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1.  Wstęp 

 

 
 Synteza logiczna ukierunkowana na minimalizację mocy jest obecnie jednym 

z najważniejszych problemów projektowania energooszczędnych układów cyfrowych. 

Jeszcze do niedawna główny nacisk kładziono na minimalizację powierzchni układu lub 

szybkości jego pracy. Wraz ze zwiększaniem się skali integracji układów scalonych, 

dominującą rolę zaczyna odgrywać problem odprowadzania ciepła. Zwiększanie stopnia 

scalenia powoduje, że gęstość mocy w układach scalonych osiąga coraz to większe wartości. 

Szacowano, że dla technologii 50nm osiągnie ona wartość 100W/cm2 [28].  

Historia „low-power electronics” tak naprawdę zaczęła w roku 1947, kiedy to wynaleziono 

tranzystor. W porównaniu do lampy, która do pracy potrzebowała mocy kilku wat, tranzystor 

był elementem energooszczędnym, pobierającym kilkadziesiąt miliwat [91].  Kolejnym 

etapem było wynalezienie w roku 1958  układu scalonego, który pobierał znacznie mniejszą 

moc niż układ, składający się z poszczególnych elementów. W latach siedemdziesiątych 

i osiemdziesiątych nastąpił szybki rozwój technologii wytwarzania układów scalonych. Celem 

rozwoju było osiągnięcie jak największego stopnia scalenia, jak najniższych kosztów oraz jak 

największej częstotliwości pracy układów. Ewolucja stopnia scalenia w tym czasie 

przebiegała następująco: układy SSI – 1961, MSI – 1964, LSI -1968, VLSI – 1975 [56]. Trzecim 

ważnym wydarzeniem w rozwoju układów energooszczędnych było opracowanie technologii 

CMOS. Kilkanaście lat temu układy cyfrowe wykonane w technologii CMOS, dorównały 

szybkością układom, wykonanym w innych technologiach (np. ECL, TTL), będąc przy tym 

rozwiązaniami znacznie bardziej energooszczędnymi. Moc statyczna (tzn. moc pobierana 

przez układ w stabilnym stanie) układów CMOS jest ponad 5 rzędów mniejsza niż ich 

odpowiedników, wykonanych w technologii TTL-LS [41]. Przykładowo układ wykonany  

w technologii CMOS-HC pobiera moc statyczną 2,5nW, a jego odpowiednik TTL-LS - 2mW.  

Czas propagacji sygnałów w układach wykonanych w technologiach CMOS-HC i TTL-LS jest 

zbliżony i wynosi odpowiednio 8 i 9 ns przy obciążeniu CL=50pf [41].  

Obecnie technologia CMOS jest dominującą technologią wykonywania cyfrowych 

układów scalonych. Złożyły się na to głównie dwa fakty: bardzo mała moc strat w stanie 

statycznym oraz możliwość pracy przy obniżonym napięciu zasilania, co pozwala na 

zmniejszenie mocy strat. Układy CMOS zbudowane są z komplementarnych tranzystorów 
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MOS: PMOS (z kanałem typu p) i NMOS (z kanałem typu n). Początkowo układy CMOS były 

zasilane napięciem 5V. Chodziło przede wszystkim o zapewnienie kompatybilności  

z układami TTL. Następnie wprowadzono układy zasilane napięciem 3,3V. Ponieważ moc 

dynamiczna zależy od kwadratu napięcia, obniżenie napięcia pozwoliło na zmniejszenie tej 

mocy o 56%. Obecnie produkowane są układy zasilane jeszcze niższymi napięciami 2,5V, 

1,8V, 1,5V, 1,2V i 1V, co prowadzi do dalszej redukcji mocy dynamicznej. Innymi korzyściami, 

wynikającymi z obniżonego napięcia zasilania, są niższy poziom generowanych zakłóceń 

elektrycznych i elektromagnetycznych oraz większa niezawodność układu [56]. Obszerny 

opis układów CMOS można znaleźć miedzy innymi w pracach [35, 57, 111, 127]. 

Do około 1990 roku zużycie energii nie stanowiło problemu w przypadku większości 

układów scalonych. Tylko w przypadku kilku niszowych zastosowań istotna była redukcja 

poboru mocy. Należały do nich na przykład elektroniczne zegarki, aparaty słuchowe, 

stymulatory serca, kalkulatory kieszonkowe, pagery itp. Jednakże gwałtowny wzrost 

częstotliwości sygnału zegarowego mikroprocesorów na początku lat dziewięćdziesiątych 

zeszłego wieku i tym samym nagły wzrost zapotrzebowania na moc, spowodował, że 

zagadnienia związane z poborem mocy stały się bardzo istotne. Dużym zaskoczeniem dla 

przemysłu półprzewodnikowego był fakt, że mikroprocesory opracowane na początku lat 

dziewięćdziesiątych, pobierały aż tak dużą moc [91].  Kolejnym istotnym czynnikiem, który 

cały czas zyskuje na znaczeniu jest stale wzrastająca ilość urządzeń przenośnych (notebooki, 

telefony komórkowe, odbiorniki GPS, palmtopy, pockety PC, czytniki książek elektronicznych, 

aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3/MP4, smartfony itd.). Spowodowało to, że 

zagadnieniami minimalizacji poboru mocy zaczęto zajmować się coraz intensywniej. Pierwsza 

konferencja poświęcona zagadnieniom  „Low-Power” odbyła się w Arizonie w roku 1993. Rok 

później w Kalifornii zorganizowano warsztaty „Workshop on Low-Power Design”, które  

z czasem przekształciły się w jedną z najbardziej znanych konferencji poświęconych tej 

tematyce ISLPED (ang. International Symposium on Low Power Electronics and Systems) 

[91].  

 Obecnie, gdy procesory w popularnych komputerach osobistych osiągnęły częstotliwości 

pracy rzędu gigaherców, a elektroniczne urządzenia przenośne stały się bardzo popularne, 

zagadnienia minimalizacji mocy w wielu przypadkach odgrywają dominującą rolę. Tym 

bardziej, że cały czas pojawiają się zastosowania, które wymagają coraz większych mocy 

obliczeniowych.   
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 Należy wymienić kilka istotnych aspektów, związanych z poborem mocy przez układy 

cyfrowe.  Pierwszy dotyczy zagadnień związanych z odprowadzaniem ciepła. Układy scalone, 

przy projektowaniu których nie uwzględniono minimalizacji poboru mocy wydzielają większą 

ilość ciepła, co prowadzi do konieczności stosowania dodatkowych elementów ułatwiających 

jego oddawanie (radiatory, wentylatory) i tym samym zwiększenia kosztów oraz gabarytów 

finalnego produktu. Pojawiają się również problemy podczas projektowania niektórych 

układów, np. mikroprocesorów, pracujących z dużymi częstotliwościami sygnałów 

zegarowych [45]. Projektant musi dbać o to, aby zaprojektowany mikroprocesor w trakcie 

pracy nie przekraczał maksymalnej temperatury. 

Drugi aspekt dotyczy układów zasilanych bateryjnie. W układach mobilnych stałe, pewne 

źródło zasilania jest elementem krytycznym. Minimalizacja poboru mocy w tych układach 

prowadzi do wydłużenia czasu ich pracy, przy wykorzystaniu tego samego źródła energii. 

Większy pobór energii przez urządzenia przenośne, przekłada się na większą liczbę zużytych 

ogniw galwanicznych, co prowadzi do zwiększenia degradacji środowiska naturalnego. 

Należy również zaznaczyć, że zagadnienia minimalizacji poboru mocy związane są także  

z emisją zakłóceń elektromagnetycznych [30, 38]. 

Powyższe problemy sprawiają, że minimalizacja poboru mocy stała się jedną  

z najistotniejszych spraw, związanych z projektowaniem układów cyfrowych. Obecnie 

poszukuje się rozwiązań, pozwalających na redukcję poboru mocy na każdym etapie 

projektowania układu cyfrowego, począwszy od poziomu systemu, a skończywszy na 

strukturze fizycznej układu [70]. Na uwagę zasługuje fakt, że możliwość minimalizacji mocy 

układu zauważono również poprzez odpowiednie tworzenie oprogramowania [83].  

Podsumowując można stwierdzić, że za rozwojem energooszczędnych układów scalonych, 

przemawiają zarówno aspekty techniczne, ekonomiczne, jak również ekologiczne. 
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2.  Teza i zakres rozprawy 

 

 

Zmniejszenie poboru mocy układu cyfrowego można uzyskać poprzez doskonalenie 

technologii wytwarzania układów oraz sposób realizacji założonego zadania. W przypadku 

układów cyfrowych, metoda realizacji zadania zwykle związana jest z odpowiednim 

sposobem syntezy logicznej układu. W przypadku układów sekwencyjnych, ograniczenie 

poboru mocy można uzyskać poprzez stosowanie różnorodnych rozwiązań układowych lub 

odpowiednich algorytmów kodowania stanów wewnętrznych automatu. Obydwa sposoby 

związane są z ograniczeniem liczby przełączeń poszczególnych elementów układu. 

 Tematyka niniejszej rozprawy związana jest z problemem ograniczenia poboru mocy 

układów sekwencyjnych. Istota pracy polega na zaproponowaniu efektywnych, pod 

względem zużycia energii, metod kodowania stanów wewnętrznych automatów 

sekwencyjnych. Niewątpliwie sposób przyporządkowania każdemu stanowi wewnętrznemu 

automatu unikalnej reprezentacji binarnej, wpływa na liczbę przełączeń elementów pamięci, 

a ta ma wpływ na moc pobieraną przez układ. To spostrzeżenie legło u podstaw 

poszukiwania metod kodowania stanów wewnętrznych synchronicznych automatów 

sekwencyjnych, które prowadziłyby do minimalizacji poboru mocy. 

 Uwzględniając powyższe obserwacje, zaproponowano następującą tezę rozprawy: 

 

Istnieje możliwość ograniczenia poboru mocy synchronicznych układów sekwencyjnych 

poprzez odpowiednie kodowanie stanów wewnętrznych syntezowanych automatów. 

 

 Celem pracy jest opracowanie algorytmów kodowania stanów wewnętrznych 

synchronicznych automatów sekwencyjnych, ukierunkowanych na minimalizację poboru 

mocy. W ramach realizacji głównego celu wyróżniono osiem zasadniczych zadań: 

1. Sprawdzenie możliwości wykorzystania w procesie kodowania stanów wewnętrznych opisu 

probabilistycznego automatu skończonego. 

2. Krytyczna analiza znanych z literatury metod kodowania stanów wewnętrznych automatów 

ukierunkowanych na minimalizację poboru mocy, prowadząca do określenia wpływu 

poszczególnych elementów składowych syntezy na jakość uzyskiwanego rozwiązania. 
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3. Eksperymentalny dobór elementów kodowania stanów wewnętrznych automatów skończonych, 

korzystnie wpływających na minimalizację poboru mocy. 

4. Opracowanie dekompozycyjnych algorytmów kodowania stanów wewnętrznych automatu 

ukierunkowanych na minimalizację poboru mocy. 

5. Implementacja opracowanych algorytmów w prototypowym programie do syntezy automatów 

sekwencyjnych. 

6. Opracowanie sposobu opisu automatu, pozwalającego na przeprowadzenie eksperymentów oraz 

wykorzystanie efektów pracy w praktyce inżynierskiej. 

7. Przeprowadzenie eksperymentów i porównanie opracowanych algorytmów z innymi 

akademickimi algorytmami kodowania stanów wewnętrznych ukierunkowanymi na minimalizację 

mocy. 

8. Przeprowadzenie eksperymentów i porównanie wyników, uzyskanych za pomocą opracowanych 

metod, z wynikami, uzyskanymi za pomocą komercyjnych systemów  syntezy opracowanych dla 

układów programowalnych.  

 

Praca została podzielona na siedem rozdziałów. Dwa pierwsze zawierają wstęp, tezę oraz 

zakres pracy. Rozdział trzeci przedstawia zagadnienia związane ze stratami mocy w układach 

CMOS oraz sposoby jej minimalizacji. W rozdziale tym dokonano przeglądu różnorodnych 

metod minimalizacji mocy na etapie syntezy logicznej. W rozdziale czwartym przedstawiono 

znane z literatury metody kodowania stanów wewnętrznych automatów skończonych 

ukierunkowane na minimalizację mocy. Rozdział piąty zawiera opracowane oryginalne, 

dekompozycyjne algorytmy kodowania stanów wewnętrznych automatów sekwencyjnych, 

ukierunkowane na minimalizację mocy. Wyniki różnorodnych eksperymentów 

przedstawiono w rozdziale szóstym. Eksperymenty przeprowadzono z wykorzystaniem 

opracowanego prototypowego programu LPcode, systemu akademickiego SIS oraz 

środowiska komercyjnego Quartus II.  Rozdział siódmy stanowi podsumowanie rozprawy, 

przedstawiając równocześnie wnioski i kierunki dalszych prac. 
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2.1.  Stosowana terminologia 

 

 

Intencją autora było stosowanie ogólnie przyjętego nazewnictwa. Niestety w polskiej 

literaturze przedmiotu niektóre terminy nie doczekały się jednoznacznego ugruntowania, 

stąd wynikają pewne pojęciowe dylematy. W tej sytuacji konieczne jest uzasadnienie 

występujących w rozprawie pojęć. 

