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1. fejezet – Bevezetés 

A félvezető technológia megszületése óta tapasztalt, csaknem töretlen fejlődését szám-

szerűen általában az egységnyi felületre integrált tranzisztorok számával és azok geometriai 

méretével jellemzik. Azonban a modern integrált áramkörök összetettsége, számítási teljesít-

ménye és megbízhatósága nem kizárólag az azokat felépítő alkatrészek kedvező tulajdonsága-

inak köszönhető. Bár a gyártástechnológia fejlődése elsősorban az alkatrészek méretének és 

fogyasztásának csökkenésében, valamint a kihozatal növekedésében nyilvánul meg, ami ter-

mészetesen a „funkció-sűrűség” növelésének lehetőségét rejti, de ennek a lehetőségnek a ki-

aknázása, egyre nagyobb, bonyolultabb és kifinomultabb rendszerek tényleges létrehozása 

csak úgy lehetséges, ha a technológiai fejlődéssel annak közvetlen hasznosítója, a mikroelekt-

ronikai tervezés is lépést tart. A mai integrált áramkörökben tranzisztorok milliárdjai alkotnak 

összefüggő rendszereket, amelyek megtervezése csak hatékony, megbízható, számítógéppel 

segített tervezési módszerekkel (Computer-Aided Design, CAD) lehetséges. 

Az ezredforduló óta a tervezési módszereknek az összetettség mellett az egyre inkább 

felértékelődő piaci szempontokkal – mint a rövidülő piacra kerülési idő és termék életciklus –, 

valamint a gyártási költségek növekedésével is számolniuk kell. Erre az összetett követel-

ményrendszerre a mikroelektronikai tervezés a „mit tervezzünk?” és a „hogyan tervezzünk?” 

kérdésekre adott megfelelő válaszokkal reagált. A tervezés tárgyaivá az újrafelhasználható, 

újrakonfigurálható, programozható áramköri részletek váltak, az alkalmazott tervezési mód-

szerek között pedig elterjedtek a magas elvonatkoztatási szintről induló, a lehető legtöbb rész-

folyamatot automatizáltan végző megoldások (High Level Synthesis, HLS). 

A HLS módszerek azáltal támogatják az egyre összetettebb rendszerek kifejlesztését 

és csökkentik a tervezésre fordítandó időt, hogy az implementációs részletek időigényes, hiba-

lehetőségekkel terhelt kidolgozását szoftver eszközök segítségével, automatizáltan végzik. 

Az újrafelhasználhatóság, amely szabványos algoritmusok és interfészek alkalmazását jelenti, 

a tervezés időigényét és költségét is csökkenti. Az újrakonfigurálható, programozható megol-

dások – tárolt programú mikroprocesszorok és programozható logikai eszközök (Program-

mable Logic Device, PLD) – használata pedig lehetővé teszi a funkcionalitás módosítását a 

költséges gyártás nélkül. Ugyancsak a gyártási költségek csökkentését – egyúttal a megbízha-

tóság növekedését – szolgálja a nagyfokú integráció, a digitális és analóg részegységek, on-

chip kommunikációs alrendszerek és memóriák egyetlen chipen való megvalósítása. Az ilyen 

kompakt, újrafelhasználható részegységekből felépülő, de egészében véve alkalmazás-

specifikus integrált rendszerek gyűjtőneve System-on-Chip (SoC). 

Az újrafelhasználhatóság és konfigurálhatóság előnyben részesítése azonban számítási 

teljesítményre és/vagy fogyasztásra vonatkozó kompromisszumok szükségességét vonja maga 

után. Ha rendszereinket újrafelhasználható részletekből építjük fel, fennáll a lehetősége annak, 

hogy a korábban megtervezett áramköri részlet nem illeszkedik pontosan az új környezet igé-

nyeihez. A tárolt programú mikroprocesszorok alkalmazása szinte minden esetben számítá-

siteljesítmény-csökkenést jelent egy ugyanazon funkciót megvalósító célhardverhez képest, a 

tárolt programú végrehajtásból adódó adminisztratív művelettöbblet miatt. Az újrakonfigurál-

ható logikai eszközök esetén a teljesítménycsökkenésnek technológiai és kapcsolástechnikai 

okai vannak; egy programozható logikai eszköz architektúrája a logikai alapelem-készleten 

kívül óriási mennyiségű huzalozást is tartalmaz, ami a logikai funkciót megvalósító részáram-

körök terhelő kapacitásainak növekedéséhez vezet. A megnövekedett terhelő kapacitások és a 

konfigurálható összeköttetéseket megvalósító kapcsoló tranzisztorok jelentős késleltetéseket 

és – változatlan órajel-frekvencia esetén – megnövekedett dinamikus fogyasztást eredmé-

nyeznek. 

A HLS módszerek esetén ugyancsak kompromisszumok megfontolására kényszerü-

lünk; az így előállított áramkörök erőforrásigény, számítási teljesítmény és fogyasztás – álta-
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lánosan fogalmazva az optimalizáltság mértéke – tekintetében általában elmaradnak a kézi 

tervezés eredményeként előálló megoldásoktól. Figyelembe veendő továbbá a HLS eszközök 

specifikus alkalmazási területe; ezeket a módszereket elsősorban digitális jelfeldolgozási (Di-

gital Signal Processing, DSP) feladatokat ellátó, nagy átbocsátóképességű rendszerek fejlesz-

tésében használják elterjedten. 

Az effajta kompromisszumok egyes alkalmazási területeken nem megengedhetők a 

nagyfokú optimalizáltság igénye miatt. Ilyen esetekben a nagy elvonatkoztatású, automatizált 

módszereket nem, vagy csak korlátozott mértékben alkalmazzák. Értekezésemben a SoC 

áramkörök nagyfokú optimalizáltságot igénylő, digitális adatfeldolgozást végző funkcionális 

építőelemeinek (makrocelláknak) kézi regiszter-transzfer szintű (Register-Transfer Level, 

RTL) tervezését segítő keretrendszerrel kapcsolatos eredményeimet mutatom be. Célom egy 

új, formális nyelven alapuló tervezési módszer kidolgozása volt, amely a klasszikus, hardver-

leíró nyelvekre (Hardware Description Language, HDL) épülő, teljesen kézi úton végzett 

RTL tervezésnél strukturáltabb, és amelynek részfolyamatai, valamint az alapjául szolgáló 

formális nyelv a tervező számára könnyebben kezelhetők. A kutatás elsődleges célkitűzése 

annak megállapítása volt, hogy a gyors prototípusfejlesztésben és speciálisan a jelfeldolgozó 

algoritmusok implementálásában hatékonyan alkalmazott HLS módszerek mely elemei emel-

hetők át az RTL tervezés szintjére úgy, hogy az így kapott kevert algoritmikus/RTL tervezési 

módszer a HLS-re jellemzőnél szélesebb körben alkalmazható és a klasszikus kézi RTL ter-

vezéshez képest hatékonyabb, gyorsabb legyen. Az értekezés téziseiben bemutatott fogalmak, 

absztrakt modellek és implementációs javaslatok alapjául szolgálhatnak egy jövőben kifej-

lesztendő CAD szoftverrendszernek, amely magában foglalja az általam kifejlesztett formális 

nyelven készült modellek feldolgozását, a különböző modelltranszformációs eljárások imple-

mentációit, valamint a tervezési folyamat hatékonyságát tovább növelő generikus RTL cella-

könyvtárat. 

A dolgozat szövegében gyakran előfordul az optimalizálás kifejezés. A latin optimum 

szóból származó optimális szavunk azt jelenti, hogy egy adott szempontból minden más meg-

oldásnál kedvezőbb, a lehető legjobb. Ebből adódóan következetes lenne az optimalizálás 

kifejezést a lehető legjobb megoldást, az optimális megoldást (az optimumot) előállító eljárás-

ra használni. A magyar és angol nyelvű szakirodalom azonban az optimalizálás, optimalizált 

tervezés (optimization) kifejezéseket használja mindazon módszerek, eljárások megnevezésé-

re, amelyek az elsődleges funkción túlmenően valamilyen egyéb szempontot is figyelembe 

vesznek a megoldás előállításakor. Így pl. időzítési optimalizációnak nevezzük azt, amikor 

egy digitális áramkör összetett kombinációs hálózatába regisztereket építünk be a legnagyobb 

késleltetésű lokális adatút (kritikus út) átstrukturálása, ezáltal a maximális megengedhető óra-

jel-frekvencia növelése céljából. A tervezési folyamatot tehát nem azért nevezzük optimalizá-

lásnak, optimalizált tervezésnek, az eredményt pedig időzítésre optimalizáltnak, mert az így 

előállított megoldás az optimum (ennek általában a létezése sem bizonyítható), hanem azért, 

mert a logikai funkción kívül időzítési feltételeket is figyelembe vettünk. 
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2. fejezet – Irodalmi összefoglaló 

Az integráltság mértékének növelése érdekében a SoC áramkörök funkcionálisan tel-

jes rendszert alkotnak, ami azt jelenti, hogy az analóg külvilággal való kapcsolattartásért fele-

lős analóg blokkokat és rádiófrekvenciás áramköröket, valamint a digitális adatfeldolgozást 

végző mikroprocesszor-alapú rendszert és az e két fő összetevő közötti adatcserét biztosító 

A/D és D/A átalakítókat is magukban foglalják1 [1, 2]. Egyes esetekben a SoC mikro-elektro-

mechanikai rendszereket (Micro-Electro-Mechanical System, MEMS) [3, 4], pl. érzékelő 

struktúrákat és mikro-opto-elektro-mechanikai átalakítókat (Micro-Opto-Electro-Mechanical 

System, MOEMS) [5, 6] is tartalmazhat, ha az azok alapjául szolgáló gyártástechnológia lehe-

tővé teszi a CMOS áramkörökkel való együttes előállítást (ún. CMOS-kompatibilis technoló-

gia). 

Értekezésemben e komponensek közül a digitális adatfeldolgozó modulok részegysé-

geinek tervezésével foglalkozom, ezért az alábbi fejezet a SoC áramkörök beágyazott mikro-

processzor-alapú digitális adatfeldolgozó alrendszereinek szerkezetére és összetevőinek terve-

zésére vonatkozó részleteket mutatja be. 

2.1 A System-on-Chip áramkörök digitális adatfeldolgozó alrendszerei 

Az alábbi fejezet a SoC áramkörök digitális adatfeldolgozást végző alrendszereinek 

szerkezetét és összetevőit tárgyalja. Az itt bemutatott SoC szerkezeti elemek képezik az érte-

kezés téziseiben megfogalmazott specifikus modellezési és tervezési eljárás tárgyát. 

2.1.1 A digitális adatfeldolgozó alrendszerek szerkezete és összetevői 

Bár a SoC áramkörök általános esetben alkalmazás-specifikus rendszerek, digitális 

adatfeldolgozó alrendszerük felépítése általában megfelel a 2-1. ábrán látható egyszerűsített 

sémának. 

 

2-1. ábra – SoC áramkörök digitális adatfeldolgozó alrendszereinek általános szerkezete. 

A 2-1. ábra moduljainak főbb tulajdonságait a 2-1. táblázatban foglaltam össze. 

                                                 
1 Pontos definíció hiányában a SoC kifejezés a beágyazott rendszerekkel foglalkozó szakirodalmon be-

lül is sokféle megvalósítást takarhat. Az itt felsorolt áramköri részletek tipikusnak tekinthetők, de együttes jelen-

létük nem szükséges ahhoz, hogy egy rendszert SoC-nek nevezzünk. 
2 IP: Intellectual Property, szellemi termék. 
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2-1. táblázat – SoC áramkörök digitális adatfeldolgozó alrendszereinek komponensei. 

Komponens Jellemzők 

master 

egységek 

 Általános célú tárolt programú mikroprocesszorok (General Purpose CPU, GPCPU): 

A mikrokontroller-alapú rendszerek esetén alkalmazottaknál nagyobb számítási teljesít-

ményű, RISC (Reduced Instruction Set Computer) processzormagok. A leggyakoribb kvá-

zi ipari szabványok az ARM, a PowerPC és a MIPS architektúrákra épülnek. 

 Alkalmazás-specifikus mikroprocesszorok (Application-Specific Instruction Set Proces-

sor, ASIP): Tárolt programú mikroprocesszorok, amelyek utasításkészlete és/vagy mik-

roarchitektúrája egy adott alkalmazás igényei szerint optimalizált [7, 8, 9]. 

 DMA-vezérlő (Direct Memory Access): Közvetlen, blokkos adatátvitelt biztosít a memó-

ria és a slave egységek között a mikroprocesszor tehermentesítése céljából. 

memória 

 Gyors hozzáférésű, állandó válaszidejű on-chip memória (scratch-pad). 

 Hierarchikus, többszintű gyorsítótárat megvalósító on-chip memória. 

 Szabványos interfészen (pl. WISHBONE) elérhető külső memória. 

rendszerbusz 

 Az újrafelhasználhatóság érdekében a belső összeköttetéseket megvalósító buszrendszerek 

szabványos megoldások. A nagy sávszélesség-igényű és a kevésbé sebességkritikus egy-

ségek általában két külön buszon keresztül érhetők el. A két külön buszrendszert ún. híd 

(bridge) modulok kapcsolják össze. A legelterjedtebb on-chip rendszerbusz-szabványok 

az ARM AMBA, a MIPS EC és az IBM CoreConnect. 

pont-pont 

interfészek 

 Közvetlen összeköttetések, amelyek időzítéskritikus alkalmazásokban a lehető legna-

gyobb sávszélességet, vagy kis adatforgalom esetén a közös busz tehermentesítését bizto-

sítják (a 2-1. ábrán szaggatott vonallal jelölve). 

slave egysé-

gek, inter-

fészvezér-

lők, egyedi 

funkcionális 

egységek 

 Általános célú be- és kimeneti portok (General Purpose Input-Output, GPIO). 

 Nagy sebességű soros kommunikációs csatornák (pl. RocketIO). 

 Szabványos kommunikációs interfészek (pl. USB, SPI, I2C, UART, PCI-X stb.) fizikai 

rétegének és ad-hoc vagy szintén szabványos protokolljainak implementációja. Nagy sáv-

szélességigény esetén a fizikai réteg megvalósítása (Physical Layer Interface, PHY) ana-

lóg jellegű (pl. USB2.0). Ilyen esetekben csak a kommunikációs protokollt és a programo-

zói interfészt megvalósító részegységeket tekintjük a digitális alrendszer részének. A fizi-

kai réteg és a protokoll-implementáció interfésze általában szintén szabványos megoldás 

(pl. USB2.0: Universal Transceiver Macrocell Interface, UTMI). 

 Alkalmazás-specifikus funkcionális egységek. Tipikusan nagy számításigényű, nagyfokú 

párhuzamosságot igénylő algoritmusok hardver implementációi, pl. video codec (JPEG, 

MPEG), titkosítás (AES, DES). 

Egy konkrét SoC a 2-1. ábrán bemutatottnál természetesen egyszerűbb és összetettebb 

egyaránt lehet, de a benne található komponensek és interfészek mindegyike besorolható a  

2-1. táblázatban felsorolt kategóriák valamelyikébe. Az értekezés további részeiben a SoC 

áramkört felépítő, a 2-1. ábrán különálló blokként feltüntetett részegységeket makrocellának 

nevezem. A makrocella kifejezés arra utal, hogy egy-egy ilyen tervezési egység további, jól 

körülhatárolható funkciót ellátó kisebb egységekből épülhet fel, ezekre a továbbiakban almo-

dulként hivatkozom. 

2.1.2 A SoC áramkörök megvalósításának technológiái 

SoC áramkörök esetén a kapcsolástechnikát tekintve kedvező fogyasztási és integrál-

hatósági tulajdonságai miatt a CMOS (Complementary MOS) technológia dominál. Különö-

sen igaz ez a digitális rendszerekre, amelyeket csak szélsőséges igények esetén valósítanak 

meg a CMOS-tól eltérő technológián. Nagyfrekvenciás alkalmazásokban elterjedtek a source-

csatolt logikai áramkörök (Source-Coupled Logic, SCL), nagy meghajtóképesség-igény ese-

tén – pl. buszmeghajtó áramkörökben – pedig a bipoláris és MOS tranzisztorokat egyaránt 

tartalmazó BiCMOS (Bipolar CMOS) kapcsolások, de a digitális rendszerek túlnyomó része 

statikus vagy dinamikus CMOS áramkörökből épül fel. 

A SoC áramköröket felépítő makrocellák megvalósításának technológiáján nemcsak 

az alkalmazott kapcsolástechnikai megoldásokat érthetjük, hanem azt, hogy hogyan használ-

juk a rendelkezésre álló legalapvetőbb, eszközszintű erőforrásokat (tranzisztor, ellenállás, 
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kapacitás, esetleg induktivitás, vezetékek) a kívánt funkció megvalósítására. Ilyen szempont-

ból kétféle megközelítést különböztetünk meg; az alkalmazás-specifikus integrált áramkört 

(Application-Specific Integrated Circuit, ASIC) és az újrakonfigurálható hardvert. ASIC tech-

nológiáról beszélünk akkor, ha a makrocella funkcióját az eszközszintű erőforrások közvetlen 

felhasználásával, azok példányosításával és összekapcsolásával valósítjuk meg. Ezzel ellen-

tétben az újrakonfigurálható hardver kifejezést arra használjuk, amikor az eszközszintű erő-

forrásokat egy általános célú, rugalmasan újrakonfigurálható, összetettebb erőforrás-készlet 

(logikai, tároló és huzalozási erőforrások) kialakítására használjuk fel. Ennek elemeiből nagy-

számú példányt előre legyártva a makrocella konkrét funkcionalitása a gyártást követő konfi-

gurációs lépésben áll elő. A különböző PLD-k, mint a PLA-k (Programmable Logic Array), 

CPLD-k (Complex Programmable Logic Device), FPGA-k (Field-Programmable Gate Ar-

ray) tulajdonképpen ezeknek az előre legyártott újrakonfigurálható erőforrás-készleteknek a 

különböző változatai, általános célú, tokozott chip formájában. 

Egyazon gyártástechnológián (pl. AMS 0,35 µm, TSMC 28 nm HKMG [High-K Me-

tal Gate], Intel 14 nm Tri-Gate stb.) és kapcsolástechnikával (pl. SCL, CMOS stb.) megvaló-

sítva egy adott funkcionalitás ASIC és újrakonfigurálható hardver verzióját, a kapott áramkö-

rök tulajdonságai jelentősen eltérnek. Ahhoz, hogy a makrocellákra vonatkozó megvalósítási 

technológiák osztályozása jobban tükrözze az egyes részáramkörök várható erőforrásigényre, 

fogyasztásra és számítási kapacitásra vonatkozó jellemzőit, az ASIC kategória tovább osztha-

tó a makrocellák tervezésének módja szerint. Ez a felosztás a full-custom ASIC és a semi-

custom3 (standard cellás) ASIC fogalmakhoz vezet, amelyek jellemzőit – és összehasonlításu-

kat egymással, valamint az újrakonfigurálható hardverre épülő megközelítéssel – a 2-2. táblá-

zatban foglaltam össze. 

2-2. táblázat – SoC áramkörök megvalósítási technológiáinak jellemzői. 

Technológia Jellemzők 

full-custom ASIC 

 A CAD rendszereket legkevésbé alkalmazó tervezési módszer, amely során a makro-

cella logikai és fizikai tervezése – beleértve a floor-plan és a teljes layout elkészítését 

– kézi úton valósul meg. Természetesen ez a megközelítés sem nélkülözi teljes mér-

tékben a számítógépes módszereket, de az itt alkalmazott eszközök nem a tervezést 

magát, hanem a kézzel megtervezett áramkör ellenőrzését, validálását segítik. Ilyen 

eszközök pl. a tervezésiszabály-ellenőrzés (Design Rule Check, DRC), layout-

visszafejtés és összehasonlítás a kapcsolási/logikai sémával (Layout vs. Schematic, 

LVS). 

 Előnyök: Mivel az így előállított makrocellák a megvalósítás alapjául szolgáló gyár-

tástechnológiát teljes mértékben ki tudják használni, erőforrás-felhasználás, számítási 

teljesítmény és fogyasztás szempontjából is felülmúlják azokat a makrocellákat, ame-

lyeket valamilyen automatizált módszerrel terveztek. 

 Hátrányok: A fejlesztési folyamat rendkívül időigényes, hibalehetőségekkel terhelt, 

a végtermék pedig technológiafüggő. 

 Példa: A SoC áramköröknek tipikusan a teljesen analóg részegységeit, valamint az 

A/D és D/A átalakítókat tervezik full-custom módszerrel. Ezt a megközelítést alkal-

mazzák nagysebességű kommunikációs interfészek fizikai rétegének, a külvilággal 

kapcsolatot tartó pad áramköröknek (jelszint-illesztés, slew-rate vezérlés, ESD véde-

lem stb.) és az újrakonfigurálható hardverelemeknek a tervezésére is. 

semi-custom 

(standard cellás) 

ASIC 

 Digitális áramkörök megvalósítására használt módszer, amely során egy RTL HDL 

modellből automatizált szintézissel állítják elő a kapuszintű reprezentációt, felhasz-

nálva a gyártástechnológia részeként rendelkezésre álló cellakönyvtár elemeit (a cel-

lakönyvtár full-custom módszerrel készül, a teljes funkció ebből automatizált úton, 

innen az elnevezés). A fizikai tervezés nagy része – floor-plan tervezés, cellák elhe-

                                                 
3 A semi-custom fogalmat értekezésemben a tervezésre vonatkoztatva használom; egy összetett funkci-

onalitás megvalósításához előre megtervezett alapelemkészletet, szabványos cellakönyvtárat használunk. Maga a 

semi-custom kifejezés a gyártástechnológiai terminológiában is használatos, ebben az esetben a gyártási lépések 

összességének részben minden áramkörnél közös, részben áramkör-specifikus részfolyamatokra bontását jelenti. 
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lyezése, huzalozás, pad áramkörök elhelyezése, táp- és földsínek elhelyezése stb. – 

szintén automatizált módszerekkel történik, bár ezen a ponton már nagy jelentősége 

van a kézi úton végzett apróbb módosításoknak, finomításoknak. 

 Előnyök: A tervezési folyamat az automatizált módszerek alkalmazása miatt lénye-

gesen gyorsabb, mint full-custom esetben. 

 Hátrányok: A semi-custom módszerrel előállított áramkörök időzítési, erőforrás-

igénybeli és fogyasztási tulajdonságai általában rosszabbak, mint az ugyanazon funk-

ciót megvalósító, full-custom módszerrel készített áramkörökéi. 

 Példa: A SoC áramkörök periféria- és buszvezérlő áramkörei, alkalmazás-specifikus 

makrocellái – a szélsőséges időzítési, fogyasztási vagy erőforrásigényre vonatkozó 

követelményeknek megfelelni kénytelen egységektől eltekintve – semi-custom mód-

szerrel készülnek. 

újrakonfigurál-

ható hardver 

 Nagyfokú rugalmasságot, pl. gyártás utáni, a funkcionalitás nagy részét érintő változ-

tathatóságot igénylő esetekben az alkalmazás-specifikus makrocellákat újrakonfigu-

rálható hardverelemekből építik fel. 

 Előnyök: Gyártás utáni módosíthatóság, a funkcionalitás egésze kicserélhető. 

 Hátrányok: A konfigurálhatóság ára a magas fogyasztás és a viszonylag alacsony 

számítási teljesítmény. Ezek okai a rugalmasságot biztosító összeköttetési hálózat 

nagy mennyiségű vezetékezésének kapacitása, valamint a kapcsoló tranzisztorok által 

okozott többlet késleltetés. 

 Példa: A gyorsan változó, egyre kifinomultabb szabványoknak – pl. video, audio 

dekódolás, vezeték nélküli kommunikáció, titkosítás – való megfelelés a központi 

mikroprocesszoron futó firmware módosításával egyes esetekben megoldható, de ha 

a módosítandó funkció a nagyfokú párhuzamosság igénye miatt szoftveres úton nem 

valósítható meg, akkor a nagy számítási teljesítménynek és rugalmasságnak effajta 

együttese csak újrakonfigurálható hardverrel érhető el. 

A 2-2. táblázat logikailag ugyan az újrakonfigurálható hardverre vonatkozó full-

custom és semi-custom kategóriákat is tartalmazhatná, azonban a gyakorlatban az újrakonfi-

gurálható hardver-alapú áramköröket kizárólag automatizált módszerekkel tervezik. Elméleti-

leg ugyan lehetséges egy PLD kézi konfigurálása, de az ilyen eszközök összetettsége miatt 

ennek ma már csak elvi jelentősége van. 

Egy makrocella tervezése során bizonyos esetekben a fenti módszereket egymás mel-

lett is alkalmazzák. Ennek egy tipikus példája az általános célú és alkalmazás-specifikus tárolt 

programú mikroprocesszorok tervezése, amelyek esetén az adatutak időzítéskritikus részegy-

ségeit (pl. aritmetikai-logikai egységek) full-custom, kevésbé kritikus részeit (pl. vezérlési 

logikák, állapotgépek) pedig semi-custom módszerrel tervezik [10]. 

A SoC áramkörök közé sorolják azokat a rendszereket is, amelyek újrakonfigurálható 

technológián, egy általános célú PLD-n belül valósítják meg a 2-1. ábrán látható funkcionali-

tás lehető legnagyobb részét. Ezek a megoldások az FPGA gyártók egyedi beágyazott pro-

cesszoros rendszerei, amelyeket SoPC-knek (System on a Programmable Chip) nevezünk 

[11]. E rendszerekben a központi egység szerepét betöltő tárolt programú mikroprocesszor 

magok lehetnek az FPGA általános célú erőforrásaiból szintetizált, ún. soft-processzorok (pl. 

Xilinx MicroBlaze, Altera Nios II) vagy jellemzően full-custom módszerrel tervezett, ún. 

hard-core processzormagok is (pl. PowerPC vagy ARM Cortex). 

További speciális SoC áramköröknek tekintendők azok az általános célú egy-chipes 

rendszerek, amelyek konfigurálható formában tartalmazzák a SoC áramkörök analóg és digi-

tális részegységeit egyaránt. Ezek az ún. PSoC (Programmable System-on-Chip) áramkörök, 

amelyek analóg részegységeket (erősítők, szűrők, A/D, D/A-átalakítók), mikroprocesszort, 

on-chip buszrendszert és memóriát, periféria-áramköröket, valamint általános célú, újrakonfi-

gurálható hardverelemeket (FPGA erőforrásokat) tartalmaznak egyetlen chipre integrálva [12, 

13, 14]. 
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2.1.3 A SoC áramkörök tervezésének folyamata 

Az alábbiakban a SoC áramkörök makrocelláinak tervezési folyamatát mutatom be az-

zal a céllal, hogy lehetővé tegyem az értekezés téziseiben megfogalmazott hardvermodellezési 

és áramkörszintézis módszer beépülésének szemléltetését a jelenleg alkalmazott tervezési 

folyamatba. 

A makrocellák tervezésének egymás után következő részfolyamatait a következőkben 

bemutatott folyamatábrák írják le. Figyelembe veendő azonban, hogy az egyes részfolyama-

tokat a mai korszerű és nagy bonyolultságú rendszerek tervezése során nem egymás után, 

hanem jelentős mértékben átlapolva hajtják végre. A tervezés egy iteratív folyamat, amelynek 

bármely lépésében előállhat olyan helyzet, ami egy korábban előállított modell vagy specifi-

káció-elem újradefiniálását, újratervezését igényli. A folyamatok lehető legnagyobb fokú át-

lapolásának – az ún. spirál-modellnek – a célja az ilyen iterációs hurkok hatásának minimali-

zálása a fejlesztési időre és költségre. Míg a korábban széles körben, ma már csak egyszerű 

rendszerek esetén alkalmazott, ún. vízesés modell esetén az n. részfolyamat nem kezdődhetett 

el, amíg az n-1. részfolyamat be nem fejeződött, addig a spirál-modellben csak annyit állítha-

tunk, hogy az n. részfolyamat nem fejeződhet be addig, amíg az n-1. részfolyamat be nem 

fejeződött. Ez a megközelítés a tervezés szinte minden szintjén teljesül, beleértve a teljes SoC 

áramkör tervezésének nagy részfolyamatait (hardware- és szoftvertervezés, időzítések és fizi-

kai tervezés) és egyetlen makrocella 2-2. ábrán bemutatott tervezési folyamatát egyaránt [15]. 

 

2-2. ábra – Makrocellák és almoduljaik tervezési folyamata4. ATPG: Automatic Test Pattern Generation. 

A tervezési folyamat egyes állomásainak és lépéseinek fontosabb részleteit a 2-3. táb-

lázat foglalja össze. 

  

                                                 
4 Az ábra áttekinthetősége céljából csak a legfontosabb iterációs hurkokat tüntettem fel. 
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2-3. táblázat – A makrocellák tervezési folyamatának állomásai és lépései. 

Tervezési 

folyamat eleme 
Jellemzők 

informális  

specifikáció 

 Az informális specifikáció szigorúan véve csak a makrocella felhasználója szempont-

jából fogalmaz meg követeléseket, általában valamilyen természetes nyelv segítségé-

vel, ami azt jelenti, hogy a belső struktúrával egyáltalán nem, kizárólag az interfészek-

kel és a funkcióval foglalkozik. A gyakorlatban az informális specifikáció is tartalmaz 

a makrocella belső szerkezetére vonatkozó információt, tipikusan blokkdiagramok 

formájában, amelyek a funkcionalitásra vonatkozó követelmények megértését segítik. 

particionálás 

 Az informális specifikációban megfogalmazott összetett funkciót részfeladatokra bont-

juk és definiáljuk az egyes részfeladatokat végrehajtó almodulok közötti kommuniká-

ciós interfészeket. 

viselkedési 

modellezés, 

formális 

specifikáció 

 A particionált informális specifikációból formális nyelvű modell készül, jellemzően 

valamilyen magas szintű programozási nyelv segítségével. 

 A modellező nyelvet általában valamilyen specifikus könyvtár segítségével teszik al-

kalmasabbá a leendő áramkör szerkezetének és főként az almodulok közötti kommuni-

kációnak a leírására. 

 Mivel e ponton a fő feladat a modulok közötti kommunikáció funkcionális leírása, ezt a 

modellt tranzakciószintű modellnek is nevezik (Transaction Level Modeling, TLM). 

Elterjedten használt eszköz ilyen modellek készítésére a SystemC TLM nevű C++ osz-

tálykönyvtár [16, 17] és a SystemVerilog modellező nyelv [18, 19]. 

