη ΠροσομοίωσηΠλήρη Προσομοίωση
Παράδειγμα Παράδειγμα -- ∆υαδικός Αθροιστής∆υαδικός Αθροιστής
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∆ιαδικασία Σχεδιασμού ∆ιαδικασία Σχεδιασμού 
Συνδυαστικών ΚυκλωμάτωνΣυνδυαστικών Κυκλωμάτων

ΣχεδιασμόςΣχεδιασμός :: η ανάπτυξη ενός κυκλώματος η ανάπτυξη ενός κυκλώματος 
          δεδομένης μιας περιγραφής της λειτουργίας του.δεδομένης μιας περιγραφής της λειτουργίας του.

Ξεκινά με δεδομένες προδιαγραφές και παράγει Ξεκινά με δεδομένες προδιαγραφές και παράγει 
ένα επαληθευμένο, βέλτιστο λογικό σχεδιασμό ένα επαληθευμένο, βέλτιστο λογικό σχεδιασμό 
συγκεκριμένης τεχνολογίας (συμπεριλαμβάνει το συγκεκριμένης τεχνολογίας (συμπεριλαμβάνει το 
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στάδιο της ανάλυσης).στάδιο της ανάλυσης).

Στάδια ∆ιαδικασίας Σχεδιασμού Στάδια ∆ιαδικασίας Σχεδιασμού 
1.1. Προδιαγραφή (Προδιαγραφή (SpecificationSpecification))

∆ίνετε ή ορίζετε∆ίνετε ή ορίζετε
2.2. ∆ιατύπωση (∆ιατύπωση (FormulationFormulation))

Παραγωγή πίνακα αληθείας ή αρχικών δυαδικών Παραγωγή πίνακα αληθείας ή αρχικών δυαδικών Παραγωγή πίνακα αληθείας ή αρχικών δυαδικών Παραγωγή πίνακα αληθείας ή αρχικών δυαδικών 
συναρτήσεων που ορίζουν την απαιτούμενη σχέση λειτουργίας συναρτήσεων που ορίζουν την απαιτούμενη σχέση λειτουργίας 
εισόδωνεισόδων--εξόδων (αν αυτό δεν είναι μέρος των προδιαγραφών) εξόδων (αν αυτό δεν είναι μέρος των προδιαγραφών) 

3.3. Βελτιστοποίηση (Βελτιστοποίηση (OptimizationOptimization))
1.1. ∆υεπίπεδη και πολλών∆υεπίπεδη και πολλών--επιπέδωνεπιπέδων
2.2. Σχεδιασμός λογικού διαγράμματος ή Σχεδιασμός λογικού διαγράμματος ή netlistnetlist του κυκλώματος του κυκλώματος 

χρησιμοποιώντας πρωταρχικές (χρησιμοποιώντας πρωταρχικές (primitive) primitive) πύλες (πύλες (AND, OR, AND, OR, 
NOT)NOT)..

44 Αντιστοίχηση Τεχνολογίας (Αντιστοίχηση Τεχνολογίας (Technology MappingTechnology Mapping))
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4.4. Αντιστοίχηση Τεχνολογίας (Αντιστοίχηση Τεχνολογίας (Technology MappingTechnology Mapping))
Επιλογή τεχνολογίας υλοποίησης και αντικατάσταση Επιλογή τεχνολογίας υλοποίησης και αντικατάσταση 
πρωταρχικών πυλών.πρωταρχικών πυλών.

5.5. Επαλήθευση (Επαλήθευση (VerificationVerification))
Επαλήθευση ορθότητας λειτουργίας και χρονισμού με βάση τις Επαλήθευση ορθότητας λειτουργίας και χρονισμού με βάση τις 
αρχικές προδιαγραφέςαρχικές προδιαγραφές

∆ιαδικασία Σχεδιασμού∆ιαδικασία Σχεδιασμού
1.1. Καθορίστε τον απαιτούμενο αριθμό εισόδων και Καθορίστε τον απαιτούμενο αριθμό εισόδων και 

εξόδων.εξόδων.
                2.2. Βρείτε τον πίνακα αληθείας που ορίζει τη σχέση Βρείτε τον πίνακα αληθείας που ορίζει τη σχέση 