W trakcie pracy układu cyfrowego ze źródła napięcia zasilania jest pobierana energia 

elektryczna. Zatem powinniśmy mówić o poborze energii elektrycznej lub skrótowo  

o poborze energii. W tej sytuacji, projektując układy energooszczędne, powinniśmy dbać  

o minimalizację poboru energii. W literaturze zamiast poboru energii, częściej występuje 

sformułowanie pobór mocy. Termin ten jest na tyle utrwalony, że zdecydowano się go 

używać również w niniejszej rozprawie. Mówiąc o poborze mocy myślimy o średnim poborze 

mocy w jakimś przedziale czasu, czy też poborze mocy potrzebnym do rozwiązania 

konkretnego zadania. Średni pobór mocy jest ilorazem energii, pobranej przez układ 

cyfrowy, do czasu, w którym ta energia została pobrana. 

Z punktu widzenia energetycznego cała moc, pobrana przez cyfrowy układ scalony ze 

źródła energii, jest tracona w układzie. W trakcie pracy układu pobrana energia nie jest  

przetwarzana na żadną postać użytkową. Dlatego pobór mocy układu kojarzymy  

z używanymi w pracy terminami moc strat, czy straty mocy. Terminy te odnoszą się do mocy 

traconej w układzie scalonym, a tym samym do mocy pobieranej przez układ scalony. 

Całkowitą moc pobieraną przez układ cyfrowy można podzielić na dwa składniki. Pierwszy 

związany jest z mocą traconą w układzie cyfrowym znajdującym się w stanie stabilnym, tzn. 

w stanie bez jakichkolwiek zmian na wejściach i wyjściach układu. Składnik ten jest 

powszechnie nazywany statyczną mocą strat. Drugi składnik, związany ze stratami mocy w 

stanach przejściowych, występujących przy przełączaniu układu, nazywany jest powszechnie 

dynamiczną mocą strat. Tak więc terminy statyczna, dynamiczna moc strat należy kojarzyć 

ze stanami układu, a nie cechami określającymi stałość, czy zmienność pobieranej mocy.  
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3.  Układy CMOS, minimalizacja mocy 

 

 
We wstępie niniejszej pracy przedstawiono jak istotne w dzisiejszych czasach jest 

projektowanie energooszczędnych układów cyfrowych. Rozdział trzeci składa się z dwóch 

części. Pierwsza z nich omawia podstawy teoretyczne związane z zagadnieniami poboru 

mocy układów scalonych wykonanych w dominującej obecnie technologii CMOS. W części 

drugiej przedstawiono przegląd znanych z literatury metod minimalizacji mocy strat, 

uzyskiwanej za pomocą odpowiedniej syntezy logicznej. Skoncentrowano się na mocy 

dynamicznej, będącej dominującym składnikiem mocy, pobieranej przez układy wykonane  

w technologii CMOS. 

 
 

3.1. Straty mocy układów CMOS 

 

 
Moc pobierana przez układy cyfrowe, wykonane w technologii CMOS, może zostać 

przedstawiona jako suma trzech składników [26, 87]: 

 
                              (3.1) 

gdzie: 

       – straty mocy układów CMOS; 

      – straty mocy, wynikające z ładowania i rozładowywania pojemności obciążenia; 

    – straty mocy związane z prądami skrośnymi; 

     –  dynamiczna moc strat; 

    – statyczna moc strat. 

Straty mocy       są wynikiem ładowania i rozładowywania pojemności obciążenia 

bramki logicznej podczas zmian stanów logicznych na jej wyjściu. Straty mocy     powstają 

wskutek jednoczesnego przewodzenia wyjściowej pary tranzystorów typu NMOS i PMOS. 

Jednoczesne przewodzenie obu tranzystorów powoduje przepływ prądu ze źródła zasilania 

do masy [128, 131]. Statyczna moc strat     związana jest z prądami upływu płynącymi przez 



18 

 

nieprzewodzące tranzystory oraz prądami podprogowymi [100, 130]. Suma strat mocy        

i     nazywana jest dynamiczną mocą strat      [36].  

Rys. 1 przedstawia podział strat mocy w układach CMOS. 

 

  
 

Rys. 1. Podział strat mocy w układach CMOS 

 

3.1.1. Straty mocy związane z przeładowywaniem pojemności obciążenia 

 

 Rozważmy przełączanie inwertera CMOS obciążonego kondensatorem o pojemności   . 

Inwerter CMOS składa się z dwóch tranzystorów MOS: PMOS (z kanałem typu p) i NMOS  

(z kanałem typu n). W skład pojemności    wchodzą pojemności pasożytnicze tranzystorów 

MOS oraz linii połączeniowych, znajdujących się wewnątrz układu scalonego. 

 

VDD

CL

a) b)

T1

T2

wejście wyjście
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wejście wyjście
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Rys. 2. Inwerter CMOS: ładowanie (a) i rozładowywanie (b) pojemności obciążenia 

 

W przypadku zmiany stanu logicznego na wejściu inwertera z 1 na 0, tranzystor T1 

zaczyna przewodzić i następuje ładowanie kondensatora   , który stanowi obciążenie 

bramki (rys. 2a). Zakładając, że kondensator     jest rozładowany (        ), a następnie 
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w czasie        ładowany do napięcia           , energia   , pobrana ze źródła napięcia, 

może zostać wyznaczona zgodnie z zależnością (3.2). 

 
 

              

  

  

       
      

  
  

  

  

          

   

 

      
  (3.2) 

 

Część energii pobranej ze źródła zostaje zgromadzona w kondensatorze   , a część wydziela 

się w postaci ciepła na rezystancji tranzystora PMOS. Energię zgromadzoną w kondensatorze 

   opisują zależności (3.3) . 

 
 

                

  

  

         
      

  
  

  

  

         

   

 

 
 

 
     

  (3.3) 

 

Energia rozproszona na rezystancji     tranzystora PMOS EPMOS jest równa: 

 
 

            
 

 
     

  (3.4) 

 

Gdy na wejściu bramki nastąpi zmiana stanu z 0 na 1, wówczas kondensator    rozładuje się 

przez tranzystor NMOS (rys. 2b). 

  Energia rozproszona w tranzystorze NMOS, przy założeniu, że kondensator w czasie 

      całkowicie się rozładuje          (energia zgromadzona w kondensatorze będzie 

równa zero), wynosi: 

 
 

                    

  

  

             

 

   

 
 

 
     

  (3.5) 

 

Jak widać energia rozproszona podczas zmiany stanu logicznego, niezależnie czy z 1 na 0, czy  

0 na 1 wynosi zawsze: 

 
 

       
 

 
     

  (3.6) 
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Pobór energii ze źródła napięcia zasilania występuje tylko w przypadku zmiany stanu 

logicznego na wyjściu inwertera z 0 na 1. W przypadku zmiany odwrotnej, tzn. ze stanu 1 na 

0, energia jest pobierana z kondensatora.  

Zakładając, że inwerter jest przełączany z częstotliwością      (w trakcie okresu   

kondensator jest ładowany i rozładowywany), średnia moc dynamiczna        wynosi: 

 
 

      
 

 
        

 

 

            
      (3.7) 

gdzie: 

    – moc chwilowa, 

  – energia pobrana ze źródła w trakcie jednego okresu   = 1/    . 

W praktyce sygnał na wyjściach poszczególnych bramek, wchodzących w skład układu, 

niekoniecznie musi być okresowy. W takim przypadku powyższa zależność nie może być 

stosowana. Dlatego konieczne jest analizowanie tzw. aktywności przełączeniowej (ang. 

switching activity) [9]. Określa ona jak często zmienia się sygnał logiczny na wyjściu danej 

bramki (węźle układu).  

Uwzględniając w rozważaniach aktywność przełączeniową ( ), średnią moc wydzielaną 

podczas przeładowywania pojemności obciążenia można wyznaczyć zgodnie z zależnością 

(3.8) [120]: 

 
 

       
      

 

  
 (3.8) 

 

gdzie:    

  - aktywność przełączeniowa; 

   – pojemność kondensatora obciążenia bramki; 

    – napięcie zasilania; 

  – czas, dla którego wyznaczamy moc średnią. 

Współczynnik   jest równy liczbie zmian stanu logicznego na wyjściu bramki w czasie  .  

W literaturze iloraz współczynnika  i czasu   nazywany jest gęstością przełączeń (ang. 

transition density). Reprezentuje on liczbę zmian stanu na wyjściu bramki w ciągu jednej 

sekundy [81].  
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Aktywność przełączeniowa odpowiada prawdopodobieństwu zmiany stanu w czasie 

jednego okresu sygnału zegarowego [9].  Jeśli sygnał logiczny zostanie potraktowany jako 

stacjonarny proces stochastyczny, to aktywność przełączeniowa jest równa 

prawdopodobieństwu przełączania pt (ang. transition probability). Jest ona definiowana jako 

spodziewana liczba przełączeń w węźle [52]. Zatem zależność przedstawiająca dynamiczną 

moc strat mocy przyjmie postać: 

 
 

       
 

 
      

        (3.9) 

gdzie:    

    – pojemność kondensatora obciążenia i-tego wyjścia, 

     – częstotliwość sygnału zegarowego, 

   - prawdopodobieństwo przełączenia i-tego wyjścia. 

Prawdopodobieństwo przełączenia i-tego wyjścia    definiuje się jako liczbę zmian stanu 

logicznego na wyjściu i-tej bramki (nsi) przypadającą na okres T [58]. 

Można stwierdzić, że średnia moc dynamiczna, pobierana przez układy CMOS jest 

proporcjonalna do średniej aktywności przełączeń [32]. Zatem w procesie syntezy logicznej 

układu scalonego należy dbać o to, aby zaprojektowany układ podczas pracy jak najrzadziej 

zmieniał stany logiczne wewnątrz swojej struktury. Można to osiągnąć na przykład przez  

odpowiednie kodowanie stanów wewnętrznych automatu skończonego, opisującego 

zachowanie poszczególnych elementów układu. 

 

3.1.2. Straty mocy związane z prądami skrośnymi 

 

W momencie zmiany stanu logicznego na wejściu układu, następuje chwilowe  

quasi-zwarcie, ponieważ jednocześnie przewodzą tranzystory NMOS i PMOS. Wynika ono  

z niedoskonałości tranzystorów oraz z niezerowego czasu narastania napięcia na wejściu 

bramki. Prąd płynący przez równocześnie włączone tranzystory powoduje niepotrzebne 

starty mocy. Wartość tej mocy zależy od szybkości przełączeń bramki [131]. 

W praktyce dąży się do tego, aby wyrównywać czasy zmian poziomów logicznych na 

wyjściach i wejściach układów. W takich warunkach moc start, związana z prądami 

skrośnymi, wynosi zazwyczaj mniej niż 10% całkowitej mocy strat [92]. 
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Rys. 3. Inwerter CMOS – prąd skrośny 

  

3.1.3.  Statyczna moc strat 

 

W poprzednich podrozdziałach przedstawiono straty mocy, związane  

z przeładowywaniem pojemności obciążenia oraz straty, wynikające z prądów skrośnych. Są 

to straty mocy, które powstają na skutek zmian poziomów logicznych  w układzie cyfrowym. 

Drugą grupę stanowią straty, które mają miejsce w stanach stabilnych układu.  

Statyczny pobór mocy występujący w układach CMOS związany jest z prądami upływu 

płynącymi przez nieprzewodzące tranzystory oraz z prądami podprogowymi.  

W momencie, gdy tranzystor nie przewodzi, występuje przepływ prądu przez diodę 

spolaryzowaną zaporowo, która powstaje w strukturze MOS. Tranzystor NMOS 

przedstawiony na rys. 4 jest wyłączony, jednak mimo to przez diodę, która powstała w jego 

strukturze płynie prąd upływu. 
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Rys. 4. Inwerter CMOS: prądy upływu i prądy podprogowe 
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Prąd podprogowy powstaje na skutek dyfuzji nośników pomiędzy obszarami drenu  

i źródła w stanie słabej inwersji tranzystora. Prąd podprogowy odgrywa znaczącą rolę  

w momencie, gdy napięcie pomiędzy bramką a źródłem tranzystora jest nieznacznie 

mniejsze lub równe napięciu progowemu [90]. 

Wartości tych prądów są głównie związane z zastosowaną technologią produkcji układu 

scalonego.  

 
 

3.2. Minimalizacja dynamicznej mocy strat 

 

 
W pierwszej części niniejszego rozdziału przedstawiono podstawy teoretyczne, związane 

ze stratami mocy, występującymi w układach scalonych. Część druga zawiera przegląd 

znanych z literatury metod minimalizacji mocy strat, uzyskiwanych za pomocą odpowiedniej 

syntezy logicznej.  

Dynamiczna moc strat jest ciągle dominującym składnikiem mocy, pobieranej przez 

układy cyfrowe [16, 89, 91]. Z uwagi na stale wzrastającą częstotliwość sygnału zegarowego 

układów, jej znaczenie będzie istotne również w przyszłości.  

