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1 Bevezetés
A félvezető technológia ma már lehetővé teszi olyan összetett adatfeldolgozó rendszerek egyetlen chipen való (System-on-Chip, SoC) megvalósítását, amelyek az analóg külvilággal való kapcsolattartásért felelős, tisztán analóg blokkokat
és rádiófrekvenciás áramköröket, valamint a digitális adatfeldolgozást végző mikroprocesszor-alapú rendszert és az e két fő komponens közötti adatcserét biztosító
A/D és D/A átalakítókat is magukban foglalják. A SoC áramkörök általában számításigényes adatfeldolgozási feladatokat látnak el, amelyekhez a kellő számítási
kapacitást az egyazon chipen megvalósított, más-más részfeladatra optimalizált
alkalmazásorientált integrált áramkörök (Application-Specific Integrated Circuit,
ASIC) biztosítják [1].
Az összetettség növekedéséből és a rövidülő termék-életciklusokból adódóan egyre nagyobb jelentősége van a korábban tervezett és verifikált, újrafelhasználható áramköri részleteknek, makrocelláknak. Az ilyen részegységek tervezésének gyorsítása céljából a ’80-as évek közepe óta alkalmazzák az ún. magas szintű
szintézis (High Level Synthesis, HLS) módszert [2, 3], amely során a magas szintű
programozási nyelven megfogalmazott specifikációból a regiszter-transzfer szintű
(Register-Transfer Level, RTL) modell automatikus úton áll elő. Bár a HLS módszert sikeresen alkalmazzák jelfeldolgozási feladatokat ellátó célhardverek fejlesztésének gyorsítására, az összetettebb struktúrájú pipeline műveletvégzők esetén,
illetve nagyfokú optimalizáltságot igénylő alkalmazásokban még ma is a klasszikus tervezési módszert használják, amely során a magas szintű specifikációból az
RTL modell előállítása kézi úton történik [4].

1.1 A kutatás célkitűzései
Kutatásaim során adatfeldolgozó rendszerek hardvermodelljeinek automatizált szintézisével foglalkoztam. Célom egy olyan új, formális nyelven alapuló
tervezési módszer kidolgozása volt, amely egy klasszikus, hardverleíró nyelvre
(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 módszer mely elemei emelhetők át az RTL
tervezés szintjére úgy, hogy az így kapott kevert algoritmikus/RTL tervezési módszer a HLS-hez viszonyítva szélesebb körben, nagyfokú optimalizáltságot igénylő
esetekben is alkalmazható és a klasszikus kézi RTL tervezéshez képest hatékonyabb, gyorsabb legyen.
A kifejlesztendő tervezési módszer széleskörű alkalmazhatóságának feltétele, hogy az a digitális rendszerek jelenleg alkalmazott tervezési folyamatába integrálható legyen. Ennek érdekében a kifejlesztendő módszer kimeneti modelljeinek a
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már létező tervezőrendszerek szabványos formátumaival kompatibilisek és a létező
RTL szintézis módszerekkel feldolgozhatónak kell lenniük.

2 Felhasznált eszközök és vizsgálati módszerek
Az új tervezési módszer kimenete a tervezendő áramkörnek olyan hardverleíró nyelvű RTL reprezentációja, amely technológiafüggetlen és feldolgozható a
már rendelkezésre álló RTL szintézis módszerekkel (soft-makrocella). Ezért a
digitális adatfeldolgozó rendszerek automatizált RTL szintézisre optimalizált modelljeit vizsgáltam különböző összetettségű és funkciójú tesztrendszerek kidolgozásával és szintézisével. A kutatás célja annak meghatározása volt, hogy a hardverleíró nyelvek különböző nyelvi eszközeinek alkalmazása és az RTL modell
szerkezete hogyan befolyásolja az automatizált RTL szintézis hatékonyságát az
előálló áramkör erőforrásigénye, maximális órajel-frekvenciája és fogyasztása
szempontjából. A tesztrendszerek funkcionális verifikációját logikai szimulációval
végeztem, amelyhez a Mentor Graphics ModelSim/QuestaSim szimulátorát használtam.
Az új tervezési módszer széleskörű alkalmazhatóságának biztosítása céljából standard cellás ASIC és FPGA technológiára optimalizált szintéziseljárásokat
egyaránt vizsgáltam. Standard cellás szintézishez a Cadence Design Systems
Encounter RTL Compiler (RC) szoftverét és az Austria MicroSystems (AMS) 0,35
µm-es CMOS technológiai könyvtárát, az FPGA-alapú implementációkhoz pedig a
Xilinx ISE Design Suite 14.7 és az Altera Quartus II 13.0 környezetét használtam.
FPGA technológia esetén a vizsgálatot több különböző eszközcsaládon is elvégeztem. Az erőforrásigény mértéke standard cellás esetben a felhasznált cellák száma
volt, FPGA-k esetén pedig a felhasznált regiszterek és LUT-ok száma mellett vizsgáltam azt is, hogy egy adott HDL modell alkalmazása lehetővé teszi-e az FPGA
eszközök heterogén architektúrájának kihasználását (pl. blokk RAM és DSP modulok). Az RTL szintézis során előálló áramkörök maximális órajel-frekvenciájának
megállapítására statikus időzítés-analízist (Static Timing Analyzis, STA), az áramkörök fogyasztásának összehasonlítására pedig átlagos kapcsolási aktivitáson alapuló fogyasztásbecslést alkalmaztam. Az STA és a fogyasztásbecslés egyaránt a
felhasznált szintézis eszközök beépített szolgáltatása.
A kifejlesztett tervezési módszer része egy, az általam definiált formális
nyelvű modellt szintetizálható RTL modellé transzformáló szoftver, amelynek
prototípusait C++ nyelven valósítottam meg.