λειτουργίας μεταξύ εισόδωνλειτουργίας μεταξύ εισόδων--εξόδων.εξόδων.
3.3. Καθορίστε και ελαχιστοποιήστε τις δυαδικές Καθορίστε και ελαχιστοποιήστε τις δυαδικές 

συναρτήσεις που υλοποιούνται στις εξόδους συναρτήσεις που υλοποιούνται στις εξόδους (K(K--χάρτεςχάρτες, , 
αλγεβρικοί χειρισμοίαλγεβρικοί χειρισμοί, , εργαλεία εργαλεία CAD, …). CAD, …). Θεωρήστε Θεωρήστε 
πιθανούς περιορισμούς σχεδιασμού πιθανούς περιορισμούς σχεδιασμού ((χώροςχώρος, , 
καθυστέρηση, ισχύ, διαθέσιμες βιβλιοθήκες, κ.α.)καθυστέρηση, ισχύ, διαθέσιμες βιβλιοθήκες, κ.α.)

44 Σχεδιάστε το λογικό διάγραμμαΣχεδιάστε το λογικό διάγραμμα
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4.4. Σχεδιάστε το λογικό διάγραμμαΣχεδιάστε το λογικό διάγραμμα..
5.5. Αντιστοίχηση τεχνολογίας (αν δεν έχει ληφθεί υπόψη Αντιστοίχηση τεχνολογίας (αν δεν έχει ληφθεί υπόψη 

στο στο 3.3.).).
6.6. ΕπαληθεύσετεΕπαληθεύσετε την ορθότητα του σχεδιασμούτην ορθότητα του σχεδιασμού..



ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αυγ-13

Σχεδιασμός Συνδυαστικών Κυκλωμάτων 8

Σχεδιασμός Σχεδιασμός ---- Παράδειγμα Παράδειγμα 
Σχεδιάστε ένα συνδυαστικό κύκλωμα με 4 Σχεδιάστε ένα συνδυαστικό κύκλωμα με 4 
εισόδους  το οποίο παράγει 1 όταν ο αριθμός εισόδους  το οποίο παράγει 1 όταν ο αριθμός εισόδους, το οποίο παράγει 1 όταν ο αριθμός εισόδους, το οποίο παράγει 1 όταν ο αριθμός 
των 1 στις εισόδους είναι ίσος με τον αριθμό των 1 στις εισόδους είναι ίσος με τον αριθμό 
των 0. των 0. 
Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ πύλες Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ πύλες NOR 2NOR 2--εισόδων.εισόδων.
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……

Άλλο Παράδειγμα ΣχεδιασμούΆλλο Παράδειγμα Σχεδιασμού: : 
Μετατροπέας ΚώδικαΜετατροπέας Κώδικα

Ένας μετατροπέας κώδικα μετατρέπει Ένας μετατροπέας κώδικα μετατρέπει ς μ ρ ς μ ρς μ ρ ς μ ρ
από έναν κώδικα σε έναν άλλο, π.χ.:από έναν κώδικα σε έναν άλλο, π.χ.:

BCDBCD--toto--ExcessExcess--33
BCDBCD--toto--SevenSeven--SegmentSegment
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Μετατροπέας ΚώδικαΜετατροπέας Κώδικα
BCDBCD--toto--ExcessExcess--33

1.1. ΠροδιαγραφήΠροδιαγραφή::ρ ρ φρ ρ φ
Σχεδιάστε ένα κύκλωμα που μετατρέπει ένα κώδικα Σχεδιάστε ένα κύκλωμα που μετατρέπει ένα κώδικα BCDBCD
((BinaryBinary--Coded Decimal)Coded Decimal) στον ανάλογο στον ανάλογο ExcessExcess--3 3 κώδικακώδικα..
Η τεχνολογία υλοποίησης υποστηρίζει μόνο πύλες {Η τεχνολογία υλοποίησης υποστηρίζει μόνο πύλες {2NAND, 2NAND, 
2NOR, 2NOR, και και 22--2 AOI2 AOI}.}.