RTL modelle-

zés, RTL modell 

 A formális specifikáció alapján elkészíthető a makrocella almoduljainak részletes ter-

ve. A HDL-alapú RTL modell a leendő áramkör szerkezetét már meglehetősen ponto-

san írja le (részletesen lásd 2.2.2 pont). Jó minőségű RTL terv esetén az áramkör erő-

forrásigényére és időzítési viszonyaira vonatkozóan akár előzetes szintézis nélkül is vi-

szonylag pontos becslés adható. 

 Az RTL tervezés fő szempontjai a leírásból előállított áramkör erőforrás-felhasználása, 

számítási teljesítménye és fogyasztása. 

funkcionális 

verifikáció 

 Az RTL modell funkcionális helyességét szimulációval ellenőrizzük. 

 A funkcionális szimulációra egyszerű almodulok esetén használható HDL-alapú teszt-

környezet, de összetett, sok almodulból álló makrocelláknál magasabb szintű verifiká-

ciós környezetek és módszerek alkalmazása javasolt (pl. e Reuse Methodology, eRM, 

Universal Verification Methodology, UVM) [16, 20]. 

előzetes 

szintézis 

 Az RTL szinten alkalmazott HDL-ek szintaktikai sokszínűsége miatt egyazon funkció 

többféleképpen megfogalmazható, de a különböző nyelvi szerkezeteket a szintézis esz-

közök nem mindig kezelik egységesen, és a kódolási stílusnak nagy hatása van a le-

írásból szintetizált áramkör tulajdonságaira. Annak eldöntése, hogy az RTL modell va-

lóban azt az áramkört írja-e le formálisan, amelyet a tervező elképzelt, előzetes szinté-

zis útján lehetséges. 

 Az előzetes szintézis eredményéből az áramkör időzítési viszonyaira becslés adható, 

amelyet az RTL tervező a modell finomítására használhat fel, szükség esetén újrater-

vezve a modell kritikus pontjait. 

 Az előzetes szintézis nem optimalizált áramkört eredményez, amelyet a fejlesztés to-

vábbi fázisaiban nem használnak fel, csupán egy visszacsatolást jelent az RTL tervező 

számára. 

top-level 

integráció 

 Az almodulok integrálása egyetlen HDL leírásba. 

 Az almodulok példányosításán túlmenően a top-level integrátor feladata az összetett 

SoC-k és makrocelláik esetén kulcsfontosságú kérdés, a különböző órajel-tartományok 

kezelése, az aszinkron órajel-tartományok közötti adatátvitel (Clock Domain Crossing, 

CDC) megbízható megvalósítása, valamint a reset mechanizmus megfelelő kialakítása. 

 A makrocellát felépítő almodulok szintézisét vezérlő parancsfájlok eltérhetnek, ezeket 

tehát integrálni kell egy globális, makrocella-szintű szintézis parancsfájlba. A top-level 

szintézis eredménye a makrocella kapuszintű, adott technológiára optimalizált modell-

je, amely a fizikai tervezés bemeneteként használható fel. 

fizikai 

tervezés 

 ASIC technológia esetén a fizikai tervezés magában foglalja a makrocella floor-plan-

jének (befoglaló alakzat, táp- és földsínek, cellasorok, huzalozási csatornák stb.) és tel-

jes layout-jának megtervezését. Semi-custom tervezés esetén a standard cellák elhelye-

zése és a huzalozás kialakítása automatizált úton történik. 

 Újrakonfigurálható hardver esetén a fizikai terv már készen áll, a felhasználó – jelen 

esetben a makrocella tervezője – csak a már meglévő hardverelemek konfigurálását 
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végzi. Az újrakonfigurálható hardver-alapú (CPLD, FPGA) tervezés terminológiája ezt 

a konfigurációs folyamatot nevezi elhelyezésnek és huzalozásnak. 

statikus időzí-

tés-analízis 

(Static Timing 

Analyzis, STA), 

időzítési szimu-

láció, fogyasz-

tás-analízis 

 Az elkészült layout-szintű tervet validálni kell, mivel az RTL szimuláció a fizikai 

megvalósításkor kialakuló késleltetéseket nem veszi figyelembe. A validációra statikus 

időzítés-analízist és időzítési szimulációt használunk. 

 STA: A megvalósított áramkör ismert késleltetéseit egy a tervező által definiált késlel-

tetési kényszer-rendszer (constraint) alapján kiszámított „maximálisan megengedhető” 

késleltetésekkel hasonlítja össze. 

 Időzítési szimuláció: Az RTL modellhez készített tesztkörnyezetben logikai szimuláci-

ót végzünk, amely a kapukésleltetéseket is figyelembe veszi. 

 Az STA ugyan lényegesen gyorsabb az időzítési szimulációnál, de csupán egy össze-

hasonlítást végez a tervező által definiált, maximálisan megengedhető késleltetések és 

az áramkör valós késleltetései között. A kényszer-rendszer megfogalmazása önmagá-

ban is formális nyelven, kézi úton történik (Synopsys Design Constraints, SDC), ami 

az analízis megbízhatóságát csökkenti. 

 Az időzítési szimuláció a hibalehetőségek lefedése szempontjából az eredeti RTL 

tesztkörnyezetet felhasználva szintén nem száz százalékos, de biztosít arról, hogy a 

tesztkörnyezet által lefedett funkció nem változott meg a szintézis során. 

scan-path beil-

lesztés, ATPG 

 Annak érdekében, hogy az áramkör belső állapota hozzáférhető legyen a tesztelés so-

rán, a belső regisztereket olyan cellakönyvtári elemekkel kell megvalósítani, amelyek 

átkapcsolhatók ún. scan-path üzemmódba. Scan-path üzemmódban az összes belső re-

giszter egy vagy több shift-regisztert képez, amely kívülről tölthető (beállítás, control) 

és kiolvasható (megfigyelés, observe). 

 A makrocella teszteléséhez szükséges tesztszekvenciák előállítására automatikus mód-

szerek használatosak, ezek gyűjtőneve ATPG (Automatic Test Pattern Generation). 

A 2-2. ábrán feltüntetett lépések magukban foglalják az áramkör fizikai tervezését is. 

A folyamat végterméke tehát ASIC technológia esetén egy layout-leírás, újrakonfigurálható 

hardver-alapú technológia esetén egy konkrét eszközre vonatkozó (ún. post-place&route) 

modell. A funkcionalitásnak ezt a reprezentációját hard-makrónak nevezzük. E reprezentáció-

nak a fő jellegzetessége, hogy technológiafüggő; a leírás egy konkrét technológiai könyvtár 

elemeit tartalmazza. A tervezési folyamat végtermékének tekinthető a funkcionálisan verifi-

kált és szintetizálható RTL modell is, ebben az esetben a funkció soft-makró reprezentációjá-

ról beszélünk. A soft-makró előnye, hogy elvileg tetszőleges technológiára szintetizálható, bár 

a jó minőségű RTL tervek előállításához – a kedvező időzítési és erőforrásigénybeli stb. tulaj-

donságok elérése céljából – a majdani megvalósítás alapjául szolgáló technológia ismerete 

szükséges. 

2.2 Absztrakciós szintek a digitális rendszertervezésben 

A 2-2. ábrán szemléltetett tervezési folyamat során egyazon rendszer több különböző 

reprezentációja áll elő. Az ezekre a köztes modellekre jellemző elvonatkoztatás mértéke egyre 

csökken, ahogy a tervezés eredményeként egyre több részlet tisztázódik az áramkör viselke-

désével és a viselkedést megvalósító architektúrával, áramköri elemekkel kapcsolatban.  

A tervezés tehát fázisokra osztható annak alapján, hogy a fejlesztés alatt álló rendszert leíró 

formális modell az adott lépésben mennyire elvont, mennyi információt tartalmaz. Az ezekre 

a tervezési fázisokra jellemző absztrakciós szintek és az azokat reprezentáló formális model-

lek jellemzőit az ún. Gajski-Kuhn-féle Y-diagram (a továbbiakban GK-diagram) (2-3. ábra) 

[21] három fő szempont alapján vizsgálja: 

 A viselkedés megfogalmazásának formája: Hogyan írja le a modell a bemenetére adott 

és a kimenetén leolvasott információ közötti transzformációt? Ebből a szempontból 

tekintve a modell belső felépítése nem képezi a vizsgálat tárgyát. Azt vizsgáljuk, hogy 

a rendszer mit csinál, de azt nem, hogy hogyan. 
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 A modellt felépítő szerkezeti elemek: Milyen belső erőforrásokat használ a modell a 

funkció megvalósításához? Hogyan kapcsolódnak össze ezek a strukturális elemek az 

összetettebb funkció megvalósítása érdekében? 

 Az adott elvonatkoztatási szintre jellemző összetettségű, méretű rendszer fizikai meg-

jelenése: Az egyes szintekre jellemző önálló tervezési egységek összetettsége eltér. 

Egy önálló rendszerszintű tervezési egység (pl. egy mikroprocesszor) – abból adódó-

an, hogy kevés megvalósítási részletet tartalmaz – sokkal összetettebb funkciót írhat 

le, mint egy önálló tervezési egység kapuszinten (pl. egy összeadó áramkör). Az elvo-

natkoztatási szintre jellemző önálló tervezési egység fizikai megjelenési formái is je-

lentősen eltérnek. 

 

2-3. ábra – Az elvonatkoztatási szintek Gajski-Kuhn-féle Y-diagramja. 

Értekezésem tézisei az RTL elvonatkoztatás újfajta modellezésével kapcsolatos ered-

ményekre vonatkoznak, ezért a következő fejezetek a különböző elvonatkoztatási szintek kö-

zül az RTL szintet mutatják be részletesen. A klasszikus RTL tervezés fogalmain és eszközein 

kívül bemutatásra kerülnek a hagyományos, HDL-alapú megközelítéstől eltérő módszerek is. 

2.2.1 A regiszter-transzfer szint 

A GK-diagram a következőképpen definiálja a regiszter-transzfer szintet: 

 Viselkedés: Ahogy az elnevezés is mutatja, a regiszter-transzfer szint a rendszer visel-

kedését több bites, engedélyezhető/tiltható adattároló elemek (regiszterek) közötti, 

elemi adatátviteli és transzformációs lépések egymást követő és egymással párhuza-

mos sorozataiként írja le. Mivel ezek az elemi lépések egy-egy órajelciklus alatt el-

végzett műveleteket képviselnek, a funkcionálisan teljes RTL modelleket ún. ciklushe-

lyes reprezentációknak nevezzük. Egy makrocella klasszikus RTL reprezentációja azt 

írja le, hogy mi történik az áramkörben az órajel két felfutó éle, vagy általánosabban a 

fázisjelséma két aktív éle között. 

 Szerkezeti elemek: A modellt felépítő szerkezeti elemek két csoportba sorolhatók. A 

műveletvégző elemek a számítás köztes értékeit tároló regiszterek és a regiszterek kö-

zötti transzformációt végző aritmetikai-logikai funkcionális egységek, valamint az 

ezen erőforrások közötti kapcsolatot megteremtő útválasztó elemek (multiplexerek, 

buszok). A vezérlő elemek a műveletvégző elemek megfelelő időzítésű vezérlő jeleit 

vezérlési állapotok sorozataként előállító állapotgépek. A klasszikus RTL modellek a 
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külvilággal portokon keresztül kommunikálnak, amelyek közül speciális szerepe van 

az ún. ciklushelyes jelleget megvalósító fázisjeleknek és a rendszer inicializálását vég-

ző reset jeleknek. 

 Fizikai megjelenés: Regiszter-transzfer szinten az önálló tervezési egység mérete szé-

les skálán változhat, de az összetettség általában nem haladja meg a 2-1. ábrán makro-

cellaként hivatkozott rendszerek összetettségét. 

2.2.2 RTL tervezés és optimalizáció 

A 2-2. ábrán bemutatott klasszikus tervezési folyamatban az RTL tervezés bemenete 

egy magas szintű programozási nyelven megfogalmazott, futtatható algoritmus (executable 

specification). Ez a specifikáció csak a leendő áramkör elvárt viselkedését írja le, az algorit-

must megvalósító vezérlési állapotokról és a vezérlési állapotokhoz rendelt aritmetikai és táro-

ló erőforrásokról kevés, vagy semmilyen információ nem áll rendelkezésre. Ennek okai a kö-

vetkezők: 

 A vezérlési állapot az áramkör belső állapotát, a vezérlő jelek és kimenetek állapotát 

írja le. Míg egy áramköri megvalósításban egy-egy művelet végrehajtásához – általá-

nos esetben – ilyen állapotok sorozata szükséges, addig egy magas szintű algoritmikus 

modellben bármely értékadás végrehajtása egy lépésben történik, függetlenül az érték-

adást felépítő kifejezések összetettségétől. 

 A változókon végzett műveletek a nyelv beépített operátorain keresztül valósulnak 

meg. Az egyes operátorhívásokat megvalósító erőforrások az algoritmikus modellben 

nincsenek megkülönböztetve, továbbá nincs olyan algoritmusszintű tervezési szem-

pont, amely az egy értékadáson belüli operátorhívások számára vonatkozna. 

Egy algoritmusszintű modellre mutat példát a 2-4. ábra. 

 
2-4. ábra – Egy összegző áramkör magas szintű (C++) modellje. 

Az RTL tervezés és optimalizáció során a cél a vezérlési állapotok és az azokhoz ren-

delt adattároló (regiszterek), adatmanipuláló (aritmetikai-logikai áramkörök) és útválasztó 

(multiplexerek vagy buszok), összefoglaló nevükön műveletvégző erőforrások pontos megha-

tározása, figyelembe véve az áramkörrel szemben támasztott, számítási teljesítményre, erőfor-

rásigényre, órajel-frekvenciára és fogyasztásra vonatkozó követelményeket. Ugyancsak az 

RTL tervezés során áll elő a szinkron erőforrások működését összehangoló fázisjelséma és 

reset hálózat, valamint a vezérlési állapotokat megvalósító állapotgép részletes terve. E részle-

tek modellezésének elterjedt eszközei a HDL-ek (VHDL, Verilog, SystemC RTL stb.). A cik-

lushelyes HDL modellek jellemzője, hogy belőlük az áramkör kapuszintű reprezentációja – 

megfelelő technológiafüggetlen vagy technológia-specifikus cellakönyvtár rendelkezésre állá-

sa esetén – automatizált úton előállítható a már rendelkezésre álló és széles körben alkalma-

zott RTL szintézis eljárások5 segítségével. Az RTL-t általában a legelvontabb technológia-

független szintnek tekintjük, azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy amennyiben az 

                                                 
5 A folyamat megnevezésére, amely során az RTL modellből kapuszintű reprezentáció készül, egyes 

források a logikai szintézis kifejezést használják. Ugyanakkor az értekezésemben tárgyalt másik automatizált 

folyamatra, amely során az algoritmikus specifikációból RTL modell áll elő, az irodalmi források következetesen 

magas szintű szintézisként (High Level Synthesis, HLS) hivatkoznak. Ebben az esetben tehát maga az eljárás a 

kiindulási modell elvonatkoztatási szintjéről van elnevezve, ezért értekezésemben a konzisztencia megtartása 

céljából az RTL és a kapuszint közötti transzformációt RTL szintézisnek nevezem. 
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RTL modell célja a kapuszintű modell automatizált előállítása, akkor az RTL modell elkészí-

tése során már figyelembe kell vennünk a megvalósítás alapjául szolgáló technológia jellegze-

tességeit is. Egy standard cellás ASIC technológiára optimalizált RTL modell nem feltétlenül 

alkalmas FPGA-alapú megvalósításra, és fordítva. A technológiai jellemzők elsősorban a 

reset mechanizmust (szinkron/aszinkron meghúzás/elengedés, lokális/globális reset), a fázis-

jelsémát (egy- vagy többfázisú órajel, felfutó/lefutó élvezérlés, flip-flop/latch-alapú időzítés), 

valamint az erőforrás-megosztási stratégiát (aritmetikai elemek többszörözése vagy multiple-

xálása) érintik. 

A 2-5. ábra a 2-4. ábrán bemutatott algoritmikus specifikáció alapján készült, VHDL 

nyelvű RTL modellt mutatja6. 

 
2-5. ábra – Az összegző áramkör egy lehetséges RTL megvalósítása VHDL nyelven. 

A 2-5. ábra bal oldalán látható kódrészlet a funkciót megvalósító műveletvégző erőfor-

rásokat és azok összeköttetéseit írja le. Ezen erőforrások működésének összehangolásához 

különböző vezérlő jelek (pl. multiplexerek kiválasztó jelei, regiszterek engedélyező jelei) 

megfelelő sorrendű előállítása szükséges. A vezérlő jelek időzített előállítását végzi az ábra 

jobb oldalán látható állapotgép. 

A hagyományos RTL tervezés az alábbi részfeladatokat foglalja magában: 

 Elsődleges részfeladatok 

o A műveletvégző egységet felépítő adattároló erőforrások (regiszterek, flip-flopok, 

latch-ek), adatmanipuláló erőforrások (aritmetikai-logikai egységek) és összekötte-

téseik meghatározása az algoritmus változói és a rajtuk végzett műveletek alapján 

(erőforrás-allokáció, resource allocation). 

o Az algoritmus felosztása vezérlési állapotokra (ütemezés, scheduling). 

o Erőforrások hozzárendelése a vezérlési állapotokhoz (vezérlési állapot-erőforrás 

összerendelés, resource binding). 

                                                 
6 A 2-4. ábra specifikációjának egyszerűsége miatt annak RTL megvalósítására a 2-5. ábrán láthatónál 

egyszerűbb HDL modell is konstruálható. Az itt bemutatott példa az RTL modellek jellemzőit hivatott szemlél-

tetni. 
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 Másodlagos részfeladatok 

o Időzítési modell meghatározása: latch-alapú vagy flip-flop-alapú megvalósítás. 

o Fázisjelséma meghatározása, fázisjelek előállítása a globális órajelből, aszinkron 

órajeltartományok szinkronizációja (Clock Domain Crossing, CDC) 

o Adatmanipuláló és adattároló erőforrások részletes tervezése. 

o A vezérlési állapotokat megvalósító állapotgép részletes tervezése. 

o Reset mechanizmus, reset szinkronizáló áramkörök és reset hálózat tervezése. 

2.3 Az RTL modellek automatizált előállításának módjai 

Az RTL tervezés a klasszikus tervezési folyamatban egy teljesen kézi úton végzett 

művelet, amely két részműveletre bontható; a formális nyelven megfogalmazott specifikáció 

elemzésére, valamint az azt megvalósító szintetizálható HDL modell elkészítésére. Mindkét 

részművelet nagy tapasztalatot és sok időt igénylő folyamat, amelyek – mivel manuálisan 

végzett műveletekről van szó – hibalehetőségek egész sorát rejtik magukban. A specifikáció 

félreértése értelemszerűen hibás RTL modellhez vezet még abban az esetben is, ha a tervező a 

HDL modellben pontosan azt az áramkört fogalmazza meg, amelyet – a félreértett specifiká-

ció alapján – elképzelt. Ugyanakkor a HDL leírás elkészítése – a specifikáció pontos megérté-

se esetén is – nehéz feladat az RTL modellekre szükségképpen jellemző nagyfokú párhuza-

mosság és strukturális jelleg miatt. 

E problémák kezelésére többféle alternatív RTL modellezési módszert fejlesztettek ki, 

amelyek alapötlete a tervező által közvetlenül kezelendő elvonatkoztatás mértékének növelé-

se. Az alábbi fejezetben három, az RTL modellezés hatékonyságát növelő módszer rövid be-

mutatására kerül sor, elsősorban azon tulajdonságaikra koncentrálva, amelyek az értekezés 

téziseiben megfogalmazott tervezési módszerrel való összehasonlításukat segítik. 

2.3.1 Bluespec SystemVerilog 

2.3.1.1 Célkitűzés 

A Bluespec SystemVerilog (BSV) egy magas szintű, többcélú modellező nyelv, ame-

lyet a digitális rendszerek tervezésének számos fázisában alkalmazhatunk [22]. Felhasználha-

tó a teljes SoC rendszerszintű, architekturális modellezésére, virtuális platformként a SoC 

szoftver komponenseinek teszteléséhez, makrocellák közötti kommunikációs interfészek 

tranzakció-szintű modellezésére és RTL tervezésre egyaránt. A BSV fejlesztői a klasszikus 

RTL tervezés nehézségét két tényező együttes jelenlétében látják: 

 A klasszikus, HDL-alapú RTL modellek alacsony elvonatkoztatásúak. A modulok kö-

zötti interfészek portokból és az azokhoz tartozó szigorú, esetenként igen összetett 

időzítési feltételrendszerekből állnak. Az interfészek a tervezési egység részei, módo-

sításuk az őket implementáló funkcionális egységek módosítását igényli7. 

 A klasszikus, HDL-alapú RTL modellek egymással párhuzamosan működő áramköri 

részletek sokaságából állnak, amelyek nagymértékben befolyásolják egymás viselke-

dését, de ennek az egymásra hatásnak a kezelésére a HDL-ek nem nyújtanak sem szin-

taktikai sem szemantikai eszközöket. Ennek az az eredménye, hogy bizonyos esetek-

ben egészen nagy méretű és összetettségű rendszereket kell a tervezőnek átlátnia úgy, 

                                                 
7 Megjegyzendő, hogy a kommunikációs interfészek szabványosítása és a protokollok többrétegű felépí-

tése miatt speciálisan a SoC áramkörök klasszikus RTL modelljei esetén e probléma nem kritikus. A bonyolult 

időzítésű buszokhoz való kapcsolódás általában könyvtári elemként rendelkezésre álló proxy-kon keresztül tör-

ténik (pl. Xilinx IPIF), amelyek időzítési modellje a lehető legegyszerűbb. A kommunikációs protokollok cseréje 

általában csak kis mértékben, vagy egyáltalán nem befolyásolja a makrocella modelljének többi részét. 
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hogy maga a leírás az emberi gondolkodás számára nehezen kezelhető, erősen struktu-

rális jellegű. 

A BSV megközelítés két módon támogatja az RTL tervezőt a strukturális összetettség 

és párhuzamosság kezelésében: 

 A BSV modell viselkedése párhuzamosan futó, ún. elemi szabályok (atomic rules) 

összessége, amelyek egymásra hatásait a tervezőnek nem kell figyelembe vennie, ami 

a tervezést megkönnyíti, hiszen csak viszonylag kis méretű és funkcionalitású modell-

elemeket kell egy időben terveznie. 

 A BSV modellt felépítő szerkezeti egységek a klasszikus RTL modellektől eltérően 

nem portokon keresztül kommunikálnak. Az egyes interfészeket az általuk biztosított 

művelethalmaz írja le, ami a BSV-alapú tervezést az objektumorientált szoftverfejlesz-

téshez teszi hasonlatossá. Az interfészek különálló tervezési egységek, amelyek meg-

változása az őket implementáló funkcionális egységek modelljeit nem befolyásolja. 

E két alapvető jellegzetességet és általában a BSV-alapú RTL tervezést jól szemlélteti 

a 2-6. ábrán látható egyszerű példa. A modell egy Shift&Add elvű szorzó áramkör BSV leírá-

sa, amely a megfelelő szoftver eszközök segítségével szintetizálható Verilog modellé transz-

formálható. 

 

2-6. ábra – Shift&Add szorzó egység BSV modellje. 

A 2-6. ábra példájában maga a szorzó egység (mkMult) és az általa megvalósított inter-

fész (Mult_ifc) egy-egy különálló tervezési egységet képvisel. A szorzó áramkör egyes rész-

funkcióihoz – mint az egyik vagy másik operandus beolvasása és a szorzat előállítása – egy-
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egy elemi szabályt rendelve áll össze a teljes funkcionalitás. Az egyes elemi szabályok csak 

akkor futhatnak le, ha a hozzájuk tartozó feltételrendszer ezt lehetővé teszi [23]. 

2.3.1.2 Nehézségek, korlátok 

Az egyes részfunkciók esetén a BSV modellt felépítő elemi szabályokhoz tartozó fel-

tételrendszer meghatározása és magának a funkciónak az implementálása hatékonyan elvé-

gezhető a nyelv szemantikáját szem előtt tartva. Nehézséget okozhat azonban az egyes rész-

funkciók megfelelő elkülönítése (a funkcionalitás particionálása) és a hozzájuk tartozó felté-

telrendszerek ellentmondásmentes definiálása, mivel e feladatok elvégzéséhez a nyelv nem 

biztosít eszközöket. További nehézséget jelenthet a BSV-alapú RTL modellezés során az a 

probléma (amely a klasszikus HDL-alapú tervezésben is jelen van), hogy a specifikáció algo-

ritmikus modelljében használt nyelvi szerkezetek csak közvetetten képezhetők le az RTL mo-

dellezés eszközeire. Egy összetett algoritmus megvalósítása RTL szinten egy klasszikus HDL 

modellben egy vagy több állapotgép segítségével, BSV-ben több, egymással együttműködő 

elemi szabályban valósul meg. Mindkét megoldásra igaz, hogy az eredeti algoritmikus tarta-

lom nehezen beazonosítható, ami a hibakeresést és optimalizációt nehezíti. 

A BSV-alapú hardverszintézis alapgondolata, hogy a tervezőnek nem kell ismernie az 

általa leírt modell áramköri megvalósításának részleteit, tervei elkészítéséhez elegendő a 

nyelv szemantikáját (programozói nézetét) szem előtt tartania. A szintézis eszköz gondosko-

dik a megvalósított áramkör kedvező tulajdonságairól, az RTL tervezőnek a modell megfo-

galmazásakor csak a funkcionalitással kell törődnie, az alkalmazott nyelvi szerkezetek áram-

körszintézisre gyakorolt hatásával nem [23]. Ez a gondolat hasznosnak bizonyulhat, ha a cél a 

gyors prototípusfejlesztés, és ha a kapott eredmény megfelel a követelményeknek. Azonban 

ha az előzetes szintézis eredménye nem kielégítő – nagyfokú optimalizáltság igénye esetén – 

a tervezőnek nincs eszköz a kezében, amellyel a modellt jobbá teheti. Ez azt jelenti, hogy a 

mikroarchitektúra bizonyos részletei rejtve maradnak a tervező elől, ami az optimalizáció 

folyamatát ellehetetleníti, vagy legalábbis erősen megnehezítheti. 

A BSV alapvető vezérlési szerkezete az elemi szabály. Egy-egy elemi szabályban 

meghatározott műveletsor a generált HDL kimeneti modellben egyetlen órajelciklus alatt haj-

tódik végre. Összetett műveletek esetén ez az erőforrásigény és az időzítési tulajdonságok 

szempontjából is kedvezőtlen megoldáshoz vezethet, amelynek feloldása az adott művelet 

több elemi szabályra való bontásával lehetséges. Ebben az esetben azonban az egyazon műve-

letsort végrehajtó elemi szabályoktól elvárt sorrendi viselkedés implementálása a tervező fel-

adata az elemi szabályokhoz rendelt feltételrendszer megfelelő megfogalmazásával, amely a 

tervezést a klasszikus HDL-alapú modellezéshez hasonló nehézségűvé teszi [24]. 

A generált HDL modell nagyfokú összetettség (több száz elemi szabály) esetén nehe-

zen olvasható, a kimeneti modellben a működésbeli hibák és a kritikus út erőforrásainak fel-

derítése nehézkes. A funkcionális hibák felderítésére a BSV belső debug mechanizmusa, a 

terminálablakba való üzenetírás használható, ebben az esetben azonban számolni kell a debug 

üzenetek elhelyezésekor szükséges, időigényes újrafordítással [24]. 

A BSV-alapú tervezés során automatikus úton előállított HDL (Verilog) modell a 

megvalósítás alapjául szolgáló technológia ismeretének hiányában a rendelkezésre álló erőfor-

rások kihasználása tekintetében nem mindig megfelelő (pl. FPGA blokk memóriáinak kihasz-

nálása). Az automatizált hardvergenerálást követően további, kézi optimalizációra lehet szük-

ség, amit megnehezít a generált kód korábban említett, nagy rendszerek esetén tapasztalt ne-

héz olvashatósága [24, 25]. 

Az egyazon BSV modellből generált HDL leírások hagyományos eszközökkel végzett 

RTL szintézise csak csekély mértékű utólagos, erőforrásigényre és/vagy időzítési tulajdonsá-

gokra vonatkozó optimalizációt tesz lehetővé. Ennek oka, hogy az automatikusan előállított 

HDL modell RTL szintézise során magának az RTL szintézis eszköznek a beállításai csak kis 
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mértékben befolyásolják az eredményt; a kapuszintű reprezentáció tulajdonságait 

[24, 26]. 

2.3.2 Architektúraleíró nyelvek 

2.3.2.1 Célkitűzés 

Az architektúraleíró nyelvek (Architecture Description Language, ADL) vagy más 

néven processzorleíró nyelvek (Processor Description Language, PDL) az RTL modellező 

nyelvek speciális típusát képviselik, amelyek kifejezetten az alkalmazás-specifikus tárolt 

programú mikroprocesszorok viselkedésének és/vagy szerkezetének leírására alkalmasak 

[27]. Az ADL-ekben az elvonatkoztatás mértéke hasonló mind a BSV-alapú, mind az érteke-

zés téziseiben bemutatott tervezési módszerre jellemzőhöz. Az ADL-alapú módszerek célja, 

hogy az egyazon tárolt programú processzorral kapcsolatos, szerteágazó reprezentációk (mo-

dellek, eszközök) összefüggő rendszert alkossanak. A hardver prototípusok, validációs model-

lek, tesztprogram-generátorok, automatikus úton előállított tesztkörnyezetek, magas szintű 

fordítók (compiler), assemblerek és szimulátorok mind egyazon absztrakt modell, az ADL 

modell alapján kell hogy készüljenek, megelőzve ezzel az inkonzisztenciából adódó hibákat 

(modell-alapú megközelítés). 

Az ADL-ek kategóriákba sorolhatók az alapján, hogy nyelvi eszközeik mennyiben te-

szik lehetővé viselkedésre vagy szerkezetre vonatkozó információ leírását. Ez az ADL-ek 

tartalom-alapú rendszerezése, amelynek alapkategóriáit és azok tulajdonságait a 2-4. táblázat 

foglalja össze. 

2-4. táblázat – ADL-ek tartalom-alapú klasszifikációja. 

Kategória Jellemzők 

viselkedési ADL 

 Leírják az egyes gépi utasítások funkcióját, ugyanakkor figyelmen kívül hagyják az 

utasításokat megvalósító architekturális részleteket. 

 Célok: magas szintű fordító, assembler, utasításkészlet-szimulátor előállítása. 

 Példa: ISDL [28] 

strukturális ADL 

 A hangsúly a mikroprocesszor hardver-erőforrásainak leírásán van. Egy tisztán struk-

turális ADL az elvonatkoztatás mértéke szempontjából az RTL szinthez áll közel. 

 Célok: ciklushelyes szimulátor előállítása, RTL modellgenerálás. 