Minimalizacja dynamicznej mocy strat sprowadza się do minimalizacji wartości, 

występujących po prawej stronie równania (3.9). Zmniejszenie napięcia zasilania VDD jest 

możliwe tylko w przypadku zmiany technologii wytwarzania układu scalonego. Wartość 

pojemności obciążenia     zależna jest od technologii oraz od liczby bramek i sposobu ich 

podłączenia do wyjścia i-tej bramki. Wartość częstotliwości sygnału zegarowego fCLK dla 

danej aplikacji jest najczęściej stała. Należy podkreślić, że wykonanie założonego zadania 

(przeprowadzenie ciągu obliczeń) wymaga stałej energii, stąd zmniejszenie częstotliwości 

sygnału zegarowego nie prowadzi do zmniejszenia mocy strat, lecz tylko do wydłużenia czasu 

jego realizacji [24]. W tej sytuacji zmniejszenie częstotliwości zegarowej wpływa jedynie na 

minimalizację chwilowego poboru energii, nie zmieniając wartości energii, potrzebnej do 

rozwiązania określonego problemu. Ostatnim parametrem, od którego zależy dynamiczna 

moc strat jest wartość prawdopodobieństwa przełączania i-tego wyjścia (  ), bezpośrednio 

związana z liczbą zmian stanów logicznych. 
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Z powyższych rozważań wynika, że w procesie syntezy logicznej możemy wpływać jedynie 

na prawdopodobieństwo przełączeń i-tego wyjścia (  ) oraz pojemność obciążenia wyjścia 

(   ). Pojemność     można zmieniać poprzez zmianę liczby bramek podłączonych do  

wyjścia i-tej bramki. Pojemność     ma znaczenie tylko w przypadku, gdy jest ładowana lub 

rozładowywana, zatem najistotniejszym parametrem, który powinien być minimalizowany  

w procesie syntezy logicznej jest prawdopodobieństwo przełączeń   . 

Na pobór mocy można wpływać na każdym z etapów projektowania układu cyfrowego.   

Rys. 5 przedstawia sposoby minimalizacji mocy na poszczególnych poziomach projektowania 

układu cyfrowego. Ze względu na nieugruntowane polskie nazewnictwo, dotyczące technik 

ograniczania mocy na poszczególnych etapach projektowania układu cyfrowego, na rys. 5 

zdecydowano się zawrzeć nazwy, znanych z literatury, metod w języku angielskich.  

W kolejnych podrozdziałach, wraz z wyjaśnieniem istoty metod, zostanie zaproponowane 

polskie nazewnictwo. Szczegółowe informacje na temat metod minimalizacji mocy na 

poziomie systemu można znaleźć w pracach [12, 21, 25, 37, 48, 50, 61, 66, 69, 73, 124]. 

Metody minimalizacji mocy, wykorzystywane w syntezie wysokiego poziomu przedstawione 

zostały m.in. w pracach [3, 8, 22, 23, 43, 79, 86, 93, 94, 95, 104, 107, 113, 116]. W procesie 

syntezy logicznej można stosować metody ukierunkowane na minimalizację mocy zarówno 

układów kombinacyjnych jak i sekwencyjnych. Metody stosowane dla układów 

kombinacyjnych można znaleźć w pracach [51, 60, 65, 78, 110, 115, 118, 123]. Metody 

prowadzące do minimalizacji mocy układów sekwencyjnych, zostaną przedstawione szerzej 

w kolejnych podrozdziałach. 

Zakres możliwości minimalizacji strat mocy na poszczególnych poziomach projektowania 

układu jest bardzo różny i zależy od specyfiki projektowanego układu. Ogólnie rzecz biorąc, 

największe korzyści można uzyskać, uwzględniając zagadnienia minimalizacji mocy na 

najwyższych poziomach projektowania układu. Przykładowo, tylko na najwyższym poziomie 

projektowania, można planować czasowe wyłączenia całych modułów projektowanego 

systemu sprzętowo-programowego, co niewątpliwie w znacznym stopniu ogranicza 

całkowitą moc strat. Nie bez znaczenia są jednak oszczędności mocy na poziomach znacznie 

„bliższych krzemu". 

W pracy [112] precyzyjnie określono zakres możliwości redukcji poboru mocy na 

poszczególnych poziomach projektu układu cyfrowego (rys. 6). Jak wynika z rysunku, 

największą minimalizację mocy, większą od 50% można uzyskać na poziomie systemu. 
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Projektowanie na poziomie systemu

Specyfikacja

Synteza Wysokiego Poziomu 

Opis RTL

Synteza Logiczna

Netlista bramek

Projektowanie na poziomie tranzystorów

Netlista tranzystorów

Projektowanie na poziomie fizycznym

Fizyczny układ

Partitioning into HW and SW
HW and SW co-synthesis 
Power management

Operation Scheduling
Resource Allocation and Binding
Multiple Supply Voltage Scheduling
Architecture-driven voltage down
Parallelism & pipelining
Effective Capacitance Reduction
   Data Representation
    Bus Encoding
    Signal Synchronization for Glitch Minimization
    Resource Sharing

Optymalizacja układów sekwencyjnych
   State Assignment
   State Re-Encoding
   Re-Timing
  Logic Shut-Down Techniques
       Pre-computation
       Clock Gating
       Guarded Evaluation
       Kernel computation
       FSM decomposition
Optymalizacja układów kombinacyjnych
      Metody niezależne od technologii
            Don’t-care Condition Optimization
            Factorization
            Selective Collapsing
            Path Balancing
      Metody zależne od technologii
           Technology Decomposition
            Technology Mapping
            Gate Re-Sizing
            Re-Synthesis     

Pin re-ordering
Power gating (sleep transistors)

Frequency scaling
Supply voltage scaling
Threshold voltage scaling
Gate dielectric scaling
Virtual power/ground rail clamp
Placement
Routing
Clock distribution

Sposoby minimalizacji mocy

Opis systemu

 
 

Rys. 5. Minimalizacja mocy na poszczególnych poziomach projektu 
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System Level 50-90%

Behavioral Level 40-70%

Register-Transfer Level 30-50%

Gate Level 20-30%

Transistor Level 10-20%

Physical Level   5-10%
 

 

Rys. 6. Potencjalne możliwości redukcji mocy na poszczególnych poziomach projektu  [112] 

 

Kolejne podrozdziały przedstawiają różne koncepcje minimalizacji dynamicznej mocy strat 

układów sekwencyjnych, wykonanych w technologii CMOS. 

 

3.2.1. Metoda lokalnego obniżenia napięcia zasilania 

 

Dynamiczna moc strat zależy od kwadratu napięcia, stąd najprostszą i skuteczną metodą 

minimalizacji poboru mocy jest zmniejszenie wartości napięcia zasilania [33, 42, 68, 74].  

Zmniejszając wartość napięcia zasilania, znacznie obniżany jest pobór mocy zasilanego 

układu. Bezpośrednio z obniżaniem napięcia zasilania wiąże się jednak pewien problem. 

Zmniejszając wartość napięcia zasilania, pogarszają się parametry dynamiczne układu (rośnie 

czas propagacji sygnałów). Możliwe jest jednak lokalne obniżenie napięcia zasilania (ang. 

multiple-voltage design), które nie prowadzi do degradacji parametrów dynamicznych. Takie 

rozwiązanie  stosuje się zwykle do tych wyodrębnionych fragmentów układu, które nie mają 

istotnego wpływu na całkowity czas propagacji sygnałów.  

Stosowanie kilku poziomów napięć zasilania wymusza konieczność wbudowywania  

w strukturę układu cyfrowego konwerterów poziomów napięć.  Liczba konwerterów 

poziomów napięć może zostać zmniejszona przez zastosowanie odpowiednich 

przerzutników, pracujących na wejściach i wyjściach układu [47]. W literaturze można 

znaleźć wiele algorytmów podziału układu na podukłady zasilane różnymi wartościami 

napięć [27, 29, 71, 96, 125, 126, 133]. 
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Przykładowo w pracy [125] przedstawiono metodę podziału układów kombinacyjnych na 

dwa podukłady zasilane różnymi napięciami. Metodę tą nazwano CVS (ang. clustered voltage 

saling). W pracy [126] przedstawiono zmodyfikowaną metodę CVS nazwaną ECVS (ang. 

extended CVS). Ideę obu metod przedstawiono na rys. 7.  
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B2

B3B4B5P1

P2

P3

P4

P5

VDDH

VDDL

B1

B2

B3B4B5P1

P2

P3

P4

P5

VDDL

VDDL

VDDH

konwerter

poziomów

napięć

B6

B6

 

Rys. 7. Przykład podziałów układu metodami: CVS (a) i ECVS(b) [125, 126] 

 

Bramki, oznaczone kolorem szarym, zasilane są niższym napięciem. W przypadku metody 

CVS, układ został podzielony na dwa bloki (rys. 7a). Bramki B1 i B6 zasilane są niższym 

napięciem, ponieważ opóźnienia przez nie wnoszone są znacznie mniejsze niż pozostałej 

części układu. Metoda ECVS została zoptymalizowana pod kątem lepszego wykorzystania 

konwerterów poziomów napięć. Przykładowo na rys. 7b widać, że opóźnienie sygnału od 

przerzutnika P3 do bramki B2 jest znacznie większe, niż opóźnienie sygnału od przerzutnika 

P1 do bramki B2, zatem bramki B3, B4 oraz B5 mogą mieć niższą wartość napięcia zasilania. 

Wymaga to zastosowania konwertera napięć pomiędzy bramkami B2 i B3, ale nie prowadzi 

do istotnego pogorszenia właściwosci dynamicznych całego bloku. 
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3.2.2.  Metoda wstępnego obliczenia stanu wyjść 

 

Metoda „precomputation logic” przedstawiona w [4], polega na dodaniu układu, którego 

zadaniem jest wyznaczanie stanu wyjść o jeden okres sygnału zegarowego wcześniej. Znając 

wartości wyjść w stanie następnym, możliwa jest redukcja liczby przełączeń, występujących 

w układzie w kolejnym okresie sygnału zegarowego. Oczywiście dodatkowy układ powinien 

być tak dobrany, aby moc przez niego pobierana była mniejsza od mocy, którą się uda 

zaoszczędzić przez jego zastosowanie. Elementem krytycznym procesu syntezy takiego 

układu jest wybór podzbioru sygnałów wejściowych, będących wejściami dodatkowego 

układu logicznego [4]. 

Rozważmy układ, który ma n wejść binarnych x1-xn, jedno wyjście f, zawiera blok 

kombinacyjny CL, rejestr wejściowy R1 i przerzutnik wyjściowy D. 

 

CLR1

x1

x2

xn

f

CLK CLK

clk

D

  

Rys. 8. Przykładowy układ n-wejściowy 

 

Architektura układu „precomputation logic” z modyfikacją sygnału wejściowego przerzutnika 

D przedstawiona została na rys. 9. 

Kluczowymi elementami układu są dwa jednowyjściowe bloki g1 i g2. Dla wybranego 

podzbioru sygnałów wejściowych bloki te wyznaczają stan wyjścia f w kolejnym takcie. 

Pierwszy z nich (blok g1) wypracowuje wartość 1 w przypadku, gdy na wyjściu f w kolejnym 

takcie powinna pojawić się wartość 1, a drugi (blok g2) odwrotnie - stan jeden na wyjściu 

bloku g2 pojawia się, gdy w kolejnym takcie wyjście f powinno przyjmować wartość 0. Jeśli 

jeden z sygnałów g1 lub g2 będzie równy 1 (co oznacza, że na wybranych wejściach pojawiły 

się sygnały, dla których możliwe jest wyznaczenie stanu wyjścia f w kolejnym takcie przez 

blok g1 lub g2), wówczas zostanie zablokowany rejestr R1. Spowoduje to, że sygnały 

wejściowe w układzie kombinacyjnym CL nie ulegną zmianie, czyli nie wystąpią w nim żadne 

przełączenia. Jeśli wyjście bloku g1 będzie równe 1, to wówczas na  wejściu  przerzutnika   D1 
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Rys. 9. Architektura układu „precomputation logic” z modyfikacją sygnału wejściowego 

przerzutnika D  

 

wystąpi stan logiczny 1. Jeśli wyjście bloku g2 będzie równe 1, to na wejściu D1 wystąpi stan 

logiczny 0, co wynika z odpowiedniego połączenia bramek OR, AND oraz NOT. W tej sytuacji, 

w kolejnym takcie sygnału zegarowego, wyjście f przyjmie poprawną wartość, mimo tego, że 

w bloku CL nie były realizowane żadne operacje. 

Możliwe są również inne układowe realizacje idei "przewidywania stanu wyjścia", 

prowadzące do zmniejszenia poboru mocy. Architektura układu „precomputation logic” bez 

modyfikacji sygnału wejściowego przerzutnika D przedstawiona została na rys. 10. 
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Rys. 10. Architektura układu „precomputation logic” bez modyfikacji sygnału wejściowego 

przerzutnika D  
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Różnica, w stosunku do poprzednio przedstawionej architektury, polega na podziale rejestru 

wejściowego na dwa rejestry R1 i R2. Sygnały na wyjściach bloków g1 i g2 są wyznaczane tak 

jak poprzednio, ale tym razem blokują tylko wybrane sygnały wejściowe (te podłączone do 

wejść rejestru R2). Jeśli jeden z sygnałów g1 lub g2 będzie równy 1, wówczas w kolejnym 

kroku zostanie zablokowany rejestr R2, co oznacza, że nie zmienią się sygnały na jego 

wyjściu. Sygnały na wyjściach rejestru R1 ulegną zmianie, co spowoduje, że wyjście  

f przyjmie odpowiedni stan. Ponieważ blokowanie rejestru R2 będzie zmniejszało liczbę 

przełączeń w układzie kombinacyjnym, tym samym nastąpi zmniejszenie poboru mocy.  