Κώδικας Κώδικας ExcessExcess--3:3: ∆εδομένου ενός δεκαδικού ψηφίου ∆εδομένου ενός δεκαδικού ψηφίου nn, , ο ο 
ανάλογος ανάλογος excessexcess--33 κώδικας είναι κώδικας είναι (n+3)(n+3)22
ΠαράδειγμαΠαράδειγμα: : 

n=5 n=5 n+3=8 n+3=8 10001000
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n=5 n=5 n+3=8 n+3=8 10001000excessexcess--33
n=0 n=0 n+3=3 n+3=3 00110011excessexcess--33

Επιθυμητός κώδικας για δεκαδική αφαίρεση …Επιθυμητός κώδικας για δεκαδική αφαίρεση …

Μετατροπέας ΚώδικαΜετατροπέας Κώδικα
BCDBCD--toto--ExcessExcess--33 (συν.)(συν.)

2.2. ∆ιατύπωση:∆ιατύπωση:
ώδ  ώδ  BCD BCD α α ψη ία 0 α α ψη ία 0 9: δ αδ έ  9: δ αδ έ  κώδικες κώδικες BCD BCD για τα ψηφία 0 για τα ψηφία 0 –– 9: δυαδικές 9: δυαδικές 

συμβολοσειρές συμβολοσειρές 44ωνων bit 0000bit 0000 –– 1001, 1001, αντίστοιχααντίστοιχα

Χρειαζόμαστε 4 μεταβλητές εισόδουΧρειαζόμαστε 4 μεταβλητές εισόδου:: Α, Α, B, C, DB, C, D
και και 

4 συναρτήσεις εξόδων4 συναρτήσεις εξόδων: W(A,B,C,D), X(A,B,C,D), : W(A,B,C,D), X(A,B,C,D), 
Y(A,B,C,D),  Z(A,B,C,D)Y(A,B,C,D),  Z(A,B,C,D)
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BCD
to

Excess-3

A
B
C
D

W
X
Y
Z
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BCDBCD--toto--ExcessExcess--33 (συν.)(συν.)
Ακριβές ∆ιατύπωση ΛειτουργίαςΑκριβές ∆ιατύπωση Λειτουργίας
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Οι τιμές των εξόδων από την τιμή εισόδου Οι τιμές των εξόδων από την τιμή εισόδου 1010 1010 έωςέως 1111 1111 
έχουν τιμές αδιαφορίας έχουν τιμές αδιαφορίας ((και δεν φαίνονται εδώκαι δεν φαίνονται εδώ).).

BCDBCD--toto--ExcessExcess--33 (συν.)(συν.)
3α: Βελτιστοποίηση με χρήση Κ3α: Βελτιστοποίηση με χρήση Κ--χάρτηχάρτη

((∆υεπίπεδη∆υεπίπεδη))

Οι Οι KK--χάρτες χάρτες 
κατασκευάζονται κατασκευάζονται 
χρησιμοποιώντας χρησιμοποιώντας 
τους όρους τους όρους 
αδιαφορίαςαδιαφορίας
Βελτιστοποίηση Βελτιστοποίηση 
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Βελτιστοποίηση Βελτιστοποίηση 
ατομικής 
συνάρτησης 
(δυεπίπεδη)

Από τους Από τους KK--χάρτες έχουμεχάρτες έχουμε::
W  A  BC  BDW  A  BC  BD

BCDBCD--toto--ExcessExcess--33 (συν.)(συν.)
3β: Βελτιστοποίηση συνόλου συναρτήσεων3β: Βελτιστοποίηση συνόλου συναρτήσεων

((Πολλαπλών επιπέδωνΠολλαπλών επιπέδων))

W = A + B(C + D)W = A + B(C + D)W = A + BC + BDW = A + BC + BD
X = B’C + B’D + BC’D’X = B’C + B’D + BC’D’
Y = CD + C’D’Y = CD + C’D’
Z = D’Z = D’