 Példa: MIMOLA [29, 30] 

kevert ADL 

 Egyaránt leírja a gépi utasítások viselkedését és az ezt a viselkedést megvalósító 

architekturális részleteket. 

 Célok: Mindazon modellek és szoftver eszközök automatizált előállítása, amelyek a 

viselkedési és strukturális ADL-alapú modellek alapján generálhatók. 

 Példák: LISA [31], EXPRESSION [32] 

Értekezésem szempontjából a strukturális és kevert ADL-ekre jellemző tulajdonságok 

közül annak van kiemelt jelentősége, hogy ezek a nyelvek az RTL-nél magasabb elvonatkoz-

tatási szinten írják le a tárolt programú mikroprocesszorok szerkezetét, vagy annak bizonyos 

részleteit. Az architekturális részletek ADL-ekre jellemző megjelenési formáit egy LISA 

(Language for Instruction Set Architecture) példán keresztül a 2-7.-2-9. ábrák mutatják be. 

A LISA modellben jelen lévő, a rendszer szerkezetére vonatkozó, vagyis az automatizált, 

SystemC RTL modellgenerálásban hasznosított információ három kategóriába sorolható [33]: 

 Explicit hardver leírás. A LISA modell erőforrás-deklarációs részében felsorolt 

hardverelemek közvetlenül szintetizálhatók. Ilyen erőforrások a regiszterek és memó-

riák, valamint maga a pipeline struktúra. 
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2-7. ábra – Explicit hardver leírás a LISA modellben. 

 Implicit hardver leírás. Az RTL modell generálásához egyes esetekben nem elegen-

dő maga a LISA modell, szükséges a nyelv jelentéstanának, időzítési modelljének a fi-

gyelembe vétele is. A LISA modellben megfogalmazott műveletek végrehajtási sor-

rendjét és pontos időzítését az ún. aktiválási sor (activation)-alapú időzítési modell ha-

tározza meg. A 2-8. ábra példájában a decode művelet (operation) aktiválja az instr 

műveletcsoportba tartozó műveleteket, amelyek azután aktiválják a writeback művele-

tet. Az ezt a viselkedést megvalósító, célnyelvű vezérlési szerkezetek megvalósításá-

hoz felhasznált információt nevezzük implicit hardver leírásnak. 

 

2-8. ábra – Implicit hardver leírás a LISA modellben. 

 Informális hardver leírás. Az egyes műveletek funkciója a LISA modellben teljesen 

viselkedési jellegű leírással, ANSI-C formalizmussal adott, ami önmagában természe-

tesen formális nyelvű leírás, de a viselkedést megvalósító hardver nem generálható be-

lőle közvetlenül. A 2-9. ábra példájának kifejezéseiben hivatkozott, az erőforrás-

deklarációs részben bejelentett forrás- és célerőforrások az adott erőforrást (pipeline 
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fokozatot) leíró SystemC modellrészlet portjaivá konvertálódnak a kimenetimodell-

generálás során. 

 

2-9. ábra – Informális hardver leírás a LISA modellben. Az _in és _out utótagok a port irányát jelzik. 

2.3.2.2 Nehézségek, korlátok 

Az ADL-alapú tervezési módszerek és keretrendszerek szerteágazó célkitűzései közül 

az automatizált hardvergenerálás nem elsődleges jelentőségű. Az ADL modellből automati-

zált úton előállított RTL modellek minősége – vagyis a közvetlenül ezekből, automatizált 

RTL szintézissel előállított kapuszintű modellek erőforrásigényre, időzítési tulajdonságokra és 

fogyasztásra vonatkozó jellemzői – általában elmarad a kézi úton előállított RTL modellekből 

szintetizáltakétól [24, 25, 31, 34]. Ennek oka, hogy a jó minőségű RTL kimenet generálásá-

hoz olyan optimalizációs eljárásokra van szükség, amelyekhez a szükséges információ magá-

ban az ADL-modellben kevéssé, vagy egyáltalán nem jelenik meg [35]. Ez azt eredményezi, 

hogy a gyakorlatban – magas fokú optimalizáltság igénye esetén – az ADL modellre épülő 

automatizált RTL modellgenerálást ritkán alkalmazzák közvetlenül a végleges implementáci-

óhoz. Az ADL modell inkább referenciaként szolgál a kézi RTL tervezés során. Bizonyos 

esetekben az automatizáltan generált RTL reprezentáció felhasználható ugyan a végleges imp-

lementáció alapjaként, de csak kisebb-nagyobb mértékű kézi módosítások elvégzését követő-

en [36]. 

Az ADL-alapú keretrendszerek más, az elvonatkoztatás mértéke szempontjából hason-

ló megoldásokhoz képesti összehasonlításában nem elhanyagolható, hogy az ADL-ek specifi-

kusan a tárolt programú mikroprocesszorok modellezésére használatosak, alkalmazási terüle-

tük tehát a BSV-hez és az értekezés téziseiben bemutatott tervezési módszerhez képest is kor-

látozott. Ennek oka, hogy az architektúrához kapcsolódó, korábban említett eszközök és mo-

dellek (utasításkészlet-szimulátor, fordító stb.) csak akkor állíthatók elő hatékonyan, ha a cél-

architektúra bizonyos tulajdonságai kötöttek. A célarchitektúrára vonatkozó, a tervezési mód-

szer által meghatározott megkötések a tervezési döntések egy részét előre meghozzák a terve-

ző helyett (pl. utasításmutató implicit kezelése, pipeline szerkezete, egységes megszakításke-

zelési mechanizmus stb.). A módszer által előre meghatározott megoldások összessége a 

módszer ún. célarchitektúra-modellje. A rugalmatlan célarchitektúra-modell a kézi módsze-

reknél tapasztaltakhoz képest beszűkült tervezési teret jelent, ami az optimalizációt nehezíti 

[27, 33, 37]. 
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2.3.3 C-alapú magas szintű szintézis 

A 2.3.1 és a 2.3.2 pontokban bemutatott RTL tervezési módszerek közös tulajdonsá-

gai, hogy a tervezés hatékonyságának növelését a módszer bemenetéül szolgáló, kézi úton 

előállítandó modell elvonatkoztatási szintjének növelésével érik el, ugyanakkor a modell bel-

ső erőforrásai megegyeznek azokkal, amelyek egy klasszikus RTL modellben is előfordulná-

nak. Az alábbi pontban ismertetett módszer a bemeneti leírás (front-end) elvonatkoztatási 

szintjét egészen az algoritmus-szintig emeli oly módon, hogy a funkció leírására használt erő-

források is csak közvetetten kapcsolhatók a kimenetként előálló RTL modell erőforrásaihoz. 

2.3.3.1 Célkitűzés 

A C-alapú magas szintű szintézis alapelve, hogy a klasszikus tervezési folyamatban 

kézi módszerrel végzett RTL modellkészítést automatizált módszerekkel helyettesítjük, ame-

lyeknek közvetlenül a C/C++ nyelven megfogalmazott, kizárólag a tervezett rendszer viselke-

désére vonatkozó információt magában hordozó modell szolgál bemenetül [38, 39, 40].  

A C-alapú HLS tehát a klasszikus tervezési folyamatnak egy manuális, hibalehetőségekkel 

terhelt, iteratív és időigényes lépését helyettesíti egy automatizált eljárással, amelynek kime-

nete jó minőségű, RTL szintézisre alkalmas hardvermodell. 

A C-alapú HLS módszerek fejlesztési időre vonatkozó előnyös tulajdonságai annak 

köszönhetők, hogy az eljárás alapjául szolgáló, magas szintű modell sokkal kevesebb archi-

tekturális részletet tartalmaz, mint egy RTL modell. Egy ilyen modell elkészítése során a ter-

vezőnek nem kell foglalkoznia olyan részletekkel, mint az erőforrások megosztása, az algo-

ritmus lépéseinek vezérlési állapotokká alakítása és a vezérlő állapotgép tervezése, nincs szó 

fázisjelsémáról és reset hálózatról. Ezek a részletek mind részét képezik egy RTL modellnek, 

és a klasszikus fejlesztési folyamatban mindezeket kézi úton kell megtervezni. A magas szintű 

modell kizárólag a viselkedésre összpontosít, ami gyorsabb előállíthatóságot jelent és köny-

nyebben elérhetővé teszi a funkcionalitás teljes körű verifikációját. 

A HLS módszer az összetett SoC áramkörök tervezésében kulcsfontosságú szerepet 

játszó újrafelhasználhatóság szempontjából is előnyös. Bár funkcionálisan általában a klasszi-

kus RTL modellek is technológiafüggetlenek, vagyis más-más technológiára szintetizálva a 

modellt funkcionálisan ugyanazt az áramkört kapjuk, de ezek az áramkörök időzítési és erő-

forrás-felhasználási tulajdonságaikat tekintve nagyon eltérőek lehetnek, ezért technológiavál-

tás esetén az optimalizálás sok esetben többlet erőfeszítést, az RTL modell módosítását igé-

nyelheti. A magas szintű modellek nem tartalmaznak olyan részleteket, amelyek akár ilyen 

közvetett módon is az áramkör megvalósításának alapját képező technológiára vonatkozná-

nak, és az esetleges kismértékű módosítások is gyorsan elvégezhetők anélkül, hogy a mik-

roarchitektúrára vonatkozó részleteket újra kellene tervezni. 

2.3.3.2 A C-alapú HLS működésének alapjai 

A C-alapú HLS fő lépéseit a 2-4. ábra példáján a 2-10.-2-13. ábrák szemléltetik. 

 

2-10. ábra – Egy akkumulátor áramkör C++ modellje. 
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A C-alapú HLS eljárás három fő lépése a következő: 

 Erőforrás-allokáció (resource allocation). A funkciót leíró algoritmus alapján adatfo-

lyam-gráf (Data Flow Graph, DFG) készül, amely jelzi az esetleges adatfüggőségeket 

a műveletek között (2-11. ábra). A DFG egyes csomópontjaihoz hardver erőforrásokat 

rendelünk, amelyek egy előre elkészített, egyazon funkcionalitás többféle implementá-

cióját is tartalmazó könyvtár részét képezik. Az egyazon funkciót megvalósító áram-

köri részletek erőforrásigényben, késleltetésben és/vagy fogyasztásban különböznek 

egymástól. Egy konkrét példány kiválasztása a tervező által meghatározott követel-

ményhalmaz (constraints) alapján történik. 

 

2-11. ábra – DFG konstruálás és erőforrás-allokáció. 

 Ütemezés (scheduling). Meghatározzuk, hogy az egyes műveletek melyik órajel-

ciklusban lesznek végrehajtva (2-12. ábra). Ez azt jelenti, hogy ideiglenes tároló ele-

mek, regiszterek beiktatására van szükség. A regiszterek szükséges elhelyezkedését a 

HLS algoritmus az időzítésre (maximális órajel-frekvencia) vonatkozó követelmények 

alapján állapítja meg. Bármely két regiszter közötti kombinációs hálózat késleltetése 

nem haladhatja meg az előírt frekvenciájú órajel periódusidejét8. A regiszterek elhe-

lyezésével egy állapotgép is készü1, amely leírja az algoritmus megvalósításához 

szükséges vezérlési állapotokat és az azokhoz rendelt erőforrástípusokat. Az akkumu-

látor áramkör példájában ez azt jelenti, hogy minden vezérlési állapothoz egy összeadó 

és egy regiszter tartozik. 

 

2-12. ábra – Ütemezés; vezérlési állapotok létrehozása és regiszterek beiktatása az adatútba. 

 Vezérlési állapot-erőforrás összerendelés (binding). Az ütemezés során nem áll elő a 

végleges modell, annak csak egy absztrakt formája, amely nem konkrét erőforrásokat 

rendel a vezérlési állapotokhoz, hanem erőforrás-típusok halmazát. Az utolsó lépés 

annak meghatározása, hogy egy-egy vezérlési állapothoz tartozó erőforrás-halmazt 

ténylegesen melyik áramköri részlet fogja megvalósítani a kimeneti modellben. Ha két 

vezérlési állapothoz ugyanazokat az erőforrás-típusokat rendeltük az ütemezés lépés-

ben (ahogy például az akkumulátor áramkör esetében is), akkor lehetségessé válik az 

                                                 
8 Az algoritmus természetesen a lokális adatút késleltetésére vonatkozó egyéb jellemzőket is figyelembe 

vesz, mint az órajel-elcsúszás (clock skew) és bizonytalanság (clock uncertainty), beállítási- (setup-) és tartási idő 

(hold-time) stb. 
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erőforrások megosztása különböző vezérlési állapotok között, ami kisebb erőforrás-

igényre vezet. Ezt a lépést erőforrás-megosztásnak (resource sharing) is nevezik. 

Az erőforrások megosztása az adatútba épített multiplexerek miatt többletvezérlést és 

késleltetést is jelent, ezért alkalmazása a tervező által meghatározott, elsősorban az 

időzítési tulajdonságokra vonatkozó követelményektől függ. A 2-13. ábra az akkumu-

látor áramkör egy lehetséges megvalósítását mutatja az erőforrás-megosztás után. 

 

2-13. ábra – Erőforrás megosztás, kimeneti modell előállítása. 

2.3.3.3 Nehézségek, korlátok 

A HLS módszerrel szemben felhozott elsődleges ellenérv a mikroarchitektúra elrejtése 

a tervező elől. A tervező csak közvetett módon, az erőforrás-felhasználásra, időzítési tulaj-

donságokra, ciklusok párhuzamos/szekvenciális végrehajtására vonatkozó követelményeknek, 

olykor csak tapasztalati megfontolásokon alapuló megfogalmazásával „irányíthatja” a szinté-

zist a megfelelő mikroarchitektúra irányába. Nagyfokú optimalizáltságot igénylő rendszerek 

esetén ez a probléma különösen jelentős [39, 41, 42, 43]. 

További probléma, hogy a HLS módszer elsősorban olyan alkalmazások esetén bizo-

nyul hasznosnak, amelyekben a ciklusok párhuzamos/szekvenciális implementációjának op-

timalizálása nagy hatással van a végeredményre. Az ilyen „loop-and-array” jellegű problé-

mák gyakran előfordulnak a digitális jelfeldolgozó algoritmusokban, ezek azonban csupán 

egy részét képezik az SoC áramkörökben hardveresen megvalósítandó funkcionalitásnak. A 

HLS módszer alkalmazási területe tehát korlátozott [44]. 

Magas szintű programozási nyelvek használatával egy adott funkcionalitás sokféle-

képpen fogalmazható meg. A magas szintű szintézis eredménye azonban erősen függ a beme-

netként felhasznált modell kódolási stílusától (syntactic variance) [45], mivel a HLS algorit-

musok a nyelvi eszközöknek csak egy korlátozott részhalmazát képesek feldolgozni és azok-

ból hatékonyan, jó minőségű RTL modellt generálni. Ennek következtében a magas szintű 

programozási nyelven megfogalmazott, futtatható specifikáció az esetek többségében nem 

használható fel közvetlenül a szintézis bemenetéül. Szükség van egy köztes, nem automatizált 

tervezési lépésre, amely során a specifikáció bizonyos részeit módosítjuk, hogy a leírás csak 

az adott HLS eszköz által ismert és ajánlott nyelvi szerkezeteket tartalmazza, így alkalmas 

legyen a szintézisre. Ez a többletlépés egyrészt hibalehetőségeket rejt (a szintézisre optimali-

zált modell és a specifikáció funkcionálisan eltérhet), másrészt a fejlesztési időt növeli, továb-

bá – mivel a szintetizálható nyelvi szerkezetek a különböző HLS eszközöknél nem azonosak – 

a kapott modell újrafelhasználhatósága is korlátozott. 
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3. fejezet – ARTL-alapú modellezés 

A következő fejezetek az általam javasolt tervezési módszer egyes elemeinek részletes 

bemutatását tartalmazzák. Kutatásom eredményeit két téziscsoportban foglaltam össze. Az 

első, elvont modellezéssel foglalkozó téziscsoport (3. fejezet) fő kérdésköre, hogy miként 

lehet az RTL elvonatkoztatásra jellemző információt és az e szinten meghozott tervezői dön-

téseket olyan absztrakt formalizmussal megfogalmazni, amely a klasszikus, HDL-alapú mód-

szernél gyorsabb, kevesebb hibalehetőséget rejtő tervezési folyamatot tesz lehetővé az archi-

tekturális részletek elrejtése és a tervezői szabadság korlátozása nélkül. A második téziscso-

port (4. fejezet) az algoritmikus mikroarchitektúra-leíró nyelv (Algorithmic Microarchitecture 

Description Language, AMDL) és az arra épülő tervezési módszer klasszikus tervezési fo-

lyamatba való integrálásával és az AMDL modellek automatizált szintézisének elméletével 

foglalkozik. 

3.1 Az ARTL elvonatkoztatási szint 

1. tézis. Kidolgoztam egy új absztrakciós szintet, az algoritmikus regiszter-transzfer szintet 

(Algorithmic Register-Transfer Level, ARTL), amely az elvonatkoztatás mértékét tekintve az 

algoritmus-szint (viselkedési szint) és az RTL között helyezkedik el. Az ARTL elvonatkoztatás 

célja, hogy egységbe foglalja a klasszikus HDL-alapú megközelítésnél magasabb szintet kép-

viselő, de szerkezeti elemeiket tekintve RTL jellegű modellezési módszereket és leíró nyelveket, 

ezáltal megkönnyítve azok hatáskörének és célkitűzéseinek tárgyalását. A jelenlegi RTL mo-

dellezési módszereket beillesztettem az ARTL-lel kiegészített új osztályozási rendszerbe. 

[S2, S3, S4, S9] 

Egyes modellezési módszerek és az azok által alkalmazott formális nyelvek a GK-

diagram szempontjai alapján nem sorolhatók be egyértelműen egyik elvonatkoztatási kategó-

riába sem. A 2.3.1 pontban bemutatott BSV nyelv és a 2.3.2 pontban tárgyalt ADL-ek a visel-

kedés megfogalmazásának eszközei szempontjából az algoritmikus elvonatkoztatású nyelvek 

közé sorolhatók, azonban a magas szintű nyelvi szerkezetek RTL jellegű erőforrásokon vé-

geznek műveleteket, a modell tehát szerkezeti elemeit tekintve RTL jellegű (3-1. ábra).  

 

3-1. ábra – Az ARTL elhelyezkedése a GK-diagramon. 
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Bár e megközelítések mindegyikét vagy a magas szintű algoritmikus, vagy a klasszi-

kus RTL kategóriába sorolják, az e módszerek alapjául szolgáló formális modellek közös tu-

lajdonságai alapján belátható, hogy az elvonatkoztatás mértéke tekintetében különálló kategó-

riát képviselnek. Ezek a tulajdonságok a következők: 

 A klasszikus RTL modellezéssel ellentétben 

o ezek a módszerek a rendszer időzítési viszonyainak leírására nem használják az 

órajel fogalmát. A ciklushelyes jelleg nem, vagy csak közvetetten, a nyelvi szerke-

zetek jelentéstanán keresztül jelenik meg. 

o a viselkedést megvalósító mikroarchitektúra tisztán strukturális jellegű modellezése 

(pl. összetevő-beültetés) nem jellemző. E módszerek magas szintű modellezéstől 

„kölcsönvett” eszközöket használnak a viselkedés leírására. A BSV esetén az ob-

jektumorientált programozás egyes elemei jelennek meg a hardvermodellezésben, 

az ADL-ek esetén pedig általában ANSI-C, vagy ahhoz hasonló formalizmussal ha-

tározzák meg a modellezés központi elemének, a gépi utasításnak a funkcióit. 

o e nyelvekben a műveletvégzés vezérléséért felelős erőforrások (állapotgépek és ve-

zérlési állapotok) nem jelennek meg közvetlenül. Részletes állapotgép-leírások he-

lyett a vezérlési szerkezetek specifikus, az adott nyelvre jellemző időzítési model-

lekként jelennek meg (pl. a BSV esetén a rule-szemantika, LISA esetén a 2-8. ábrán 

szemléltetett aktiválási sor-alapú időzítési modell). 

 Az algoritmikus modellezéssel ellentétben e megoldásokban a modellt felépítő szerke-

zeti elemek tisztán RTL jellegűek. Ezen erőforrások közül a műveletvégzésért felelős 

elemek egy része (belső regiszterek és/vagy aritmetikai-logikai egységek) explicit mó-

don jelennek meg a formális nyelvű modellekben. A BSV modellek állapotregiszterei 

(Reg# típusú erőforrások) a HDL modellgenerálás során közvetlenül képződnek le Ve-

rilog reg erőforrásokra. Az ADL-ekben ilyen közvetlenül leképezett erőforrások a pi-

peline regiszterek, de egyes esetekben az aritmetikai-logikai egységek is közvetlenül 

képződnek le HDL megfelelőikre. 

 E módszerekhez rendszerint tartozik egy egyedi szintézis eljárás, amelynek kimenete 

egy klasszikus, HDL-alapú RTL modell. 

Az RTL modellek belső erőforrásainak 2.2.1 pontban részletezett vezérlő/művelet-

végző csoportosítását felhasználva az általam javasolt ARTL elvonatkoztatási szintet képvise-

lő tervezési módszerek és formális nyelvek közös tulajdonságai röviden a következő meghatá-

rozásban foglalhatók össze: 

ARTL elvonatkoztatású az a modellezési/tervezési módszer, amelyben a rendszer mű-

veletvégző erőforrásainak egy előre meghatározott részhalmaza közvetlenül leképezhető a 

tervezési folyamat eredményeként előálló klasszikus RTL modell erőforrásaira, ugyanakkor a 

műveletvégző elemek vezérlését magasabb szintű, a módszer alapjául szolgáló formális nyelv-

re jellemző szemantikai elemek segítségével írja le. 

A fenti definíció alapján megállapítható, hogy a BSV és a LISA nyelvek (és az érteke-

zésben nem részletezett ADL-ek) ARTL szintű nyelveknek tekinthetők. A BSV esetén a mód-

szer által meghatározott, a generált HDL modellben közvetlenül megjelenő erőforrások a 

Reg# típusú, a BSV terminológiájában állapotregiszternek nevezett tároló elemek. A LISA 

esetén a REGISTER, MEMORY és PIPE erőforrások ugyancsak közvetlenül megjelennek a 

generált HDL modellben. Ugyanakkor a 2.3.3 pontban részletezett HLS módszer nem tekint-

hető ARTL szintűnek, mivel az algoritmust leíró belső változók és műveletek az automatizált 

erőforrás-megosztás miatt nem feleltethetők meg egyértelműen a generált HDL modell erő-
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forrásainak. A közvetlen leképezés hiánya okozza a HLS módszer 2.3.3.3 pontban részletezett 

elsődleges hiányosságát a nagyfokú optimalizációt igénylő rendszerek esetén. 

3.2 Makrocellák általános modellje 

1.1. altézis. Kidolgoztam az adatfeldolgozási feladatot ellátó makrocellák új szerkezeti 

és viselkedési modelljét, amely a tárolt programú és célprocesszorok szerkezetét rekurzívan 

egymásba ágyazott architektúra-elemek hierarchikus rendszereként írja le. Az egyes architek-

túra-elemek viselkedését egyedi algoritmusokkal definiáltam. [S1, S2, S3, S4, S8, S9] 

Az automatizált módszerek lényege, hogy a tervezési döntések egy részét előre meg-

hozzák a tervező helyett, így gyorsítva a fejlesztési folyamatot. A tervezési módszer által elő-

re meghatározott megoldások összességét a módszer célarchitektúra-modelljének nevezzük. 

A fejlesztési folyamat előre meghozott döntésekkel való gyorsításának az ára az, hogy a ter-

vezési tér szűkül a kézi módszerhez képest [37]. Az automatizált módszer által definiált, előre 

meghozott döntések ezért azt eredményezik, hogy az így előállított tervek bizonyos tulajdon-

ságai megegyeznek. Minél több tervezői döntést határoz meg az adott módszer, annál gyor-

sabb a fejlesztési folyamat, de annál több tulajdonsága lesz egységes az általa létrehozott 

rendszereknek. A célarchitektúra-modell fogalmát jól szemléltetik a különböző tárolt progra-

mú mikroprocesszorok hardver modelljeinek létrehozására kifejlesztett keretrendszerek. Az 

ilyen áramkörök automatizált szintézisére használt eljárások esetén az előre meghozott terve-

zői döntések számát illetően az egyik véglet a processzorsablon-alapú megközelítés, amely 

során a tervező egy már meglévő mikroprocesszornak csak bizonyos paramétereit (pipeline 

fokozatok száma, általános célú regiszterek száma, gyorsítótár mérete stb.) választhatja meg 

[46, 47, 48, 49], a másik véglet pedig a kézi RTL tervezés, ahol az architektúra minden részle-

tét egyedileg tervezik meg. E két véglet között helyezkednek el a 2.3.2 pontban bemutatott 

ADL-alapú megközelítések. Az ADL-ek esetén a tervezési módszer által definiált, előre meg-

hozott döntések általában a pipeline implementációra (pl. fokozatok száma, egysze-

res/többszörös kibocsátású, szuperskalár, VLIW), utasításkészletre (egy-, két-, háromcímes) 

és a mikroprocesszorok esetén általánosan használt erőforrások kezelésére vonatkoznak (pl. 

utasításmutató implicit kezelése, megszakítási vonalak száma, memória szervezése). 

Az általam javasolt, az adatfeldolgozást végző makrocellák közös tulajdonságait egy-

ségbe foglaló modell a tárolt programú és alkalmazás-specifikus adatfeldolgozó rendszerek 

olyan célarchitektúra-modellje, amely – általános jellegének köszönhetően – a tervezési teret 

a már rendelkezésre álló módszereknél kevésbé szűkíti, a tervezőnek a lehető legnagyobb 

szabadságot biztosítja a rendszer szerkezetére és viselkedésére vonatkozóan. 

3.2.1 A makrocella-modell által definiált szerkezet 

Az általam kifejlesztett tervezési módszer javasolt alkalmazási területe a 2-1. ábrán 

bemutatott, a SoC rendszerekre jellemző funkcionális elemek közül azokra terjed ki, amelyek 

a 2-1. táblázat master egységek, slave egységek, interfész-vezérlők és egyedi funkcionális egy-

ségek kategóriáiba tartoznak. Az általam javasolt makrocella-modell e funkcionális elemeket 

három osztályba sorolja. Az egyes osztályokat architektúra-elemeknek nevezem. Bármely 

architektúra-elem tetszőleges számú példányt tartalmazhat bármely másik architektúra-

elemből, továbbá bármely architektúra-elemhez rendelhető egy utasításkészlet, amely a tárolt 

program alapján végzett műveletvégzést jelképezi. Ezt a szerkezetet a 3-2. ábrán látható UML 

(Unified Modeling Language) osztálydiagram szemlélteti. 
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3-2. ábra – A makrocella-modell által definiált szerkezet. 

Az egyes architektúra-elemek javasolt (de nem kizárólagos) alkalmazási területe eltér, 

elsősorban az azok viselkedését definiáló egyedi algoritmusok 3.2.2 pontban részletezett idő-

zítési jellemzőiből adódóan. Ezek az alkalmazási területek a következők: 

 Többciklusú feldolgozó. Kétféle célra javasolt tervezési egység: (i) iteratív aritmeti-

kai számítások implementálása (iteratív szűrők, aritmetikai egységek), vagy (ii) burko-

lóként egyéb tervezési egységek példányosítására, működésük összehangolására. A 

többciklusú feldolgozó modell nem tartalmaz explicit információt az elvégzendő mű-

veletek ütemezésére vonatkozóan. 

 Adatfolyam feldolgozó. Nagy átbocsátóképességű digitális jelfeldolgozási alkalmazá-

sokra javasolt tervezési egység (pipeline szűrők és aritmetikai egységek). Az adatfo-

lyam feldolgozó modell csak konkurens műveletvégzés leírására alkalmas. Ez a szoro-

san csatolt pipeline fokozatok által végzett műveletvégzés leírása, amely további nyel-

vi eszközök segítségével (pl. feltételes végrehajtás) lazán csatolt pipeline feldolgozók 

leírását is lehetővé teszi. 

 Utasításfolyam feldolgozó. Elsősorban tárolt programot végrehajtó gépek pipeline 

műveletvégzésének modellezésére kifejlesztett tervezési egység. Az utasításfolyam 

feldolgozó a többciklusú feldolgozóhoz hasonlóan egyaránt alkalmas sorrendi és kon-

kurens műveletvégzés leírására. Az adatfolyam feldolgozóhoz hasonló konkurens 

szerkezet, amely azonban különböző feltételrendszerek fennállása esetén (hard-

ver/szoftver megszakítások, kivételek) ún. bypass üzemmódokba kapcsolható át, ame-

lyekben a műveletvégzés sorrendi/konkurens jellege nem kötött. A bypass üzemmó-

dok jellemző felhasználása: 

o A pipeline késleltetésére (stall) több órajelciklust igénylő számítási műveletek 

elvégzésekor (pl. co-processzor műveletek). 

o A pipeline késleltetése cache-miss esetén. 

o A pipeline kiürítése (flush) vezérlési hazárd esetén. 

Az adatfeldolgozó rendszerek RTL modelljeire általánosan jellemző, az azok belső 

erőforrásait vezérlő és műveletvégző elemekre osztó leírásnak a javasolt makrocella-modell is 

megfelel; mindhárom architektúra-elem vezérlő egységből és műveletvégző egységből áll, 

amelyeket egymással és a külvilággal egyirányú adattovábbító erőforrások, jelek kapcsolnak 

össze a 3-3. ábrán látható módon (az ábra jobb oldala egy példán keresztül mutatja be az 

egyes erőforrásokat). Az adatfeldolgozásban részt vevő erőforrásokra a következő jelöléseket 

alkalmazom: 

Adatmanipuláló erőforrások 

 ENV (environment): az áramköri környezet erőforrásainak halmaza 
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 CU (control unit): a vezérlő egység erőforrásainak halmaza 

 DP (datapath): a műveletvégző egység erőforrásainak halmaza 

Adattovábbító erőforrások (jelek) 

 sig = [id, value]: id, value ϵ ℕ : jel állapota (azonosítója és értéke) 

 CS = {sig1…sign}: a vezérlő jelek állapota (CU → DP) 

 SS = {sig1…sign}: a státuszjelek állapota (DP → CU) 

 CO = {sig1…sign}: a vezérlő kimenetek állapota (CU → ENV) 

 CI = {sig1…sign}: a vezérlő bemenetek állapota (ENV → CU) 

 DI = {sig1…sign}: az adatbemenetek állapota (ENV → DP) 

 DO = {sig1…sign}: az adatkimenetek állapota (DP → ENV) 

 

3-3. ábra – Az architektúra-elemek belső szerkezete. 