2.1 A tesztrendszerek leírása
A kifejlesztett tervezési eljárás számszerű minősítése saját fejlesztésű tesztrendszerekkel történt, amelyekre a továbbiakban azonosítójukkal hivatkozom
(1. táblázat).
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1. táblázat. Az általam kifejlesztett tesztrendszerek funkcionális leírása.
Tesztrendszer
Leírás
MULT
 32-bites előjel nélküli shift&add szorzó egység
 SPI interfészen programozható kiolvasó áramkör piezorezisztív MEMS nyoPIEZO
másérzékelőkhöz
 4-csatornás, SPI interfészen programozható FIR szűrő
 az egyes csatornák:
FIR_SPI_4CH
o futásidőben konfigurálható iteratív FIR szűrő: rend: 255-ig
o 32-bites fixpontos számábrázolás1, pontosság: 2-20
 aritmetikai egység az exponenciális (exp), természetes alapú logaritmus (ln) és
szinusz (sin) függvények helyettesítési értékeinek kiszámítására
TAYLOR
Taylor-polinomos közelítéssel
 fixpontos számábrázolás, pontosság: 2-26
 generikus FFT egység: a pontszám szintézis paraméter
 Cooley-Tukey Radix-2 algoritmus
FFT
 bemeneti és kimeneti FIFO interfész
 természetes sorrendű időtartománybeli mintasor
 fixpontos számábrázolás, pontosság: 2-20
 Tetszőleges dimenziószámú vektorok Minkowski-távolságának kiszámítására
MINKOWSKI
alkalmas aritmetikai egység
 32-bites fixpontos számábrázolás, pontosság: 2-20
 32-bites DSP processzor
 32 gépi utasítás (3-címes utasításkészlet)
 3 fokozatú pipeline
 32×32-bit általános célú regisztertömb
ISP1
 DSP ALU (8 DSP utasítás, fixpontos számábrázolás, pontosság: 2-20)
 64-bites akkumulátor regiszter, pontosság: 2-40
 2-bites dinamikus elágazásbecslés (256×2-bit ugrási előzménytábla)
 teljes körű adat előrecsatolás
 hardveres gyorsításon alapuló alkalmazás-specifikus processzor
 64 gépi utasítás (3-címes utasításkészlet, MIPS és SPARC-alapú)
 5 fokozatú pipeline
 regiszterablak technika (ablakméret: 32, fizikai méret: 128, átlapolás: 8)
 DSP ALU (13 DSP utasítás, fixpontos számábrázolás, pontosság: 2-20)
 64-bites akkumulátor regiszter, pontosság: 2-40
ISP2
 dedikált be- és kimeneti FIFO interfész DSP műveletekhez
 2-bites dinamikus elágazásbecslés (256×2-bit ugrási előzménytábla)
 teljes körű adat előrecsatolás
 gyorsító áramkör interfésze: 32×32-bit csak olvasható paramétertábla, dedikált
adat-cache interfész, 64-bites kimeneti akkumulátor, 8-bites hibakód-kimenet
kivételkezeléshez
 WISHBONE-kompatibilis adat-cache interfész

1
A fixpontos számábrázolás a kerekítés és szaturáció (a műveletek eredményeit behatárolja a
rögzített alsó és felső korlát) hardveres megvalósítását jelenti. Használata a jelfeldolgozási feladatokat
ellátó áramkörök esetén célravezető, a felharmonikus torzítás mértékét csökkenti.
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3 Új tudományos eredmények
3.1 Első téziscsoport – ARTL-alapú modellezés
3.1.1

1. tézis. Az ARTL elvonatkoztatási szint

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 HDLalapú megközelítésnél magasabb szintet képviselő, de szerkezeti elemeiket tekintve
RTL jellegű modellezési módszereket és leíró nyelveket, ezáltal megkönnyítve azok
hatáskörének és célkitűzéseinek tárgyalását. A jelenlegi RTL modellezési módszereket beillesztettem az ARTL-lel kiegészített új osztályozási rendszerbe. [J2, J3, J4,
J6]
A digitális rendszerek különböző formális reprezentációi az elvonatkoztatás
fokát tekintve sokfélék lehetnek. Az egyes elvonatkoztatási szinteket a GajskiKuhn-féle Y-diagram [5] segítségével szemléltethetjük, amely a különböző absztrakt modelleket három szempont, a viselkedés formális megfogalmazása, a modellt
felépítő szerkezeti elemek és az elvonatkoztatási szintet jellemző önálló tervezési
egység fizikai megjelenése szempontjából hasonlítja össze.
Az ARTL a viselkedés formális leírását tekintve a klasszikus RTL és az algoritmusszint között helyezkedik el, a modellt felépítő szerkezeti elemeket és a
rendszer fizikai megjelenését tekintve viszont tisztán RTL jellegű. Ennek alapján
az általam javasolt új elvonatkoztatási szint az 1. ábra szerint épül be az Ydiagramba.