W = A + B(C + D)W = A + B(C + D)
X = B’(C + D) + BC’D’X = B’(C + D) + BC’D’
Y = (C Y = (C ⊕⊕ D)’D)’
Z = D’Z = D’

f = C + Df = C + D = 1 OR= 1 OR

Μετασχηματισμοί
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W = A + BfW = A + Bf = 1 AND, 1 OR= 1 AND, 1 OR
X = B’f + BC’D’X = B’f + BC’D’ = 3 NOT, 2 AND, 1 OR= 3 NOT, 2 AND, 1 OR
Y = (C Y = (C ⊕⊕ D)’D)’ = 1 XNOR= 1 XNOR
Z = D’Z = D’

BCDBCD--toto--ExcessExcess--3 3 ((συνσυν.).)
3γ: Βελτιστοποίηση 3γ: Βελτιστοποίηση -- Σχηματικό ∆ιάγραμμαΣχηματικό ∆ιάγραμμα

A
W

B

W

X
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C
D

Y

Z
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BCDBCD--toto--ExcessExcess--3 3 ((συνσυν.).)
4: Αντιστοίχηση Τεχνολογίας4: Αντιστοίχηση Τεχνολογίας

A
A

W

B

C

W

X

B

W

X
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C

D Y

Z

C
D

Y

Z

Αντιστοίχηση ΤεχνολογίαςΑντιστοίχηση Τεχνολογίας
(Technology Mapping)(Technology Mapping)

Σχεδιαστικό στυλ για Ολοκληρωμένα Σχεδιαστικό στυλ για Ολοκληρωμένα 
Στοιχεία (Στοιχεία (cells)cells) και βιβλιοθήκες στοιχείωνκαι βιβλιοθήκες στοιχείων
Μεθοδολογίες ΑντιστοίχησηςΜεθοδολογίες Αντιστοίχησης

πύλες πύλες NAND NAND ((βλέπε προηγούμενη διάλεξη)βλέπε προηγούμενη διάλεξη)
πύλες πύλες NORNOR ((βλέπε προηγούμενη διάλεξη)βλέπε προηγούμενη διάλεξη)
Πολλαπλών τύπων πύλεςΠολλαπλών τύπων πύλες
Προγραμματιζόμενες λογικές διατάξειςΠρογραμματιζόμενες λογικές διατάξεις
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Προγραμματιζόμενες λογικές διατάξειςΠρογραμματιζόμενες λογικές διατάξεις
(βλέπε επόμενες διαλέξεις)(βλέπε επόμενες διαλέξεις)

Σχεδιαστικό στυλ για ΟλοκληρωμέναΣχεδιαστικό στυλ για Ολοκληρωμένα
Πλήρως Προσαρμοσμένο (Πλήρως Προσαρμοσμένο (Full Custom):Full Custom):
Γίνετε όλος ο σχεδιασμός του ολοκληρωμένου, μέχρι την πιο μικρή Γίνετε όλος ο σχεδιασμός του ολοκληρωμένου, μέχρι την πιο μικρή 
λεπτομέρεια λεπτομέρεια 

ΑκριβόΑκριβόΑκριβόΑκριβό
∆ικαιολογείτε μόνο για πυκνά (∆ικαιολογείτε μόνο για πυκνά (densedense)), , γρήγορα ολοκληρωμένα, με ευρεία γρήγορα ολοκληρωμένα, με ευρεία 
χρήση (υψηλές πωλήσεις)χρήση (υψηλές πωλήσεις)

Τυποποιημένα Στοιχεία (Τυποποιημένα Στοιχεία (Standard cellStandard cell))::
Κομμάτια που έχουν σχεδιαστεί από πριν ή είναι κομμάτια Κομμάτια που έχουν σχεδιαστεί από πριν ή είναι κομμάτια 
προηγούμενων σχεδιασμώνπροηγούμενων σχεδιασμών

Μεσαίο κόστοςΜεσαίο κόστος
Λιγότερο πυκνά και γρήγορα σε σχέση με τα πλήρη προσαρμοσμέναΛιγότερο πυκνά και γρήγορα σε σχέση με τα πλήρη προσαρμοσμένα