3.2.2 A makrocella-modell által definiált viselkedés 

A makrocella-modell architektúra-elemeinek viselkedését egyedi algoritmusok írják 

le, amelyek formális megfogalmazásához a következő jelöléseket alkalmazom: 

 env(…): az áramköri környezet által definiált függvény 

 cu(…): a vezérlő egység által definiált függvény 

 dp(…): a műveletvégző egység által definiált függvény 

 SE ⊆ CS: sig.value ϵ {active, inactive} ∀ sig ϵ SE (storage enable): A műveletvégző 

egység adattároló elemeinek engedélyezését végző jelek állapota. Egy adattároló elem 

akkor tárolja bemenetének aktuális értékét, ha a hozzá tartozó SE jel aktív állapotú. 

 SEassertable ⊆ SE: az aktiválható SE jelek halmaza. Egy SE-beli jel csak akkor kaphat 

active értéket, ha eleme az SEassertable halmaznak. Az SEassertable halmazban egy időben 

megtalálható jelekhez tartozó adattároló elemek konkurens működésűek. 

Állapotváltozók 

 S = {s1…sn}: a vezérlő egység belső állapotainak halmaza 

 [CS, CO, srecent, snext, sinit]: srecent, snext, sinit ϵ S: a vezérlő állapota 
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Egyéb jelölések 

 exit ϵ {false, true}: leállási feltétel 

 bypass ϵ {false, true}: bypass feltétel 

A fenti jelölések alkalmazásával a többciklusú feldolgozó (multicycle processor) vi-

selkedése a 3-4. ábrán, az adatfolyam feldolgozóé (data stream processor) a 3-5. ábrán, az 

utasításfolyam feldolgozóé (instruction stream processor) a 3-6. ábrán látható algoritmussal 

írható le. Az algoritmusok mindegyike ciklikus viselkedést fogalmaz meg. A ciklustörzsek 

egyszeri végrehajtását vezérlési ciklusnak nevezem. Bár a makrocella-modell ennek megvaló-

sításával kapcsolatban nem tartalmaz semmilyen részletet, RTL szinten a vezérlési ciklus egy 

órajelciklusnak feleltethető meg. 

 

3-4. ábra – A többciklusú feldolgozó viselkedését leíró algoritmus. 

A többciklusú feldolgozó modell legfontosabb tulajdonsága (az ábrán kiemelve), hogy 

benne az SEassertable halmazt a mindenkori vezérlési állapot határozza meg. Ez azt jelenti, hogy 

a műveletvégzés során a vezérlő bemenetek és az állapotjelek nem határozzák meg egyértel-

műen, hogy mely tároló elemek értéke frissül. A műveletvégző egység állapotregiszterei tehát 

csak egy meghatározott sorrendben módosulhatnak. Ez a sorrend a megvalósított algoritmus 

lépéseinek felel meg. A 2-4. ábrán látható, négy szám összeadására képes akkumulátort leíró 

algoritmus a többciklusú feldolgozó modell alapján a következőképpen írható le: 

1. vezérlési állapot:  reg1 = in1 + in2  SEassertable: { reg1 } 

2. vezérlési állapot:  reg2 = reg1 + in3  SEassertable: { reg2 } 

3. vezérlési állapot:  reg3 = reg2 + in4  SEassertable: { reg3 } 

A különbség a többciklusú feldolgozó és az adatfolyam feldolgozó között, hogy míg 

az előbbi esetben az SEassertable halmaz az aktuális vezérlési állapotra jellemző, addig az utób-

binál ez a halmaz állandó. Ilyen értelemben az adatfolyam feldolgozónak csak egyetlen álla-

pota van, az adattároló elemek engedélyező jeleinek állapotát a vezérlő bemenetek és a stá-

tuszjelek minden vezérlési ciklusban egyértelműen meghatározzák. 
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3-5. ábra – Az adatfolyam feldolgozó viselkedését leíró algoritmus. 

A négy szám összeadására képes rendszer pipeline megvalósítása leírható az adatfo-

lyam feldolgozó modell segítségével. Ebben az esetben nincs értelme vezérlési állapotról be-

szélni, mivel a belső regiszterek mindegyike frissül minden vezérlési ciklusban: 

egyetlen vezérlési állapot:  reg1 = in1 + in2  SEassertable: { reg1, reg2, reg3 } 

 reg2 = reg1 + in3 

 reg3 = reg2 + in4 

Az utasításfolyam feldolgozó olyan adatfolyam feldolgozó, amely a vezérlő bemene-

tek és a státuszjelek állapotától függően bármely vezérlési ciklusban átkapcsolható többciklu-

sú üzemmódba (bypass). 

 

3-6. ábra – Az utasításfolyam feldolgozó viselkedését leíró algoritmus. 

Az utasításfolyam feldolgozóra jellemző bypass mechanizmus célja a tárolt programú 

mikroprocesszorok megszakítási rendszerének modellezése. Ez az adatfeldolgozó modell 

olyan rendszert ír le, amelynek erőforrásait párhuzamosan működtetjük (szorosan csatolt pipe-

line fokozatok) mindaddig, amíg be nem következik valamilyen kivételes esemény. 

Ekkor az addig párhuzamosan működtetett erőforrások sorrendi vezérlést kapnak, amely során 

a kivételes eseménynek megfelelő transzformációk zajlanak le. Ezután tovább folytatódik a 

pipeline erőforrásainak párhuzamos működtetése. Jellemző példa a bypass üzemmód alkal-

mazására a tárolt programú pipeline mikroprocesszorok esetén a vezérlési hazárd jelensége, 

amikor a pipeline olyan, részben dekódolt utasításokat tartalmaz, amelyeket nem kell végre-

hajtani. Ekkor a vonatkozó bypass blokk kiüríti a pipeline-t, felhozza a megfelelő utasítást és 

a párhuzamos műveletvégzés folytatódik. 
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3.3 Az AMDL nyelv 

1.2. altézis. Kifejlesztettem egy új hardvermodellezési eszközt, az algoritmikus mik-

roarchitektúra-leíró nyelvet (Algorithmic Microarchitecture Description Language, AMDL), 

amely lehetővé teszi a makrocelláknak az 1.1. altézisben javasolt viselkedési és szerkezeti mo-

dell szerinti formális leírását. [S1, S2, S3, S4, S8, S9] 

A 3.2 pontban bemutatott makrocella-modell leírására egyedi formális nyelvet, az al-

goritmikus mikroarchitektúra-leíró nyelvet (AMDL) fejlesztettem ki. Az AMDL (és az azon 

alapuló, a 2. tézisben megfogalmazott tervezési módszer) az 1. tézisben javasolt ARTL elvo-

natkoztatási szintet képviseli: 

 Nyelvi szinten nem jelenik meg benne az órajel fogalma. A nyelv a műveletvégzés 

ütemezésére különböző utasításblokk-típusokat alkalmaz, amelyek szemantikája lehe-

tővé teszi a műveleti sorrend és párhuzamosság kezelését. 

 A modellezett rendszer viselkedését a magas szintű programozási nyelvekre jellemző 

strukturált programozási elemekkel (utasítás-sorozat, elágazás, ciklus), továbbá a kon-

kurens műveletvégzés finomabb kézbentartását szolgáló, egyedi utasításblokk-típusok 

segítségével írja le. 

 A leírás jellegzetesen RTL erőforrások közötti adatkapcsolatokat ír le. AMDL-ben az 

összes, a modell deklarációs részében (lásd 3-8. ábra) felsorolt erőforrás képezi azt az 

ARTL elvonatkoztatás 3.1 pontbeli definíciójában említett erőforráshalmazt, amely 

közvetlenül leképezhető klasszikus RTL erőforrásokra. 

 Az AMDL-alapú tervezési módszer kimenete egy HDL-alapú RTL modell (4. fejezet). 

Az AMDL szintaktikai definícióját (Extended Backus-Naur Form, EBNF) a C. függe-

lék tartalmazza. 

3.3.1 Az AMDL modell szerkezete 

Az AMDL három tervezési egység-típust különböztet meg; ezek a machine, a pipeline 

és az ISA (Instruction Set Architecture) tervezési egységek. Míg a machine és a pipeline típu-

sú egységek viselkedést és szerkezetet egyaránt leírnak, addig az ISA típusú modellrészletek 

kiegészítő jellegű, a tárolt programú processzorok utasításkészletével kapcsolatos információt 

(utasításkódok, vezérlési mezők stb.) tartalmaznak (részletesen lásd 3.3.3 pont). A továbbiak-

ban a machine és a pipeline típusú egységekre a funkcionális tervezési egység megnevezést 

használom. Általános esetben egy adatfeldolgozó rendszert több AMDL tervezési egységgel 

írunk le. Az egyazon rendszer modellezésére használt tervezési egység-típusok viszonyát a  

3-7. ábrán látható UML osztálydiagram szemlélteti. 

 

3-7. ábra – Az AMDL tervezési egység-típusok közötti kapcsolatok. 
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A 3-7. ábrán látható asszociációk jelentését a 3-1. táblázat foglalja össze. 

3-1. táblázat – Az AMDL tervezési egység-típusok közötti kapcsolatok. 

Asszociáció Jellemzők 

a 

 Egy összetett adatfeldolgozó rendszer teljes AMDL modellje több tervezési egységből 

állhat. Tárolt programú mikroprocesszorok esetén tipikusan mindhárom tervezési egység 

megjelenik egyazon AMDL modellen belül (lásd ISP1 és ISP2 példarendszer). 

b, c 

 A funkcionális tervezési egységek további machine típusú egységeket tartalmazhatnak. A 

hierarchia e formájának alapja a többciklusú operátor (multicycle operator) erőforrástípus 

(részletesen lásd 3.3.2 pont). 

d 

 A pipeline tervezési egység mindig egy machine tervezési egységhez van hozzárendelve, 

amely a pipeline indítását és leállítását végzi a belső állapotjelek, vagy a külső vezérlő je-

lek alapján. Egyazon machine egységhez tetszőleges számú pipeline rendelhető. Az ilyen 

módon megvalósított összetett modellek részegységei közötti adatcsere rugalmasabb, mint 

a multicycle operator erőforrástípussal megvalósított (b és c asszociációk) áramköri 

hierarchia. Míg egy operátor csak egy jól definiált interfészen keresztül kommunikál az őt 

beágyazó rendszerrel, addig a top-level szintű machine és a hozzá rendelt pipeline egysé-

gek erőforrásai közösnek tekinthetők, bármelyik tervezési egységből az összes erőforrás 

közvetlenül hozzáférhető. 

e, f 
 Mindkét funkcionális tervezési egység alkalmas tárolt programú mikroprocesszorok mo-

dellezésére, így bármelyikhez hozzárendelhető egy ISA tervezési egység. 

A funkcionális tervezési egységek két szerkezeti elemből állnak. Az első az ún. dekla-

rációs rész, amely az áramkör interfészjeleinek és belső erőforrásainak listája. Az egyes inter-

fészjel-típusok és belső erőforrások jellemzőit lásd: 3.3.2 pont. A 3-8. ábra a 2-6. ábrán BSV-

ben megfogalmazott Shift&Add szorzó áramkör AMDL modelljét mutatja be. 
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3-8. ábra – A funkcionális tervezési egységek szerkezete egy Shift&Add szorzó példáján bemutatva. 

A másik szerkezeti egység a modelltörzs, amely a deklarációs rész erőforrásait fel-

használva, algoritmikus nyelvi eszközökkel írja le a rendszer viselkedését és az egyes erőfor-

rások összeköttetéseit. 

3.3.2 Az AMDL erőforrás-típusai 

Az egyes AMDL erőforrástípusok portokon keresztül kommunikáló funkcionális ele-

mek. Mivel az AMDL-lel leírt rendszer szempontjából a következő bekezdésben bemutatott 

interfészjelek reprezentálják a klasszikus RTL modellezésben megszokott portokat, ezért ma-

guknak az AMDL modell belső erőforrásainak a portjaira a továbbiakban a terminál kifejezést 

használom. A bemeneti terminálok értéket tudnak fogadni, a kimeneti terminálok pedig érté-

ket szolgáltatnak. Az érték mindig egy egy- vagy több-bites logikai vektor. Az AMDL erőfor-

rástípusokat és azok termináljait a 3-2. táblázat foglalja össze. 
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3-2. táblázat – AMDL erőforrástípusok. 

Típus Altípus Bemeneti terminálok Kimeneti terminálok 

interfészjel 

(port) 

vezérlő bemenet - dout: a port kiolvasható értéke 

vezérlő kimenet din: a portra írt érték - 

adatbemenet - dout: a port kiolvasható értéke 

adatkimenet din: a portra írt érték - 

tároló 

regiszter din: a regiszter adatbemenete dout: a regiszter adatkimenete 

regisztertömb 
aid: az id interfész címbemenete 

din,id: az id interfész adatbemenete 
dout,id: az id interfész adatkimenete 

operátor 

aszinkron 

a tervező által a deklarációban megadva (3-5. táblázat) szinkron 

többciklusú 

Interfészjelek. A klasszikus RTL modellekhez hasonlóan az AMDL modell interfésze 

is portokból áll. Ezek a portok a külvilág felől érkező vezérlőjelek és adatok értékeit reprezen-

táló, egy- vagy több-bites, azonosítóval ellátott logikai vektorok. Az interfészjel-típusokat a  

3-3. táblázat foglalja össze, felhasználva a 3.2.1 pontban bevezetett jelöléseket. 

3-3. táblázat – AMDL interfészjel-típusok. 

Interfészjel Forrás és cél AMDL deklaráció szintaxisa Deklaráció példa 

vezérlő bemenet ENV → CU controlport <id>: input [<méret>] controlport load: input [1] 

vezérlő kimenet CU → ENV controlport <id>: output [<méret>] controlport ready: output [1] 

adatbemenet ENV → DP dataport <id>: input [<méret>] dataport init: input [8] 

adatkimenet DP → ENV dataport <id>: output [<méret>] dataport cout: output [8] 

Tárolók. Az AMDL tároló erőforrásai a regiszterek és a regisztertömbök. A regiszte-

rek a modell belső változóinak tárolására szolgáló, egy vagy több-bites, azonosítóval ellátott 

logikai vektorok. A regisztertömbök több regiszterből álló tároló elemek. Az egyes regiszte-

rek a regisztertömbön belül író és olvasó interfészeken (cím- és adatvonalak) keresztül érhe-

tők el. A tároló elemek deklarációjára a 3-4. táblázat mutat példát. 

3-4. táblázat – AMDL tárolótípusok. 

Tároló elem AMDL deklaráció szintaxisa Deklaráció példa 

regiszter storage <id>: reg [<méret>] storage ir: reg [32] 

regisztertömb 

storage <id>: regfile 
[<író interfészek száma>] 
[<olvasó interfészek száma>] 
[<címbusz mérete>] 
[<adatbusz mérete>] 

storage rf: regfile [2][2][5][32] 

A regiszterek egy bemeneti és egy kimeneti terminállal rendelkeznek. A regisztertöm-

bök a deklarációjukban megadott számú író és olvasó interfésszel rendelkezhetnek. Minden 

interfészhez egy címbemenet és az interfész irányától függően egy adatbemenet vagy egy 

adatkimenet tartozik. A címbuszok és adatbuszok mérete a regisztertömb deklarációjában 

adható meg. A regisztertömbök címbemenetük megváltozása esetén azonnal módosítják a 

megfelelő kimeneti termináljuk értékét (aszinkron kimenetű memória). 

Operátorok. AMDL-ben az adatmanipulációkat operátorok valósítják meg, amelyek a 

magas szintű programozási nyelvek függvényeihez hasonlóan egy interfészen keresztül kom-

munikálnak környezetükkel. Az interfész bemeneti és kimeneti terminálokból áll, amelyek 

azonosítóját és méretét a tervező az operátor deklarációjában adja meg. Az egyes operátortí-

pusokat a 3-5. táblázat foglalja össze. 
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3-5. táblázat – AMDL operátortípusok. 

Operátor AMDL deklaráció szintaxisa Deklaráció példa 

aszinkron 

operátor 

operator <id>: async 
(<bemenetek>) 
(<kimenetek>) 

operator adder: async 
(opa[32],opb[32])(sum[33]) 

szinkron 

operátor 

operator <id>: sync 
(<bemenetek>) 
(<kimenetek>) 

operator alu: sync 
(func[3],opa[32],opb[32])(result[32],carry) 

többciklusú 

operátor 

operator <id>: multicycle 
(<bemenetek>) 
(<kimenetek>) 

operator nth_root: multicycle 
(request,arg[32],n[32])(ready,nth_root[32]) 

Mindhárom operátortípus tetszőleges számú be- és kimeneti terminállal rendelkezhet. 

Az aszinkron operátorok kombinációs hálózatokat írnak le, tehát bemenetük megváltozásakor 

kimenetüket azonnal frissítik. A szinkron operátorok kimeneteiket csak bemeneteik megvál-

tozása után, az operátorra jellemző késleltetéssel állítják elő. A késleltetés az operátor által 

modellezett szinkron szekvenciális hálózat késleltetése, azaz bemeneteinek megváltozása és 

az új bemenetekhez tartozó kimenetek előállása között eltelt órajelciklusok száma (latency). A 

késleltetés a szinkron operátorok esetén állandó, független az operandusok értékétől. A több-

ciklusú operátor a szinkron operátor általánosítása, amelynek késleltetése függhet az operan-

dusok értékétől. A többciklusú operátor hívható aszinkron módon, ami azt jelenti, hogy a be-

ágyazó környezetben a műveletvégzés tovább folyhat, miközben az operátor a feladatát végzi. 

Ez a mechanizmus hand-shake jellegű kommunikációra alkalmas interfészt igényel (pl.  

3-5. táblázat: nth_root operátor request-ready jelei). 

3.3.3 Az AMDL utasítások 

Jelentéstanát tekintve az AMDL kétféle módon tárgyalható: 

 A szimulációs szemantika a nyelvi eszközök absztrakt formalizmussal való modellezé-

se, amely olyan elvont fogalmakkal írja le az egyes nyelvi szerkezetek működését, 

amelyek függetlenek a modellezett rendszer 4.3 pontban tárgyalt megvalósításaitól. A 

szimulációs szemantika egzakt matematikai modell, amely alapjául szolgálhat egy a 

jövőben kifejlesztendő szimulációs szoftvernek. 

 A szintézis szemantika a nyelvi eszközök szemléletes leírása, amely közvetlenül a mo-

dellezett rendszer klasszikus RTL (pl. VHDL) megvalósításának elemei segítségével 

írja le az AMDL-beli erőforrások és nyelvi szerkezetek jelentését. Ez a leírás megmu-

tatja, hogy az AMDL hogyan valósítja meg az RTL elvonatkoztatású modellekre jel-

lemző architekturális részletességet. 

Bár a kétféle szemantikai modell közül az elvont fogalmakkal dolgozó, egzakt mate-

matikai definíciókat szolgáltató szimulációs szemantika pontosabb, a nyelv célkitűzéseinek és 

működésének megértéséhez a kevésbé pontos, de sokkal szemléletesebb szintézis szemantika 

megismerése célravezetőbb, ezért a következő szakaszban az egyes utasítások viselkedését 

ezen keresztül mutatom be. Az AMDL szimulációs szemantikájának definícióit a B függelék 

tartalmazza. 

Kifejezések. Az AMDL fontos jellegzetessége, hogy az utasítások értékadásait alkotó 

kifejezések explicit módon leírják a mikroarchitektúra szerkezetét. Ez úgy valósul meg, hogy 

a kifejezések nemcsak a tároló elemek, hanem az adatmanipuláló műveletek, operátorok ese-

tén is a modell deklarációs részében felsorolt erőforrások konkrét példányaira és azok termi-

náljaira hivatkoznak. Továbbá lehetőség van arra, hogy regisztertömbökbe való írás és az on-

nan való olvasás során a tervező pontosan megadja, hogy az adott műveletet a regisztertömb 

melyik interfészén keresztül szeretné végrehajtani. Egyszerűen fogalmazva a tervező a visel-

kedés algoritmikus jellegű megfogalmazása közben „nevén nevezi” azokat a műveletvégző 
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erőforrásokat (adattároló, adatmanipuláló elemeket és termináljaikat), amelyekkel az éppen 

megfogalmazott funkciórészletet meg akarja valósítani. Tehát a C-alapú HLS-sel ellentétben 

az AMDL nyelvű modellből közvetlenül, köztes modellek (pl. adatfolyam-gráf) és ezeken 

dolgozó optimalizációs algoritmusok beiktatása nélkül készíthető a tervező szándékának pon-

tosan megfelelő mikroarchitektúra. Ily módon az erőforrás-allokáció, az ütemezés és a vezér-

lési állapot-erőforrás összerendelés is a tervező kezében van, ami a kézi RTL tervezéshez ha-

sonló optimalizációt tesz lehetővé. 

Interfészjelekre és regiszterekre azonosítójukkal hivatkozhatunk. Attól függően, hogy 

a kifejezés jobb- vagy balérték, az interfészjelek és regiszterek azonosítója ezen erőforrások 

bemeneti vagy kimeneti termináljait jelenti. Az interfészjelek és regiszterek használatára mu-

tat példát a 3-9. ábra. 

 

3-9. ábra – Példák interfészjelek és regiszterek használatára. 

Regisztertömbök bal- és jobbértékként egyaránt hivatkozhatók. A tervezőnek mindkét 

esetben meg kell adnia, hogy az adott művelet végrehajtását (balérték esetén írás, jobbérték 

esetén olvasás) a regisztertömb melyik interfészén keresztül szeretné végrehajtani. Az egyes 

interfészeket betűkkel azonosítjuk. A regisztertömbök használatára a 3-10. ábra mutat példát. 

Az ábra jobb alsó részén a példaként adott kifejezések által leírt architektúra látható. 

 

3-10. ábra – Példák regisztertömbök használatára. 

Operátor-kifejezések ugyancsak előfordulhatnak bal- és jobbértékként. Egy operátor 

kifejezés mindig tartalmazza az operátor azonosítóját, a hivatkozott terminál azonosítóját és 
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opcionálisan tartalmazhat egy paraméterlistát. Az operátorok használatára a 3-11. ábra mutat 

példát. Az ábra jobb alsó részén a példaként adott kifejezések által leírt architektúra látható. 

 

3-11. ábra – Példák operátorok használatára. 

Az AMDL konstans literálisok logikai vektorokat reprezentálnak, amelyek bináris, 

hexadecimális és decimális (előjel nélküli és előjeles, kettes komplemens kódú) formátumban 

adhatók meg. A konstansok használatára a 3-12. ábra mutat példát. 

 

3-12. ábra – Példák konstansok használatára. 

Értékadás utasítás. Az AMDL értékadásainak végrehajtása két fázisból áll: 

 előkészítés: Az értékadás megvalósításához szükséges adatkapcsolatok kiépítése. 

Adatkapcsolatnak nevezem egy AMDL erőforrás kimeneti termináljának és egy másik 

AMDL erőforrás bemeneti termináljának összekapcsolását. Az adatkapcsolatok kiépí-

tését a vezérlő állapotgép végzi el azáltal, hogy meghatározza a két terminál közötti 

útválasztó erőforrások, vagyis a multiplexerek vezérlő jeleinek értékeit. Ennek hatásá-

ra a multiplexerek kimenetei megváltoznak, amely változás az aszinkron kimenetűnek 

tekintett regisztertömbök és aritmetikai-logikai egységek kimenetének változását idézi 

elő. A változásoknak a műveletvégző egységben végbemenő láncolata stabil állapot-

hoz vezet, ha a leírt rendszer nem tartalmaz kombinációs hurkot. A 3-13. ábra egy 

számláló AMDL modelljét és az általa definiált architektúrát mutatja. A 17. kódsorban 

látható, kiemelt értékadás előkészítés fázisában a vezérlő egység az M1 és M2 multi-

plexerek segítségével felépíti a zöld színnel jelölt adatkapcsolatokat, előkészítve ezzel 

az acc regiszter értékének felülírását az összeadó által előállított új értékkel. A kifeje-

zések előkészítési fázisa tehát tulajdonképpen nem más, mint a modellezett áramkör 

multiplexereinek megfelelő átkapcsolása a kifejezés által leírt adatkapcsolatok létreho-

zása céljából. 
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3-13. ábra – Értékadás előkészítési fázisának szemléltetése (FSM: Finite State Machine). 

 visszaírás: az értékadás jobb oldalán előálló eredményvektort a bal oldal által hivat-

kozott regiszterbe vagy regisztertömbbe írjuk. Ha a bal oldalon nem regiszter vagy re-

gisztertömb áll, akkor a visszaírásnak nincs hatása. 

Feltételes utasítás. Az AMDL feltételes utasítása a magas szintű programozási nyel-

vekben és a HDL-ekben megszokottakkal megegyezően működik. Szintaxisát tekintve a 

VHDL if-elsif-else szerkezetéhez hasonló. A feltétel mezők kifejezései a műveletvégző egy-

ség állapotjeleit, valamint a külvilág felől érkező vezérlő bemeneteket reprezentálják. A felté-

teles utasítás használatára a 3-13. ábra 14-18. kódsora mutat példát. 

Ciklus utasítás. Az AMDL ciklus a benne foglalt utasítások ismétlődő végrehajtását 

jelenti. Csak egyféle megvalósítása, a kilépési/bentmaradási feltétel nélküli végtelen ciklus 

jelenik meg nyelvi eszközként, a ciklusból való kilépés vezérlésátadó utasításokkal lehetsé-

ges: 

 break: A vezérlés átadása a ciklus utáni első utasításnak. 

 continue: A ciklustörzs végrehajtásának felfüggesztése, a vezérlés átadása a ciklus-

törzs első utasításának. 

Megjegyzendő, hogy bár a HDL-ekben is létezik ciklus utasítás, annak jelentése lé-

nyegesen eltér az AMDL ciklus utasításáétól; a HDL szimulátorokban a ciklustörzs utasításai 

egy szimulációs cikluson belül hajtódnak végre, a szintézis szoftverek pedig ezeket a ciklus 

utasításokat statikusan értékelik ki, ami azt jelenti, hogy az ezeket a nyelvi szerkezeteket 

megvalósító áramköri részletek olyan kombinációs hálózatok, amelyek a ciklustörzs többszöri 

végrehajtásának kumulált eredményét valósítják meg egyetlen órajelcikluson belül. Az 

AMDL ciklus utasítása azonban a ciklustörzs egymást követő utasításaihoz egyedi vezérlési 

állapotokat rendel, ami azt jelenti, hogy egy három értékadást tartalmazó ciklustörzs n-szeri 

végrehajtása 3×n órajelciklust igényel. A ciklus utasítás használatára a 3-13. ábra 13-19. kód-

sora mutat példát. 

A concurrent utasításblokk a párhuzamosság kifejezésének egyik eszköze az 

AMDL-ben. A concurrent utasításblokkon belül lévő utasítások párhuzamosan hajtódnak 

végre, ami úgy valósul meg, hogy a blokkon belüli értékadásoknak a visszaírása csak azután 



 RENDSZERSZINTŰ SZINTÉZIS MÓDSZER AUTOMATIZÁLT RTL TERVEZÉSHEZ 37 

 

 

megy végbe, hogy az összes értékadás előkészítése véget ért. A blokkon belüli értékadások 

előkészítése egymás után – de egyazon órajelcikluson belül – történik, ezért ha egy értékadás 

olyan adatkapcsolatot épít ki, amely ellentmond bármely, a concurrent blokkban előtte sze-

replő értékadás által kiépítettnek, akkor a korábbi értékadás előkészítése nem érvényesül. A 

concurrent blokkon belüli értékadások között tehát a később szereplőknek magasabb a priori-

tása. Ez a jelenség az egyazon sorrendi utasításblokkon belüli, egyazon signal/port típusú 

értékhordozóra vonatkozó VHDL értékadásoknál is megfigyelhető. A concurrent utasítás-

blokk használatára a 3-8. ábra 18-23. és 27-31. kódsora mutat példát. 

A structure utasításblokk a concurrent utasításblokkhoz hasonlóan működik, azzal a 

különbséggel, hogy a structure utasításblokkon belüli értékadások visszaírása nem történik 

meg. A structure utasításblokk olyan adatkapcsolatok „kézi” kiépítésére használható, amelye-

ket a blokkot követő utasítássorozat nem, vagy csak kis mértékben változtat meg. A structure 

utasításblokk használatára a 3-8. ábra 15. és a 3-13. ábra 10-12. kódsora mutat példát. 

Vezérlő utasítások. A ciklus utasítás kiegészítő utasításain, a magas szintű programo-

zási nyelvekben megszokott break és continue utasításokon kívül további három vezérlő uta-

sítás, a stop, a wait(<n>) és a redirect to <címke> utasítások használhatók a végrehajtás me-

netének pontos leírására: 

 stop: Leállítja a végrehajtást. A modellezett rendszer szempontjából a végrehajtás effé-

le leállítása azt jelenti, hogy az csak újraindítással (reset) helyezhető újra üzembe. 

 wait(<n>): n db órajelciklust iktat be a végrehajtásba, amely alatt a vezérlő állapotgép 

nem végez műveleteket. Ez alatt az idő alatt a szinkron operátorok és az aszinkron 

módon hívott többciklusú operátorok tovább működhetnek. 

 redirect to <címke>: A vezérlés átadása az utasításban megadott címkével ellátott uta-

sításnak (a magas szintű programozási nyelvek GOTO utasításának megfelelője). 

A pipeline tervezési egység végrehajtása. A pipeline tervezési egység egy machine 

tervezési egységhez rendelendő hozzá, amely a pipeline indítását/leállítását végzi a vezérlő 

bemenetek és az állapotjelek alapján. Az ehhez kapcsolódó nyelvi elemek az <azonosí-

tó>.start és az <azonosító>.stop utasítások, ahol az <azonosító> a vezérelni kívánt pipeline 

egység neve. Egy machine egységhez tetszőleges számú pipeline hozzárendelhető. A pipeline 

maga a concurrent blokkal megegyező értelmű stage blokkokból áll. Az 1.1. altézisben java-

solt makrocella-modell utasításfolyam feldolgozó architektúra-elemének pontos modellezése 

céljából az AMDL pipeline tervezési egysége alkalmas a modellezett rendszer műveletvégző 

egységében bekövetkező kivételes események egyedi kezelésére. E kivételek kezelése a mak-

rocella-modellben ismertetett bypass-mechanizmus közvetlen megvalósítása a következő 

nyelvi eszközökkel: 

 observer blokk: Az observer blokk egy speciális feltételes utasításokból álló nyelvi 

szerkezet, amely a rendszer állapotának folyamatos megfigyelését végzi. A feltételes 

utasítások annyiban egyediek, hogy bennük az egyes feltételekhez csupán egyetlen 

utasítás, az ún. bypass hívás tartozik, amely definiálja, hogy az adott feltételrendszer 

fennállása esetén melyik bypass blokkban folytatódjon a végrehajtás. Az observer 

blokkban megadott feltételes utasítások között a később szereplőknek magasabb a pri-

oritásuk. 

 bypass blokk(ok): A bypass blokk a pipeline egység erőforrásainak sorrendi vezérlé-

sét biztosító nyelvi szerkezet. A kivételes esemény lekezelése után a pipeline újraindí-

tása a return utasítással lehetséges. A return utasítás hiányában a végrehajtás leáll, a 

rendszer csak reset segítségével helyezhető újra üzembe. 
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3-14. ábra – Előjel nélküli, háromfokozatú szorzó áramkör AMDL modellje. 