1. ábra. Az ARTL elhelyezkedése a Gajski-Kuhn Y-diagramban.
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Az ARTL elvonatkoztatás fogalma a szakirodalomban nem jelenik meg, de
bizonyos, már létező modellezési módszerekre és formális nyelvekre ez az elvonatkoztatás jellemző. E megközelítések közül a Bluespec SystemVerilog (BSV)
nyelvre, valamint az architektúraleíró-nyelvekre (Architecture Description Language, ADL) épülő módszereket vizsgáltam részletesen. Bár e megközelítések mindegyikét vagy a magas szintű algoritmikus, vagy a klasszikus RTL kategóriába
sorolják, az e módszerek alapjául szolgáló formális modellek közös tulajdonságai
alapján belátható, hogy az elvonatkoztatás mértéke tekintetében különálló kategóriát képviselnek. Ezek a tulajdonságok röviden az alábbi definícióban foglalhatók
össze:
ARTL elvonatkoztatású az a modellezési/tervezési módszer, amelyben a
rendszer műveletvégző 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 nyelvre jellemző szemantikai elemek
segítségével írja le.

3.1.2

Makrocellák általános modellje

1.1. altézis. Kidolgoztam az adatfeldolgozási feladatot ellátó makrocellák új
szerkezeti és viselkedési modelljét, amely a tárolt programú és célproceszorok
szerkezetét rekurzívan egymásba ágyazott architektúra-elemek hierarchikus rendszereként írja le. Az egyes architektúra-elemek viselkedését egyedi algoritmusokkal
definiáltam. [J1, J2, J3, J4, B1, J6]
Az automatizált módszerek lényege, hogy a tervezési döntések egy részét
előre meghozzák a tervező helyett, így gyorsítva a fejlesztési folyamatot. A tervezési módszer által előre meghatározott megoldások összességét a módszer célarchitektúra-modelljének nevezzük. A fejlesztési folyamat előre meghozott döntésekkel való gyorsításának az ára az, hogy a tervezési tér szűkül a kézi módszerhez
képest [6]. Az automatizált módszer által definiált, előre meghozott döntések ezért
azt eredményezik, hogy az így előállított tervek bizonyos tulajdonságai megegyeznek. Minél több tervezői döntést határoz meg az adott módszer, annál több tulajdonsága lesz egységes az általa létrehozott rendszereknek.
Az általam javasolt, az adatfeldolgozást végző makrocellák közös tulajdonságait egységbe 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.
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A makrocella-modell által definiált szerkezet
Az általam bevezetett makrocella-modell három szerkezeti elemet definiál,
amelyekből a leírt rendszer tetszőleges számú példányt tartalmazhat egymás mellett és/vagy egymásba ágyazottan. A javasolt makrocella-modell szerkezetét a
2. ábra UML (Unified Modeling Language) osztálydiagramja szemlélteti.
3.1.2.1

2. ábra. A makrocella-modell által definiált szerkezet.

Az egyes architektúra-elemek jellemző tulajdonságai és javasolt alkalmazási területük a következő:
 Többciklusú feldolgozó. Kétféle célra javasolt tervezési egység: (i) iteratív
aritmetikai számítások implementálása (iteratív szűrők, aritmetikai egységek), vagy (ii) burkolóként egyéb tervezési egységek példányosítására, működésük összehangolására. A többciklusú feldolgozó modell nem tartalmaz
explicit információt az elvégzendő műveletek ütemezésére vonatkozóan.
 Adatfolyam feldolgozó. Nagy átbocsátó-képességű DSP alkalmazásokra
javasolt tervezési egység (pipeline szűrők és aritmetikai egységek). Az adatfolyam feldolgozó modell csak konkurens műveletvégzés leírására alkalmas. Ez a szorosan csatolt pipeline fokozatok által végzett műveletvégzés
leírása, amely további nyelvi 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 konkurens műveletvégzés leírására. Az adatfolyam feldolgozóhoz hasonló konkurens szerkezet, amely különböző feltételrendszerek fennállása esetén (hardver/szoftver megszakítások, kivételek)
ún. bypass üzemmódba kapcsolható át, amelyben a műveletvégzés sorrendi/konkurens jellege nem kötött. A bypass üzemmódok felhasználása:
o A pipeline késleltetésére (stall) több órajelciklust igénylő számítási
műveletek elvégzésekor (pl. co-processzor műveletek).
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o A pipeline késleltetése (stall) cache-miss esetén.
o A pipeline kiürítése (flush) vezérlési hazárd esetén.
Minden architektúra-elem vezérlő és műveletvégző egységből áll. Ezek
adatmanipuláló és adattovábbító erőforrásainak viszonyát a 3. ábra mutatja. A bal
oldali ábrán a nyilak az adatáramlás irányát jelölik, a jobb oldali ábra egy konkrét
példát mutat az erőforrás- és jeltípusokra. A vezérlő és műveletvégző egységeket
egymással és a rendszer környezetével különböző funkciójú, egyirányú jelek kapcsolják össze. Az adatfeldolgozásban részt vevő erőforrásokra a következő jelöléseket alkalmazom:
Adatmanipuláló erőforrások
 ENV (environment): az áramköri környezet erőforrásainak halmaza
 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. ábra. Adatfeldolgozó rendszerek szerkezete és jeltípusai.
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A makrocella-modell által definiált viselkedés
Az általam bevezetett makrocella-modell architektúra-elemeinek viselkedését egyedi algoritmusok írják le, amelyek formális megfogalmazásához a következő jelöléseket alkalmazom:
3.1.2.2






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
Egyéb jelölések:
 exit ϵ {false, true}: leállási feltétel
 bypass ϵ {false, true}: bypass feltétel
A fenti jelölések alkalmazásával a többciklusú feldolgozó (multicycle processor) viselkedése a 4. ábrán, az adatfolyam feldolgozóé (data stream processor)
az 5. ábrán, az utasításfolyam feldolgozóé (instruction stream processor) pedig a 6.
ábrán látható, általam kidolgozott algoritmussal írható le.