Metody syntezy układów „precomputation logic” można znaleźć m. in. w publikacjach [4] 

[76]. Niewątpliwymi wadami przedstawionych w niniejszym podrozdziale pomysłów redukcji 

poboru mocy są: zwiększenie całkowitej powierzchni układu oraz pogorszenie jego 

właściwości dynamicznych. 

  

3.2.3. Metoda bramkowania sygnału zegarowego  

 

Istota minimalizacji strat mocy w układach CMOS z wykorzystaniem techniki 

bramkowania sygnału zegarowego (ang. clock gating) polega na blokowaniu sygnału 

zegarowego całego układu lub jego wybranej części w pewnych specyficznych warunkach 

pracy [13, 16, 19, 20, 108, 109]. Blokowanie sygnału zegarowego powoduje zmniejszenie 

liczby przełączeń w układzie i tym samym zmniejszenie dynamicznej mocy strat. Realizacja 

tej techniki wymaga wprowadzenia bloku, wykrywającego stan, w którym można zablokować 

sygnał zegarowy wybranej części układu sekwencyjnego np. rejestru.  

Ideę ograniczenia mocy poprzez sterowanie sygnałem zegarowym na przykładzie 

jednostki arytmetyczno-logicznej przedstawia rys. 11.  

 
 

Rys. 11. Idea ograniczenia mocy poprzez sterowanie sygnałem zegarowym w ALU 
 



31 

 

Jeżeli kod rozkazu wskazuje na możliwość zablokowania sygnału zegarowego 

doprowadzonego do rejestrów, na których są wykonywane operacje przez jednostkę 

arytmetyczno-logiczną (ALU), to wówczas blokowanie tego sygnału spowoduje redukcję 

mocy przy poprawnej pracy całego układu. 

Część układów sekwencyjnych jest implementacjami systemów reaktywnych, które 

oczekują na określone zdarzenia przed zmianą stanu. W trakcie tego oczekiwania 

niepotrzebnie jest pobierana moc. W klasycznej strukturze układu sekwencyjnego (rys. 12a), 

przerzutniki, które przechowują kod stanu, cały czas reagują na zmiany sygnału zegarowego. 

Można by rzec, że oczekują na konkretne zdarzenie na wejściach, które pojawia się bardzo 

rzadko, biorąc pod uwagę rozdzielczość czasową sygnału zegarowego. Poprzez zablokowanie 

sygnału zegarowego w trakcie tego oczekiwania, można istotnie zmniejszyć pobór mocy (rys. 

12b).  

KFF

CLKclk

YX

a) b)

S

KFF

CLK

clk

YX

S

F
gclkD Q

C

L

 

Rys. 12. Sposoby realizacji FSM: (a) klasyczny, (b) struktura z możliwością blokowania sygnału 
zegarowego 

  
Blok F odpowiada za wyznaczenie sygnału bramkowania sygnału zegarowego na 

podstawie wejść (X) i stanu wewnętrznego automatu (S). Jeśli na wyjściu bloku F pojawi się 

stan 1, to sygnał gclk bloku przerzutników (FF) zostanie zablokowany. Blok L reprezentuje 

przerzutnik typu D synchronizowany poziomem niskim (latch). W momencie zmiany sygnału 

clk z poziomu niskiego na wysoki, następuje zapamiętanie stanu sprzed tej zmiany. 

Zapobiega to blokowaniu zegara przez krótkie impulsy (ang. glitch), które mogą się pojawić 

na wyjściu bloku F, gdy sygnał clk jest równy 1. 

Technika „clock gating” jest wykorzystywana np. w komercyjnym środowisku ISE firmy 

Xilinx [99]. Pozwala to zredukować moc dynamiczną o 30% w układach FPGA typu Virtex-6   

i Spartan-6. Cały proces odbywa się automatycznie bez udziału projektanta. Oryginalny układ 



32 

 

pozostaje w takiej samej postaci, dodany jest natomiast układ logiczny odpowiedzialny za 

blokowanie sygnału zegarowego. Zajmuje on około 2% więcej bloków typu LUT niż układ 

oryginalny [99].  Rys. 13 przedstawia budowę bloku slice układów Virtex-6, która umożliwia 

blokowanie zegara. Jak widać możliwe jest blokowanie sygnału zegarowego niewielu 

rejestrów (tylko ośmiu). 

Technika bramkowania sygnału zegarowego, oprócz niewątpliwych zalet, posiada również 

pewne wady. Rozbudowa "ścieżki zegarowej" prowadzi do zmniejszenia maksymalnej 

częstotliwości pracy układu, zwiększenia powierzchni całej struktury oraz istotnych 

utrudnień w testowania układu. 

 

 
Rys. 13. Blokowanie sygnału zegarowego w układach Virtex-6 [99] 

 

3.2.4.  Metoda wyznaczania jądra  

 

Automaty sekwencyjne mogą zawierać wiele stanów. Jednakże, zwykle przez dominującą 

część czasu, "nie wychodzą" z wybranego, najczęściej nielicznego podzbioru wszystkich 

stanów. Analiza probabilistyczna pozwala na wyznaczenie prawdopodobieństwa statycznego 

„znalezienia się” automatu w poszczególnych stanach. Zwykle tylko kilka stanów cechuje się 

dużym prawdopodobieństwem statycznym (czyli prawdopodobieństwem znalezienia się 

automatu w określonym stanie) [46]. Podobnie sytuacja wygląda z wyjściami.  W automacie 

najczęściej występują przejścia pomiędzy stanami o największym prawdopodobieństwie 

statycznym, zatem stan wyjść będzie w głównej mierze determinowany przez te stany. 
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Poprzez termin jądro układu sekwencyjnego (ang. computational kernel) rozumie się blok 

logiczny, stanowiący część układu, w której automat przebywa najczęściej, rzadko wychodząc 

do stanów poza jądrem. Zwykle blok ten jest znacznie mniejszy niż cały układ, a przez to 

może być "szybszy", a dodatkowo, co w tym przypadku stanowi istotę, pobiera mniejszą moc 

niż układ oryginalny [14]. 

W pracy [14] zaproponowano, aby stany wchodzące w skład jądra wyznaczać na 

podstawie progowej wartości prawdopodobieństwa statycznego. Rys. 14a przedstawia 

przykładowy graf automatu wraz z wartościami prawdopodobieństwa statycznego  

poszczególnych stanów. Jeśli założymy, że próg prawdopodobieństwa statycznego wynosi 

0,25, to jądro tworzą stany S0, S1 i S4  (rys. 14b).  
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Rys. 14. Jądro układu sekwencyjnego: (a) oryginalny automat, (b) wyznaczone jądro [14] 
 

Rys. 15b przedstawia architekturę układu, w której pokazana jest koncepcja 

implementacji jądra układu sekwencyjnego, prowadząca do zmniejszenia poboru mocy. 

Struktura zawiera: moduł CL – blok kombinacyjny taki sam, jak w typowym układzie 

sekwencyjnym (rys. 15a), moduł J – blok jądra, Sel – blok wyboru, MUX – multiplekser,  

DSFF – układ dwóch multiplekserów i przerzutników (rys. 15c).  Blok Sel sprawdza jaka 

wartość wyjść będzie w kolejnym stanie. Jeśli ta wartość może zostać wyznaczona przez 

jądro J, to stan wyjścia bloku Sel równy jest 1. Spowoduje to, że sygnały wejściowe bloku CL 

będą miały stałą wartość, czyli zmiany wejść oraz rejestru stanu nie będą powodowały 

przełączeń w układzie CL. Sygnały X oraz S zostaną doprowadzone do wejścia bloku J, który 

będzie w takiej sytuacji odpowiedzialny za realizację funkcji przejść i wyjść. Ponieważ blok 

ten jest znacznie mniejszy niż CL, stąd liczba przełączeń w tym bloku będzie znacznie 

mniejsza niż w bloku CL, co spowoduje redukcję mocy pobieranej przez cały układ.    
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Rys. 15. Jądro układu sekwencyjnego: (a) oryginalny automat, (b) architektura automatu z 
wyodrębnionym jądrem, (c) blok DSFF 

 
Szczegółowy opis syntezy układów, wykorzystujących ideę wyznaczania jądra układu 

sekwencyjnego w celu minimalizacji mocy, można znaleźć w publikacjach [14, 15, 114]. 

 

3.2.5. Dekompozycja automatu skończonego 

 

Istota minimalizacji mocy, uzyskiwanej poprzez dekompozycję automatu skończonego, 

polega na podziale automatu na dwa lub więcej automatów w taki sposób, aby w danym 

czasie pracował tylko jeden z nich. Pozwala to na blokowanie sygnału zegarowego nie 

pracujących w danej chwili automatów, co prowadzi do redukcji poboru mocy.  

W literaturze można znaleźć różne koncepcje dekompozycji automatu skończonego 

ukierunkowane na minimalizację mocy. Główna idea dekompozycji przedstawionych  

w pracach [31, 77] polega na dekompozycji pierwotnego automaty na dwa automaty 

składowe, które oczywiście zachowują funkcjonalność automatu pierwotnego. W danym 

momencie sygnał zegarowy jest doprowadzony tylko do jednego z automatów, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy następuje „przejście” z jednego automatu do drugiego.   

Na rys. 16a przedstawiono podstawową ideę dekompozycji automatu skończonego. Bloki 

CL1 i CL2 reprezentują układy kombinacyjne, realizujące funkcje przejść i wyjść 

poszczególnych automatów. Przez FF oznaczono rejestry stanu. Blok OL jest układem 

kombinacyjnym, wyznaczającym stan wyjść na podstawie stanów wyjść obu automatów. 
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Rys. 16b przedstawia istotę dekompozycji, zaproponowanej w pracy [77]. W tym 

przypadku automat również został podzielony na dwa podautomaty.  Pierwszy z nich jest 

„mały” i zawiera stany, pomiędzy którymi najczęściej odbywają się przejścia. Natomiast drugi 

jest „duży” i zawiera pozostałe stany. Rolą układów CL1 oraz CL2 jest wyznaczenie: kolejnego 

stanu układu (NS), sygnałów enable (EN), stanu wyjść (OUT) oraz sygnału EO, wpływającego 

na pracę drugiego automatu. 

Każdy z automatów wytwarza sygnał wyjściowy EN, który jest odpowiedzialny za 

blokowanie rejestru stanu drugiego automatu. Dodatkowo „mały” automat jest w stanie 

blokować sygnały wejściowe automatu „dużego” za pomocą rejestru RL, co znacznie 

ogranicza liczbę przełączeń całego automatu. 
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Rys. 16. Dekompozycja FSM: (a) tradycyjna, (b) nastawiona na minimalizację mocy [77] 

 

W publikacji [31] zaproponowano nieco inną strukturę, będącą wynikiem dekompozycji 

pierwotnego automatu (rys. 17). Główna różnica polega na tym, że ten sam rejestr stanów FF 

jest wykorzystywany przez oba podautomaty. Kody stanów wewnętrznych automatów są 

przypisane w taki sposób, że najmniej znaczący bit rejestru stanów ps0 dla wszystkich 

stanów pierwszego automatu wynosi 0,  natomiast dla stanów drugiego automatu ps0 = 1. 

Pozwala to na blokowanie sygnałów wejściowych bloków kombinacyjnych CL1 oraz CL2 

(poprzez rejestry RL1 oraz RL2) i tym samym minimalizowanie liczbę przełączeń w tych 

blokach.  
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Rys. 17. Koncepcja dekompozycji automatu ukierunkowana na minimalizacje mocy [31] 

 
 

3.2.6. Kodowanie stanów wewnętrznych  

 

Model matematyczny układu sekwencyjnego stanowi automat skończony FSM (Finite 

State Machine). Na etapie modelu funkcjonalnego zbiór stanów automatu przedstawiany 

jest z reguły w postaci symbolicznej. Kluczowym elementem syntezy układów sekwencyjnych 

jest proces kodowania stanów wewnętrznych, który polega na przyporządkowaniu każdemu 

stanowi unikalnej reprezentacji binarnej. Proces ten ma istotne znaczenie w przypadku 

implementacji automatu skończonego w układzie cyfrowym (np. w programowalnym 

układzie logicznym) i wpływa na powierzchnię całego układu, szybkość jego pracy oraz moc. 

W układach sekwencyjnych kodowanie stanów wpływa bezpośrednio na liczbę przełączeń 

przerzutników odpowiedzialnych za pamiętanie aktualnego stanu. Powoduje to również 

zmianę stanów logicznych w części kombinacyjnej układu. Zatem poprzez odpowiednie 

kodowanie stanów można wpływać na liczbę przełączeń przerzutników i tym samym na 

pobieraną przez układ moc. 