A 3-14. ábra egy előjel nélküli, háromfokozatú szorzó egység AMDL modellje. Bár az 

utasításfolyam feldolgozó architektúra-elem és az AMDL pipeline tervezési egység elsődleges 

alkalmazási területét a tárolt programú processzorok képezik, a példából látható, hogy alkal-

mazhatóságuk nem korlátozódik az ilyen típusú rendszerekre. 

Az ISA tervezési egység. Az ISA tervezési egység a tárolt programú mikroprocesszo-

rokhoz tartozó kiegészítő jellegű modellrészlet, amelynek célja azoknak, az utasításkészlet-

architektúrát érintő tulajdonságoknak a leírása, amelyek elengedhetetlenek egy a 

mikroprocesszorhoz tartozó, alapvető assembler fordító vagy annak automatizált generálását 

végző szoftver kifejlesztéséhez. A funkcionális tervezési egységekhez hasonlóan az ISA egy-

ség is két részből áll: 

 fejléc: definiálja 

o az utasításmemória címbuszának szélességét 

o az utasításmemória szószélességét 

o az operációs kód méretét 

 vezérlésimező-definíciós rész: definiálja az egyes gépi utasítások 

o mnemonikját 

o operációs kódját 

o vezérlési mezőit 

A 3-15. ábra egy ISA tervezési egységre mutat példát. 
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3-15. ábra – Az ISA tervezési egység használata. 

3.4 A makrocella-modell és az AMDL nyelv értékelése 

Az AMDL és az arra épülő teljes tervezési módszer kifejlesztését a hasonló célú, már 

létező módszereknek a 2.3 pontban részletezett nehézségei és korlátozásai motiválták. Az 

alábbi pont összefoglalja, hogy az AMDL, mint modellezési módszer miként oldja meg, illet-

ve teszi kezelhetőbbé a digitális rendszermodellezés e speciális területének bizonyos problé-

máit és rávilágít a megközelítés hátrányaira is a már létező megoldásokhoz képest. 

3.4.1 Az AMDL összevetése a BSV-vel 

A specifikáció által definiált algoritmikus tartalom a BSV modellekben – az egyedi 

nyelvi eszköztár miatt – nehezen azonosítható, ami a felmerülő funkcionális hibák felderítését 

és az optimalizációt egyaránt megnehezíti. Nyelvi eszközeit tekintve az AMDL elég közel áll 

egy magas szintű programozási nyelvhez, így az eredeti algoritmikus tartalom könnyen be-

azonosítható. A programozási nyelvekhez való hasonlóság szélsőséges esetben azt is lehetővé 

teheti, hogy a természetes nyelven, vagy valamilyen matematikai formalizmussal adott speci-

fikációból – a magas szintű programozási nyelvű reprezentációt kihagyva – közvetlenül 

AMDL modell készüljön. Ez a megoldás – bár csak kevésbé összetett rendszerek esetén al-

kalmazható – a hibalehetőségek számát és a fejlesztési időt egyaránt csökkenti. 

A BSV-alapú modellezés egyik alapgondolata, hogy a tervezőnek csupán a nyelv szi-

mulációs szemantikáját kell ismernie, az egyes nyelvi szerkezetekből szintetizált áramkör 

részleteit nem. Magas fokú optimalizáltságot igénylő rendszerek esetén pusztán a modellező 

nyelv szimulációs szemantikájának ismerete nem elegendő. A tervezett áramkör végleges 

finomszerkezetére (vezérlő egység állapotai, vezérlő jelek, adatutakat felépítő aritmetikai-

logikai egységek számossága és összekapcsolásuk jellege) vonatkozó információ hiánya az 

előzetes szintézist követő optimalizációs lépéseket nehezítheti. Az AMDL-alapú modellezés 

alapötlete a BSV-re jellemzővel éppen ellentétes; az AMDL szintézis szemantika nemcsak a 

funkcionalitást, hanem a leendő áramkör pontos szerkezetét is tükrözi. A nyelvi szerkezetek-

nek a tervező által ismert és a modellezésre használt jelentéstana (a nyelv ún. programozói 

nézete) a lehető legkevesebb részletet rejti el a tervező elől, minimalizálva, vagy ideális eset-

ben teljesen szükségtelenné téve a generált RTL modell utólagos finomítását, amely BSV 

esetén a gyakorlatban sokszor elkerülhetetlen [24]. 

Az AMDL-nek a modellezett rendszer szerkezetére vonatkozó részletessége hátrányt 

jelent a BSV-vel szemben a fejlesztési idő szempontjából. Bonyolult, nagyfokú párhuzamos-

ságot megkövetelő alkalmazásokban (pl. tárolt programú, pipeline mikroprocesszorok) az 

AMDL modell elkészítése időigényesebb. 

A BSV alapvető szemantikai eleme, az elemi szabály különösen hatékonyan alkal-

mazható lazán csatolt pipeline fokozatok együttműködésének a modellezésére. Az ilyen rend-

szerek leírása a fokozatok közötti adatcsere időzítésének összetettsége miatt bonyolult.  



 RENDSZERSZINTŰ SZINTÉZIS MÓDSZER AUTOMATIZÁLT RTL TERVEZÉSHEZ 40 

 

 

A BSV nyelvi eszközei lehetővé teszik, hogy a tervezőnek az adatcserék mechanizmusával 

egyáltalán ne kelljen foglalkoznia, miközben a fokozatok által végzett műveleteket megfo-

galmazza. Az AMDL célarchitektúra-modelljei között megtalálhatók ugyan a pipeline műve-

letvégzés leírására alkalmas architektúra-elemek (adatfolyam-feldolgozó, utasításfolyam-

feldolgozó), de ezek csak szorosan csatolt, minden órajelciklusban új eredményt előállító pi-

peline-t írnak le. A lazán csatolt pipeline fokozatok a többciklusú operátorok segítségével 

leírhatók AMDL-ben is, de ez a megközelítés a BSV-vel szemben kevésbé átlátható és nem 

automatizált. 

3.4.2 Az AMDL összevetése az ADL-ekkel 

Az ADL modellből automatizált úton előállított RTL modellek minősége általában 

elmarad a kézi úton előállított RTL modellekből szintetizáltakétól [34, 35]. A gyakorlatban az 

automatizáltan generált RTL reprezentációt csak kisebb-nagyobb kézi módosítások után hasz-

nálják végleges implementációra [25, 31, 36]. Az AMDL nyelvi eszközök elsődleges célja az 

automatizált szintézis hatékonyságának maximalizálása. Ebből adódóan az AMDL modellből 

a 3. tézisben bemutatott szintézis eljárás által előállított VHDL modell ugyancsak szintézisre 

optimalizált. A kimeneti modell kiegészítésére csak olyan esetekben van szükség, amikor az 

AMDL modell operátorainak RTL megfelelői nem állnak rendelkezésre cellakönyvtári elem-

ként. Azonban ezek a kiegészítések nem a kimeneti modell minőségét javítják, hanem magát a 

funkcionalitást teszik teljessé. 

Az ADL-ek specifikusan a tárolt programú mikroprocesszorok modellezésére haszná-

latosak, alkalmazási területük tehát korlátozott. Az 1.1. altézisben bemutatott célarchitektúra 

modell nemcsak tárolt programú, hanem tetszőleges adatfeldolgozó rendszer modellezését 

teszi lehetővé. Az ADL-ek célarchitektúra modelljeinek korlátozottsága előnyt jelent, ha ez a 

célarchitektúra-modell jól illeszkedik a specifikáció igényeihez. A sok részletet definiáló cél-

architektúra-modellen alapuló szintézis hatékonyabb, hiszen az előre definiált áramköri rész-

letek nagymértékben, akár kapu- vagy áramköri szinten is optimalizáltak lehetnek. 

Az ADL-ek célarchitektúra modelljének tárolt programú jellege jelentős előnyt jelent 

az AMDL-alapú módszerrel szemben, ha nemcsak hardvermodell generálására, hanem a tárolt 

programú mikroprocesszorok esetén elengedhetetlen szoftver eszközök automatizált előállítá-

sára is szükség van. Az AMDL csak olyan információ leírására alkalmas, amely csupán a leg-

alapvetőbb assembler fordító automatizált generálását teszi lehetővé (ISA tervezési egység). 

3.4.3 Az AMDL összevetése a C-alapú HLS módszerekkel 

A C-alapú HLS módszerek elsődleges gyakorlati problémája, hogy a tervező nehezen 

tudja befolyásolni a leírt funkcionalitást megvalósító mikroarchitektúra pontos szerkezetét 

[44]. Az AMDL nyelv – kifejezetten ennek a problémának a megoldása céljából – olyan kife-

jezéseket tartalmaz, amelyek a mikroarchitektúrát a klasszikus RTL modellekre jellemző rész-

letességgel írják le. 

Az AMDL részletgazdagsága hátrányt jelent a fejlesztési idő szempontjából bármely 

C-alapú HLS módszerrel szemben. Egy összetett algoritmus leírása értelemszerűen gyorsabb, 

ha az azt megvalósító mikroarchitektúra szerkezetével a tervezőnek nem kell foglalkoznia. 

Az AMDL e hátránya különösen azokban az esetekben hangsúlyos, amikor a specifikációban 

foglalt funkcionalitás jól illeszkedik a HLS módszerek elsődleges alkalmazási területére, a 

DSP algoritmusokra jellemző számítási modellhez, amely hatékonyan megvalósítható lazán 

csatolt pipeline fokozatokból és köztük FIFO-jellegű ideiglenes tároló elemekből álló rend-

szerekkel. 
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4. fejezet – AMDL-alapú áramkörszintézis 

A 3. fejezetben tárgyalt tézisek újfajta megközelítést képviselnek a makrocellák RTL 

modellezésében, azonban egy ilyen, az elvonatkoztatás fokát tekintve szűk hatáskörű model-

lezési módszer önmagában legfeljebb csak a leírt rendszer viselkedésének és/vagy szerkezeté-

nek jobb megértését segíti elő. A termék előállításának folyamatában való felhasználáshoz, a 

2-2. ábrán látható tervezési folyamatba való integrálhatósághoz olyan eljárásokra is szükség 

van, amelyek a javasolt formális nyelvű modellből automatizáltan állítanak elő másfajta, a 

már létező, alacsonyabb elvonatkoztatású eszközökkel feldolgozható reprezentációkat. Érte-

kezésem második felében egy ilyen eljárás elvi alapjait mutatom be. 

4.1 Az AMDL-alapú hardvertervezés folyamata 

2. tézis. Kidolgoztam egy új módszert az adatfeldolgozó rendszerek tervezésére, amellyel az 

automatizált RTL szintézisre alkalmas hardvermodell a hagyományos kézi RTL tervezésnél 

hatékonyabban állítható elő. A két lépésből álló tervezési folyamat első lépése egy algoritmi-

kus környezetben, kézi úton végzett tervezés, amelyhez a nyelvi eszközöket az AMDL biztosítja, 

és eredménye egy ARTL modell. A második lépés az ARTL modell automatizált előszintézise 

RTL modellé. [S1, S2, S3, S4, S8, S9] 

A magas szintű programozási nyelveken alapuló HLS – a 2.3.3.3 pontban részletezett 

hátrányai ellenére – fejlesztési idő szempontjából bizonyos alkalmazási területeken sikeres 

tervezési módszernek bizonyult (4-1. ábra: a). Ennek oka, hogy a funkcionalitást algoritmikus 

nyelvi eszközökkel írjuk le, így a modellek kifejlesztése, módosítása és verifikációja is gyors 

folyamat. Továbbá a hardvermodell létrehozásának lépései automatizáltak, ami ugyancsak a 

fejlesztési idő csökkenését jelenti. Ez utóbbi előny egyben a HLS módszer hátrányát is jelenti, 

ha a tervezés során nem a fejlesztésre fordított idő, hanem a kapott áramkör optimalizáltságá-

nak mértéke az elsődleges szempont. A teljesen automatizált hardvergenerálás nem teszi lehe-

tővé, hogy a tervező részletesen leírja a kívánt mikroarchitektúrát. Bonyolult, belső adattároló 

struktúrákat és visszacsatolásokat tartalmazó pipeline adatfeldolgozó egységek (pl. tárolt 

programú célprocesszorok) esetén a HLS kevésbé hatékony, az így létrehozott RTL modellből 

hagyományos RTL szintézissel előállított kapuszintű modellek erőforrásigénye és/vagy szá-

mítási teljesítménye általában elmarad a kézi úton előállított RTL modellből szintetizált 

áramkörökétől [24, 25, 31, 34, 41]. Ennek következményeként az ilyen rendszerek tervezése 

során az algoritmusszintű leírásból a szintetizálható RTL modell előállítása ma még kézi úton 

történik (4-1. ábra: b). 
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4-1. ábra – Az AMDL-alapú tervezési módszer. 

Az AMDL-alapú tervezési módszer az által képez középutat a HLS és a klasszikus 

HDL-alapú RTL tervezés – egyúttal a kedvező fejlesztési idő és a szerkezet lehető legrészle-

tesebb leírása – között, hogy 

 a folyamat hatékonyságának növelése céljából jól átlátható, a HLS módszerek által al-

kalmazottakhoz hasonló, algoritmikus nyelvi eszközöket biztosít. 

 az elsődleges RTL tervezési részfeladatokat – mint az erőforrás-allokáció, ütemezés és 

vezérlési állapot-erőforrás összerendelés – nem automatizálja. Megköveteli, hogy a 

modellezett rendszer tulajdonságait leginkább befolyásoló, intuitív döntéseket a terve-

ző hozza meg. 

 automatizálja a másodlagos RTL tervezési részfeladatokat. 

Az AMDL-t front-end nyelvként felhasználó tervezési folyamatban a végleges, auto-

matizált RTL szintézis bemeneteként felhasználható RTL modell előállítása két lépésben tör-

ténik (4-1. ábra: c): 

1) Elsődleges RTL tervezési részfeladatok elvégzése ARTL szinten AMDL segítségével: 

 Erőforrás-allokáció. A hagyományos RTL modellhez hasonlóan az AMDL 

modell is tartalmazza a tervezett áramkör erőforrásait (4-2. ábra: a/1) és az utasí-

tásokat felépítő kifejezések explicit módon tartalmazzák az erőforrások össze-

köttetéseire vonatkozó információt (4-2. ábra: a/2). 

 Ütemezés. Rendelkezésre állnak benne a strukturált programozás elemei (utasí-

tássorozat, elágazás, ciklus; 4-2. ábra: b), valamint egyéb, ütemezéssel kapcsola-

tos szemantikai elemek (pl. concurrent utasításblokk). 

 Vezérlési állapot-erőforrás összerendelés. Az utasításokat felépítő kifejezések 

a tervezett architektúra konkrét erőforrás-példányaira hivatkoznak (4-2. ábra: c). 
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4-2. ábra – Elsődleges RTL tervezési részfeladatok elvégzése AMDL-ben. 

2) Másodlagos RTL tervezési részfeladatok elvégzése automatizált úton ARTL-alapú 

előszintézissel. A tervezési módszer nem írja elő, hogy az előszintézis milyen mód-

szerrel történhet. Ennek okai a következők: 

 A másodlagos részfeladatok olyan áramköri részletekre vonatkoznak, amelyek 

modellezése már RTL szinten is a megvalósítás alapjául szolgáló technológia 

ismeretét igényli. Az ARTL elvonatkoztatás és az AMDL nyelv segítségével a 

klasszikus, HDL-alapú RTL tervezéshez képest élesebben szétválaszthatók a 

technológiafüggetlen és technológia-specifikus részletek9. Különböző előszinté-

zis algoritmusokat alkalmazva egyazon AMDL modellből más-más technológiá-

ra optimalizált kimeneti RTL modellek állíthatók elő. A 3. és 4. tézisben bemu-

tatott szintézis eljárás az AMDL előszintézisnek egy olyan lehetséges implemen-

tációja, amely ASIC és FPGA technológián egyaránt jól használható. 

 A másodlagos részfeladatok azokra a tervezői döntésekre vonatkoznak, amelye-

ket a gyakorlatban a tervezői csoportok közös szabályrendszerei, konvenciói ha-

tároznak meg. Az ilyen konvenciók betartására a megbízhatóság növelése és az 

esetleges hibaokok felderítésének megkönnyítése céljából van szükség. Az 

előszintézis algoritmusokat tehát úgy kell elkészíteni, hogy az általuk generált 

kimeneti modellek az egyedi kódolási konvencióknak megfeleljenek. 

 A műveletvégző egység adatmanipuláló erőforrásainak (aritmetikai, logikai egy-

ségek) tervezése az AMDL-alapú megközelítésben kétféle úton lehetséges. (i) 

Általános esetben ezek az erőforrások jól körülhatárolt, generikus formában leír-

ható funkciót látnak el, így RTL modelljük egy előre definiált modellkönyvtár-

                                                 
9 Ez nem jelenti azt, hogy az AMDL modell minden esetben teljesen technológiafüggetlen, hiszen az 

erőforrás-megosztási stratégia – amely önmagában is erősen technológiafüggő lehet – továbbra is az AMDL 

tervező feladata. 
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ból kiválasztható, amely ugyancsak erősen technológia-specifikus lehet. 

(ii) Nagyfokú optimalizáltságot igénylő, vagy alkalmazás-specifikus rendszerek 

esetén indokolt lehet ezeknek az erőforrásoknak az egyedi tervezése. Ilyenkor a 

kézi úton előállított RTL modellrészletek a kimenetként előálló teljes RTL mo-

dellbe szintén kézi úton építendők be. 

A 4-3. ábra a 2-2. ábra vonatkozó részletének kiemelésével mutatja be az ARTL elvo-

natkoztatás és az AMDL nyelv integrációját a makrocellák és almoduljaik klasszikus tervezési 

folyamatába. 

 
4-3. ábra – Az AMDL-alapú tervezési módszer lépései. 

4.1.1 A tesztrendszerek leírása 

A javasolt tervezési módszer kidolgozása során számos tesztrendszer kifejlesztésére 

került sor. A tesztrendszerek AMDL modelljének elkészítése minden esetben algoritmikus 

és/vagy utasításkészlet specifikációk alapján történt. Értekezésemben e tesztrendszerek közül 

azt a nyolc reprezentatív példát mutatom be részletesen, amelyek már teljes egészében az ér-

tekezésben tárgyalt módszerrel készültek, így a fejlesztés során nyert tapasztalatok felhasz-

nálhatók magának a tervezési megközelítésnek a minősítésére. Összetettségüket és funkcióju-

kat tekintve a bemutatott tesztrendszerek a javasolt tervezési módszer lehetséges alkalmazása-

inak széles skáláját fedik le. A funkcionális és architekturális részletek bemutatásának célja, 

hogy felmérhetővé tegye az AMDL modellező nyelvnek és az arra épülő tervezési módszer-

nek a hatékonyságát a fejlesztési időre és a kódbázisok méretére vonatkozó adatok alapján, 

valamint a 4. tézisben bemutatott VHDL implementációs sémák minőségét az ott közölt, au-

tomatizált RTL szintézis során kapott eredmények ismeretében. 

MULT: Előjel nélküli szorzás megvalósítása Shift&Add algoritmussal. A rendszer 32-

bites operandusok fogadására képes, az eredmény 64-bites. Hand-shake kommunikációt való-
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sít meg a beágyazó környezettel, így többciklusú operátorként felhasználható más AMDL 

modellekben. A teljes AMDL modell a 3-8. ábrán, az RTL kapcsolási séma a D függelék  

1. ábráján látható. 

PIEZO: Alkalmazás-specifikus digitális előfeldolgozó egység piezorezisztív elvű 

MEMS nyomásérzékelőkhöz. A MEMS struktúra sémája, az analóg és digitális kiolvasó 

rendszer felépítése és a digitális előfeldolgozó egység által megvalósított algoritmus specifi-

kációja a 4-4. ábrán látható. 

 

4-4. ábra – A PIEZO példarendszer áramköri környezetének felépítése. 

A 4-4. ábra jelölései a következők: 

 F: a konzol végén ható erő. 

 E: a konzol anyagának rugalmassági modulusa. 

 a: a konzol szélessége. 

 b: a konzol vastagsága. 

 l: a konzol hossza. 

 π: a konzol anyagának piezorezisztív együtthatója. 

 A: a kiolvasó erősítő DC erősítése. 

 VT: az analóg fokozat és az A/D-átalakító tápfeszültsége. 

 Vref: az A/D-átalakító referenciafeszültsége. 

 Vout,d: az A/D-átalakító kimenetén megjelenő logikai vektor. 

 n: az A/D-átalakító felbontása. 

A rendszer konfigurálható, a fenti paraméterek futásidőben, SPI (Serial Peripheral In-

terfész) interfészen keresztül programozhatók, a számábrázolás pontossága pedig szintézis 

paraméter. Az áramkör RTL kapcsolási sémája a D függelék 2. ábráján látható. 

FIR_SPI_4CH: 4-csatornás véges impulzusválaszú szűrő (Finite Impulse Response, 

FIR). A szűrés iteratív algoritmus alapján történik, a mikroarchitektúra erőforrásigényre opti-

malizált, egyetlen 32×32-bites szorzó egységet igénylő megoldás. Az egyes csatornák rendje 

futásidőben konfigurálható (maximális rend: 255). A számábrázolás 32-bites, kettes komple-

mens kódolású fixpontos, pontossága 2-20. Az egyes szűrők rendje és együtthatói SPI interfé-

szen keresztül konfigurálhatók. Az áramkör RTL kapcsolási sémája a D függelék 4. ábráján 

látható. 
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TAYLOR: Aritmetikai egység az exponenciális, természetes alapú logaritmus és szi-

nusz függvények helyettesítési értékeinek kiszámítására Taylor-polinomos közelítéssel. Az 

egyes részfunkciók jellemzőit a 4-1. táblázat foglalja össze. 

4-1. táblázat – A TAYLOR tesztrendszer tulajdonságai. 

Függvény Értelmezési tartomány 
Az alkalmazott Taylor-polinom tulajdonságai 

bázispont fokszám 

exp 

[-13,0 ; -8,5) -11,0 

9 [-8,5 ; -3,56) -7,0 

[-3,56 ; 1.0) -1,5 

ln 

[0,036 ; 0,062) 0,05 

1 
[0,062 ; 0,1) 0,08 

[0,1 ; 0,16) 0,13 

[0,16 ; 0,24) 0,2 

[0,24 ; 1,79) 1,0 9 

[1,79 ; 2,3) 2,3 

1 
[2,3 ; 3,17) 3,17 

[3,17 ; 4,65) 4,65 

[4,65 ; 7,3) 5,8 

sin 

[0,0 ; 1,566) 0,0 

9 [1,566 ; 4,707) 3,14 

[4,707 ; 6,28) 6,28 

A legalkalmasabb Taylor-polinomot a rendszer az argumentum alapján automatikusan 

határozza meg. Az áramkör RTL kapcsolási sémája a D függelék 3. ábráján látható. 

FFT: Generikus gyors-Fourier (Fast Fourier Transform, FFT) aritmetikai egység, 

amelynek pontszáma szintézis paraméter. A megvalósított algoritmus: Cooley-Tukey 

Radix-2. A mintasor bevitele és a transzformált vektor kiolvasása FIFO interfészeken keresz-

tül történik, amelyek aszinkron órajeltartományok határfelületeként is használhatók. A beme-

neti mintasor természetes sorrendű, a bit-reverse mintaátrendezés automatikus. A számábrázo-

lás 32-bites kettes komplemens kódolású fixpontos, pontossága 2-20. Az áramkör RTL kapcso-

lási sémája a D függelék 6. ábráján látható. 

MINKOWSKI: Tetszőleges dimenziószámú vektorok Minkowski-távolságának kiszá-

mítására alkalmas aritmetikai egység. A megvalósított algoritmus az (1) egyenlet által defini-

ált összefüggést valósítja meg. 

𝑑𝑖𝑗 = √∑ 𝑤𝑘
𝑟 ∙ |𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘|

𝑟𝑝
𝑘=1

𝑟

, (1) 

ahol dij az xi és xj vektorok Minkowski-távolsága, p és r futásidőben konfigurálható 

paraméterek. Az r-edik gyök kiszámításának feladatát egy a Newton-iterációs algoritmust 

implementáló almodul látja el, amelyhez a szükséges osztás műveletet egy további, 

Shift&Subtract elvű iteratív osztó egység végzi. A Newton-iteráció leállási feltétele (az r-edik 

gyökvonás pontossága) bemenő paraméter, amely futási időben konfigurálható. A makrocellát 

interfésze alkalmassá teszi gyorsító áramkörként az ISP2 tesztrendszer műveletvégző egysé-

gébe való beépítésre. A számábrázolás 32-bites kettes komplemens kódolású fixpontos, pon-

tossága 2-20. Az áramkör RTL kapcsolási sémája a D függelék 5. ábráján látható. 

ISP1 (Instruction Stream Processor): 32-bites DSP mikroprocesszor. 3-címes RISC 

utasításkészlettel, 32 gépi utasítással. A műveletvégző egység 3-fokozatú pipeline szervezésű. 

Dedikált bemeneti és kimeneti FIFO interfészek állnak rendelkezésre adatfolyam jellegű al-
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kalmazásokhoz. A belső adattárolási feladatokat egy 32×32-bites általános célú regisztertömb 

látja el. A DSP ALU a 4-2. táblázat utasításait valósítja meg. 

4-2. táblázat – Az ISP1 tesztrendszer DSP utasításai. 

Utasítás neve Funkció 

ff2rf szó olvasása a bemeneti FIFO-ból 

rf2ff szó írása a kimeneti FIFO-ba 

wba akkumulátor átméretezése és visszaírása a regisztertömbbe 

mul acc = x ∙ y 

mula acc = acc + x ∙ y 

mulneg acc = -(x ∙ y) 

mulnega acc = acc – x ∙ y 

subsqr acc = (x – y)2 

A DSP utasítások eredményét egy 64-bites akkumulátor regiszter tárolja, amelynek 

pontossága 2-40. A mikroarchitektúra a vezérlési hazárdok hatásának minimalizálása céljából 

2-bites dinamikus elágazásbecslést valósít meg. A becslő 256 bejegyzést tároló ugrási előz-

ménytáblát (branch history table) tartalmaz. Az adathazárdok kiküszöbölésére a mikroarchi-

tektúra teljes körű adat-előrecsatolást (data forwarding) valósít meg. Az áramkör RTL kap-

csolási sémája a D függelék 7. ábráján látható. 

ISP2: A hardveres gyorsítás elvén alapuló alkalmazás-specifikus mikroprocesszor 

MIPS és SPARC-alapú, 64 gépi utasítást magában foglaló, 3-címes RISC utasításkészlettel. A 

műveletvégző egység 5-fokozatú pipeline szervezésű. A belső adattárolást egy 128×32-bites 

általános célú regisztertömb végzi. A függvényhívások hatékonyságának növelése céljából a 

mikroarchitektúra regiszterablak technikát alkalmaz. Az ablakméret 32, amelyből az első 8 a 

kiválasztott ablaktól függetlenül az első 8 fizikai regiszterre képződik le (globális változók 

implementálására). A regiszterablakok közötti átlapolás 8 regiszter, így függvényhívások imp-

lementálására 8 bemeneti, 8 lokális és 8 kimeneti regiszter áll rendelkezésre. A DSP ALU a  

4-3. táblázat utasításait valósítja meg. A DSP utasítások eredményét egy 64-bites akkumulátor 

regiszter tárolja, amelynek pontossága 2-40. 

4-3. táblázat – Az ISP2 tesztrendszer DSP utasításai. 

Utasítás neve Funkció 

ff2rf szó olvasása a bemeneti FIFO-ból 

rf2ff szó írása a kimeneti FIFO-ba 

wba akkumulátor átméretezése és visszaírása a regisztertömbbe 

a2ff akkumulátor írása a kimeneti FIFO-ba 

fx_mul acc = x ∙ y 

fx_ma acc = acc + x ∙ y 

fx_mn acc = -(x ∙ y) 

fx_mna acc = acc – x ∙ y 

fx_subsqr acc = (x – y)2 

fx_mulf acc = x ∙ FFin 

fx_maf acc = acc + x ∙ FFin 

fx_mnf acc = -(x ∙ FFin) 

fx_mnaf acc = acc – x ∙ FFin 

Dedikált bemeneti és kimeneti FIFO interfészek állnak rendelkezésre adatfolyam jel-

legű alkalmazásokhoz. A pipeline hazárdok kezelése az ISP1 tesztrendszernél tárgyaltakkal 

azonos (2-bites dinamikus elágazásbecslés, adat-előrecsatolás). A műveletvégző egység tar-

talmaz egy gyorsító áramkört, amelynek funkciója a kötött interfésznek köszönhetően rugal-

masan változtatható, szintézis paraméternek tekinthető. Az értekezésben tárgyalt megvalósí-

tásban a gyorsító áramkör egész és fixpontos osztás algoritmusokat valósít meg. A gyorsító 
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áramkör számábrázolása 32-bites, kettes komplemens kódolású fixpontos, pontossága 2-20. Az 

áramkör RTL kapcsolási sémája a D függelék 8. ábráján látható. 

4.1.2 Eredmények – Az AMDL-alapú tervezési módszer számszerű minősítése 

A javasolt tervezési módszer kulcsfontosságú ismérvei a következők: 

 Tömörség: Az AMDL algoritmikus jellege összetett funkciók leírását teszi lehetővé 

kevés kódsor segítségével. 

 Gyorsaság: Ugyancsak az algoritmikus jellegű front-end nyelvnek köszönhető, hogy a 

modellek kifejlesztése és karbantartása viszonylag gyors. 

 Részletgazdagság: Az egyedi nyelvi szerkezetek a mikroarchitektúra részletes model-

lezését teszik lehetővé. 

E tulajdonságok közül az utolsó az értekezésben bemutatott egyszerű példák alapján 

belátható, az első két tulajdonság pedig számszerűen is kifejezhető. Tömörség szempontjából 

az AMDL modell a belőle automatizált úton előállítható VHDL kódbázis méretével vethető 

össze. Ez ugyanis az a reprezentáció, amelyet az AMDL nyelv és az arra épülő tervezési mód-

szer hiányában – a klasszikus HDL-alapú tervezés során – kézi úton kellene előállítani. 