4. ábra. Többciklusú feldolgozó viselkedési modellje.
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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 utóbbinál ez a halmaz állandó. Ilyen értelemben az adatfolyam
feldolgozónak csak egyetlen állapota van, az adattároló elemek engedélyező jeleinek állapotát a vezérlő bemenetek és a státuszjelek minden vezérlési ciklusban
egyértelműen meghatározzák.

5. ábra. Az adatfolyam feldolgozó viselkedési modellje.

Az utasításfolyam feldolgozó olyan adatfolyam feldolgozó, amely a vezérlő
bemenetek és a státuszjelek állapotától függően bármely vezérlési ciklusban átkapcsolható többciklusú üzemmódba (6. ábra: 16. sor: BYPASS).

6. ábra. Az utasításfolyam-feldolgozó viselkedési modellje.
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3.1.4

Az AMDL modellező nyelv

1.2. altézis. Kifejlesztettem egy új hardvermodellezési eszközt, az algoritmikus mikroarchitektúra-leíró nyelvet (Algorithmic Microarchitecture Description
Language, AMDL), amely lehetővé teszi a makrocelláknak az 1.1. altézisben javasolt viselkedési és szerkezeti modell szerinti formális leírását. [J1, J2, J3, J4, B1,
J6]
A magas szintű programozási nyelvek használhatók adatfeldolgozó rendszerek viselkedésének leírására, azonban egy magas szintű modellben a leendő áramkör vezérlési állapotairól és a vezérlési állapotokhoz rendelt aritmetikai és tároló
erőforrásokról kevés, vagy semmilyen információ nem áll rendelkezésre. Ennek
okai a következők:
 A vezérlési állapot a vezérlő egység belső állapotát, a belső vezérlő jelek és
vezérlő kimenetek állapotát írja le. Míg egy valós áramkörben egy-egy művelet végrehajtásához – általános esetben – e vezérlési állapotok sorozata
szükséges, addig egy magas szintű algoritmikus modellben bármely értékadás végrehajtása egy lépésben történik, függetlenül az értékadást 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 szempont, amely az egy értékadáson belüli
operátorhívások számára vonatkozna.
Egy algoritmusszintű modellre mutat példát a 7. ábra.

7. ábra. Egy összegző áramkör magas szintű (C++) modellje.

Az RTL tervezés feladata a vezérlési állapotok és az azokhoz rendelt műveletvégző erőforrások pontos meghatározása, figyelembe véve az áramkörrel szemben támasztott, számítási teljesítményre, erőforrásigényre, órajel-frekvenciára és
fogyasztásra vonatkozó követelményeket (elsődleges részfeladatok). Ezen túlmenően a hatékony áramkörszintézishez az is szükséges, hogy az RTL modell az RTL
tervezés egyéb részfeladataihoz kapcsolódó információt is egzakt módon tartalmazza (fázisjelek, reset hálózat, állapotgépek részletes terve stb.: másodlagos részfeladatok), ami az RTL tervezés összetettségét növeli. A 8. ábra példaként bemutatja egy digitális áramkör RTL modelljét.
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8. ábra. Az összegző áramkör egy lehetséges RTL modellje VHDL nyelven.

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 összeköttetéseik meghatározása az algoritmus változói és a
rajtuk végzett műveletek alapján (erőforrás-allokáció).
o Az algoritmus felosztása vezérlési állapotokra (ütemezés).
o Erőforrások hozzárendelése a vezérlési állapotokhoz (vezérlési állapoterőforrás összerendelés).
 Másodlagos részfeladatok
o Időzítési modell meghatározása: latch-alapú vagy flip-flop-alapú.
o Fázisjelséma meghatározása, fázisjelek előállítása a globális órajelből.
o Adatmanipuláló és adattároló erőforrások részletes tervezése.
o A vezérlési állapotokat megvalósító állapotgép részletes tervezése.
o Reset mechanizmus és reset hálózat tervezése.
Az általam kifejlesztett, ARTL szintű modellező nyelv, az AMDL olyan
eszköz, amely segítségével az RTL tervezés elsődleges részfeladatai a hagyományos RTL modellekhez képest magasabb elvonatkoztatási szinten, a másodlagos
részfeladatoktól függetlenül végezhetők el (9. ábra). Az AMDL az egyes részfeladatok elvégzését az alábbi módon támogatja:
12

 Erőforrás-allokáció: A hagyományos RTL modellhez hasonlóan az ARTL
szintű modell is tartalmazza a tervezett áramkör erőforrásait (9. ábra: a/1) és
az utasításokat felépítő kifejezések explicit módon tartalmazzák az erőforrások összeköttetéseire vonatkozó információt (9. ábra: a/2).
 Ütemezés: Rendelkezésre állnak benne a strukturált programozás elemei
(utasítás-sorozat, elágazás, ciklus; 9. ábra: b), valamint egyéb, ütemezéssel
kapcsolatos szemantikai elemek (pl. konkurens utasításblokk).
 Vezérlési állapot-erőforrás összerendelés: Az utasításokat felépítő kifejezések a tervezett architektúra konkrét erőforrás-példányaira hivatkoznak
(9. ábra: c).