Podsumowując można stwierdzić, że aby minimalizować pobór mocy układu w procesie 

syntezy logicznej, istotne jest aby w trakcie kodowania stanów wewnętrznych automatów, 

stosować algorytmy minimalizujące liczbę przełączeń.  
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3.2.7. Pozostałe metody minimalizacji dynamicznej mocy strat 

 

W literaturze znane są jeszcze inne metody syntezy układów cyfrowych, ukierunkowane 

na minimalizację dynamicznej mocy strat. Na wymienienie zasługują następujące metody:  

- kodowanie danych na magistrali [1, 2, 17, 18, 97, 113], linie magistrali danych obciążone 

są dużymi pojemnościami - odpowiednie kodowanie danych, minimalizujące liczbę zmian 

stanów, może istotnie ograniczyć moc strat; 

- Retiming [63, 64, 75], technika ta zmienia położenie rejestrów w układzie tak, aby 

minimalizować liczbę przełączeń; 

- Guarded Evaluation [6, 49, 119], główna idea tej metody polega na blokowaniu 

sygnałów wejściowych wybranych bloków układu cyfrowego za pomocą przerzutników 

latch - co powoduje minimalizację liczby zmian sygnałów w tych blokach; 

- Common-case Computation [62], metoda ta opiera się, podobnie jak metoda 

wyznaczania jądra, na wyznaczeniu bloku, w którym są najczęściej wykonywane obliczenia  

i odpowiedniej aktywacji tego bloku.  

 

Obiektem zainteresowania w niniejszej rozprawie doktorskiej są metody kodowania 

stanów wewnętrznych automatów sekwencyjnych ukierunkowane na minimalizację mocy, 

dlatego w kolejnym rozdziale przedstawione zostaną podstawowe informacje, dotyczące 

zagadnień syntezy energooszczędnych automatów sekwencyjnych oraz znane z literatury 

pomysły kodowania stanów wewnętrznych.   
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4. Metody kodowania stanów ukierunkowane na 

minimalizację mocy 

 

 
Istota minimalizacji dynamicznej mocy strat polega na takim kodowaniu stanów 

wewnętrznych, aby stanom, połączonym krawędziami o największych wagach, 

przyporządkować kody, których odległość Hamminga jest jak najmniejsza. Idealnie byłoby, 

gdyby wszystkie stany połączone krawędziami miały kody, których odległość Hamminga jest 

równa jeden. Niestety, z uwagi na ograniczenie liczności zbioru kodów, warunek ten z reguły 

nie może zostać spełniony. Szczególnie w przypadku automatów, które są opisane przez 

"gęste" grafy. W literaturze kodowanie, którego istota tkwi w minimalizacji odległości 

kodowej kodów stanów, pomiędzy którymi najczęściej odbywają się przejścia, określa się 

akronimem MWHD (ang. Minimum Weighted Hamming Distance). Po raz pierwszy ten 

termin pojawił się w roku 1992 w publikacji [102]. Problem kodowania stanów można 

sprowadzić do zadania programowania całkowitoliczbowego (ang. Integer Linear 

Programming) [11]. Kodowanie stanów automatów sekwencyjnych jest problemem  

NP-zupełnym, dlatego w praktycznych zastosowaniach największe znaczenie mają metody 

heurystyczne [87].  

 W literaturze przedmiotu znane są różnorodne algorytmy kodowania ukierunkowane na 

minimalizację mocy. Zagadnienia związane z estymacją mocy w układach cyfrowych zostały 

przedstawione między innymi w publikacjach [44, 80, 82, 88, 134]. W pracy [11] 

przedstawiono algorytm POW3, nazywany również kolumnowym. Automat jest kodowany 

metodą "bit po bicie" przy przestrzeganiu liczności poszczególnych klas nierozróżnialności.  

W pracy [117] zaproponowano wykorzystanie kodowania Huffmana. Znany jest również 

algorytm, wykorzystujący drzewo rozpinające [85]. Z kolei w pracy [101] zastosowano 

algorytm wyżarzania. W procesie kodowania używane są czasami algorytmy genetyczne 

[129]. W pracy [122] przedstawiono metodę przeznaczoną zarówno dla układów 

dwupoziomowych, jak i wielopoziomowych. W publikacji [7] zaproponowano kilka różnych 

metod kodowania: Depth First, Min Distance, One Level, One Level Tree, Back Tracking. 

Każda z przedstawionych w [7] metod składa  się z dwóch etapów. Pierwszy etap polega na 

odpowiednim sortowaniu stanów. W etapie drugim następuje przypisanie posortowanym 
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stanom słów kodowych w zależności od funkcji opisującej moc. W pracy [105] przedstawiono 

dwa algorytmy służące do wyznaczania kodów stanów: iteracyjny oraz sekwencyjny. 

Algorytm iteracyjny pozwala na poprawienie wyników kodowania, przeprowadzonego za 

pomocą innego dowolnego algorytmu. W algorytmie sekwencyjnym kodowanie uzależnione 

jest od przypisanych uprzednio kodów [105].  

Celem każdej z przedstawionych metod kodowania stanów jest minimalizacja 

dynamicznej mocy strat, uzyskiwana poprzez zredukowanie liczby przełączeń przerzutników 

w sekwencyjnych układach synchronicznych.  

Większość przedstawionych metod bazuje na takim samym opisie probabilistycznym 

automatu skończonego. Dlatego w dwóch kolejnych podrozdziałach przedstawiono opis 

automatu skończonego oraz jego model probabilistyczny, wykorzystywany w opracowanych 

w ramach rozprawy doktorskiej, dekompozycyjnych algorytmach kodowania stanów 

wewnętrznych. 

 
 

4.1. Automat skończony 

 
 

Behawioralny model układu sekwencyjnego na poziomie logicznym można przedstawić w 

postaci grafu przejść automatu skończonego [34]. Automat skończony FSM (ang. Finite State 

Machine), zwany również automatem sekwencyjnym, można opisać za pomocą [39]: 

- zbioru sygnałów wejściowych X, 

- zbioru sygnałów wyjściowych Y, 

- zbioru stanów wewnętrznych S, 

- funkcji przejść δ: X × S  S, 

- funkcji wyjść  λ: X × S  Y dla automatu Mealy’ego lub λ: S  Y dla automatu Moore’a, 

- stanu początkowego. 

Niech układ sekwencyjny ma n-wejść, m-wyjść, k - przerzutników odpowiedzialnych za 

pamiętanie kodu stanu oraz  -stanów wewnętrznych (    ). Niech Bn będzie  

n-wymiarową przestrzenią Boolowską. Stan wejść jest określony wektorem X = (x0,…,xn-1),  

xi  B, który może przyjmować wartości ze zbioru X, tj. X  X  Bn.  Stan wyjść jest określony 

wektorem Y = (y0,…,ym-1), yi  B, który może przyjmować wartości ze zbioru Y, czyli  
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Y  Y  Bm. Stan wewnętrzny automatu sekwencyjnego określony jest wektorem  

S = (q0,…,qk-1), qi  B, który może przyjmować wartości ze zbioru S, zatem S  S  Sk. 

Graf przejść automatu jest grafem skierowanym G(V,E). W grafie tym istnieją wzajemnie 

jednoznaczne odwzorowania między zbiorem wierzchołków V, a zbiorem stanów 

wewnętrznych automatu S oraz między zbiorem krawędzi E, a zbiorem przejść opisanych 

przez funkcję przejść δ. 

 
 

4.2. Opis probabilistyczny automatu skończonego 

 

 
 Znając prawdopodobieństwa pojawienia się odpowiednich sygnałów na wejściach 

automatu (ang. inputs probabilities), możliwe jest wyznaczenie prawdopodobieństw 

poszczególnych przejść pomiędzy stanami w automacie [121]. Prawdopodobieństwo 

statyczne, czyli prawdopodobieństwo znalezienia się automatu w określonym stanie, można 

obliczyć korzystając z równania Chapmana-Kołmogorowa [40]. Pozwala to na 

probabilistyczny opis automatu, w którym krawędziom nieskierowanego grafu łączącym 

odpowiednie stany, przyporządkowuje się wagi poszczególnych przejść. Taki opis automatu 

stwarza możliwość opracowania heurystycznych algorytmów kodowania stanów, których 

celem jest przyporządkowanie stanom połączonym krawędziami o największych wagach, 

kodów, dla których odległość Hamminga jest jak najmniejsza, oczywiście zawsze różna od 

zera. 

Oznaczmy warunkowe prawdopodobieństwo przejścia automatu (ang. conditional 

transition probabilities) ze stanu  i do stanu Sj jako     . Prawdopodobieństwo      oznacza 

prawdopodobieństwo pojawienia się wektora wejściowego, który spowoduje przejście 

automatu ze stanu Si do stanu Sj.   

Zakładając, że automat skończony zawiera   stanów wewnętrznych, macierz 

prawdopodobieństw warunkowych przejść przyjmuje następującą postać: 

 
 

    

         

   
         

  (4.1) 
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Macierz    jest macierzą kwadratową o rozmiarze   x  . Zawiera prawdopodobieństwa 

przejść pomiędzy wszystkimi stanami w obu kierunkach, tzn. element      określa 

prawdopodobieństwo przejścia automatu z i-tego stanu do j-tego stanu, a       

w odwrotnym kierunku. Oznaczmy prawdopodobieństwo statyczne znalezienia się automatu 

w stanie    jako    . Korzystając z równania Chapmana—Kołmogorova wektor 

prawdopodobieństw statycznych   można wyznaczyć z zależności [72]: 

 
 

               

 

   

   (4.2) 

 

Prawdopodobieństwa statyczne poszczególnych stanów tworzą wektor prawdopodobieństw 

statycznych (ang. steady state probability vector): 

 
 

   

   

   
 

   

  (4.3) 

 

Przykład 4.1.   

Rozważmy graf przykładowego automatu skończonego przedstawiony na rys. 18. 

 

Rys. 18. Graf przykładowego automatu skończonego 
 

Przy założeniu, że poszczególne sygnały wejściowe nie są skorelowane oraz, że 

prawdopodobieństwo wystąpienia jedynki lub zera na wejściu jest takie samo  

                macierz prawdopodobieństwa warunkowego wygląda następująco: 

 
 

    
        

        
   

        
      

  (4.4) 
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Przykładowo element     , określający prawdopodobieństwo przejścia ze stanu 1 do stanu 

2,  jest wyznaczony następująco: 

 
 

                                      (4.5) 

gdzie: 

      - prawdopodobieństwo wystąpienia wektora x na wejściach automatu. 

 
Prawdopodobieństwo pojawienia się jedynki lub zera na każdym z wejść jest równe 0,5, 

stąd prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z czterech możliwych wektorów 

wejściowych jest takie samo i wynosi 0,25. 

Graf rozpatrywanego automatu skończonego z wartościami prawdopodobieństw 

warunkowych przedstawiono na rys. 19. 

 

 

Rys. 19. Graf przykładowego automatu skończonego z wartościami prawdopodobieństw 
warunkowych 

 

Na podstawie równania Chapmana—Kołmogorova otrzymujemy zależność: 

 

 
            

        
      

 
  

                              (4.6) 

 

Z powyższej zależności wynikają następujące równania: 

 
                    

                   

            

(4.7) 

 

Ponieważ, uzyskane z zależności (4.6), dwa pierwsze równania są liniowo zależne, układ 

równań można zredukować do postaci: 
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  (4.8) 

 

Po rozwiązaniu układu równań otrzymujemy następujące wartości prawdopodobieństw 

statycznych                   . 

 
Znając prawdopodobieństwo statyczne znalezienie się automatu w stanie    (   ) oraz 

warunkowe prawdopodobieństwo przejścia automatu  ze stanu    do stanu     (    ), można 

wyznaczyć prawdopodobieństwo przejścia automatu ze stanu     do    pod warunkiem, że 

automat znajduje się w stanie   , zgodnie z zależnością (4.9): 

 
            

 (4.9) 

 

Macierz prawdopodobieństwa przejść  , określająca prawdopodobieństwa przejść pomiędzy 

określonymi stanami w dwóch kierunkach, jest macierzą kwadratową stopnia n-tego 

(zależność 4.10). 

 
 

   
       

   
       

  (4.10) 

 

Warto zauważyć, że zmiana stanu automatu z    na    wymaga przełączenia takiej samej 

liczby przerzutników, co zmiana ze stanu    na   . W tej sytuacji można przekształcić graf 

skierowany w graf nieskierowany, a wagi poszczególnych krawędzi wyznaczyć z zależności 

(4.11): 

 
                                   (4.11) 

 

Wagę krawędzi     należy interpretować jako współczynnik, określający jak często  

w automacie występują przejścia ze stanu    do    lub w kierunku przeciwnym. Macierz wag 

grafu nieskierowanego    jest macierzą symetryczną stopnia n-tego: 

 
 

   
     

   
     

  (4.12) 
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Przykład 4.2.  

Przeanalizujmy proces tworzenia opisu probabilistycznego jednego z automatów 

testowych, udostępnianych przez MCNC (Microelectronics Center of North Carolina) [132]. 

Wybrano automat dk27, którego graf  przedstawiono na rys. 20 . 

 

 

Rys. 20. Graf automatu dk27 

 

Macierz prawdopodobieństwa warunkowego, przy założeniu, że prawdopodobieństwo 

wystąpienia jedynki i zera na wejściu jest takie samo p(0)=p(1)=0,5 wygląda następująco: 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
       
           
           
            

 
 
 
 
 
 

 (4.13) 

 

Przykładowo ze stanu 1 można przejść do dwóch stanów: 4 (dla sygnału 1 na wejściu) lub 6 

(dla sygnału 0 na wejściu). Ponieważ prawdopodobieństwo wystąpienia jedynki i zera na 

wejściu jest takie samo, prawdopodobieństwa przejścia ze stanu 1 do stanów 4 oraz 6 

wynoszą pw14 = pw16 = 0,5. Podobnie, na grafie występują również dwa przejścia do stanu 1, 

pierwsze ze stanu 5-tego, a drugie 6-tego, stąd w pierwszej kolumnie macierzy (4.13) 

znajdują się tylko dwa elementy pw51  i  pw61  różne od 0 i wynoszące 0,5. 