Az összehasonlítás elvégzése céljából a tesztrendszerek kétféle VHDL implementációjának 

kifejlesztésére került sor. E kétféle reprezentáció megfelel a 4. tézisben tárgyalt strukturális 

RTL és viselkedési RTL implementációs sémáknak, amelyek a javasolt tervezési módszer 

automatizált részének, az AMDL előszintézisnek két lehetséges kimeneti modelltípusát képvi-

selik. Az AMDL és VHDL modellekre vonatkozó, ismert fejlesztési idők közvetlenül össze-

vethetők, mivel a javasolt tervezési módszer szerint az AMDL előszintézis során az AMDL 

modellből a kimeneti VHDL modellek „gombnyomásra” állnak elő. A 3. tézisben javasolt 

szintézis eljárást a 4. tézisben bemutatott VHDL implementációs sémák felhasználásával 

megvalósító szoftver algoritmusai viszonylag egyszerűek, az AMDL nyelv részletességéből 

kifolyólag – a HLS algoritmusokkal ellentétben – nem igényelnek összetett optimalizációs 

eljárásokat. A szoftver prototípusainak fejlesztése és tesztelése során nyert tapasztalatok azt 

mutatják, hogy az előszintézis algoritmusok futásideje elhanyagolható részét képezi egy mak-

rocella teljes fejlesztési idejének. A 4-4. táblázat a vizsgált tesztrendszerek kifejlesztésének 

időtartamát és az egyes reprezentációk kódbázisának méretét foglalja össze. 

4-4. táblázat – Az AMDL és a VHDL összehasonlítása kódméret és fejlesztési idő alapján. 

Tesztrendszer 
Fejlesztési idő (óra) VHDL kódméret 

(kódsor) 
AMDL kódméret 

(AMDL + kézi VHDL kódsor) VHDL (kézi) AMDL 

MULT 3 0,3 100/180 40+0 

PIEZO 6 1,5 240/730 190+0 

FIR_SPI_4ch 20 6 390/730 210+0 

TAYLOR 10,2 3,4 430/720 300+0 

FFT 60-70 14,6 770/1300 440+0 

MINKOWSKI 17,7 4,2 430/620 420+0 

ISP1 280-300 50-60 600/2900 500+190 

ISP2 400-450 150-170 1900/3800 800+900 

A 4-4. táblázat kézi VHDL-re vonatkozó oszlopa a strukturális RTL és viselkedési 

RTL modellek együttes előállításának időtartamát tartalmazza. A VHDL kódméretre vonat-

kozó oszlop bejegyzéseinek első értéke a viselkedési RTL, második értéke a strukturális RTL 

modellre vonatkozik. Azokban az esetekben, amikor a tesztrendszer olyan egyedi operátoro-

kat tartalmaz, amelyek nem állnak rendelkezésre cellakönyvtári elemként10, az AMDL mo-

                                                 
10 Ezek az operátorok tipikusan a tárolt programú mikroprocesszoroknak az utasításkészletre jellemző 

dekóderei (pl. utasításdekóder, adat-előrecsatolás dekóder, elágazásbecslő dekóder stb.). 
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dellhez tartozó fejlesztési idő magában foglalja az ilyen egyedi operátorok VHDL modelljei-

nek elkészítéséhez szükséges időtartamokat is. A fejlesztési időkre vonatkozó számértékek 

nem tartalmazzák a modell teljes körű funkcionális verifikációjának időtartamát. 

A 4-4. táblázat alapján megállapítható, hogy AMDL nyelven a VHDL nyelvnél haté-

konyabban írhatóak le a hagyományos RTL modellek funkciói, ami – az automatizált AMDL 

előszintézis algoritmusok rendelkezésre állása esetén – a fejlesztési idő csökkenését eredmé-

nyezi. 

4.2 Implementációs séma-alapú modelltranszformáció 

3. tézis. Kifejlesztettem egy új általános transzformációs eljárást, amely lehetővé teszi egy 

modell két különböző formális nyelvű megfogalmazása közötti szisztematikus átalakítást. 

Az első lépés a forrásnyelv célarchitektúra-modelljére vonatkozó információ megfogalmazása 

a célnyelv eszközeivel. E lépés kimenete egy célnyelvű megvalósítási keret, amelyet a második 

transzformációs lépésben a forrásnyelvű modell egyedi funkcionalitására jellemző implemen-

tációs részletek célnyelvű megfelelőivel kiegészítve áll elő a teljes célnyelvű modell. A cél-

nyelvű megvalósítási keret és az ugyancsak célnyelvű funkcionális részletek leírására használt 

formális nyelvi szerkezetek összességére bevezettem az implementációs séma fogalmát. Ezen 

általános modelltranszformációs eljárást alkalmazva és az 1.1. altézisben bemutatott célar-

chitektúra-modellt felhasználva kidolgoztam az AMDL-VHDL modelltranszformációt. [S3, 

S4] 

A HLS módszerek és a HDL-alapú RTL szintézis eljárások alulról felfelé szerveződő 

(bottom-up) szintézist valósítanak meg, ami azt jelenti, hogy a forrásnyelv egyes elemi nyelvi 

szerkezeteihez hozzárendelhetők bizonyos áramköri struktúrák és azok célnyelvű implemen-

tációi, amelyek összessége alkotja a kimeneti modellt. A feltételes utasításokból multiplexe-

rek és prioritásos enkóderek, a ciklusokból kombinációs hálózatok (RTL szintézis) vagy álla-

potgépekkel kombinált, a ciklustörzs funkcionalitását implementáló műveletvégző egységek 

(HLS), az órajelre érzékenyített folyamatokból tároló elemek szintetizálódnak. Az általam 

javasolt szintézis eljárás ezzel ellentétben egy fentről lefelé szerveződő (top-down) folyamat, 

amelynek alapja egy előre definiált áramköri struktúra és időzítési modell, amely egységbe 

foglalja minden, ezzel a módszerrel szintetizált áramkör közös tulajdonságait. Ez a modell az 

1.1. altézisben megfogalmazott célarchitektúra modell. 

A célarchitektúra-modell célja tehát kettős; (i) támpontot nyújt a tervezőnek az AMDL 

modell elkészítése során az által, hogy definiálja az egyes tervezési egyed-típusok legfonto-

sabb szerkezeti és időzítési tulajdonságait. A célarchitektúra-modell és az AMDL nyelv kifej-

lesztése párhuzamosan történt, ezért nyilvánvaló hasonlóság van az egyes architektúra-elemek 

viselkedési modellje és az azok leírására kifejlesztett AMDL szemantikai elemek között11. 

Ily módon a célarchitektúra-modell egyúttal magának az AMDL-nek a legalapvetőbb szeman-

tikai részleteit is definiálja, amelyek ismerete elengedhetetlen a kívánt funkció pontos megfo-

galmazásához. Ezt a szemantikai információt nemcsak a tervező, hanem a célnyelvű modellt 

előállító modelltranszformációs eljárás is felhasználja. A célarchitektúra-modell másik célja 

tehát, hogy (ii) specifikálja a célnyelvű modell által megvalósítandó struktúrát és viselkedést, 

biztosítva ez által a bemeneti és kimeneti modell funkcionális egyezőségét. A célnyelvű mo-

dell az általam javasolt modelltranszformációs eljárás során két lépésben áll elő: 

1) Implementációs keret meghatározása. Definiáljuk azokat a célnyelvű konstrukció-

kat, amelyek a célarchitektúra-modellnek a rendszer konkrét funkciójától független 

                                                 
11 Ez leginkább az utasításfolyam feldolgozó architektúra elem 3-6. ábrán bemutatott viselkedési mo-

delljének és az AMDL pipeline tervezési egységnek a B függelék 8. ábráján kifejtett szimulációs szemantikájá-

nak hasonlóságán látható. 
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szerkezeti és viselkedési követelményeit valósítják meg. Speciálisan az AMDL → 

VHDL transzformációban ez azt jelenti, hogy meghatározzuk a kimeneti VHDL mo-

dell szerkezeti elemeit (állapotgépek, műveletvégző egységek, modellhierarchia) és az 

időzítési modellt megvalósító állapotgépek részleteit, vagyis a transzformáció alatt álló 

tervezési egység alapvető működési mechanizmusát megvalósító közös állapotokat és 

az állapotgépek közötti kommunikáció jeleit. 

2) Terv-specifikus modellrészletek meghatározása. Az első lépésben keletkezett meg-

valósítási keret önmagában még nem működőképes modell. Ezt a második lépésben ki 

kell egészítenünk azokkal a célnyelvű részletekkel, amelyek a konkrét rendszer funk-

cionalitását írják le. Az AMDL → VHDL transzformációban ezek a részletek az 

AMDL modellben használt RTL erőforrások VHDL implementációinak műveletvégző 

egységekbe való beépítését, valamint az AMDL utasítás- és utasításblokk-típusok 

szemantikáját megvalósító vezérlési állapotok állapotgépekbe való beiktatását jelentik. 

A javasolt modelltranszformációs eljárásban a forrás- és célnyelv nyelvi szerkezetei 

között egyértelmű leképezés adható meg. A célnyelv azon nyelvi szerkezeteinek összességét, 

amelyek részt vesznek a célarchitektúra-modell elemeinek és a forrásnyelv szemantikai ele-

meinek megvalósításában implementációs sémának nevezem. A 4-5. ábra a 3-14. ábrán bemu-

tatott pipeline szorzó egység példáján mutatja be az implementációs séma-alapú modelltransz-

formáció lépéseit. A magyarázathoz használt, ún. összevont strukturális RTL implementációs 

sémát a 4.3.2 pont tárgyalja részletesen. 

 

4-5. ábra – Az implementációs séma-alapú modelltranszformáció szemléltetése. 
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Az AMDL pipeline tervezési egységek esetén az összevont strukturális RTL imple-

mentációs keret a következő konstrukciókat foglalja magában: A burkoló szerepét betöltő 

machine tervezési egység (m1) és maga a pipeline tervezési egység (p1) egy-egy állapotgépből 

és egy-egy műveletvégző egységből áll, amelyek önálló VHDL blokk formájában valósulnak 

meg (4-5. ábra: a). Mindkét állapotgép közvetlenül vezérli a hozzá tartozó műveletvégző egy-

ségbeli elemeket és olvassa azok állapotát (4-5. ábra: b). m1 állapotgépe közvetlenül olvashatja 

p1 műveletvégző elemeinek állapotát is (4-5. ábra: c). A két műveletvégző egység között köz-

vetlen adatkapcsolat lehetséges, ezért belső jeleik a VHDL blokkokon kívül vannak deklarál-

va (4-5. ábra: d). A p1 pipeline elindítását/leállítását két dedikált, 1-bites jel végzi (start, 

stop, 4-5. ábra: e). Ezen kívül p1 vezérlő kimeneteit m1 állapotjelként olvashatja (pl. over-

flow, 4-5. ábra: f). Az itt felsorolt erőforrástípusokat és adatkapcsolatokat egy konkrét modell 

nem feltétlenül használja ki teljes mértékben. A fenti példában m1 nem végez adatfeldolgozást, 

csak vezérlést, így a hozzá tartozó műveletvégző egység üres, és a hozzá kapcsolódó jeltípu-

sok is kihasználatlanok (szaggatott vonallal jelölve). Az implementációs keret további fontos 

részleteket ír elő a reset mechanizmusra és a fázisjelsémára vonatkozóan, ezeket a 4. tézis 

kifejtésében mutatom be részletesen. 

Az implementációs keret csak olyan megvalósítási részleteket ír elő, amelyek minden, 

egyazon célarchitektúra-modellt alkalmazó AMDL modellre jellemzőek. A terv-specifikus 

modellrészletek az AMDL modell által leírt egyedi funkciók célnyelvű megvalósításának 

módját írják elő. Az elsődleges ilyen modellrészlet az RTL netlista, amely az AMDL modell 

erőforrás-deklarációs részében felsorolt erőforrások és összeköttetéseik elvont leírása  

(4-5. ábra: g). Az RTL netlista tartalmazza a szükséges útválasztó erőforrásokat is, amelyek 

az összevont strukturális RTL implementációs séma esetén egyszerű multiplexerek. Minden 

műveletvégző elem különálló, előre definiált, generikus VHDL blokként jelenik meg a kime-

neti modellben (4-5. ábra: h). Ugyancsak a terv-specifikus modellrészletek közé tartoznak az 

AMDL nyelvi szerkezeteinek szemantikáját (B függelék) megvalósító vezérlési állapotok, 

amelyek az implementációs keret által előkészített VHDL állapotgépbe beépülő kódrészletek 

(4-5. ábra: i). 

A javasolt modelltranszformációs eljárás a 2. tézisben bemutatott tervezési folyamat 

AMDL előszintézis lépésének egy lehetséges megvalósítása. Előnye, hogy széles körben, a 

kimeneti RTL modellekkel szemben támasztott követelményektől függetlenül alkalmazható. 

Az implementációs séma fogalmának bevezetése lehetővé teszi az előszintézis eljárás és a 

kimeneti modellek független tárgyalását, tervezését. A megvalósítás alapjául szolgáló techno-

lógia jellegzetességeinek, a tervezői csoport kódolási konvencióinak és stílusának figyelembe 

vétele nem az előszintézis algoritmusoknak, hanem magának az implementációs sémának a 

feladatköre. Így kifejleszthető az adott körülményekre optimális kimeneti modell az annak 

automatizált előállítására képes eljárás implementálásának szükségessége nélkül (lásd 4. té-

zis). 
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4.3 VHDL implementációs sémák és minősítésük 

4. tézis. Kidolgoztam két VHDL implementációs sémát és bizonyítottam, hogy mindkettő al-

kalmas automatizált RTL szintézisre, de a szintetizált áramkörök erőforrás-felhasználása és 

időzítési tulajdonságai tekintetében eltérnek. Javaslatot tettem a kidolgozott implementációs 

sémák alkalmazási területeire. Bizonyítottam, hogy az implementációs sémák kimeneti mo-

dellgenerálásban való felhasználása az AMDL-alapú hardvertervezés során a tervezési tér 

jelentős bővülését eredményezi a szakirodalomban ismert hasonló módszerekhez képest. 

[S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8] 

A szintaktikai elemek sokszínűsége és redundanciája nemcsak a magas szintű progra-

mozási nyelvekre, hanem a HDL-ekre is jellemző. Bár e sokszínűségnek a hatása az RTL 

szintézisre kevésbé jelentős, mint a HLS módszerek esetén, a klasszikus, HDL-alapú RTL 

szintézis eszközöknél is definiálható a nyelvi eszközök szintetizálható és nem szintetizálható 

részhalmaza, valamint olyan kódolási szabályok, amelyek elősegítik a hatékony áramkörszin-

tézist. Ezek a kódolási szabályok ugyan némileg eltérnek a különböző RTL szintézis eszközök 

esetén, a különbségek lényegesen kisebbek, mint a HLS eszközöknél. 

A 3. tézisben bevezetett implementációs sémák az RTL szintézis eszközök által defi-

niáltaknál szigorúbb kódolási szabályok, amelyek speciálisan az AMDL nyelvi eszközök 

szemantikáját megvalósító VHDL konstrukciókat definiálják. Ebben a pontban két olyan imp-

lementációs sémát mutatok be, amelyek az elterjedten használt RTL szintézis eszközökkel 

kompatibilisek, és jó minőségű kapuszintű reprezentációkhoz vezetnek. 

Az e két implementációs séma szabályrendszere alapján készült VHDL modelleket vi-

selkedési RTL és strukturális RTL modelleknek nevezem. Az elnevezés arra utal, hogy mind-

két reprezentáció RTL szintűnek tekinthető (a GK-diagram szempontjai szerint egyértelműen 

az RTL kategóriába sorolhatók), de elvonatkoztatás tekintetében, valamint az RTL szintézis 

során belőlük nyert áramkörök tulajdonságai alapján lényegesen eltérnek, így javasolt alkal-

mazási területük is különböző. E két reprezentáció a GK-diagramnak a viselkedés megfogal-

mazására vonatkozó vizsgálati szempontja alapján az RTL modellek két eltérő elvonatkozta-

tású alkategóriájának tekinthető (4-6. ábra). 

 

4-6. ábra – A javasolt implementációs sémák elhelyezkedése az ARTL-lel kiegészített GK-diagramon. 
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4.3.1 A viselkedési RTL implementációs séma 

A viselkedési RTL implementációs séma az RTL-en belül viszonylag magas elvonat-

koztatású reprezentáció, amely a modellezett rendszer szerkezetéről kevés információt tartal-

maz. 

 

4-7. ábra – Az adatfeldolgozó rendszerek elemeinek megjelenése a viselkedési RTL modellben. 

Ebben a reprezentációban az AMDL funkcionális tervezési egységeknek megfelelő 

VHDL modellek egyetlen egyed-architektúra párként valósulnak meg, amelyek különböző 

nyelvi szerkezetek formájában az adatfeldolgozó rendszerek 3-3. ábrán bemutatott elemeinek 

mindegyikét tartalmazzák, továbbá elkülöníthetők bennük a vezérlő állapotgép szerkezeti 

elemei is. A 4-7. ábra a 4-2. ábrán látható AMDL modell megvalósítását mutatja a viselkedési 

RTL implementációs séma szerint. 

A VHDL architektúra (architecture) viselkedési jellegű leírást tartalmaz, amely az 

AMDL tervezési egységek működését egyetlen folyamat (process) segítségével fogalmazza 

meg. Ez a folyamat egy állapotgépet ír le, amelynek állapotai az AMDL modellből egyszerű-

en származtathatók. Egy értékadássorozat esetén – ha az AMDL modell nem tartalmaz speciá-

lis utasításblokkokat (structure, concurrent, pipeline) – a viselkedési RTL modellben minden 

értékadásnak egy-egy vezérlési állapot feleltethető meg. Ezek a vezérlési állapotok nemcsak 

az állapotgép következő állapotára és a rendszer vezérlő kimeneteire vonatkozó műveleteket, 

hanem a belső tároló elemek tartalmára vonatkozó adatmanipulációkat is leírják. 
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4.3.1.1 Az AMDL erőforrások megvalósítása a viselkedési RTL sémában 

Interfészjelek. Mivel az AMDL a modellezett rendszerek interfészeit – a BSV-vel el-

lentétben – a klasszikus HDL-ekhez hasonlóan kezeli, az AMDL interfészjelei és VHDL meg-

felelőik között egyik javasolt implementációs sémában sincs nagy különbség. Az AMDL 

3-3. táblázatban bemutatott controlport és dataport erőforrásai egyaránt portokként jelennek 

meg a VHDL modellekben, azonban egy általános VHDL porttal ellentétben – amely megfe-

lelő kódolási stílus esetén regiszterként is viselkedhet12 – az AMDL portokból származtatott 

VHDL portok sosem tárolnak adatot. 

Tároló elemek. Az AMDL adattároló erőforrásai a viselkedési RTL modellben olyan 

belső jelekként, vagy – regisztertömbök esetén – jelek tömbjeként (array) valósulnak meg, 

amelyek meghajtásáról egy, a globális órajelre érzékenyített folyamat gondoskodik. 

Operátorok. Az aszinkron operátorokat a viselkedési RTL séma eljárásokként (pro-

cedure) és az azok kimeneteit képviselő változókként (variable, lásd 4-7. ábra: 22. sor) imp-

lementálja. A VHDL modellben használt könyvtárak aritmetikai csomagjaiban megtalálható 

operátorok közvetlenül, eljáráshívások és a kimeneteket reprezentáló köztes változók beikta-

tása nélkül is beépíthetőek lennének, de az AMDL operátorok nemcsak egy kimenetű művele-

teket, hanem tetszőleges, a tervező által definiált interfészt és viselkedést megvalósíthatnak. 

Az eljáráshívás az a nyelvi eszköz, amelyre bármely AMDL operátor egyszerűen leképezhető. 

A 2. tézis kifejtésében foglaltaknak megfelelően ezek az eljárások általánosan használt műve-

letek (pl. aritmetikai-logikai műveletek) esetén rendelkezésre állhatnak könyvtári elem formá-

jában, egyedi esetekben viszont az AMDL tervezőnek az operátor VHDL reprezentációját is 

el kell készítenie. A szinkron és többciklusú operátorok megvalósítása eltér az aszinkron ope-

rátorokétól. Ezek az erőforrások a magát a tervezési egységet leíró folyamat mellett, külön 

folyamatokként valósulnak meg, amelyek – a VHDL architektúra szemantikájának megfele-

lően – egymással párhuzamosan működnek. 

4.3.1.2 Fázisjelek a viselkedési RTL sémában 

A viselkedési RTL modellek felépítése viszonylag egyszerű, ezért nem igényelnek bo-

nyolult fázisjelsémát sem. Ezekben a reprezentációkban a műveletvégzés szinkronizálását 

egyetlen fázisjel végzi, minden folyamat ennek felfutó élére érzékeny. 

4.3.1.3 Az AMDL utasítások megvalósítása a viselkedési RTL sémában 

Értékadás. A viselkedési RTL implementációs séma esetén az AMDL és a VHDL ki-

fejezések szemantikája gyakorlatilag megegyezik, így az AMDL értékadások és feltételes 

utasítások csak szintaktikailag különböznek VHDL megfelelőiktől. 

Ciklus. A ciklusszervezés legegyszerűbb esete a viselkedési RTL modellek esetén, ha 

egy vezérlési állapot saját magát jelöli meg következő állapotként. Ez természetesen csak ak-

kor teljesülhet ebben a formában, ha a ciklustörzs VHDL megvalósítása csak egyetlen vezér-

lési állapotot igényel. Általános esetben a ciklus megvalósítása azt jelenti, hogy a ciklustörzs 

utolsó utasításához tartozó vezérlési állapot az első utasításához tartozó vezérlési állapotot 

jelöli meg következő állapotként. 

A concurrent utasításblokk implementációja a viselkedési RTL sémában annyit jelent, 

hogy a blokkban lévő utasítások egyazon vezérlési állapothoz vannak hozzárendelve. 

A concurrent utasításblokk tehát méretétől függetlenül mindig egyetlen állapotként jelenik 

meg a VHDL modellben. A concurrent blokk 3.3.3 pontban tárgyalt viselkedése, amely sze-

                                                 
12 Az out típusú port az egyeden kívülről olvasható tárolóként, a buffer típusú pedig az egyeden kívülről 

és belülről egyaránt olvasható tárolóként viselkedhet. 
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rint egy blokkon belüli utasítás felül tudja írni az ugyancsak a blokkon belüli, de korábban 

szereplő utasítás által kiépített adatutakat, a VHDL modellben a folyamaton belüli utasítások 

sorrendi végrehajtásából adódóan teljesül. 

A structure utasításblokk a 3.3.2 pontban foglaltaknak megfelelően új adatkapcsolatok 

kiépítését jelenti, a rendszer belső állapota, tároló elemeinek tartalma nem változik. Ez azt 

jelenti, hogy a VHDL implementációban csupán arról kell gondoskodni, hogy a blokk utasítá-

sai által kiépített adatkapcsolatok érvényesüljenek, vagyis az aszinkron erőforrások kimenete-

inek megváltozása végbemenjen. A viselkedési RTL séma a blokkon belül hivatkozott aszink-

ron operátorokat megvalósító eljárások hívásával és az azok kimeneteit reprezentáló változók 

frissítésével valósítja meg ezt a működést. 

4.3.1.4 A pipeline tervezési egység megvalósítása a viselkedési RTL sémában 

A pipeline tervezési egység legfőbb tulajdonsága, hogy olyan rendszert ír le, amelynek 

átbocsátóképessége 1, azaz minden órajelciklusban új eredményt állít elő. Ezt a speciális vi-

selkedést mindkét implementációs sémában egy egyedi állapotgép valósítja meg. Ezek az 

állapotgépek lényegesen eltérnek a machine tervezési egység viselkedését implementáló álla-

potgépektől, ezért ezek működését külön tárgyalom. 

A 4-8. ábra a 3-14. ábrán látható pipeline szorzó egység VHDL megvalósítását mutatja 

a viselkedési RTL implementációs séma szabályrendszere alapján. A szorzó egység m1 burko-

lója, amely a hozzá rendelt pipeline elindításáért és leállításáért felelős, az egyszerű machine 

tervezési egységre vonatkozó szabályok szerint, a 4-7. ábrán szemléltetetthez hasonló módon 

valósul meg. A 4-8. ábra ezért csak a p1 pipeline VHDL megfelelőjét tartalmazza. 

Az egyes AMDL erőforrások VHDL reprezentációi a machine tervezési egységnél lá-

tottakkal azonosak. A pipeline tervezési egységre jellemző maximális átbocsátóképességet a 

P1 jelű folyamat által megvalósított állapotgép szervezése teszi lehetővé, amely a párhuzamo-

san működtetett stage blokkokat egyetlen vezérlési állapotként írja le (4-8. ábra: 16-32. sor). 

Ez a vezérlési állapot következő állapotként önmagát jelöli meg, ami azt jelenti, hogy órajel-

ciklusról órajelciklusra ugyanaz a műveletsor hajtódik végre.  A stage blokkok végrehajtására 

azonban csak akkor kerülhet sor, ha semmilyen kivételes esemény nem következett be az elő-

ző órajelciklus alatt (4-8. ábra: 23. sor). Az ezen események detektálását végző observer 

blokk még a pipeline normális működését leíró műveletek előtt kiértékeli, hogy szükség van-e 

valamely bypass blokkba való átlépésre (4-8. ábra: 20-22. sor). A sorrendi viselkedésű bypass 

blokkokat a machine tervezési egység utasításaihoz hasonlóan egyedi vezérlésiállapot-

sorozatok valósítják meg (4-8. ábra: 33. sor). 
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4-8. ábra – A pipeline szorzó p1 egységének VHDL megvalósítása a viselkedési RTL séma szerint. 

4.3.2 A strukturális RTL implementációs séma 

A strukturális RTL implementációs séma alkalmazása a viselkedési RTL-nél részlete-

sebb, alacsonyabb elvonatkoztatású modellhez vezet, amely a rendszer mikroarchitektúrájá-

nak szerkezetét explicit módon leírja. Ebben a reprezentációban az AMDL modell összes bel-

ső erőforrása és az azok összeköttetéseit megvalósító multiplexerek is különálló tervezési 

egységekre képződnek le. Az adatfeldolgozó rendszerek 3-3. ábrán bemutatott felépítését a 

VHDL modell szerkezete is tükrözi. A vezérlést végző állapotgép HDL modellje a viselkedési 

RTL-nél bemutatottól eltérően nem tartalmaz műveletvégzésre vonatkozó utasításokat. 

Az egyes vezérlési állapotokban kizárólag vezérlő kimenetekre és belső vezérlő jelekre vo-

natkozó értékadások találhatók. A belső vezérlő jelek mindegyike valamely műveletvégző 

erőforrás közvetlen bemenete. 

A strukturális RTL modellek kétféle altípusát elosztott strukturális RTL és összevont 

strukturális RTL modellnek nevezem. E két altípus az RTL szintézis eszközök szempontjából 

csaknem teljesen azonos13, azonban az AMDL szemantikájának megvalósításához használt 

VHDL nyelvi eszközök tekintetében eltérnek. A 4-9. és a 4-10. ábra a 4-2. ábrán látható 

AMDL modell megvalósítását mutatja az összevont strukturális RTL implementációs séma 

szerint. A 4-9. ábra olyan állapotgép implementációt mutat, amely az állapotgépek három fő 

részegységét, az állapotregisztert, a következő állapot logikát és a kimeneti logikát egyetlen 

folyamatban írja le. 

                                                 
13 A két típust az RTL szintézis eszközök bizonyos esetekben eltérően kezelik (lásd: 4.3.3.1 pont). 
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4-9. ábra – Vezérlő állapotgép megvalósítása az összevont strukturális RTL sémában. 

A három részegység működése különálló folyamatokban is megfogalmazható, ami 

erőforrás-felhasználás szempontjából kedvezőbb eredményt ad az RTL szintézis során; az itt 

bemutatott VHDL leírás az állapotgépnek nemcsak az állapotregiszterét, hanem minden egyes 

kimenetét is szinkron működésűnek írja le, ami egy-egy kimeneti flip-flop szintetizálását je-

lenti. Ezek a kimeneti tárolók megspórolhatók a kód megfelelő particionálásával, de ebben az 

esetben a Mealy-bemenetek időzítési problémákat okozhatnak a kimeneti logikában és glitch-

eket a vezérlő vonalakon, ami a rendszer megbízhatóságát csökkenti. Továbbá a vezérlő egy-

ség ebben a modelltípusban különálló makrónak is tekinthető, amellyel szemben általános 

elvárás a clock-to-output14 késleltetés korlátozása és determinisztikussá tétele. A kimenti táro-

lók alkalmasak e követelmények teljesítésére. 

 

4-10. ábra – Műveletvégző egység megvalósítása az összevont strukturális RTL sémában. 

                                                 
14 Az órajel felfutó éle és a kimenet megváltozása között eltelt idő. 
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A strukturális RTL séma két változata az áramköri hierarchiát megvalósító nyelvi 

elemekben különbözik egymástól. A párhuzamosan működő áramköri részletek az összevont 

modellekben különálló, konkurens VHDL utasításokként, vagy a VHDL blokk utasításával 

valósulnak meg, az elosztott változatban pedig az egyes almodulokat (vezérlő egység, műve-

letvégző elemek) külön egyed-architektúra párok írják le. 

4.3.2.1 Az AMDL erőforrások megvalósítása a strukturális RTL sémában 

Interfészjelek. A viselkedési RTL sémához hasonlóan a strukturális RTL séma mind-

két változata egyszerű VHDL portokként valósítja meg az AMDL modell interfészjeleit. 

Tároló elemek. A regiszterek és regisztertömbök az összevont strukturális RTL sé-

mában különálló, előre definiált VHDL blokként, az elosztott strukturális RTL sémában pedig 

ugyancsak előre definiált egyed-architektúra párként valósulnak meg. Az implementációs 

sémák bizonyos elemei már figyelembe veszik a megvalósítás alapjául szolgáló technológiát, 

illetve a tervezett makrocella beágyazó környezetére jellemző kódolási konvenciókat. Ennek 

egyik legjellemzőbb megnyilvánulása a szinkron műveletvégző elemek reset mechanizmusá-

nak modellezése, amely minden esetben az alkalmazott RTL szintézis eszköz és cellaköny-

tár/eszközcsalád függvénye. Az értekezésemben bemutatott tesztrendszerek automatizált RTL 

szintézise során standard cellás ASIC technológia (AMS 0,35 µm) és Altera FPGA-k (Stratix 

III) esetén aszinkron, Xilinx FPGA-k esetén (Virtex 5) szinkron reset-et használtam. A regisz-

tertömbök megvalósítására is több lehetőség adódik: 

 Szinkron vagy aszinkron kimenet: Az aszinkron kimenet a ciklusszám csökkentése 

érdekében indokolt lehet. Figyelembe veendő azonban, hogy ebben az esetben a re-

gisztertömb FPGA technológia esetén nem valósítható meg blokk-RAM-ként, ami 

nagyméretű regisztertömbök esetén elfogadhatatlanul nagy erőforrásigényhez vezet. 