9. ábra. Összegző áramkör ARTL szintű modellje AMDL nyelven.
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3.2 Második téziscsoport – AMDL-alapú áramkörszintézis
3.2.1

2. tézis – Az AMDL-alapú hardvertervezés folyamata

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 algoritmikus 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.
[J1, J2, J3, J4, B1, J6]
A jelfeldolgozási algoritmusok implementálására a több változatban is kifejlesztett HLS módszer, amely az RTL tervezés elsődleges és másodlagos részfeladatait egyaránt automatizálja, elsősorban a fejlesztési idő csökkentése szempontjából előnyös (10. ábra: a), azonban nagyfokú optimalizáltságot igénylő rendszerek
esetén csak korlátozottan használható. 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 számítási teljesítménye általában elmarad a kézi úton előállított
RTL modellből szintetizált áramkörökétől [7-11]. Ennek következményeként az
ilyen rendszerek tervezése során az algoritmusszintű leírásból a szintetizálható
RTL modell előállítása ma még kézi úton történik (10. ábra: b).

10. ábra. Elvonatkoztatási szintek és szintézis módszerek.
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Az ARTL absztrakció egy olyan köztes tervezési lépést hoz létre az algoritmusszint és az RTL között (10. ábra: c), amely igényli, hogy a modellezett rendszer tulajdonságait leginkább befolyásoló, intuitív részfeladatokat (elsődleges részfeladatok) teljes egészében a tervező végezze el, ugyanakkor ehhez a kézi
tervezéshez – a folyamat hatékonyságának növelése céljából – jól átlátható, algoritmikus nyelvi eszközöket biztosít. A végleges, automatizált RTL szintézis bemeneteként felhasználható RTL modell előállítása így két lépésben történik (11. ábra):
1) Elsődleges RTL tervezési részfeladatok elvégzése ARTL szinten AMDL
segítségével.
2) Másodlagos RTL tervezési részfeladatok elvégzése automatizált úton
ARTL-alapú előszintézissel.

11. ábra. Az RTL tervezési folyamat felbontása az ARTL bevezetésével.

A műveletvégző egység adatmanipuláló erőforrásainak (aritmetikai, logikai
egységek) tervezése az AMDL-alapú megközelítésben kétféle úton lehetséges. (i)
Általános esetben ezek az erőforrások jól körülhatárolt, parametrikus formában
leírható funkciót látnak el, így RTL modelljük egy előre definiált modellkönyvtárból kiválasztható. (ii) Nagyfokú optimalizáltságot igénylő, vagy alkalmazásspecifikus rendszerek esetén indokolt lehet ezeknek az erőforrásoknak az egyedi
tervezése. Ilyenkor a kézi úton előállított RTL modellrészletek a kimenetként előálló teljes RTL modellbe szintén kézi úton építhetők be.
A 2. táblázat az 1. táblázatban bemutatott tesztrendszerek AMDL modelljének és kézi úton előállított VHDL modelljeinek kódméret és fejlesztési idő alapján
való összehasonlítását tartalmazza.
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2. táblázat. AMDL és VHDL összehasonlítása fejlesztési idő és kódméret alapján.
Fejlesztési idő (óra)
VHDL
AMDL kódméret
(AMDL + kézi VHDL
Tesztrendszer
kódméret
VHDL
AMDL
(kódsor)
kódsor2)
(kézi)
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 táblázat alapján megállapítható, hogy AMDL nyelven a VHDL nyelvnél
hatékonyabban írhatóak le a hagyományos RTL modellek funkciói, ami a fejlesztési idő csökkenését eredményezi. A tesztrendszerek két különböző kézi VHDL
implementációja szerepel az összehasonlításban. Ez a két implementáció megfelel
a 4. tézisben tárgyalt viselkedési RTL és strukturális RTL implementációs sémáknak.

3.2.2

3. tézis – Implementációs séma-alapú modelltranszformáció

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 implementációs részletek célnyelvű megfelelőivel kiegészítve áll elő a teljes célnyelvű modell. A célnyelvű 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 célarchitektúra-modellt felhasználva kidolgoztam az AMDL-VHDL modelltranszformációt. [J3, J4]
Az 1.1. altézisben megfogalmazott célarchitektúra-modell alkalmazási célja
kettős; (i) támpontot nyújt a tervezőnek az AMDL modell elkészítése során az
által, hogy definiálja az egyes tervezési egyed-típusok legfontosabb szerkezeti és
időzítési tulajdonságait. A célarchitektúra-modell másik alkalmazási célja, hogy
(ii) specifikálja a modelltranszformációs eljárás számára a célnyelvű modell által
megvalósítandó struktúrát és viselkedést, biztosítva ez által a bemeneti és kimeneti
modell funkcionális egyezőségét.
2
Az AMDL modell funkcionálisan csak akkor teljes, ha a benne található operátorok generikus
könyvtári elemként hozzáférhetők. A VHDL kódsor itt azokra az egyedi, az adott tesztrendszerre optimalizált operátorokra vonatkozik, amelyeket az AMDL-alapú tervezés során is kézzel kell előállítani.
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Az általam javasolt modelltranszformációs eljárásban a kimeneti modell két
lépésben áll elő:
1) Definiáljuk azokat a célnyelvű konstrukciókat, amelyek a célarchitektúramodellnek a rendszer konkrét funkciójától független szerkezeti és viselkedési követelményeit valósítják meg. Speciálisan az AMDL → VHDL
transzformációban ez azt jelenti, hogy meghatározzuk a kimeneti VHDL
modell szerkezeti elemeit (állapotgépek, műveletvégző egységek, modellhierarchia) és az időzítési modellt megvalósító állapotgépek egységesen kezelendő részleteit, vagyis a transzformáció alatt álló tervezési egység alapvető
működési mechanizmusát megvalósító közös állapotokat és az állapotgépek
közötti kommunikáció jeleit.
2) Az első lépésben keletkezett megvalósítási keret önmagában nem működőképes modell, amelyet a második lépésben kiegészítünk azokkal a célnyelvű
részletekkel, amelyek a konkrét rendszer funkcionalitását 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 12. ábra egy pipeline szorzó egység példáján mutatja be az implementációs séma-alapú modelltranszformáció lépéseit.
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12. ábra. Egy pipeline szorzó implementációs séma-alapú modelltranszformációja.