∆ιάταξη Πυλών (∆ιάταξη Πυλών (Gate Array):Gate Array):
Κ έ  β ό  δ άξ  (Κ έ  β ό  δ άξ  ( l  tt )l  tt )     
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Κανονικές, επαναλαμβανόμενες διατάξεις (Κανονικές, επαναλαμβανόμενες διατάξεις (regular patterns)regular patterns), οι , οι 
οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικούς σχεδιασμούςοποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικούς σχεδιασμούς ––
μόνο οι διασυνδέσεις μεταξύ των πυλών προσαρμόζονται για τον κάθε μόνο οι διασυνδέσεις μεταξύ των πυλών προσαρμόζονται για τον κάθε 
σχεδιασμόσχεδιασμό

Χαμηλότερο κόστοςΧαμηλότερο κόστος
Λιγότερη πυκνότηταΛιγότερη πυκνότητα σε σχέση με τα άλλα 2σε σχέση με τα άλλα 2

Βιβλιοθήκες ΣτοιχείωνΒιβλιοθήκες Στοιχείων
Στοιχείο (Στοιχείο (CellCell)) –– προσχεδιασμένο πρωταρχικό μπλοκπροσχεδιασμένο πρωταρχικό μπλοκ

Βιβλιοθήκη ΣτοιχείωνΒιβλιοθήκη Στοιχείων σύνολο στοιχείων που σύνολο στοιχείων που Βιβλιοθήκη ΣτοιχείωνΒιβλιοθήκη Στοιχείων –– σύνολο στοιχείων που σύνολο στοιχείων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια συγκεκριμένη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια συγκεκριμένη 
τεχνολογία υλοποίησηςτεχνολογία υλοποίησης

Χαρακτηρισμός Στοιχείων (Χαρακτηρισμός Στοιχείων (Cell characterizationCell characterization)) ––
λεπτομερής προδιαγραφή των στοιχείωνλεπτομερής προδιαγραφή των στοιχείων –– συχνά συχνά 
βάση του συγκεκριμένου σχεδιασμού, της υλοποίησής βάση του συγκεκριμένου σχεδιασμού, της υλοποίησής 
του και άλλων μετρίσιμων τιμώντου και άλλων μετρίσιμων τιμών

Αυγ-13 MKM - 40Σχεδιασμός Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

του και άλλων μετρίσιμων τιμώντου και άλλων μετρίσιμων τιμών

Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για σχεδιασμούς Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για σχεδιασμούς gate gate 
array, standard cell, array, standard cell, και σε κάποιες περιπτώσειςκαι σε κάποιες περιπτώσεις,,
γιαγια full customfull custom..
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Επίδειξη ότι το τελικό κύκλωμα συμπεριφέρεται Επίδειξη ότι το τελικό κύκλωμα συμπεριφέρεται ακριβώςακριβώς
με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στις προδιαγραφές και τη με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στις προδιαγραφές και τη 

ΕπαλήθευσηΕπαλήθευση

με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στις προδιαγραφές και τη με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στις προδιαγραφές και τη 
διατύπωση του κυκλώματοςδιατύπωση του κυκλώματος

Παραδείγματα διατύπωσηςΠαραδείγματα διατύπωσης::
Πίνακες αληθείαςΠίνακες αληθείας
∆υαδικές συναρτήσεις∆υαδικές συναρτήσεις
Κώδικα Κώδικα HDL HDL 
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Αν τα πιο πάνω παραδείγματα διατύπωσής Αν τα πιο πάνω παραδείγματα διατύπωσής δεν είναι δεν είναι 
μέρος των αρχικών προδιαγραφώνμέρος των αρχικών προδιαγραφών, είναι απαραίτητο να , είναι απαραίτητο να 
επαληθευτεί και η διαδικασία διατύπωσης!επαληθευτεί και η διαδικασία διατύπωσης!