Na podstawie równania Chapmana—Kołmogorova otrzymujemy: 
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             (4.14) 

 

gdzie:  

                           

 

 Z otrzymanych równań (4.14) wyznaczony zostaje wektor prawdopodobieństwa 

statycznego: 

 
                                          (4.15) 

 

W kolejnym kroku wyznaczane są prawdopodobieństwa przejść ze stanu    do stanu    pod 

warunkiem, że automat znajduje się w stanie   : 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

               
               
               
           

               
               

                
 
 
 
 
 
 

 (4.16) 

 

Przykładowo wyznaczenie elementu     wygląda następująco: 

 
                              (4.17) 

 

W ostatnim kroku wyznaczana jest macierz wag grafu nieskierowanego: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

                   
                   
                   

               
                       
                       

                    
 
 
 
 
 
 

 (4.18) 
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Przykładowo elementy     oraz     są wyznaczone następująco: 

 
                                  

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że rozmieszczenie elementów różnych od wartości 0  

w macierzy (4.14) jest identyczne jak rozmieszczenie wartości 1 w macierzy sąsiedztwa, 

opisującej strukturę grafu z rys. 20.  Tym samym widać bezpośrednią możliwość skojarzenia  

z każdą krawędzią grafu odpowiedniej wagi, zawartej w macierzy wag. 

Graf nieskierowany automatu dk27 wraz z wyznaczonymi wagami poszczególnych 

krawędzi, będący opisem probabilistycznym automatu dk27, przedstawiono na rys. 21. 

 

 

Rys. 21. Graf automatu dk27 wraz z wagami krawędzi 

 

 

4.3.  Przegląd algorytmów kodowania stanów ukierunkowanych na 

minimalizację mocy 

 

 
 W niniejszym podrozdziale zostaną przedstawione wybrane metody kodowania 

ukierunkowane na minimalizację mocy. Do najważniejszych metod należą: kodowanie  

z wykorzystaniem algorytmu Huffmana [117], algorytm kolumnowy [11], algorytm bazujący 

na drzewie rozpinającycm [85], algorytmy Depth First, Min Distance, One Level, One Level 

Tree, Back Tracking [7] oraz algorytm rafinacyjny [105].  Większość z wymienionych metod 

wykorzystuje probabilistyczny opis automatu skończonego. Czasami wprowadza się pewne 

rozszerzenia, sprowadzające się do modyfikacji współczynników wag skojarzonych  

z krawędziami grafu, w celu uwzględnienia dodatkowych kryteriów syntezy automatu. 
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Przykładowo, w pracy [11] zaprezentowano koncepcję, w której wagi wyznacza się zgodnie  

z zależnością: 

 
             

         
     

 (4.19) 

 
gdzie: 

  - współczynnik ustalający udział wagi mocy i wagi wpływającej na minimalizację 

powierzchni struktury. 

Wagi przejść    
      zostały obliczone zgodnie z opisem probabilistycznym przedstawionym 

w niniejszej pracy, natomiast sposób wyznaczenia wag przejść    
     przedstawia publikacja 

[84]. Jak wykazały badania, najlepsze wyniki pod względem minimalizacji mocy osiągnięto 

dla współczynnika   ≥ 0.7 [10], co oznacza, że stosowanie dodatkowego współczynnika, 

związanego z powierzchnią nie miało znaczącego wpływu na minimalizację mocy. 

 

4.3.1. Kodowanie stanów z wykorzystaniem algorytmu Huffmana  

  

 Kodowanie stanów z wykorzystaniem algorytmu Huffmana (ang. Huffman-Style Encoding) 

zostało zaprezentowane w pracy [117]. Algorytm ten znalazł zastosowanie głównie  

w różnych metodach kompresji bezstratnej, ale można go wykorzystać również do 

kodowania stanów automatów sekwencyjnych. Metoda kodowania polega na tworzeniu 

drzewa Huffmana w oparciu o prawdopodobieństwa statyczne poszczególnych stanów 

automatu skończonego. Zgodnie z tą metodą stany o największym prawdopodobieństwie 

statycznym mają najkrótsze kody.  

 

Przykład 4.3.  

Rozważmy automat, który zawiera pięć stanów. Niech prawdopodobieństwa statyczne 

poszczególnych stanów Si (i=0…4) przyjmują wartości, tworzące wektor prawdopodobieństw 

statycznych  : 

 
                                           

                             (4.20) 

 
 
Na początku procesu kodowania wybrane zostają dwa stany o najmniejszym 

prawdopodobieństwie, czyli s3 i s4. Tworzą one dwa liście drzewa, którego korzeniem jest 
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wierzchołek skojarzony z prawdopodobieństwem równym sumie prawdopodobieństw liści, 

tzn. 0,1 + 0,1 = 0,2. Następnie do otrzymanego drzewa zostaje dodany stan s0 (ponieważ ma 

najniższe prawdopodobieństwo spośród tych, które pozostały), będący kolejnym liściem. Tak 

jak poprzednio dodawany jest korzeń o prawdopodobieństwie równym 0,2 + 0,2 = 0,4. 

Pozostałe dwa stany s1 i s2, stanowią kolejne liście drzewa, którego korzeń ma 

prawdopodobieństwo równe 0,3 + 0,3 = 0,6. Łącząc oba otrzymane drzewa otrzymujemy 

drzewo Huffmana przedstawione na rys. 22. 

 

         
Rys. 22. Drzewo Huffmana przykładowego automatu 

 
Metoda ta, w przypadku automatów o dużej liczbie stanów może nie mieć praktycznego 

zastosowania z uwagi na bardzo „długi kod” (dużą liczbę bitów słowa kodowego). 

 

4.3.2. Algorytm kolumnowy 

 
 Algorytm kolumnowym nazywany również algorytmem POW3 został przedstawiony  

w pracy [11].  Zgodnie z tym algorytmem automat jest kodowany "bit po bicie" przy 

przestrzeganiu liczności poszczególnych klas nierozróżnialności. Stany, które mają identyczne 

kody częściowe należą do tej samej klasy nierozróżnialności [11]. Jeśli długość słowa 

kodowego wynosi N i kodowany jest L-ty bit tego słowa, to wówczas maksymalna liczba 

kodów częściowych (kodów, które na pozycjach od 1 do L posiadają ustalone wartości bitów) 

o takiej samej wartości, nie może być większa od 2N-L. Poszczególne bity są tak wybierane, 

aby minimalizować funkcję  : 

 

Kody stanów: 

s0: 10- 

s1: 00- 

s2: 01- 

s3: 110 

s4: 111 
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   (4.21) 

 

gdzie: 

K - liczba krawędzi grafu, 

   
  - waga krawędzi łączącej stany Si oraz Sj, 

  
  - wartość L-tego bitu słowa kodowego stanu Si. 

Po przypisaniu każdego bitu, zostają przeliczone powtórnie wagi krawędzi automatu zgodnie 

z zależnością: 

 
                        (4.22) 
 
gdzie: 

        -  nowa waga krawędzi (uwzględniana w trakcie wyznaczania kolejnego bitu słowa 

kodowego), 

        - stara waga krawędzi, 

    - odległość Hamminga pomiędzy częściowo przypisanymi kodami stanów    oraz   . 

 
Przykład 4.4. 

Rozważmy automat, którego graf nieskierowany wraz z wartościami wag poszczególnych 

krawędzi przedstawia  rys. 23a. 

 

 
 

Rys. 23. Graf nieskierowany przykładowego automatu skończonego z wartościami wag 
krawędzi (a), kodowanie pierwszego bitu (b) 
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W pierwszym kroku stanom 3 oraz 4 zostaje przypisany bit o wartości 1 (  
    

   ),  

a pozostałym bit równy 0 (  
    

   ). Wynika to z faktu, że dla takiego kodowania funkcja 

F przyjmuje wartość minimalną równą 0,3 oraz maksymalna liczba stanów, które mogą mieć 

tą samą wartość bitu równa jest 2. W ten sposób powstają dwie klasy nierozróżnialności C1,2 

oraz C2,2, co obrazuje rys. 24b. 

Po wyznaczeniu pierwszego bitu słowa kodowego poszczególne wagi są przeliczane 

zgodnie z zależnością (4.22). Graf przykładowego automatu wraz z nowymi wartościami wag 

krawędzi przedstawia rys. 24a. Zmianie uległy wagi krawędzi, które łączą stany 2-3 oraz 2-4, 

ponieważ odległość Hamminga pomiędzy poprzednio przypisanymi bitami do tych stanów 

była różna od zera. 

 
 

Rys. 24. Graf nieskierowany przykładowego automatu skończonego z nowymi wartościami 
wag krawędzi (a), wynik kodowania (b) 

 
 

W kolejnym kroku bity przypisywane są podobnie jak poprzednio z uwzględnieniem 

nowych wag krawędzi. Ostatecznie kody poszczególnych stanów przyjmą wartości jak na  rys. 24b.  

 

4.3.3. Algorytmy kodowania stanów bazujące na drzewie rozpinającym 

 
Drzewem rozpinającym (ang. Spannig Tree) grafu G nazywamy drzewo, które zawiera 

wszystkie wierzchołki grafu G, a zbiór krawędzi drzewa jest podzbiorem zbioru krawędzi 

grafu G. W pracy [85] zostały przedstawione dwa algorytmy, bazujące na drzewie 

rozpinającym: Greedy Embeding Algorithm (GEA) i Fast Embedding Algorithm (FEA). Na 

początku, w obu przypadkach tworzone jest maksymalne drzewo rozpinające w oparciu  

o nieskierowany graf automatu. Maksymalnym drzewem rozpinającym nazywane jest 

drzewo rozpinające, dla którego suma wag przyjmuje wartość maksymalną. Do tworzenia 
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maksymalnego drzewa rozpinającego zaproponowano zmodyfikowany algorytm Prima. 

Autorzy formułują problem kodowania jako „wbudowanie” (ang. embedding) drzewa 

rozpinającego do kostki boolowskiej o nieznanym wymiarze. Różnica pomiędzy 

przedstawionymi algorytmami, polega na innym sposobie „wbudowania” drzewa w kostkę. 

Algorytm FEA jest prostszy, ponieważ bierze pod uwagę tylko krawędzie drzewa 

rozpinającego i dzięki temu jest "szybki" [85]. Algorytm GEA bierze pod uwagę również 

pozostałe krawędzie grafu [85]. 

 

4.3.4. Algorytmy Depth First, Min Distance, One Level, One Level Tree, Back  

Tracking 

 
 W pracy [7] zaproponowano pięć różnych metod kodowania: Depth First, Min Distance, 

One Level, One Level Tree oraz Back Tracking. Wszystkie przedstawione metody składają się 

z dwóch etapów. Pierwszy polega na odpowiednim sortowaniu stanów, natomiast drugi na 

przypisywaniu stanom słów kodowych z uwzględnieniem funkcji, określającej moc  

i przydzielone uprzednio kody.  

Algorytm One Level Tree prowadzi do najlepszych, znanych z literatury wyników. Chcąc 

obiektywnie porównać zaproponowane w niniejszej pracy dekompozycyjne algorytmy 

kodowania stanów z metodami znanymi z literatury, zdecydowano się na implementację 

tego algorytmu w języku C++. Z uwagi na ten fakt, grupa algorytmów przedstawiona w tym 

podrozdziale została omówiona bardziej szczegółowo. 

 

Etap pierwszy. Sortowanie stanów 

 

 Na początku wyliczone zostają wagi krawędzi grafu nieskierowanego G. Następnie 

tworzona jest lista wag Edge_list, która powstaje przez posortowanie w porządku malejącym 

wszystkich wag krawędzi grafu. Podczas sortowania tworzone są dwie listy 

State_Priority_List i Previous_State_Priority_List. 

Pierwszy krok (k=1) jest taki sam dla wszystkich trzech algorytmów sortowania stanów: 

- wybierana jest krawędź grafu z największym prawdopodobieństwem wpq(1)= max(wij), 

która odpowiada przejściu pomiędzy stanami sp i sq, usuwamy element wpq(1) z listy 

Edge_list, 
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- wyznaczana jest wartość m1=max(wij), gdzie i=p lub j=p, 

- wyznaczana jest wartość m2=max(wij), gdzie i=q lub j=q, 

- jeśli m1<m2,to do listy State_Priority_List dodawane są stany sp i sq, 

- jeśli m1≥m2, to do listy State_Priority_List stany sp i sq są dodawane w odwrotnej kolejności. 

Każdy z kroków sortowania stanów k polega na wyborze krawędzi wpq(k) z listy Edge_List, 

która odpowiada przejściu pomiędzy stanami Sp(k)  (poprzedni stan) i Sq(k)  (następny stan). 

Wynikiem sortowania stanów są dwie listy State_Priority_List i Previous_State_Priority_List. 

Pierwsza z nich zawiera stany Sq(k) poszczególnych kroków, natomiast druga stany Sp(k). 

Autorzy [7] zaproponowali trzy różne metody sortowania stanów: Weighted Path Search 

(S1), Modified Weighted Path Search (S2)  i Connected Weighted Path Search (S3). 