1) Az alkalmazott implementációs séma a következőképpen valósítja meg az
1.1. tézisben bemutatott, a pipeline szorzó modul által használt utasításfolyam feldolgozó célarchitektúra-modellt: A kimeneti modell egy burkoló
egységből (m1) és egy pipeline-ból (p1) áll. Mindkét egység egy állapotgépből és egy műveletvégző egységből épül fel. Az utasításfolyam feldolgozó célarchitektúra-modellre jellemző időzítési előírásoknak (9. ábra) való
megfelelést a p1 egység állapotgépe biztosítja. A 12. ábrán az implementációs séma által rendelkezésre bocsátott, de a pipeline szorzó modul által ki
nem használt erőforrásokat szaggatott vonal jelzi.
2) Az implementációs részletek VHDL megvalósításai ugyancsak az alkalmazott implementációs séma által definiált nyelvi szerkezetek formájában kerülnek bele a kimeneti VHDL modellbe. Az AMDL vezérlési szerkezetek
18

állapotokká vagy állapot-sorozatokká, a műveletvégző egység RTL erőforrásai pedig olyan VHDL kódrészletekké transzformálódnak, amelyek egy
része könyvtári elemként rendelkezésre áll, másik része a tervező által definiált, egyedi VHDL modell.

3.2.3

4. tézis – VHDL implementációs sémák és minősítésük

Kidolgoztam két VHDL implementációs sémát és bizonyítottam, hogy mindkettő alkalmas automatizált RTL szintézisre, de a szintetizált áramkörök erőforrásfelhasználása és időzítési tulajdonságai tekintetében eltérnek. Javaslatot tettem a
kidolgozott implementációs sémák alkalmazási területeire. Bizonyítottam, hogy az
implementációs sémák kimeneti modellgenerálásban való felhasználása az AMDLalapú hardvertervezés során a tervezési tér jelentős bővülését eredményezi a szakirodalomban ismert hasonló módszerekhez képest. [J1, J2, J3, J4, J5, C2, C3, B1]
A hardverleíró nyelvek sokszínűsége következtében egyazon funkció leírására többféle, automatizált RTL szintézisre alkalmas implementációs séma konstruálható, amelyek az elvonatkoztatás mértéke szerint is eltérhetnek. Az általam
javasolt implementációs sémák az elvonatkoztatás mértéke tekintetében az RTL
modellek két eltérő altípusát jelentik. A két implementációs séma ismérvei a következők:
 Viselkedési RTL: Közvetlenül származtatható az algoritmikus leírásból
úgy, hogy az algoritmikus modell egymást követő utasításaihoz egy-egy vezérlési állapotot rendelünk és az utasítás értékadásait az adott hardverleíró
nyelv beépített operátorai segítségével valósítjuk meg. Az így kapott modell
az összetettebb értékadások több vezérlési állapotra bontásával, vagy párhuzamosan végrehajtható utasítások állapotainak összevonásával finomítható.
A működést leíró állapotgépet egyetlen folyamat (VHDL process) valósítja
meg.
 Strukturális RTL: A rendszer szerkezetét a viselkedési RTL-nél részletesebben leíró modell, amely a rendszer összes adattároló és adatmanipuláló
erőforrását és azok összeköttetéseit is pontosan leírja. Két alváltozatát hoztam létre, amelyek a következők:
o Elosztott strukturális RTL: A vezérlő egység, a műveletvégző egység és annak adattároló és adatmanipuláló erőforrásai (regiszterek,
operátorok) egy-egy külön egyed-architektúra párként vannak leírva.
o Összevont strukturális RTL: A vezérlő egység, a műveletvégző egység és annak adattároló és adatmanipuláló erőforrásai (regiszterek,
operátorok) egyazon egyed-architektúra páron belül, egy-egy külön
VHDL utasításban vagy blokkban vannak leírva.
A 8. ábra az összevont strukturális RTL modellre, a 13. ábra a viselkedési
RTL (a) és az elosztott strukturális RTL (b) modellekre mutat példát.
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13. ábra. Összegző áramkör viselkedési RTL és elosztott strukturális RTL modelljének részlete.