Βασικές Μέθοδοι ΕπαλήθευσηςΒασικές Μέθοδοι Επαλήθευσης
Θεωρητική Επαλήθευση (Θεωρητική Επαλήθευση (Formal VerificationFormal Verification))

Παράγουμε τον πίνακα αληθείας ή τις δυαδικές συναρτήσεις του Παράγουμε τον πίνακα αληθείας ή τις δυαδικές συναρτήσεις του ρ γ μ η ς ή ς ς ρ ή ςρ γ μ η ς ή ς ς ρ ή ς
τελικού κυκλώματοςτελικού κυκλώματος
Συγκρίνουμε με τον πίνακα αληθείας ή τις δυαδικές συναρτήσεις Συγκρίνουμε με τον πίνακα αληθείας ή τις δυαδικές συναρτήσεις 
των προδιαγραφών / διατύπωσηςτων προδιαγραφών / διατύπωσης

Με Προσομοίωση (Με Προσομοίωση (SimulationSimulation--based Verificationbased Verification))
Προσομοιώνουμε το τελικό κύκλωμα (ή το Προσομοιώνουμε το τελικό κύκλωμα (ή το netlistnetlist τουτου, , το οποίο το οποίο 
συχνά δίνεται σε μορφήσυχνά δίνεται σε μορφή HDL) HDL) και τον πίνακα αληθείας / και τον πίνακα αληθείας / 

ή  / ή ή  / ή HDL HDL  δ ώ   δ ώ  
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συναρτήσεις / περιγραφή συναρτήσεις / περιγραφή HDL HDL των προδιαγραφών, των προδιαγραφών, 
χρησιμοποιώντας κατάλληλες τιμές εισόδων οι οποίες χρησιμοποιώντας κατάλληλες τιμές εισόδων οι οποίες 
επιβεβαιώνουν πλήρως την ορθότηταεπιβεβαιώνουν πλήρως την ορθότητα του κυκλώματοςτου κυκλώματος. . 
Οι κατάλληλες τιμές για ένα συνδυαστικό κύκλωμα είναι όλοι οι Οι κατάλληλες τιμές για ένα συνδυαστικό κύκλωμα είναι όλοι οι 
πιθανοί συνδυασμοί (εκτός των συνδυασμών αδιαφορίας) πιθανοί συνδυασμοί (εκτός των συνδυασμών αδιαφορίας) –– δεν δεν 
είναι εφικτό για μεγάλα κυκλώματα!είναι εφικτό για μεγάλα κυκλώματα!

Άλλο παράδειγμα μετατροπέα κώδικα Άλλο παράδειγμα μετατροπέα κώδικα 
BCDBCD--toto--SevenSeven--SegmentSegment

Εμφάνιση Εμφάνιση SevenSeven--Segment:Segment:μφ ημφ η gg
7 LEDs (Light Emitting Diodes), 7 LEDs (Light Emitting Diodes), κάθε μια κάθε μια 
ελέγχεται από μία είσοδο ελέγχεται από μία είσοδο 
Το 1 σημαίνει Το 1 σημαίνει “on”, “on”, και το και το 0 “off”0 “off”

a

bf 
g 
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d

c e

Άλλο παράδειγμα μετατροπέα κώδικα Άλλο παράδειγμα μετατροπέα κώδικα 
BCDBCD--toto--SevenSeven--SegmentSegment

Εμφάνιση Εμφάνιση SevenSeven--Segment:Segment:μφ ημφ η gg
7 LEDs (Light Emitting Diodes), 7 LEDs (Light Emitting Diodes), κάθε μια κάθε μια 
ελέγχεται από μία είσοδο ελέγχεται από μία είσοδο 
Το 1 σημαίνει Το 1 σημαίνει “on”, “on”, και το και το 0 “off”0 “off”
Για την εμφάνιση του ψηφίου Για την εμφάνιση του ψηφίου “3”“3”

Θέστε Θέστε a  b  c  d  g a  b  c  d  g σεσε 11

a

bf 
g 
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Θέστε Θέστε a, b, c, d, g a, b, c, d, g σεσε 11
ΘέστεΘέστε e, f e, f σεσε 00

d

c e
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BCDBCD--toto--SevenSeven--SegmentSegment (συν.)(συν.)