Podstawową ideą metody S1 jest poszukiwanie kolejnych krawędzi, które mają największą 

wagę. Podczas każdego kroku jest wybierany stan, który połączony jest krawędzią  

o największej wadze ze stanem przypisanym w  poprzednim kroku Sq(k-1). W kolejnym 

kroku k stan Sq(k-1) staje się stanem Sp(k). Jeśli któryś ze stanów Sp(k) nie ma już żadnych 

wolnych krawędzi (nie istnieje krawędź, która łączyłaby ten stan ze stanem nieprzypisanym 

do obu list), to wybrany zostaje nieprzypisany  stan z pierwszego elementu listy Edge_List. 

Jeśli taki stan nie istnieje, to powtarzany jest pierwszy krok algorytmu. Poprzez stan 

nieprzypisany rozumie się stan, który nie został dodany do list State_Priority_List oraz 

Previous_State_Priority_List w poprzednich krokach. 

Algorytm sortowania S2 jest podobny do S1. Zasadnicza różnica polega na tym, że   

w każdym z kolejnych kroków, brany jest pod uwagę zarówno stan Sq(k-1) jak również stan 

Sp(k-1). Wybierana jest krawędź, która posiada największą wagę i łączy się z jednym z tych 

stanów. 

W algorytmie S3 w każdym z kroków poszukiwana jest krawędź o maksymalnej wadze 

wpq(k) = max(wij), gdzie jeden ze stanów Sp(k) lub Sq(k) został już przypisany do listy 

State_Priority_List lub Previous_State_Priority_List w jednym z poprzednich kroków. 

 

Etap drugi. Przypisanie kodów 

 

 Etap drugi polega na przypisywaniu kodów stanom w kolejności ich umieszczenia na liście 

State_Priority_List. Dodatkowo w pierwszym kroku kodowany jest również stan z listy 
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Previous_State_Priority_List. Zakłada się, że zbiór kodów Vc = {c1,..,cn} zawiera tyle 

elementów, aby można było rozróżnić wszystkie stany automatu. 

W każdym z kolejnych kroków wyznaczany jest kod ze zbioru Vc, dla którego funkcja celu 

zależna od wybranego algorytmu przyjmuje wartość minimalną. Niestety wymaga to za 

każdym razem sprawdzenia wszystkich kodów należących do zbioru Vc. Przedstawione 

zostały [7] cztery algorytmy Code1 – Code4 i dla każdego z nich zdefiniowano inną funkcję 

celu C1 – C4. 

Pierwszy algorytm Code1 zakłada minimalizację funkcji: 

 
             (4.23) 

gdzie: 

         - odległość Hamminga pomiędzy kodami    i   . 

 

Najistotniejsza różnica algorytmu Code2 w stosunku do Code1 polega na tym, że 

dodatkowo brany jest pod uwagę stan zakodowany   , który połączony jest krawędzią  

o największej wadze ze stanem   . Minimalizowana funkcja w tym przypadku została 

zdefiniowana następująco: 

 
                            (4.24) 

gdzie: 

   - kod stanu, który połączony jest krawędzią o największej wadze ze stanem   . 

W trzecim algorytmie kodowania Code3 brane są pod uwagę wszystkie uprzednio 

zakodowane stany zgodnie z wyrażeniem: 

 

                            

 

 (4.25) 

 

Symbol i oznacza numer stanu, który został już zakodowany. 

Dla czwartego algorytm kodowania Code4 funkcja celu ma następującą postać: 

 
                            

     

 (4.26) 
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Symbole i oraz j oznaczają numery stanów, które mają już przypisane kody. Zatem
 

minimalizowana jest wyrażenie, które zależy od krawędzi    , jak również od krawędzi, 

łączących wszystkie zakodowane stany. Pozwala to na modyfikowanie kodu stanu 

przypisanego w poprzednim kroku algorytmu.  

 

Poprzez odpowiednie połączenie metod sortowania i kodowania można uzyskać różne 

algorytmy. W pracy [7] zaproponowano pięć różnych algorytmów kodowania: 

- Depth First (sortowanie S1, kodowanie kodem Graya),  

- Min Distance (sortowanie S2, kodowanie Code1),  

- One Level (sortowanie S2, kodowanie Code2), 

- One Level Tree (sortowanie S3, kodowanie Code2), 

- Back Tracking (sortowanie S3, kodowanie Code4). 

 

Proces kodowania wyżej wymienionymi metodami zostanie przedstawiony na przykładzie 

automatu bbara, którego opis probabilistyczny wraz ze współczynnikami wagowymi  

poszczególnych krawędzi przedstawia rys. 25.  W celu zwiększenia czytelności rysunku, 

zamiast ułamkowych wartości wag przejść, występujących w typowym opisie 

probabilistycznym, zostały przedstawione ilorazy wag przejść i wagi przejścia o minimalnej 

wartości. 

 

 
 

Rys. 25. Graf (zmodyfikowany opis probabilistyczny) automatu bbara (opis w tekście) 
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Tabela 1 przedstawia poszczególne kroki kodowania automatu bbara za pomocą pięciu 

zaproponowanych algorytmów [7]. Ostatni wiersz tabeli zawiera wartość funkcji 

       zdefiniowanej następująco: 

 
                    

   

 (4.27) 

 
Tabela 1. Wyniki kodowanie automatu bbara poszczególnymi metodami 

 Depth First Min Distance One Level One Level Tree Back Tracking 

krok sp sq kod sp sq kod sp sq kod sp sq kod sp sq kod 

1 s1 s2 s1=0 

s2=1 

s1 s2 s1=0 

s2=1 

s1 s2 s1=0 

s2=1 

s1 s2 s1=0 

s2=1 

s1 s2 s1=0 

s2=1 

2 s2 s3 s3=3 s1 s4 s4=2 s1 s4 s4=8 s1 s4 s4=8 s1 s4 s1=0, s4=2 

3 s3 s4 s4=2 s1 s0 s0=4 s1 s0 s0=4 s1 s0 s0=4 s1 s0 s1=0, s0=4 

4 s4 s0 s0=6 s1 s5 s5=8 s1 s5 s5=12 s2 s3 s3=9 s2 s3 s2=1, s3=3 

5 s0 s9 s9=7 s1 s7 s7=3 s1 s7 s7=2 s4 s5 s5=10 s4 s5 s4=2, s5=6 

6 s9 s8 s8=5 s7 s3 s3=7 s7 s3 s3=3 s3 s7 s7=11 s3 s7 s3=3, s7=7 

7 s8 s7 s7=4 s7 s8 s8=11 s7 s8 s8=10 s5 s6 s6=2 s5 s6 s5=6, s6=14 

8 s7 s6 s6=12 s7 s6 s6=6 s7 s6 s6=14 s7 s8 s8=3 s7 s8 s7=7, s8=5 

9 s6 s5 s5=13 s8 s9 s9=15 s8 s9 s9=11 s8 s9 s9=7 s8 s9 s8=5, s9=13 

 Fpower = 0,3460 Fpower = 0,3090 Fpower = 0,2834 Fpower = 0,2730 Fpower = 0,2794 

 
Analiza wyników zawartych w tabeli 1, pokazuje, że najlepszy wynik osiągnięto stosując 

algorytm OLT, co spowodowało zaimplementowanie tego algorytmu w opracowanym 

narzędziu programowym, w celu obiektywnego porównania zaproponowanych w pracy 

dekompozycyjnych algorytmów kodowania z algorytmem OLT, przedstawionego w dalszej 

części pracy. 

 

4.3.5. Algorytm rafinacyjny 

 
 Algorytm rafinacyjny, nazywany przez autorów również iteracyjnym, pozwala na 

„poprawienie” wyników kodowania przeprowadzonego za pomocą innego algorytmu [105]. 

Istota pomysłu polega na zamianie kodów stanów w taki sposób, aby zmniejszyć wartość 

mocy. W kolejnych iteracjach sprawdzana jest celowość (pod względem mocy) zamiany 

kodów dwóch wybranych stanów. Jeśli zamiana prowadzi do ograniczenia mocy, to wówczas 
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jest wykonywana. Warunkiem końca, jest założona liczba kroków, w trakcie których nie 

dokonano zamiany kodów stanów.  

 Szczegółowy opis algorytmu wraz z pseudokodem demonstrującym sposób wyboru 

stanów, można znaleźć w pracy [105]. 

  



57 

 

5. Dekompozycyjne algorytmy kodowania stanów 

 

 
 W poprzednim rozdziale przedstawiono znane z literatury metody kodowania stanów 

wewnętrznych automatów skończonych ukierunkowane na minimalizację mocy [7, 11, 85, 

105, 117]. Dogłębna analiza przedstawionych tam metod kodowania, wskazała na możliwość 

poprawy uzyskiwanych rezultatów, poprzez opracowanie nowych, dekompozycyjnych 

algorytmów kodowania. Istota zaproponowanych pomysłów związana jest z oryginalnym 

sposobem kodowania, w którym kojarzenie słów kodowych z symbolicznymi wartościami nie 

odbywa się zgodnie z zasadą "słowo po słowie", a zgodnie z zasadą "bit to bicie". Tego typu 

dekompozycyjne kodowanie stanów zachowuje elastyczność przyporządkowywania słów 

kodowych w całym procesie kodowania i zapewnia możliwość minimalizacji przełączeń 

elementów pamięci od początku do końca procesu kodowania. W niniejszej rozprawie 

zaproponowano kilka dekompozycyjnych algorytmów kodowania stanów wewnętrznych 

automatu skończonego, ukierunkowanych na minimalizację poboru mocy. Rdzeniem 

wszystkich algorytmów jest oryginalny, zaproponowany przez autora algorytm, którego 

istota polega na sekwencyjnym podziale wszystkich stanów na dwa odpowiednio dobrane 

podzbiory. Będzie on oznaczany w dalszej części pracy skrótem LPBTE, pochodzącym od 

angielskich słów Low Power Binary Tree Encoding i zostanie przedstawiony w podrozdziale 

5.1. Kolejne podrozdziały 5.2, 5.3 i 5.4 zawierają rozszerzenia podstawowego algorytmu 

LPBTE, których istota tkwi w uwzględnianiu w procesie kodowania pewnych dodatkowych 

elementów optymalizacyjnych. 

 
 

5.1. Algorytm LPBTE 

 

 
 Algorytm LPBTE opiera się na tworzeniu drzewa binarnego, którego węzły powstają na 

skutek podziału automatu skończonego [55]. Wysokość drzewa równa jest liczbie bitów 

słowa kodowego. Węzły drzewa tworzone są zgodnie z następującymi zasadami: 

1. Wyznaczana jest minimalna liczba bitów słowa kodowego. 

2. Tworzony jest korzeń drzewa, w skład którego wchodzą wszystkie stany automatu. 
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3. W kolejnych krokach zbiór stanów, skojarzonych z poszczególnymi węzłami drzewa, jest 

dzielony do momentu, w którym poszczególne stany zostają skojarzone z liśćmi drzewa 

binarnego. Na każdym poziomie drzewa jest wyznaczana maksymalna liczba stanów, 

które można przypisać do lewego potomka LMAX. Liczba ta równa jest ilorazowi liczby 

stanów, które wchodzą w skład dzielonego węzła i wartości 2. 

3a. Jeśli liczba stanów skojarzonych z węzłem, który dzielimy jest większa niż dwa, to do 

nowo tworzonego węzła (lewy potomek) są dodawane stany połączone krawędzią  

o największej wadze. 

3b. Jeżeli liczba stanów skojarzonych z dzielonym węzłem jest równa 2, każdy ze stanów 

kojarzymy z jednym potomkiem (liściem) dołączonym do dzielonego wierzchołka. 

4. Jeśli liczba stanów przypisanych do lewego potomka nie przekracza wartości LMAX, to 

wówczas do nowo tworzonego węzła dodawane są stany, dla których suma wag krawędzi 

pomiędzy stanami już należącymi do aktualnego węzła jest maksymalna. W przeciwnym 

przypadku tworzony jest nowy węzeł (prawy potomek), w skład którego wchodzą stany, 

które nie zostały przypisane do poprzednio utworzonego węzła (lewego potomka). 

Kroki od 3 do 4 są powtarzane aż do momentu, gdy wysokość drzewa binarnego będzie 

równa liczbie bitów słowa kodowego. 

Pseudokod opracowanej metody kodowania LPBTE przedstawia algorytm 5.1.  