A 3. tézisben javasolt, a két implementációs sémát a kimeneti modellgenerálás folyamatában felhasználó ARTL előszintézis a 3. táblázat alapján végzi el a
nyelvi szerkezetek AMDL → VHDL transzformációját.
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3. táblázat. Az AMDL erőforrások és nyelvi szerkezetek megvalósítása VHDL nyelven.
RTL (VHDL) implementációs séma
AMDL erőforrás /
Strukturális
nyelvi szerkezet
Viselkedési
Elosztott
Összevont
dataport
bemeneti / kimeneti port
reg
jel (signal)
blokk (block)
regfile
jel-tömb (array)
egyed-architektúra pár az
AMDL modell alapján
async operátor
eljárás (procedure)
előre definiált interfésszel
folyamat (process)
sync / multicycle
folyamat (process)
operátor
sorrendi utasítások,
ciklusok, utasításegyedi állapotgépek
blokkok
feltételes utasítások
if-then-else utasítás

A viselkedési RTL és a strukturális RTL implementációs sémáknak megfelelő hardvermodellek automatizált RTL szintézisekor a két modell között jelentős
eltérés tapasztalható a szintetizált áramkör erőforrás-felhasználása és időzítési
viszonyai szempontjából. Az 4., 5. és 6. táblázat az automatizált RTL szintézis
eredményeit foglalja össze.
4. táblázat. Az implementációs sémák összehasonlítása az automatizált RTL szintézis eredményei alapján (XILINX Virtex 5).
Erőforrásigény (XC5VLX50T-2FF1136)
fmax
Tesztrendszer
Impl. séma
18k RAM
DSP48
[MHz]
Regiszter
LUT
blokk
slice
strukturális
110
104
0
0
200,92
MULT
viselkedési
105
99
0
0
204,96
strukturális
459
841
0
8
53,21
PIEZO
viselkedési
262
956
0
28
51,1
strukturális
246
519
0
4
27,9
TAYLOR
viselkedési
476
2.797
0
46
51,4
strukturális
738
998
5
8
50,9
3
FFT
viselkedési
1.332
2.670
0
8
83,96
strukturális
794
1.221
0
8
30,3
MINKOWSKI
viselkedési
1.081
1.155
0
16
77,32
strukturális
340
1.072
5
18
50,0
ISP1
viselkedési
1.977
4.730
0
20
56,57
strukturális
1.385
1.865
5
28
31,64
ISP2
viselkedési
1.459
2.408
0
27
50,11

3
Az FFT tesztrendszer esetén a transzformáció pontszáma szintézis paraméter. A 4., 5. és 6.
táblázat számadatai, valamint a 13. ábra grafikonjai 8 pontos implementációra vonatkoznak.
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5. táblázat. Az implementációs sémák összehasonlítása az automatizált RTL szintézis eredményei alapján (ALTERA Stratix III).
Erőforrásigény (EP3SL340F1760C4)
fmax
Tesztrendszer
Impl. séma
Blokk
36×36 bit
[MHz]
Regiszter
ALUT
RAM bit
szorzó
strukturális
146
91
0
0
238,83
MULT
viselkedési
139
87
0
0
237,16
strukturális
324
498
0
4
80,25
PIEZO
viselkedési
281
988
0
7
71,43
strukturális
322
804
0
1
34,05
TAYLOR
viselkedési
300
2.640
0
16
58,55
strukturális
627
964
1.152
4
67,88
FFT
viselkedési
1.320
1.261
512
4
68,06
strukturális
880
1.293
0
2
34,09
MINKOWSKI
viselkedési
951
1.150
0
2
73,76
strukturális
615
1.382
4.096
2
92,67
ISP1
viselkedési
1.981
4.725
0
2
92,18
strukturális
1.480
2.845
9.728
2
75,44
ISP2
viselkedési
5.692
10.528
512
2
78,33
6. táblázat. Az implementációs sémák összehasonlítása az automatizált RTL szintézis eredményei alapján (AMS 0,35 µm).
Erőforrásigény
fmax
Tesztrendszer
Impl. séma
[MHz]
Cellák száma
Cellák összterülete [µm2]
strukturális
1.241
137.119
307,41
MULT
viselkedési
1.144
131.786
309,98
strukturális
15.945
1.703.575
73,33
PIEZO
viselkedési
45.152
4.387.911
117,59
strukturális
10.887
1.092.510
53,86
TAYLOR
viselkedési
54.043
5.345.304
116,21
strukturális
17.092
1.842.550
129,4
FFT
viselkedési
19.014
1.960.959
144,63
strukturális
20.161
2.065.736
56,34
MINKOWSKI
viselkedési
34.368
3.329.581
119,33