Η είσοδος είναι έναςΗ είσοδος είναι ένας κώδικας κώδικας BCD BCD 
44ωνων bitbit 4 4 είσοδοιείσοδοι (w, x, y, z).(w, x, y, z).
Η έξοδος είναι ένας κώδικας μεΗ έξοδος είναι ένας κώδικας με 77 bits bits 
(a,(a, b,b, c,c, d,d, e,e, f,f, g)g),, που επιτρέπει στο που επιτρέπει στο 
αντίστοιχο δεκαδικό να εμφανιστείαντίστοιχο δεκαδικό να εμφανιστεί..
ΠαράδειγμαΠαράδειγμα: : 

ΕίσοδοςΕίσοδος: 0000: 0000BCDBCD

a

bf 
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BCDBCD

ΈξοδοςΈξοδος: 1111110: 1111110SSDSSD

(a=b=c=d=e=f=(a=b=c=d=e=f=11, g=0), g=0)

d

b

c e

f g 

BCDBCD--toto--SevenSeven--Segment Segment ((συνσυν.).)
∆ιατύπωση Λειτουργίας∆ιατύπωση Λειτουργίας----Πίνακας ΑληθείαςΠίνακας Αληθείας

ΨηφίοΨηφίο wxyzwxyz abcdefgabcdefg
00 00000000 11111101111110

ΨηφίοΨηφίο wxyzwxyz abcdefgabcdefg
88 10001000 1111111111111100 00000000 11111101111110

11 00010001 01100000110000
22 00100010 11011011101101
33 00110011 11110011111001
44 01000100 01100110110011
55 01010101 10110111011011

88 10001000 11111111111111
99 10011001 111X011111X011

10101010 XXXXXXXXXXXXXX
10111011 XXXXXXXXXXXXXX
11001100 XXXXXXXXXXXXXX
11011101 XXXXXXXXXXXXXX
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55 01010101 10110111011011
66 01100110 X011111X011111
77 01110111 11100X011100X0

11011101 XXXXXXXXXXXXXX
11101110 XXXXXXXXXXXXXX
11111111 XXXXXXXXXXXXXX

Γιατί; Χ ή 0;

BCDBCD--toto--SevenSeven--Segment Segment ((συνσυν.).)

Συνεχίζουμε με:Συνεχίζουμε με:
Β  Β  3.3. Βελτιστοποίηση …Βελτιστοποίηση …

4.4. Αντιστοίχηση Τεχνολογίας …Αντιστοίχηση Τεχνολογίας …
5.5. Επαλήθευση …Επαλήθευση …
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Άλλο ΠαράδειγμαΆλλο Παράδειγμα
Σχεδιάστε ένα «Συγκριτή Ισοτιμίας» 4ων Σχεδιάστε ένα «Συγκριτή Ισοτιμίας» 4ων bitbit

ΕίσοδοιΕίσοδοι:: 2 αριθμοί, 42 αριθμοί, 4--bitbit ο κάθε έναςο κάθε ένας
Α(3Α(3:0) = A:0) = A33AA22AA11AA00 καικαι Β(3Β(3:0) = B:0) = B33BB22BB11BB00
ΈξοδοςΈξοδος:: FF (1 όταν Α=Β, 0 στις άλλες περιπτώσεις)(1 όταν Α=Β, 0 στις άλλες περιπτώσεις)

Άμεσος τρόπος σχεδιασμού (εύκολη σκέψη)Άμεσος τρόπος σχεδιασμού (εύκολη σκέψη): : πίνακας πίνακας 
αληθείας με 8 μεταβλητές εισόδων αληθείας με 8 μεταβλητές εισόδων 128 γραμμές και 128 γραμμές και 
QuineQuine--McCluskey McCluskey για βελτιστοποίησηγια βελτιστοποίηση

Έμμεσος τρόπος σχεδιασμούΈμμεσος τρόπος σχεδιασμού: : χρήση Ιεραρχίαςχρήση Ιεραρχίας

Αυγ-13 MKM - 48Σχεδιασμός Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

Έμμεσος τρόπος σχεδιασμούΈμμεσος τρόπος σχεδιασμού: : χρήση Ιεραρχίαςχρήση Ιεραρχίας
ΕΕii = = ((ΑΑii)’Β)’Βii + Α+ Αii(Β(Βii)’)’ = A= Aii ⊕⊕ BBii (E(Eii = 1 = 1 εάν Αεάν Αii ≠≠ BBii))
E = ( E = ( ΕΕ1 1 + + ΕΕ2 2 + + ΕΕ3 3 + + ΕΕ4 4 )’)’