 Tartalom inicializálása: Standard cellás ASIC technológia esetén a VHDL modell 

belső változóinak inicializálása nem szintetizálható nyelvi eszköz. A regisztertömb 

kezdeti értékeinek beállítása csak úgy lehetséges, ha az egyes regiszterek bitjeit flip-

flop-ok valósítják meg, amelyek a felhasználó által definiált reset folyamat során kap-

nak kezdeti értéket. FPGA-k esetén azonban a VHDL modell belső változóinak inicia-

lizálása szintetizálható nyelvi eszköz. A kezdeti érték a flip-flop-okba és a blokk 

RAM-okba az eszköz újrakonfigurálásakor íródik be egy globális reset folyamat során. 

Ez a reset mechanizmus eszközszintű, a felhasználó által másképp nem hozzáférhető. 

A kezdeti értékadás során megadott értékek különbözhetnek a felhasználó által defini-

ált reset során betöltendő értéktől. Figyelembe veendő, hogy a blokk RAM modulok 

nem rendelkeznek reset bemenettel, ezért a reset-tel ellátott memóriamodellek nem va-

lósíthatók meg ilyen típusú erőforrással. 

A javasolt implementációs sémák a fenti megvalósítási részletek mindegyikét lehetővé 

teszik. Az alkalmazáshoz leginkább illeszkedő modell kiválasztása és az AMDL modell en-

nek megfelelő előállítása az AMDL tervező feladata. Az értekezésemben bemutatott teszt-

rendszerek esetén ezek a megvalósítási részletek jelentős hatással vannak az RTL szintézis 

eredményére. 

Operátorok. A tároló elemekhez hasonlóan az operátorok is VHDL blokként jelennek 

meg az összevont, és külön egyed-architektúra párként az elosztott strukturális RTL model-

lekben. Az aszinkron, szinkron és többciklusú operátorok között mindössze annyi a különb-

ség, hogy míg az utóbbi két esetben az operátor modelljében a globális reset jel és a fázisjelek 

is felhasználhatók, addig az aszinkron operátorok csak az AMDL deklarációjukban felsorolt 

bemeneteket használhatják kimenetük előállítása során. 
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4.3.2.2 Fázisjelek a strukturális RTL sémában 

A strukturális RTL séma mindkét megvalósítása három fázisjelet használ, amelyek 

frekvencia- és fázisviszonyainak szemléletes magyarázata, valamint SDC15 formátumú definí-

ciójuk a 4-11. ábrán látható. 

 

4-11. ábra – Fázisjelek a strukturális RTL implementációs sémában. 

Ahogy az a 4-9. és a 4-10. ábrákon látható, a Φctrl (control) fázisjel a vezérlő állapot-

gépet, a Φdp (datapath) pedig a szinkron műveletvégző elemek működését szinkronizálja. 

Mind az állapotgép, mind a műveletvégző elemek a saját fázisjelük felfutó élére érzékenyek. 

A 180°-os eltolás e két fázisjel között biztosítja, hogy a műveletvégző elemek vezérlő jelei 

(regiszterek órajel engedélyező jelei, multiplexerek kiválasztó jelei stb.) mindig stabil vezérlő 

jeleket mintavételezzenek. A Φrfs (register files) fázisjel a regisztertömbök kimeneteinek 

szinkronizációjára használható fel. A strukturális RTL implementációs séma a 4.3.2.1 pontban 

foglaltaknak megfelelően a regisztertömbök megvalósítására többféle lehetőséget biztosít. 

Aszinkron kimenet esetén a regisztertömb viselkedése az egyszerű regiszterével azonos, 

azonban ebben az esetben a regisztertömb nem szintetizálható blokk RAM-ként. Ha a Φdp 

fázisjellel szinkron kimenetet választunk, akkor ugyan lehetséges a blokk RAM implementá-

ció, de az AMDL modell elkészítése során figyelembe kell vennünk a kimenet késleltetését, 

ami a ciklusszám megnövekedését jelenti. A Φrfs fázisjel segítségével elérhető, hogy a Φctrl 

fázisjellel vezérelt vezérlő egység és a Φdp fázisjellel vezérelt műveletvégző egység szem-

pontjából a regisztertömbök aszinkron kimenetűnek „tűnjenek”, így a ciklusszám csökkenthe-

tő16. A Φrfs fázisjel felhasználható továbbá alacsony válaszidejű szinkron operátorok modell-

jeiben, ahol az állapotgép által előállított vezérlő jelekre még a műveletvégző erőforrások 

előtt kell reagálni. 

4.3.2.3 Az AMDL utasítások megvalósítása a strukturális RTL sémában 

Értékadás. Az egyszerű értékadások megvalósítása a strukturális RTL sémában két 

vezérlési állapotot igényel. E két vezérlési állapot az AMDL nyelv értékadás utasításának 

3.3.3 pontban bemutatott két végrehajtási fázisának felel meg. Az előkészítés fázisban a ve-

zérlő állapotgép a Φctrl fázisjel felfutó élénél a műveletvégző egység multiplexereinek segít-

ségével kiépíti az értékadást megvalósító adatutakat, és aktiválja az értékadás bal oldalán sze-

                                                 
15 A 4-11. ábrán látható SDC fájl szintaktikája a Cadence Design Systems Encounter RTL Compiler 

szoftvere által definiált szabályoknak felel meg. 
16 A ciklusszám csökkenése nem feltétlenül jelenti a számítási teljesítmény növekedését, mivel az itt 

bemutatott megoldással kritikus út alakulhat ki a regisztertömb kimenetén, ami a maximális órajel-frekvenciát 

csökkenti (részletesen lásd 4.3.3.1 pont). 
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replő tároló elem engedélyező jelét (4-9. ábra: 8. sor). A tároló elem a vezérlő jelekre a Φdp 

fázisjel felfutó élénél reagál (4-10. ábra: 21. sor), majd a Φctrl jel következő felfutó élénél (a 

követő vezérlési állapotban) a vezérlő egység deaktiválja a tároló elem engedélyező jelét, így 

zárva az értékadás visszaírás fázisát. Az egymást követő értékadások végrehajtása átlapolható. 

Az n-edik értékadás visszaírás fázisa és az n+1-edik értékadás előkészítés fázisa egyazon ve-

zérlési állapotban valósulhat meg, így a ciklusszám minimalizálható (4-9. ábra: 9-12. sor). 

Ciklus. Az AMDL ciklus a strukturális RTL sémában a viselkedési RTL sémához ha-

sonlóan olyan vezérlésiállapot-sorozatként implementálható, amelynek utolsó eleme az első 

elemet jelöli meg következő állapotként. 

A concurrent utasításblokk. A párhuzamosan végrehajtott értékadások a strukturális 

RTL séma vezérlő egységében úgy jelennek meg, hogy az értékadásokat leíró állapotpár első 

tagja egyszerre több utasításnak megfelelő adatutat épít ki és több tároló elem engedélyező 

jelét aktiválja, második tagja pedig ugyanezeket az engedélyező jeleket egyszerre deaktiválja. 

Ekkor a Φdp fázisjel felfutó élére az összes, a concurrent blokkban hivatkozott tároló elem 

egyszerre reagál, működésük tehát egyidejű. 

A structure utasításblokk. A strukturális RTL sémában a structure utasításblokkban 

lévő értékadásokhoz csak egyetlen vezérlési állapot szükséges, amely – az utasításblokk sze-

mantikájával összhangban – csak a szükséges adatutak kiépítését, tehát a multiplexerek kivá-

lasztó jeleinek megfelelő beállítását végzi el, a tároló elemek engedélyező jeleinek aktiválásá-

ra nem kerül sor. 

4.3.2.4 A pipeline tervezési egység megvalósítása a strukturális RTL sémában 

A pipeline tervezési egység viselkedésének implementálása – a többi AMDL vezérlési 

szerkezethez hasonlóan – a vezérlést végző állapotgép feladatköre. A 3-14. ábrán bemutatott 

pipeline szorzó p1 egységének vezérlő állapotgépét a strukturális RTL séma a 4-12. ábrán 

látható módon valósítja meg. 
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4-12. ábra – A pipeline szorzót vezérlő állapotgép VHDL megvalósítása a strukturális RTL séma szerint. 

A strukturális RTL séma állapotgépeinek leírásában nagy szerepe van a VHDL folya-

mat sorrendi jellegének. A párhuzamosan működő stage blokkokat megvalósító vezérlési ál-

lapot (4-12. ábra: 12-25. sor) az összes tároló engedélyező jelének alapállapotba állításával 

kezdődik. Azután, még ugyanabban a vezérlési állapotban kiépítjük a soron következő vezér-

lési ciklusnak megfelelő adatutakat, vagyis beállítjuk a multiplexerek kiválasztó jeleit és akti-

váljuk azoknak a tároló elemeknek az engedélyező jeleit, amelyek frissítése a vezérlő beme-

netek és állapotjelek függvényében szükséges. Az engedélyező jelek deaktiválása a vezérlési 

ciklus elején biztosítja, hogy a következő vezérlési ciklusban nem frissítendő tároló elemek 

megtartsák értéküket. A párhuzamos működést implementáló s1 vezérlési állapot tulajdon-

képpen a stage blokkok értékadásainak 4-9. ábrán láthatóhoz hasonló átlapolt végrehajtását 

valósítja meg azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben az s1 állapot az n-edik vezérlési 

ciklus második és az n+1-edik vezérlési ciklus első fázisa egyszerre. Az observer blokk ebben 

az esetben az s1 állapot végén foglal helyet. Ez az elhelyezkedés és a VHDL folyamat utasítá-

sainak sorrendi jellege biztosítja az observer blokk számára a legmagasabb prioritást a vezérlő 

jelek értékadásai között: kivételes esemény detektálása esetén a vezérlő jeleket alapállapotba 

állítjuk és a végrehajtás a megfelelő bypass blokkhoz tartozó vezérlésiállapot-sorozat első 

tagjával folytatódik. 

4.3.3 Eredmények – RTL szintézis standard cellás ASIC és FPGA technológiára 

Az egyazon AMDL modellből előállított viselkedési RTL és strukturális RTL model-

lek funkcionálisan megegyeznek, azonban a nyelvi szerkezetek különbözősége miatt az RTL 

szintézis eszközök eltérően kezelik őket. A különböző nyelvi szerkezetek és az eltérő modell-

hierarchia hatásának vizsgálata céljából a 4.1.1 pontban bemutatott tesztrendszerek RTL szin-

tézisét standard cellás ASIC (AMS 0,35 µm) és FPGA technológiára (Xilinx Virtex 5 és Altera 

Stratix III) egyaránt elvégeztem. Az alábbi pontban a szintetizált áramkörök erőforrás-

felhasználására, maximális órajel-frekvenciájára és fogyasztására vonatkozó eredményeket 
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mutatom be. A maximális órajel-frekvenciákat mindhárom technológia esetén statikus időzí-

tés analízissel, a dinamikus fogyasztást pedig átlagos kapcsolási aktivitáson alapuló becsléssel 

állapítottam meg. Ezek a vizsgálati módszerek az alkalmazott RTL szintézis eszközök beépí-

tett szolgáltatásai (standard cellás ASIC: Cadence Design Systems Encounter RTL Compiler 

[50], Xilinx: ISE Design Suite 14.7 XST [51], Altera: Quartus II 13.0 [52]). Az RTL szinté-

zist a szintézis eszköz két különböző konfigurációjával végeztem el: 

 area: Erőforrásigényre optimalizált konfiguráció. FPGA technológia esetén ebben a 

konfigurációban a szintézis eszköz a regisztertömbök szintézise során a kapacitástól 

függetlenül blokk RAM modulokat alkalmaz. A blokk RAM-ok kihasználását ebben 

az esetben csak maga a HDL modell korlátozhatja. 

 delay: A lokális adatutak késleltetésére optimalizált konfiguráció. FPGA technológia 

esetén ebben a konfigurációban a regisztertömbök szintetizálásának módjáról (flip-

flop, LUT (Look Up Table) vagy blokk RAM megvalósítás) a szintézis eszköz dönt. 

A 4-5. és 4-6. táblázatok a standard cellás ASIC, a 4-7. és 4-8. táblázatok az Altera, a  

4-9. és 4-10. táblázatok pedig a Xilinx FPGA technológiára végzett RTL szintézis eredménye-

it foglalják össze. A standard cellás ASIC technológiára vonatkozó eredményeket tartalmazó 

4-5. és 4-6. táblázatok nem foglalják magukban azokat a tesztrendszereket, amelyek nagymé-

retű (>1000 bit) regisztertömböt tartalmaznak. Ennek oka, hogy az alkalmazott cellakönyvtár-

ban nem áll rendelkezésre dedikált, generikus memóriacella, amelyből a nagyméretű regisz-

tertömbök hatékonyan szintetizálhatók lennének. Az egyszerű flip-flop-alapú megvalósítást 

ekkora méretben kedvezőtlen időzítési és területfoglalási tulajdonságai miatt a gyakorlatban 

nem alkalmazzák17. A 4-5. és 4-6. táblázatok ugyancsak nem tartalmazzák a FIR_SPI_4CH 

tesztrendszerre vonatkozó eredményeket, mivel annak vizsgálata a javasolt implementációs 

sémák alkalmazásának a tervezési tér feltárásában játszott szerepére irányult. E vizsgálat 

eredményeit a 4.3.3.3 pont tartalmazza. 

4-5. táblázat – Szintézis eredmények – standard cellás ASIC (AMS 0,35 µm), szint. optimalizáció: area 

Tesztrendszer 
Impl. 

séma 

Erőforrásigény 
fmax 

[MHz] 
Din. fogyasztás @ fmax 

[mW] 
std. cellák 

száma 

std. cellák összterülete 

[µm2] 

MULT 
vis.18 465 75.457 26,96 4,66 

str.19 494 78.023 26,9 6,79 

PIEZO 
vis. 17.354 2.109.344 26,39 62,98 

str. 5.540 850.759 28,24 35,69 

TAYLOR 
vis. 22.804 2.701.972 18,61 150,55 

str. 4.142 468.031 18,69 28,93 

FFT20 
vis. 6.788 1.008.917 18,93 17,5 

str. 6.910 1.041.732 18,93 20,95 

MINKOWSKI 
vis. 12.239 1.496.422 20,4 72,57 

str. 8.085 1.011.556 20,02 47,19 

  

                                                 
17 A nagyméretű memóriák szintézisét a gyakorlatban a cellakönyvtár készítője által rendelkezésre bo-

csátott memória generátorokkal (az igényeknek megfelelő méretű memóriamodul layout rajzolatának generálásá-

ra képes eszközök), vagy a blokk RAM-okhoz hasonló, ún. in-house memória makrókkal oldják meg, amelyek 

az adott tervezőcsoport által layout szinten kifejlesztett egyedi memóriamodulok. 
18 viselkedési RTL 
19 összevont strukturális RTL 
20 Az FFT tesztrendszer esetén a transzformáció pontszáma szintézis paraméter. A 4-5.-4-10. táblázatok 

számadatai, valamint a 4-14. ábra grafikonjai 8 pontos implementációra vonatkoznak. 
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4-6. táblázat – Szintézis eredmények – standard cellás ASIC (AMS 0,35 µm), szint. optimalizáció: delay 

Tesztrendszer 
Impl. 

séma 

Erőforrásigény 
fmax 

[MHz] 
Din. fogyasztás @ fmax 

[mW] 
std. cellák 

száma 

std. cellák összterülete 

[µm2] 

MULT 
vis. 1.144 131.786 309,98 70,12 

str. 1.241 137.119 307,41 76,81 

PIEZO 
vis. 45.152 4.387.911 117,59 2.287,2 

str. 15.945 1.703.575 73,33 315,19 

TAYLOR 
vis. 54.043 5.345.304 116,21 3.478,54 

str. 10.887 1.092.510 53,86 368,37 

FFT 
vis. 19.014 1.960.959 144,63 921,14 

str. 17.092 1.842.550 129,4 405,24 

MINKOWSKI 
vis. 34.368 3.329.581 119,33 2.041,29 

str. 20.161 2.065.736 56,34 583,46 

4-7. táblázat – Szintézis eredmények – Altera FPGA (EP3SL340F1760C4), szint. optimalizáció: area 

Teszt-

rendszer 

Impl. 

séma 

Erőforrásigény 
fmax 

[MHz] 
Din. fogyasztás 

@ fmax [mW] FF ALUT 
blokk 

RAM bit 

36 × 36 bit 

szorzó 

MULT 
vis. 139 87 0 0 237,16 33,45 

str. 146 91 0 0 238,83 34,74 

PIEZO 
vis. 281 988 0 7 71,43 102,67 

str. 324 498 0 4 80,25 59,93 

TAYLOR 
vis. 300 2.640 0 16 58,55 96,15 

str. 322 804 0 1 34,05 37,69 

FFT 
vis. 1.320 1.261 512 4 68,06 58,97 

str. 627 964 1.152 4 67,88 62,23 

MINKOWSKI 
vis. 951 1.150 0 2 73,76 45,99 

str. 880 1.293 0 2 34,09 25,54 

ISP1 
vis. 1.981 4.725 0 2 92,18 197,27 

str. 615 1.382 4.096 2 92,67 130,49 

ISP2 
vis. 5.692 10.528 512 2 78,33 328,51 

str. 1.480 2.845 9.728 2 75,44 125,58 

4-8. táblázat – Szintézis eredmények – Altera FPGA (EP3SL340F1760C4), szint. optimalizáció: delay 

Teszt-

rendszer 

Impl. 

séma 

Erőforrásigény 
fmax 

[MHz] 
Din. fogyasztás 

@ fmax [mW] FF ALUT 
blokk 

RAM bit 

36 × 36 bit 

szorzó 

MULT 
vis. 139 87 0 0 237,14 33,44 

str. 146 91 0 0 240,1 34,49 

PIEZO 
vis. 301 1.267 0 7 70,92 84,39 

str. 323 610 0 4 80,27 74,28 

TAYLOR 
vis. 306 3.407 0 16 59,27 97,88 

str. 326 925 0 1 34,98 40,62 

FFT 
vis. 1.320 1.269 512 4 71,43 59,7 

str. 627 969 1.152 4 69,72 63,52 

MINKOWSKI 
vis. 951 1170 0 2 71,47 44,31 

str. 881 1.377 0 2 34,35 26,38 

ISP1 
vis. 1.981 5.514 0 2 86,55 171,79 

str. 615 1.408 4.096 2 92,17 126,5 

ISP2 
vis. 5.692 11.082 512 2 77,39 316,66 

str. 1.479 3.365 9.728 2 76,62 131,62 
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4-9. táblázat – Szintézis eredmények – Xilinx FPGA (XC5VLX50T-2FF1136), szint. optimalizáció: area 

Teszt-

rendszer 

Impl. 

séma 

Erőforrásigény 
fmax 

[MHz] 
Din. fogyasztás 

@ fmax [mW] FF LUT 
18k blokk 

RAM modul 

DSP 

slice 

MULT 
vis. 105 99 0 0 204,96 52,04 

str. 110 104 0 0 200,92 55,8 

PIEZO 
vis. 262 956 0 28 51,1 47,77 

str. 459 841 0 8 53,21 54,61 

TAYLOR 
vis. 476 2.797 0 46 51,4 51,57 

str. 246 519 0 4 27,9 22,05 

FFT 
vis. 1.332 2.670 0 8 83,96 57,7 

str. 738 998 5 8 50,9 39,88 

MINKOWSKI 
vis. 1.081 1.155 0 16 77,32 69,17 

str. 794 1.221 0 8 30,3 34,76 

ISP1 
vis. 1.977 4.730 0 20 56,57 179,72 

str. 340 1.072 5 18 50,0 92,19 

ISP2 
vis. 1.459 2.408 0 27 50,11 83,75 

str. 1.385 1.865 5 28 31,64 64,25 

4-10. táblázat – Szintézis eredmények – Xilinx FPGA (XC5VLX50T-2FF1136), szint. optimalizáció: delay 

Teszt-

rendszer 

Impl. 

séma 

Erőforrásigény 
fmax 

[MHz] 
Din. fogyasztás 

@ fmax [mW] FF LUT 
18k blokk 

RAM modul 

DSP 

slice 

MULT 
vis. 139 148 0 0 208,33 142,76 

str. 144 107 0 0 208,33 92,34 

PIEZO 
vis. 262 1.417 0 28 53,81 50,55 

str. 459 1.015 0 8 53,28 52,29 

TAYLOR 
vis. 534 3.105 0 46 50,35 60,0 

str. 279 676 0 4 30,13 38,73 

FFT 
vis. 1.176 2.644 0 8 91,2 64,94 

str. 843 1.140 0 8 48,64 45,26 

MINKOWSKI 
vis. 1.120 1.211 0 16 79,71 69,04 

str. 829 1.342 0 8 32,81 43,59 

ISP1 
vis. 1.980 4.768 0 20 56,19 176,18 

str. 410 1.066 5 18 50,33 96,79 

ISP2 
vis. 1.431 2.542 0 27 50,09 88,46 

str. 1.378 2.094 5 28 36,99 96,87 

4.3.3.1 Az szintézis eredmények értékelése 

Erőforrás-felhasználásra vonatkozó megállapítások. A strukturális RTL modell 

erőforrás-felhasználás szempontjából kedvezőbb, ami két okra vezethető vissza: 

1) A viselkedési RTL modellben az aritmetikai műveleteket összetett állapotgépeket mo-

dellező folyamatokba ágyazott operátorhívások írják le. Bár ezek az operátorhívások 

egyedi névvel ellátott eljárásokon keresztül valósulnak meg, az RTL szintézis erőfor-

rás-allokációs fázisában az eljárások – és ez által az operátorhívások – egyedisége el-

vész, ami azt jelenti, hogy az erőforrás-megosztás kezelése ettől a ponttól kezdve a 

szintézis eszköz feladatkörébe kerül vissza. Az automatikus erőforrás-megosztás 

azonban kevésbé agresszív megosztási stratégiát is alkalmazhat, mint az AMDL terve-

ző az eredeti modell elkészítése során. Bizonyos aritmetikai erőforrások tehát többször 

fognak szerepelni a szintetizált, kapuszintű modellben, mint ahány példány az AMDL 

modellben szerepelt. Ez a probléma a strukturális RTL modell esetén nem áll fenn, és 

a viselkedési RTL modell alkalmazása esetén is kezelhető, ha az AMDL modellben a 

nagy erőforrásigényű operátorokat szinkron operátorokként példányosítjuk. A szink-
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ron operátorok a viselkedési RTL séma alapján készült VHDL implementációban az 

állapotgéptől független, önálló folyamatként jelennek meg, és így – az egyszerű kom-

binációs logikát megvalósító áramköri részletekkel ellentétben – nem duplikálódhat-

nak az RTL szintézis során (lásd FFT tesztrendszer). 

2) Az FPGA-alapú RTL szintézis központi problémája a heterogén architekturális elemek 

– mint blokk RAM-ok és hard-makróként beágyazott DSP modulok – kihasználtsága. 

A szorzás műveletek dedikált szorzó modulokra való leképezésével ellentétben a me-

mória jellegű funkcionalitás blokk RAM-ként való szintetizálása szigorú követelmé-

nyeket támaszt a HDL modellel szemben. A viselkedési RTL reprezentációban a re-

gisztertömbök VHDL jelek tömbjeként jelennek meg, amelyek írása és olvasása egy-

szerű jel-értékadással történik. Ez a leírás korlátozza az adott erőforrás blokk RAM-

ként való szintetizálhatóságát. A strukturális RTL modellekben a regisztertömbök jól 

körülhatárolt, előre elkészített tervezési egységek, amelyek pontosan illeszthetők az 

adott szintézis eszköz blokk RAM-okra vonatkozó előírásaihoz. Ennek köszönhető, 

hogy a strukturális RTL modellekben minden regisztertömb leképezhető blokk RAM 

modulokra. 

Az erőforrás-felhasználás jellegével kapcsolatban megjegyzendő, hogy a heterogén 

architekturális elemek kihasználása nem feltétlenül jelent összességében olcsóbb megvalósí-

tást. Ezeknek az erőforrásoknak a számossága az FPGA-n belül korlátozott, így a makrocella 

beágyazó környezetétől függően szűk keresztmetszetet jelenthetnek. A makrocella összkölt-

ségének becslése során tehát az általános célú FPGA erőforrásoknál (LUT-ok és flip-flopok) 

költségesebbnek tekintendők. 

Ugyancsak az erőforrás-felhasználást befolyásoló különbség a viselkedési RTL és a 

strukturális RTL sémák között, hogy ez utóbbi esetben a vezérlő állapotgép (4-9. ábra) úgy is 

megvalósítható, hogy az állapotgép különböző szerkezeti elemeit különálló VHDL folyama-

tokban írjuk le. Ebben az esetben a következő állapot logikát és a kimeneti logikát egy-egy 

különálló, vagy egy közös kombinációs folyamatként modellezzük, így vezérlő jelenként egy 

flip-flop megspórolható21. A viselkedési RTL modell nem tesz lehetővé ilyen optimalizációt. 

Figyelembe veendő, hogy egyedek közötti adatút-optimalizációt az RTL szintézis esz-

közök nem végeznek (pl. Cadence RC: Carry-Save Adder optimalizáció), ezért bizonyos ese-

tekben az összevont strukturális RTL modell jobb eredményre vezethet, mint az elosztott 

strukturális RTL modell. A vizsgált tesztrendszerek esetén ilyen jellegű optimalizációra nem 

került sor, ezért a két strukturális RTL implementáció azonos eredményre vezetett. 

Lokális adatutak késleltetésére vonatkozó megállapítások. A lokális adatutak kés-

leltetésében jelentős eltérések adódhatnak a strukturális RTL és a viselkedési RTL sémák 

alapján készült modellek között. Ennek oka, hogy a strukturális RTL implementációs sémá-

ban a regisztertömbök kimeneti buszai a Φrfs és a Φdp fázisjel-tartományok határán helyez-

kednek el, ami szigorú feltételt szab e jelek késleltetésére vonatkozóan: a késleltetés nem le-

het nagyobb, mint a Φctrl és a Φdp fázisjel periódusidejének negyede (lásd 4-11. ábra). 

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy ha a regisztertömböt FPGA-ban blokk RAM-ként imp-

lementáljuk, akkor ezeknek az architekturális elemeknek a viszonylag kis száma és ritka elhe-

lyezkedése miatt a hozzájuk vezető huzalozás hossza nagy lehet. Ez a kedvezőtlen hatás az 

AMDL modellezés szintjén minimalizálható azáltal, hogy a regisztertömbök kimenetét min-

dig közvetlenül – operátor beiktatása nélkül – egy regiszterbe töltjük, vagy akár teljesen eli-

minálható az implementációs séma szintjén úgy, hogy a Φrfs fázisjel helyett a Φdp fázisjelet 

                                                 
21 Időzítésre való optimalizáció során figyelembe veendő, hogy a kimeneti regiszterek kiküszöbölésével 

megszüntetünk egy pipeline regiszterréteget a vezérlő logikában, így megnő az esélye annak, hogy a kritikus út 

ezeken a lokális adatutakon alakul ki. 



 RENDSZERSZINTŰ SZINTÉZIS MÓDSZER AUTOMATIZÁLT RTL TERVEZÉSHEZ 66 

 

 

használjuk a regisztertömbök kimenetének szinkronizálására (lásd FFT tesztrendszer). Ez 

utóbbi esetben az AMDL modellben számolni kell a megnövekedett ciklusszámmal. Mind-

ezeket figyelembe véve a fenti táblázatok számadatai a következőképpen magyarázhatók: 

1) Standard cellás ASIC technológia esetén, ha az RTL szintézis elsődleges optimalizáci-

ós szempontja a lokális adatutak késleltetése (delay), akkor a strukturális RTL model-

lek kritikus útja nagy valószínűséggel a különböző fázisjelek határán húzódó buszokon 

alakul ki. Ennek oka, hogy a kritikus úton „elérjük a cellakönyvtár teljesítőképességé-

nek határát”, még nagyobb meghajtóképességű cellák hiányában a késleltetés tovább 

nem csökkenthető. Ilyen esetekben a viselkedési RTL séma alapján készült modellek-

ben a maximális órajelfrekvencia magasabb, mivel a lokális adatutakra előírt maximá-

lis késleltetések az egyszerű fázisjelséma miatt kisebbek. 

2) Standard cellás ASIC technológia esetén, ha az RTL szintézis elsődleges optimalizáci-

ós szempontja a területigény (area), akkor a strukturális RTL séma fázisjelsémájának 

fent részletezett hatása nem érvényesül, mivel az előírt órajelfrekvencia bőven a cella-

könyvtár által megvalósítható maximum alatt van. A szintézis eszköznek tehát van le-

hetősége a fázisjelséma sajátosságaiból adódó szigorú késleltetési követelmények 

kompenzálására nagyobb meghajtóképességű cellák alkalmazásával, így a két imple-

mentációs séma alapján készült modellek időzítési tulajdonságai közötti eltérés nem 

lesz jelentős. 

3) FPGA technológia esetén a különböző implementációs sémák alapján készült model-

lek időzítési tulajdonságaiban az eltérés kevésbé szembetűnő. Ennek oka, hogy az 

FPGA-alapú előzetes szintézis magában foglalt egy előzetes elhelyezési lépést is. Ez 

az előzetes elhelyezés a generikus szintézishez hasonlóan figyelembe veszi az előírt 

időzítési feltételeket, így lehetségessé válik a különböző lokális adatutak késleltetései-

re vonatkozó követelményeltérések kompenzálása az egyes részfunkciók megfelelő fi-

zikai elhelyezésével. 

4) Azonos implementációs séma esetén az RTL szintézis eszköz optimalizációs szem-

pontja (területigény vagy időzítés) eltérően hat a szintetizált áramkörök időzítési tulaj-

donságaira standard cellás ASIC és FPGA technológia esetén. Standard cellás esetben 

a maximális órajel-frekvencia szerinti eltérés a területigényre (area) és az időzítésre 

(delay) optimalizált áramkörök esetén jelentős, míg FPGA technológia esetén a két 

megvalósítás között a különbség általában elhanyagolható. A különbség magyarázata 

az áramköröket felépítő alapelemkészlet eltéréseiben keresendő. Egy standard cella-

könyvtár egyazon funkcionalitást megvalósító elemi cellák egész sorát tartalmazza. E 

cellák meghajtóképességükben és területigényükben jelentősen eltérnek egymástól, 

ami azt jelenti, hogy az RTL szintézis eszköznek nagyobb mozgástere van a kritikus út 

felépítése során, mint FPGA technológia esetén, ahol az ilyen jellegű optimalizáció 

nem mutat túl a nagy kimeneti terhelésű (fan-out) regiszterek duplikálásán. Ennek a 

technológiai különbségnek a következménye, hogy az egyazon implementációs séma 

alapján készült modellek erőforrásigényre (area) és késleltetésre (delay) optimalizált 

szintézise során kapott eredmények közötti különbségek standard cellás esetben jelen-

tősebbek, mint FPGA technológia esetén. 