Mindkét implementációs séma az AMDL nyelv szemantikáját valósítja
meg, tehát funkcionálisan egyenértékűek, a modell-granularitással – azaz a modellt
felépítő szerkezeti elemek számával és azok összetettségének mértékével – és a
szintézis hatékonyságával kapcsolatos különbségek miatt azonban javasolt alkalmazásuk eltérő:
 Kevésbé összetett, belső adattároló struktúrákat nem, vagy csak korlátozott
számban tartalmazó rendszerek esetén kedvező időzítési tulajdonságai miatt
a viselkedési RTL modell használata javasolt (pl. iteratív aritmetikai algoritmusok, hazárdokra nem érzékeny pipeline adatfeldolgozás, szűrés).
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 Összetett rendszerek implementációjára a kedvező erőforrásigény és a heterogén architekturális elemek (pl. blokk RAM) hatékony kihasználása miatt a
strukturális RTL modellek alkalmasak.
o Figyelembe veendő, hogy az RTL szintézis eszközök általában nem
végeznek optimalizációt tervezési egyedek között (pl. Carry Save
Adder optimalizáció), tehát az ezt igénylő rendszerek esetén az öszszevont strukturális RTL modell használata előnyösebb.
 Időzítési és erőforrás-igénybeli kritikus pontok felderítéséhez az elosztott
strukturális RTL modell javasolt, mivel az RTL szintézis eszközök e tulajdonságokat egyed-architektúra szinten szétbontva kezelik.
 Logi-termikus szimulációkhoz a modell kedvező granularitása miatt ugyancsak a strukturális RTL modell használata előnyös.
Az implementációs sémáknak az ARTL előszintézis kimeneti modellgenerálásában való felhasználásával lehetővé tettem, hogy egyazon AMDL modellből
kiindulva a tervezési folyamat jelentősen eltérő RTL implementációkhoz vezethessen. Figyelembe véve, hogy az implementációs séma a tervezési hierarchia minden
elemére egyedileg határozható meg, lehetséges kimeneti RTL modellek egész sora
állítható elő, amelyek az RTL szintézis eszköz különböző konfigurációs lehetőségei segítségével tovább finomíthatók. Így az ARTL előszintézis során az implementációs sémák alkalmazásával létrehozott modell az adott alkalmazás igényeihez
igazítható, ami a hasonló elvonatkoztatási szintről induló automatizált tervezési
eljárásokhoz képest többlet optimalizációs lehetőséget biztosít. A 14. ábra felső két
diagramja a FIR_SPI_4CH, alsó két diagramja pedig az FFT tesztrendszer lehetséges implementációit hasonlítja össze a felhasznált erőforrások, maximális órajelfrekvencia és fogyasztás szempontjából. A különböző színek az alkalmazott RTL
szintézis eszköz (Xilinx ISE Design Suite 14.7 XST) különböző konfigurációira
utalnak. Az azonos színnel jelölt pontok az ARTL előszintézis során kiválasztott
kimenetimodell-konfigurációkat jelölik.
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14. ábra. Megvalósítási lehetőségek összehasonlítása.
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4 Az eredmények gyakorlati alkalmazása
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 alkalmazási 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, más néven alkalmazás-specifikus utasításkészletű mikroprocesszorok (Application-Specific Instruction Set Processor, ASIP) [10, 12]. Az
ASIP áramkörök utasításkészlete és/vagy mikroarchitektúrája egy adott szoftveralkalmazás vagy egy teljes alkalmazási terület (pl. digitális jelfeldolgozás, titkosítási
algoritmusok, hálózati kommunikációs protokollok) igényei szerint optimalizált.
Míg az ASIP rendszerek szoftver eszközeinek (utasításkészlet-szimulátor, fordító
stb.) automatizált generálására számos módszer létezik, addig az ASIP-ok magas
szintű leírásból kiinduló automatizált RTL szintézise ma még csak részben megoldott. 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 bemutatott tervezési módszer az ASIP áramkörök kézi RTL tervezéséhez
biztosít hatékony eszközkészletet, amellyel a fejlesztési folyamat a tervező szabadságának és ez által az optimalizáltság mértékének csorbítása nélkül gyorsítható
[J2, J3].

Full-custom tervezés
Egyes esetekben a tervezendő áramkör erőforrásigényével és/vagy időzítésével kapcsolatos követelmények olyan szigorúak, hogy fejlesztésük során a standard cellás automatizált RTL szintézis is csak korlátozottan használható. Ilyen
esetekben a műveletvégző egység kritikus erőforrásait layout-szinten kézzel (fullcustom) 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 a vezérlési szerkezetek kizárólagos szintézisére is. Ebben az esetben a funkcionálisan
teljes RTL modell előállításához a műveletvégző egység összes erőforrása kézi
úton tervezendő [J3].
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MEMS érzékelők áramkörei
Mikro-elektro-mechanikus
rendszereken
(Micro-Electro-Mechanical
System, MEMS) alapuló érzékelők esetén a megbízhatóság és a jel-zaj viszony
javítása céljából a kiolvasó áramkör elemeit célszerű a MEMS érzékelő struktúra
közvetlen közelében megvalósítani. 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 optimalizációs szempont a mikroarchitektúra
lehető legmélyebb megismerhetőségét és manipulálhatóságát igényli a tervezési
fázisban. A tézisekben bemutatott tervezési módszer célja, hogy a tervezési folyamat gyorsítását és az ehhez hasonló szélsőséges optimalizációs igényeket egyszerre
kielégítse [C3].

Logi-termikus szimuláció
A digitális rendszerek funkcióját és termikus viszonyait egyetlen szimulációs környezetben vizsgáló ún. logi-termikus szimuláció pontossága két, a szimulált
hardvermodellre vonatkozó feltétel együttes teljesülése esetén maximalizálható:
 A nagy térbeli felbontás, ez által a pontos disszipáció- és hőmérsékleteloszlás finom felbontású (nagyszámú, egyszerű tervezési egység) bemeneti
modellekkel érhető el.
 A szimulált modell szerkezeti elemeit megvalósító áramköri részletek fogyasztásának pontos becslése szükséges.
A 4. tézisben javasolt elosztott szerkezeti RTL implementációs séma mindkét követelménynek eleget tesz. A modell szerkezeti elemei regiszter-szintű összetettségűek, és fogyasztásuk átlagos kapcsolási aktivitáson és valós fizikai méreteken alapuló becslése az RTL szintézis eszközök elterjedten használt szolgáltatása
[J5, C2].
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