Fogyasztásra vonatkozó megállapítások. A kapott áramkörök dinamikus fogyasztá-

sában elsősorban a felhasznált cellák és egyéb erőforrások száma, illetve az alkalmazott óra-

jel-frekvencia játszik szerepet. Az implementációs sémák hatása a fogyasztásra e két paramé-

teren keresztül közvetetten mutatható ki. 
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4.3.3.2 Az implementációs sémák javasolt alkalmazási területei 

Mindkét implementációs séma pontosan megvalósítja az AMDL nyelv 3.3.3 pontban 

bemutatott szemantikáját, tehát e két modell funkcionálisan egyenértékűnek tekinthető. Azon-

ban a modell-granularitással – azaz a modellt felépítő szerkezeti elemek számával és azok 

összetettségének mértékével – és az automatizált RTL szintézissel kapcsolatos különbségek 

miatt javasolt alkalmazásuk eltérő: 

 Kevésbé összetett, csak kisméretű belső adattároló struktúrákat tartalmazó rendszerek 

esetén kedvező időzítési tulajdonságai miatt a viselkedési RTL modell használata ja-

vasolt (pl. iteratív aritmetikai algoritmusok, hazárdokra nem érzékeny pipeline adat-

feldolgozás, szűrés). 

 Összetett, belső adattároló struktúrákat és költséges aritmetikai elemeket tartalmazó 

rendszerek implementációjára a kedvező erőforrás-felhasználási tulajdonságai miatt a 

strukturális RTL modellek alkalmasak. 

o Standard cellás ASIC technológia esetén az erőforrás-megosztással kapcsolatos 

jellegzetességek miatt a strukturális RTL implementációs sémák alkalmazása ja-

vasolt. 

o FPGA technológia esetén a heterogén architekturális elemek kihasználásának 

képessége miatt a strukturális RTL implementációs sémák alkalmazása javasolt. 

 Időzítési és erőforrásigénybeli kritikus pontok felderítéséhez az elosztott strukturális 

RTL implementációs séma javasolt, mivel az RTL szintézis eszközök e tulajdonságo-

kat egyed-architektúra szinten szétbontva kezelik. 

4.3.3.3 Az implementációs sémák szerepe a tervezési tér feltárásában 

Az RTL modelleket magasabb elvonatkoztatású reprezentációból automatizált módon 

előállító módszerekkel kapcsolatban gyakran felmerülő probléma, hogy a front-end modell 

elkészítése után a tervezési folyamat gyakorlatilag csak egyféle eredményt képes előállítani. 

A generált RTL modellek automatizált RTL szintézise során a szintézis eszköz konfigurációja 

csekély, vagy semmilyen hatással nincs a végeredményre [24, 26]. Ha ez az eredmény vala-

milyen szempontból nem felel meg az elvárásoknak, akkor a kiindulási modellen módosításo-

kat kell végezni, amelyek hatása azonban nehezen kézben tartható (lásd 2.3.2.2 és 2.3.3.3 

pont). 

A 2. tézisben javasolt tervezési módszer nagymértékben javíthatja a tervezési tér feltá-

rásának lehetőségét, ha az alkalmazott implementációs sémák alapján készült RTL modelleket 

a szintézis eszközök jelentős eltérésekkel transzformálják kapuszintű modellé. A 4. tézisben 

javasolt implementációs sémák megfelelnek ennek a követelménynek. Az alábbi pontban a 

FIR_SPI_4CH és az FFT tesztrendszer példáján keresztül mutatom be, hogy az egyazon be-

meneti modellhez (jelen esetben ez az AMDL modell) kifejlesztett különböző implementációs 

sémák miként terjeszthetik ki az egy adott specifikációra vonatkozó tervezési teret. 

A FIR_SPI_4CH makrocella 5 almodulból áll: 4 szűrő csatorna, valamint az SPI fizikai 

rétegét és egy egyedi programozói interfészt megvalósító almodul. Az 5 almodul ebben az 

esetben összesen 10 különböző VHDL implementációt tesz lehetővé22. Az FFT makrocellá-

ban a butterfly művelet különálló almodulként szerepel, ami összesen 4 különböző VHDL 

implementációt jelent. A generált VHDL modellek szintézise során az RTL szintézis eszköz a 

megszokott módon konfigurálható. Az itt bemutatott példákban az RTL szintézis eszköz 3 

különböző konfigurációját alkalmaztam, ami a klasszikus, egyetlen generált RTL modellt 

előállító megoldások esetén 3 különböző, csekély mértékben eltérő kapuszintű modellt jelen-

                                                 
22 Az egyes almodulokra egyedileg határozható meg az alkalmazandó implementációs séma, ami 25 va-

riációt jelentene, de a FIR_SPI_4CH tesztrendszer esetén a szűrő csatornák azonosak, így a vizsgált paraméterek 

szempontjából eltérő lehetőségek száma csökken. 
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tene mindkét tesztrendszer esetén. A kétféle implementációs séma beiktatása a szintézis fo-

lyamatába a FIR_SPI_4CH makrocella esetén 30, az FFT makrocella esetén 12 különböző 

megvalósítási lehetőséget biztosít a klasszikus szintézis folyamat által lehetővé tett 3-mal 

szemben. 

A 4-13. ábra a FIR_SPI_4CH, a 4-14. ábra pedig az FFT tesztrendszer különböző imp-

lementációs lehetőségeit hasonlítja össze a felhasznált erőforrások eloszlása, a maximális óra-

jel-frekvencia és a fogyasztás (dinamikus + statikus) szempontjából. A különböző színek az 

RTL szintézis eszköz különböző konfigurációira utalnak. Az azonos színnel jelölt pontok az 

AMDL előszintézis során kiválasztott kimenetimodell-konfigurációkat jelölik. 

 

4-13. ábra – Megvalósítási lehetőségek összehasonlítása a FIR_SPI_4CH tesztrendszer esetén. 

 

4-14. ábra – Megvalósítási lehetőségek összehasonlítása az FFT tesztrendszer esetén. 
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A 4-13. és 4-14. ábrákon látható eredmények Xilinx FPGA-ra (XC5VLX50T-

2FF1136) vonatkoznak. Az RTL szintézis eszköz (ISE Design Suite 14.7 XST) konfigurációi 

a következők: 

1) Az RTL szintézis eszköz globális optimalizációs szempontja: területigény minimalizá-

lása, memóriák megvalósítása kapacitástól függetlenül blokk RAM-ban, ha a HDL 

modell lehetővé teszi (). 

2) Az RTL szintézis eszköz globális optimalizációs szempontja: lokális adatutak késlelte-

tésének minimalizálása, a memóriák megvalósításáról (blokk RAM vagy LUT RAM) 

a szintézis eszköz dönt (×). 

3) Az RTL szintézis eszköz globális optimalizációs szempontja: lokális adatutak késlelte-

tésének minimalizálása, memóriák megvalósítása kapacitástól függetlenül LUT RAM-

ban (). 
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5. Az eredmények gyakorlati alkalmazása 

5.1 Alkalmazás-specifikus mikroprocesszorok 

A tézisekben bemutatott módszer egy általános célú RTL tervezési eljárás, amely az 

egyszerű vezérlési és az összetett adatfeldolgozási feladatokat ellátó rendszerek kezelésére 

egyaránt alkalmas. A bemutatott módszert megvalósító keretrendszer egyik javasolt alkalma-

zási területe a nagy számításigényű alkalmazások adatfeldolgozó rendszereinek tervezése, 

amelyek esetén a nagyfokú optimalizáltság igénye a kézi RTL tervezést szükségessé teszi. 

Ilyen adatfeldolgozó rendszerek jellemzően a SoC áramkörökben széles körben alkalmazott 

tárolt programú célprocesszorok (2-1. táblázat: ASIP) [53-57]. Az ASIP áramkörök utasítás-

készlete és/vagy mikroarchitektúrája egy adott szoftveralkalmazás vagy egy teljes alkalmazási 

terület (pl. digitális jelfeldolgozás, titkosítási algoritmusok, hálózati kommunikációs protokol-

lok) igényei szerint optimalizált. Míg az ASIP rendszerek szoftver eszközeinek (utasításkész-

let-szimulátor, fordító stb.) automatizált generálására számos módszer létezik, addig az ASIP-

ok magas szintű leírásból kiinduló automatizált RTL szintézise ma még csak részben megol-

dott. A kézi úton előállított hardvermodell minősége csak a tervezési tér jelentős szűkítésével, 

a célarchitektúrára vonatkozó megkötésekkel érhető el, vagyis a jó minőségű eredmény ára 

az, hogy a kifejlesztett rendszer kevésbé illeszkedik a konkrét alkalmazás igényeihez. A be-

mutatott tervezési módszer az ASIP áramkörök kézi RTL tervezéséhez biztosít hatékony esz-

közkészletet, amellyel a fejlesztési folyamat a tervező szabadságának, ezáltal az optimalizált-

ság mértékének csorbítása nélkül gyorsítható [S2, S3]. 

5.2 Full-custom tervezés 

Egyes esetekben a tervezendő áramkör erőforrásigényével és/vagy időzítésével kap-

csolatos követelmények olyan szigorúak, hogy fejlesztésük során a standard cellás automati-

zált RTL szintézis is csak korlátozottan használható. Ilyen esetekben a műveletvégző egység 

kritikus erőforrásait layout-szinten kézzel (full-custom) állítják elő, és az automatizált RTL 

szintézis algoritmusokat csak a kevésbé kritikus áramköri részleteknél, tipikusan vezérlési 

logikák szintézisekor használják. A bemutatott tervezési módszer különleges igények esetén 

használható kizárólag a vezérlési szerkezetek szintézisére is. Ebben az esetben a funkcionáli-

san teljes RTL modell előállításához a műveletvégző egység összes erőforrása kézi úton ter-

vezendő. 

5.3 Intelligens szenzorok áramkörei 

MEMS struktúrákon alapuló érzékelők esetén a megbízhatóság és a jel-zaj viszony ja-

vítása céljából a kiolvasó áramkör elemeit célszerű a MEMS érzékelő struktúra közvetlen 

közelében megvalósítani [58-63]. Ez a digitális előfeldolgozó rendszerrel szemben szigorú 

követelményt szab az erőforrás-felhasználás (területigény) szempontjából. A MEMS-alapú 

érzékelő rendszer hordozhatóságának és beültethetőségének szükségessége pedig a kiolvasó 

áramkör és a digitális előfeldolgozó fogyasztásának minimalizálását igényli. Mindkét optima-

lizációs szempont a mikroarchitektúra lehető legmélyebb megismerhetőségét és manipulálha-

tóságát igényli a tervezési fázisban. A tézisekben bemutatott tervezési módszer célja, hogy a 

tervezési folyamat gyorsítását és az ehhez hasonló szélsőséges optimalizációs igényeket egy-

szerre kielégítse [S7]. 
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5.4 Logi-termikus szimuláció 

A logi-termikus szimuláció olyan eseményvezérelt szimulációs eljárás, amely a digitá-

lis rendszerek logikai funkcióján túlmenően azok termikus viszonyait is képes modellezni. A 

rendszer működéséből adódó disszipáció okozta hőmérsékletváltozás – az áramkört felépítő 

logikai kapuk késleltetésének hőmérsékletfüggéséből adódóan – hatással van magára a logikai 

funkcióra. A hőmérsékletre vonatkozó információ közvetlen visszacsatolása a logikai szimu-

lációba olyan, jelintegritással kapcsolatos hibajelenségek feltárására ad lehetőséget, amelyek a 

klasszikus logikai szimulációs módszerekkel nem kimutathatók. A logi-termikus szimuláció-

nak többféle megvalósítása ismert. Ezek a megoldások többek között a szimuláció során al-

kalmazott, a digitális rendszert leíró formális modell jellegében különböznek. [64, 65] a logi-

termikus szimulációnak olyan megvalósítását mutatja be, amelyben rendelkezésre áll a digitá-

lis áramkör cellaszintű (logikai szintű) reprezentációja. E megoldás előnye a termikus viszo-

nyok nagy térbeli felbontású vizsgálatának lehetősége, hátránya, hogy a cellák számának nö-

vekedésével a szimuláció időigényessé válik. 

[66] olyan megvalósítást javasol, amelyben a digitális áramkör tetszőleges elvonatkoz-

tatású modellel reprezentálható. Ebben a megvalósításban a szimuláció pontossága két, a szi-

mulált hardvermodellre vonatkozó feltétel együttes teljesülése esetén maximalizálható. 

 A megfelelő térbeli felbontás, ezáltal a pontos disszipáció- és hőmérséklet-eloszlás fi-

nom granularitású bemeneti modellel érhető el. 

 A szimulált modell szerkezeti elemeit megvalósító áramköri részletek fogyasztásának 

pontos becslése szükséges. 

Az 4. tézisben javasolt elosztott szerkezeti RTL implementációs séma mindkét köve-

telménynek eleget tesz. A modell szerkezeti elemei regiszter-szintű összetettségűek, és fo-

gyasztásuk átlagos kapcsolási aktivitáson és valós fizikai méreteken alapuló becslése az RTL 

szintézis eszközök elterjedten használt szolgáltatása [S5, S6]. Az 5-1. ábra egy négymagos 

mikroprocesszor layout rajzolatának logi-termikus szimulációval végzett optimalizációját 

mutatja be egy AMDL leírásból előállított elosztott strukturális RTL modell segítségével. Az 

ábrák a chip felületének relatív hőmérséklet-eloszlását ábrázolják. A piros színnel jelölt alak-

zatok az AMDL modell egyes erőforrásainak felelnek meg. 

 

5-1. ábra – Négymagos mikroprocesszor logi-termikus szimulációjának eredménye. 
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6. fejezet – Összefoglalás 

Értekezésemben a modern SoC áramkörök digitális részegységeinek, makrocelláinak 

tervezési eljárásaira vonatkozó kutatási eredményeimet mutatom be. Célom egy olyan új 

módszer kidolgozása volt, amely szigorú időzítési, fogyasztási és/vagy erőforrás-felhasználási 

kritériumok esetén is hatékony, gyors fejlesztési folyamatot tesz lehetővé, ugyanakkor megőr-

zi a klasszikus, HDL-alapú RTL-re jellemző részletes tervezés lehetőségét a magas fokú op-

timalizáltság elérése céljából. A gyorsaság és a részletgazdagság egymásnak ellentmondó 

követelményeket támaszt a módszer alapjául szolgáló formális nyelvvel szemben. Ezt az el-

lentmondást az adatfolyam jellegű alkalmazások esetén jól bevált HLS módszer alapötletének, 

az algoritmikus jellegű front-end formalizmusnak RTL szintre való adaptációjával oldottam 

fel; Az általam kifejlesztett formális nyelv, az AMDL – magas szintű nyelvi szerkezeteinek 

köszönhetően – a klasszikus HDL-eknél gyorsabb fejlesztési folyamatot tesz lehetővé, ugyan-

akkor kifejezései és egyedi vezérlési szerkezetei biztosítják a teljes körű adatút- és ütemezés-

optimalizáció lehetőségét. A kidolgozott formális nyelvhez olyan célarchitektúra modellt de-

finiáltam, amely kellően rugalmas ahhoz, hogy a tervező szabadságát ne csorbítsa, ugyanak-

kor alkalmas arra, hogy alapjául szolgáljon egy hatékony áramkörszintézis módszernek. 

Értekezésem második felében a kidolgozott formális nyelvnek a széles körben alkal-

mazott, klasszikus digitális áramkörszintézis folyamatba való integrálását mutatom be. Ennek 

az integrációnak a központi eleme az AMDL-alapú előszintézis eljárás, amely az AMDL 

nyelvű specifikációból olyan reprezentációt képes előállítani, amely a már rendelkezésre álló 

RTL szintézis eszközökkel feldolgozható. Az előszintézis eljárás megvalósítására olyan álta-

lános, az ún. implementációs séma fogalmára épülő megoldást javasoltam, amely egyazon 

AMDL modellből többféle, a specifikációban lefektetett követelményekhez, kódolási konven-

ciókhoz és a megvalósítás alapjául szolgáló technológiához alkalmazkodni képes kimeneti 

modellt állíthat elő. Javasoltam továbbá két konkrét implementációs sémát, amelyek standard 

cellás ASIC és FPGA technológia esetén egyaránt alkalmazhatók és megfelelnek a legelter-

jedtebben használt RTL tervezési módszereknek, konvencióknak. 

Az általam javasolt tervezési módszer alkalmazhatóságát különböző tesztrendszerek 

kifejlesztésén és szimulációs vizsgálatán keresztül igazoltam. A tesztrendszerek összetettsége 

az egyszerű szorzástól a nagy átbocsátóképességű, modern mikroarchitekturális megoldásokat 

tartalmazó, tárolt programú pipeline mikroprocesszorokig terjed. Megállapítottam, hogy az 

általam kifejlesztett tervezési módszer jelentősen növelheti a digitális makrocellák fejleszté-

sének hatékonyságát, csökkentheti a fejlesztésre fordítandó időt, ugyanakkor lehetővé teszi a 

minden részletre kiterjedő, optimalizált RTL tervezést. 
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A függelék – Rövidítések jegyzéke 

 ADL Architecture Description Language 

 AMDL Algorithmic Microarchitecture Description Language 

 ARTL Algorithmic Register-Transfer Level 

 ASIC Application-Specific Integrated Circuit 

 ASIP Application-Specific Instruction Set Processor 

 ATPG Automatic Test Pattern Generation 

 BiCMOS Bipolar Complementary Metal-Oxide-Semiconductor  

 BSV Bluespec SystemVerilog 

 CAD Computer-Aided Design 

 CDC Clock Domain Crossing 

 CMOS Complementary Metal-Oxide-Semiconductor 

 CPLD Complex Programmable Logic Device 

 DFG Data Flow Graph 

 DMA Direct Memory Access 

 DRC Design Rule Check 

 DSP Digital Signal Processing/Processor 

 EBNF Extended Backus-Naur Form 

 eRM e Reuse Methodology 

 FPGA Field-Programmable Gate Array 

 GPCPU General Purpose Central Processing Unit 

 GPIO General Purpose Input/Output 

 HDL Hardware Description Language 

 HKMG High-K Metal Gate 

 HLS High Level Synthesis 

 IP Intellectual Property 

 ISA Instruction Set Architecture 

 LISA Language for Instruction Set Architecture 

 LUT Look Up Table 

 LVS Layout vs. Schematic 

 MEMS Micro-Electro-Mechanical System 

 MOEMS Micro-Opto-Electro-Mechanical System 

 PDL Processor Description Language 

 PHY Physical Layer Interface 

 PLA Programmable Logic Array 

 PLD Programmable Logic Device 

 PSoC Programmable System-on-Chip 

 RISC Reduced Instruction Set Processor 

 RTL Register-Transfer Level 

 SCL Source-Coupled Logic 

 SDC Synopsys Design Constraints 

 SoC System-on-Chip 

 SoPC System on a Programmable Chip 

 STA Static Timing Analyzis 

 TLM Transaction Level Modeling 

 UML Unified Modeling Language 

 UTMI Universal Transceiver Macrocell Interface 

 UVM Universal Verification Methodology 

 VHDL Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language 
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B függelék – Az AMDL szimulációs szemantikája 

Az AMDL utasítások definícióihoz az alábbi jelöléseket használom: 

 LOAD: [parent,type,id,value] = { az erőforrások bemeneti termináljainak halmaza } 

o parent: a terminál szülő erőforrásának azonosítója 

o type ϵ { output, regInput, regfileWriteAddress, regfileReadAddress, regfileDataIn-

put, operatorInput }: a terminál típusa 

o id: a terminál neve 

o value: logikai vektor, a terminál értéke 

 DRIVER: [parent,type,id,value] = { az erőforrások kimeneti termináljainak halmaza } 

o parent: a terminál szülő erőforrásának azonosítója 

o type ϵ { input, regOutput, regfileOutput, operatorOutput }: a terminál típusa 

o id: a terminál neve 

o value: logikai vektor, a terminál értéke 

 A rendszer állapota: ST = { STconnection ⋃ STstorage } 

o STconnection = { dlink: [load,driver,evaluated] | 

load ϵ LOAD, driver ϵ DRIVER, evaluated ϵ { true, false } }: a rendszer aktív adat-

kapcsolatainak halmaza (data link) 

o STstorage = { strg: [id,value] }: a rendszer regisztereinek és regisztertömbjeinek ak-

tuális tartalma 

Az AMDL modell állapota két halmazzal írható le. Az STconnection halmaz az erőforrá-

sok közötti kapcsolatokat definiálja. Minden adatkapcsolat (dlink) egy meghajtó (driver) és 

egy terhelés (load) terminálból áll. Az STstorage halmaz a regiszter és regisztertömb típusú erő-

források aktuális értékét tárolja. E két halmaz a következőképpen értelmezhető: 

A rendszer műveletvégző és vezérlő egységből épül fel, amelyek mindegyike szinkron 

szekvenciális hálózatokat tartalmaz. A rendszer teljes állapotának leírásához mindkét archi-

tekturális elem állapotát tárolni kell. Az STconnection halmaz definiálja, hogy a műveletvégző 

egységben mely összeköttetéseket kell megvalósítani az éppen végrehajtott AMDL utasítás-

ban szereplő kifejezések kiértékeléséhez. Mivel az összeköttetések útválasztó erőforrások 

(multiplexerek) segítségével épülnek ki, amelyek állapotát a vezérlő egység határozza meg, 

ezért az STconnection halmaz közvetett módon a vezérlő egység állapotának feleltethető meg. Az 

STstorage halmaz a műveletvégző egység állapotregisztereinek összessége. A teljes rendszert 

tehát az STconnection és az STstorage halmaz együttesen írja le. 

Utasítások definíciója 

Minden utasítást egy-egy eljárás definiál, amelyek mindegyike két kétértékű (bool tí-

pusú) paraméterrel rendelkezik. Az egyes utasítások egymásba ágyazhatók. A beágyazott uta-

sítások paramétereinek értékét a beágyazó utasítás határozza meg. A paraméterek értékétől 

függően az adott utasításban foglalt elemi értékadások többféleképpen hajtódhatnak végre. 

Az elemi értékadás (assignment) utasítás értelmezését a B-1. ábra algoritmusa definiálja. 
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B-1. ábra – Az AMDL értékadás (assignment) értelmezése. 

Az AMDL összetett utasításainak jelentését a B-2.-B-6. ábrák algoritmusai írják le. 

 

B-2. ábra – Az AMDL feltételes utasításának (conditional statement) értelmezése. 
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B-3. ábra – Az AMDL ciklus utasításának (loop statement) értelmezése. 

 

B-4. ábra – Az AMDL concurrent utasításának értelmezése. 

 

B-5. ábra – Az AMDL structure utasításának értelmezése. 

 

B-6. ábra – Az AMDL wait utasításának értelmezése. 

A funkcionális tervezési egységek (machine, pipeline) végrehajtását a B-7. és a B-8. 

ábrák algoritmusai definiálják. 
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B-7. ábra – Az AMDL machine tervezési egységének értelmezése. 

 

B-8. ábra – Az AMDL pipeline tervezési egységének értelmezése. 
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C függelék – Az AMDL EBNF-leírása 

system_model ::= (machine_definition | pipeline_definition | isa_definition)+ 

machine_definition ::= 'machine' id 'is' declaration* 'begin' functional_statement* 'end' 'machine' ';' 

pipeline_definition ::= 'pipeline' id 'of' 'machine' id 'is' ( ( declaration* 'begin' functio-
nal_statement* 'end' 'pipeline' ';' ) | ( 'like' id 'of' 'machine' id ';' ) ) 

isa_definition ::= 'isa' 'of' ( ('machine' id) | ('pipeline' id '.' id) ) 'is' 
isa_address_length_definition isa_word_length_definition isa_opcode_length_definition 'begin' 
instruction_definition* 'end' 'isa' ';' 

id ::= letter (letter | decimal_number)* 

declaration ::= resource_declaration | constant_declaration 

functional_statement ::= label? ( assignment | conditional_statement | loop | block | control_statement 
) ';' 

isa_address_length_definition ::= 'address' 'length' ':' decimal_number+ ';' 

isa_word_length_definition ::= 'word' 'length' ':' decimal_number+ ';' 

isa_opcode_length_definition ::= 'opcode' 'length' ':' decimal_number+ ';' 

instruction_definition ::= id ':' constant_literal instruction_parameter_list ';' 

letter ::= 'a' | 'b' | 'c' | 'd' | 'e' | 'f' | 'g' | 'h' | 'i' | 'j' | 'k' | 'l' | 'm' | 'n' | 'o' | 
'p' | 'q' | 'r' | 's' | 't' | 'u' | 'v' | 'w' | 'x' | 'y' | 'z' | 'A' | 'B' | 'C' | 'D' | 'E' 
| 'F' | 'G' | 'H' | 'I' | 'J' | 'K' | 'L' | 'M' | 'N' | 'O' | 'P' | 'Q' | 'R' | 'S' | 'T' | 
'U' | 'V' | 'W' | 'X' | 'Y' | 'Z' | '_' 

decimal_number ::= '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9' | '0' 

resource_declaration ::= controlport_declaration | dataport_declaration | reg_declaration | regfi-
le_declaration | operator_declaration 

constant_declaration ::= 'constant' id ':' constant_literal ';' 

label ::= 'controlpoint' id ':' 

assignment ::= left_expression '<=' right_expression 

conditional_statement ::= 'if' condition 'then' functional_statement* elsif_statement* ( 'else' functi-
onal_statement* )? 'end' 'if' 

loop ::= 'loop' functional_statement* 'end' 'loop' 

block ::= concurrent_block | structure_block | stage_block | bypass_block | observer_block 

control_statement ::= 'break' | 'continue' | 'stop' | ('wait' '(' (decimal_number)+ ') ') | ('redirect 
to' id) | (id '.' 'start') | (id '.' 'stop') | 'return' | ( 'bypass' '(' id ')' ) 

constant_literal ::= ( decimal_number+ ('B' | 'b' | 'H' | 'h' | 'U' | 'u' | 'S' | 's') )? '"' "-"? 
hexa_number+ '"' 

instruction_parameter_list ::= instruction_word_fields ('+' instruction_word_fields)* 

controlport_declaration ::= 'controlport' id ':' ( 'input' | 'output' ) width_definition ';' 

dataport_declaration ::= 'dataport' id ':' ( 'input' | 'output' ) width_definition ';' 

reg_declaration ::= 'storage' id ':' 'reg' width_definition ( ":=" constant_literal )? ';' 
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regfile_declaration ::= 'storage' id ':' 'regfile' width_definition width_definition width_definition 
width_definition ';' 

operator_declaration ::= 'operator' id ':' ( 'async' | 'sync' | 'multicycle' ) operator_port_list ';' 

left_expression ::= '-' | operator_expression | regfile_expression | simple_reference_expression 

right_expression ::= '-' | operator_expression | regfile_expression | simple_reference_expression | 
constant_literal 

condition ::= ( '(' id '.' 'stopped' ')' ) | ( '(' (arithmetic_relation_expression | condition) (lo-
gic_relation (arithmetic_relation_expression | condition))* ')' ) 

elsif_statement ::= 'elsif' condition 'then' functional_statement* 

concurrent_block ::= 'concurrent' ( id ':' )? functional_statement* 'end' 'concurrent' 

structure_block ::= 'structure' ( id ':' )? functional_statement* 'end' 'structure' 

stage_block ::= 'stage' ( id ':' )? functional_statement* 'end' 'stage' 

bypass_block ::= 'bypass' id ':' functional_statement* 'end' 'bypass' 

observer_block ::= 'observer' ( id ':' )? functional_statement* 'end' 'observer' 

hexa_number ::= '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9' | '0' | 'a' | 'b' | 'c' | 'd' | 'e' 
| 'f' | 'A' | 'B' | 'C' | 'D' | 'E' | 'F' 

simple_reference_expression ::= id bit_index? 

instruction_word_fields ::= '(' (instruction_field_definition (',' instruction_field_definition)*)? ')' 

width_definition ::= '[' decimal_number+ ']' 

operator_port_list ::= '(' id width_definition? (',' id width_definition?)* ')' '(' id 
width_definition? (":=" constant_literal)? (',' id width_definition? (":=" constant_literal)? 
)* ')' 

regfile_expression ::= id '.' regfile_port_id '[' (right_expression | decimal_number+)? ']' bit_index? 

operator_expression ::= id '.' id bit_index? '(' ( ((id '=>')? right_expression) (',' ( (id '=>')? 
right_expression) )* )? ')' 

arithmetic_relation_expression ::= right_expression arithmetic_relation right_expression 

logic_relation ::= 'and' | 'or' 

instruction_field_definition ::= decimal_number+ ':' decimal_number+ 

bit_index ::= '[' decimal_number+ (':' decimal_number+)? ']' 

regfile_port_id ::= 'a' | 'b' | 'c' | 'd' | 'e' | 'f' | 'g' | 'h' | 'i' | 'j' | 'k' | 'l' | 'm' | 'n' | 
'o' | 'p' | 'q' | 'r' | 's' | 't' | 'u' | 'v' | 'w' | 'x' | 'y' | 'z' | 'A' | 'B' | 'C' | 'D' 
| 'E' | 'F' | 'G' | 'H' | 'I' | 'J' | 'K' | 'L' | 'M' | 'N' | 'O' | 'P' | 'Q' | 'R' | 'S' | 
'T' | 'U' | 'V' | 'W' | 'X' | 'Y' | 'Z' 
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D függelék – A tesztrendszerek RTL kapcsolási sémái 

 

D-1. ábra – A MULT tesztrendszer RTL kapcsolási sémája. 

 

D-2. ábra – A PIEZO tesztrendszer RTL kapcsolási sémája. 

 

D-3. ábra – A TAYLOR tesztrendszer RTL kapcsolási sémája. 
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D-4. ábra – A FIR_SPI_4CH tesztrendszer RTL kapcsolási sémája. 
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D-5. ábra – A MINKOWSKI tesztrendszer RTL kapcsolási sémája. 
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D-6. ábra – Az FFT tesztrendszer RTL kapcsolási sémája. 
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D-7. ábra – Az ISP1 tesztrendszer RTL kapcsolási sémája. 
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D-8. ábra – Az ISP2 tesztrendszer RTL kapcsolási sémája. 
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