 
Algorytm 5.1. 
 
lpbte(fsmclass  &f) 

{ 

nb = min_n(f); /* wyznacz min liczbę bitów słowa kodowego */ 

 

b0 = round_down(f.max_state/2);   /* liczba stanów lewego potomka */ 

b1 = f.max_state - b0;  /* liczba stanów prawego potomka */ 

 

podz4d.clear();    /* czterowymiarowa tablica – struktura drzewa */ 

podz4d.resize(nb);  /* 1 wymiar – poziom drzewa (nr bitu) */ 

for (i=0; i<nb; i++) /* 2 wymiar  - numer wezla */ 

     podz4d[i].resize(pow(2,i)); 

for (i=0; i<nb; i++) /* 3 wymiar - blok 0 lub blok 1 */ 

    for (j=0;j<pow(2,i);j++) 

        podz4d[i][j].resize(2); 
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/*4 wymiar – numery stanów w wezle - tworzony dynamicznie */   

 

dziel_korzen(f,b0);  /* podziel korzen drzewa */ 

 

for (n=1;n<nb;n++) /*dla wszystkich bitow, n - numer kroku*/ 

  { 

  for (pp=0;pp<podz4d[n-1].size();pp++)  /* węzły z poprzedniego kroku */ 

      for (b=0;b<2;b++) /* blok 0 lub 1 (lewa lub prawa gałąź) */ 

      { 

   if (podz4d[n-1][pp][b].size()>2) /*liczba stanów większa niż dwa*/ 

    dziel_wezel(podz4d[n-1][pp][b]);   

 

      else if (podz4d[n-1][pp][b].size()==2) /* dwa stany */ 

           { 

          podz4d[n][2*pp+b][0].push_back(podz4d[n-1][pp][b][0]); 

          podz4d[n][2*pp+b][1].push_back(podz4d[n-1][pp][b][1]); 

          } 

 

      else if (podz4d[n-1][pp][b].size()==1)   /* jeden stan */ 

          podz4d[n][2*pp+b][1].push_back(podz4d[n-1][pp][b][0]);    

} 

} 

 

/*kodowanie zgodnie z otrzymanym drzewem binarnym*/ 

    for (n=0;n<nb;n++) 

        for (pp=0;pp<podz4d[n].size();pp++) 

            for (s=0;s<podz4d[n][pp][1].size();s++) 

                f.states[ podz4d[n][pp][1][s] ].code |=  1<<n; 

} 

 

Funkcje dziel_korzen oraz dziel_wezel są odpowiedzialne na realizację przedstawionej 

powyżej zasady podziału rozpatrywanego zbioru stanów. Czterowymiarowa tablica podz4d 

przechowuje dane tworzonego drzewa binarnego. Zawartość poszczególnych wymiarów 

tablicy opisano w komentarzach pseudokodu. 

 

Przykład 5.1. 

Rozpatrzmy kodowanie automatu testowego dk27, którego opis w postaci grafu 

skierowanego przedstawiono na rys. 20. Probabilistyczny opis automatu, w postaci 
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nieskierowanego grafu z wagami przejść, opisującymi prawdopodobieństwa przejść 

pomiędzy incydentnymi wierzchołkami, zawarty jest na rys. 21.  

Automat dk27 zawiera 7 stanów. Najpierw, wyznaczana jest minimalna liczba bitów, 

potrzebnych do zakodowania siedmiu stanów, która wynosi N = lg27 = 3. W kolejnym 

etapie tworzony jest korzeń drzewa, w skład którego wchodzą wszystkie stany automatu. Na 

początku wybrane zostają dwa stany – te, które na grafie połączone są krawędzią  

o największej wadze, czyli S1 i S6 (krawędź o wadze 0,202). Prowadzi to do podziału zbioru 

stanów na dwa podzbiory {S1, S6} oraz {S2, S3, S4, S5, S7}. Stany S1 oraz S6 zostają 

skojarzone z nowym węzłem drzewa (lewy potomek) co przedstawia rys. 26a. 

 

 

Rys. 26. Wynik pierwszego etapu tworzenia drzewa binarnego automatu dk27: 
a) otrzymane drzewo binarne, b) graficzna reprezentacja wyboru stanów 

 

Po tej operacji liczba wolnych stanów wchodzących w skład korzenia wynosi 5.  

W przypadku tworzenia węzłów pierwszego poziomu maksymalna liczba stanów lewego 

węzła jest równa LMAX =  7/2  = 3, zatem należy dodać jeszcze jeden stan do tworzonego 

węzła drzewa. Dla stanów S2, S3, S4, S5, S7 obliczana jest suma wag krawędzi incydentnych 

do wierzchołków skojarzonych ze stanami. Rozpatrywane są tylko te krawędzie, które łączą 

dany stan ze stanami, należącymi do tworzonego węzła (w tym przypadku stany S1 i S6). 

Poszczególne sumy przyjmują następujące wartości: 

 

S2 = w21 + w26 = 0 + 0,107 = 0,107  

S3 = w31 + w36 = 0 + 0 = 0 

S4 = w41 + w46 = 0,095 + 0,095  = 0,19 

S5 = w51 + w56 = 0,083 + 0 = 0,083 

S7 = w71 + w76 = 0 + 0,024 = 0,024 
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Wybrany zostaje stan S4, ponieważ suma wag krawędzi łączących ten stan ze stanami S1 i S6 

przyjmuje wartość maksymalną, która wynosi S4 = 0,19. Po tej operacji liczba stanów  

w lewym potomku jest równa LMAX=3, stąd pozostałe stany z dzielonego węzła (S2, S3, S5, S7) 

zostają dodane do nowego potomka (prawy syn). Otrzymane drzewo binarne oraz graficzną 

reprezentację podziału przedstawia rys. 27. 

 

  

 

Rys. 27. Wynik pierwszego etapu tworzenia drzewa binarnego automatu dk27: 

a) otrzymane drzewo binarne, b) graficzna reprezentacja podziału  

 

Następnie dzieleniu poddawany jest węzeł, w skład którego wchodzą stany S1, S4 i S6. 

Wybrane zostają dwa stany połączone krawędzią o największej wadze, czyli S1 i S6. Ponieważ 

liczba stanów w tworzonym węźle (lewym potomku) jest równa dwa, zostaje natychmiast 

utworzony prawy potomek wierzchołka 1,4,6, do którego zostaje przypisany stan S4 (rys. 

28a).  

 

 

Rys. 28. Wynik drugiego etapu tworzenia drzewa binarnego automatu dk27: 

a) podział pierwszego potomka, b) podział drugiego potomka, c) graficzna reprezentacja 

podziału 
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Analogicznie postępujemy w przypadku węzła składającego się ze stanów S2, S3, S5 i S7.  

W skład lewego potomka tego węzła wchodzą stany S2 i S5, ponieważ są połączone 

krawędzią o największej wadze 0,179. Pozostałe stany, czyli S3 i S7, wchodzą w skład 

prawego potomka (rys. 28b). Graficzną reprezentację podziału obu rozpatrywanych 

wierzchołów przedstawia rys. 28c. 

Ponieważ we wszystkich węzłach utworzonych w poprzednim etapie liczba stanów nie 

przekroczyła dwóch, w kolejnym kroku nie ma potrzeby poszukiwania krawędzi  

o największej wadze. W tej sytuacji, gdy liczba stanów jest równa dwa, poszczególne stany 

kojarzone są bezpośrednio z lewym i prawym potomkiem dzielonego wierzchołka, będące 

równocześnie liśćmi całego drzewa binarnego. Jeśli w skład dzielonego węzła wchodzi tylko 

jeden stan, tworzony jest jeden potomek. Ostatecznie w rozpatrywanym przykładzie 

otrzymuje się binarne drzewo kodowe przedstawione na rys. 29. 

 

 

 

Rys. 29. Drzewo binarne automatu dk27 

 

Analiza dróg zmierzających od korzenia do liści, skojarzonych z poszczególnymi stanami 1, 

2, 3, 4, 5, 6, prowadzi do wyznaczenia kodów poszczególnych stanów, które wynoszą: 

S1 = 000; s2 = 001; s3 = 011; s4 = 110; s5 = 101; s6 = 100; s7 = 111. 

 

 

5.2. Algorytm LPBTE-M 

 

 
Algorytm przedstawiony w poprzednim podrozdziale, nie uwzględnia w procesie 

tworzenia nowych węzłów drzewa, powiązań stanów skojarzonych z wybranym węzłem, ze 
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stanami, skojarzonymi z innymi węzłami na tym samym poziomie drzewa. Poprzez 

wprowadzenie odpowiednio zdefiniowanych współczynników, możliwe jest uwzględnienie 

tych zależności i tym samym uzyskanie lepszych wyników. W algorytmie LPBTE nie 

uwzględniono wag krawędzi pomiędzy stanami na tym samym poziomie drzewa. 

Zmodyfikowany algorytm LPBTE (LPBTE-M - LPBTE modified) wprowadza dodatkowo analizę 

wag krawędzi pomiędzy stanami, które zostały już skojarzone z węzłami i stanami 

kojarzonymi w kolejnych krokach na tym samym poziomie drzewa, co prowadzi do 

minimalizacji liczby przełączeń [54]. 

Zaproponowany algorytm LPBTE-M stanowi rozszerzenie algorytmu LPBTE. Istota 

rozszerzenia polega na wpleceniu w proces tworzenia drzewa, pomysłu optymalizacji, 

polegającego na zamianie miejscami aktualnie tworzonych potomków. 

 

Przykład 5.2. 

Rozpatrzmy kodowanie stanów automatu testowego beecount za pomocą algorytmu 

LPBTE, którego graf przedstawia rys. 30. 

 

 
Rys. 30. Graf automatu beecount 

 

Przy założeniu, że prawdopodobieństwo wystąpienia jedynki i zera na wejściu jest 

identyczne i wynosi p(0)=p(1)=0,5, graf nieskierowany automatu beecount wraz  

z wyznaczonymi wagami poszczególnych krawędzi przybierze postać jak na rys. 31. 

 

 
 

Rys. 31. Nieskierowany graf automatu beecount wraz z wagami krawędzi 
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Binarne drzewo kodowe automatu testowego beecount uzyskane po zastosowaniu 

algorytmu LPBTE przedstawione jest na rys. 32. 

 

 
 

Rys. 32. Drzewo kodowe automatu beecount dla algorytmu LPBTE 
 

W algorytmie LPBTE-M dodatkowo w proces tworzenia drzewa wpleciony został element 

optymalizacji, polegający na uwzględnieniu powiązania stanów, znajdujących się na jednym 

poziomie drzewa. Istota pomysłu polega na obserwacji współczynników    ,            , 

wyznaczanych zgodnie z zależnością (5.1) i po spełnieniu pewnych warunków (5.2) zamianie 

miejscami wierzchołków potomnych. Ponieważ w procesie tworzenia drzewa wierzchołki 

potomne kojarzone są z bitami 0 lub 1, poszczególne zbiory wierzchołków tworzą cztery 

różne wektory zero-jedynkowe (00, 01, 10, 11), odpowiadające wartościom współczynników  

00, 01, 10, 11. Analiza wartości współczynników 00, 01, 10, 11 pozwala na minimalizację 

przełączeń, występujących przy przejściach pomiędzy stanami skojarzonymi z wierzchołkami 

potomnymi, znajdującymi się w różnych gałęziach drzewa.   

 

 
                                   

                                   

                                   

                                   

(5.1) 

 

gdzie: 

    –  zbiór stanów, którym zostało przypisane zero (lewe liście tworzonego drzewa 

binarnego);  

    –  zbiór stanów, którym przypisano jedynkę (prawe liście); 
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  – numery stanów wchodzących w skład rozpatrywanych liści; 

  – numery stanów, które zostały już przypisane do liści na danym poziomie drzewa. 

 
Zamiana potomków miejscami jest dokonywana, gdy spełniona jest nierówność: 

 
                 (5.2) 

 

Przykład 5.3. 

Prześledźmy proces kodowania stanów automatu beecount zgodnie z wyżej 

przedstawionymi zasadami. Probabilistyczny opis automatu przedstawiono na rys. 31. 

Pierwszy etap tworzenia drzewa binarnego jest identyczny jak w przypadku algorytmu 

LPBTE. Po jego zakończeniu otrzymuje się drzewo binarne przedstawione na rys. 33. 

. 

 
 

Rys. 33. Pierwszy etap tworzenia drzewa binarnego automatu beecount 
a) wstępny podział b) podział po optymalizacji 

 

 
Współczynniki    ,             dla wierzchołków, w skład których wchodzą stany 5,6 oraz 

2,3, przedstawiają się następująco: 

 

                                      

              

                  

                                          
 

(5.3) 

 

Z wyznaczonych wartości współczynników    ,            wynika, że  

               , zatem nierówność (5.2) jest spełniona i należy zamienić miejscami 

wierzchołki drzewa. Wierzchołek skojarzony z bitem 0 (zawierający stany S5, S6) zostaje 
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zamieniony miejscami z drugim potomkiem (zawierającym stany S2, S3), pierwotnie 

skojarzonym z bitem 1  (rys. 33b).  

W kolejnym kroku, na trzecim poziomie drzewa w pierwszej kolejności wyznaczone 

zostają współczynniki  dla węzła, który zawiera stan 4. Zgodnie z algorytmem LPBTE na tym 

poziomie drzewa stan ten wejdzie w skład prawego potomka, a lewy potomek nie będzie 

istniał (rys. 34a). 

 

 

 
Rys. 34. Drugi etap tworzenia drzewa binarnego automatu beecount 

a) wstępny podział b) podział po optymalizacji 

 

Zatem współczynniki    ,            będą równe: 


       

          

      

              

(5.4) 

 

Ponieważ                , stąd stan 4 zostaje związany z nowym lewym liściem,  

a prawy liść zostanie usunięty (rys. 34b).  

Następnie rozpatrywane są liście, które zawierają stany 2 oraz 3. Zgodnie z algorytmem 

LPBTE lewy liść będzie zawierał stan 2, natomiast prawy liść stan 3 (rys. 35a). Dla tych liści 

wyznaczone zostają współczynniki    ,            : 

 
                  

          

              

                  

(5.5) 
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Rys. 35. Trzeci etap tworzenia drzewa binarnego automatu beecount 

a) wstępny podział b) podział po optymalizacji 

 

Ponieważ                , czyli nierówność (5.2) jest spełniona, stąd należy zamienić 

miejscami liście drzewa, które zawierają stany 2 oraz 3 (rys. 35b).  

W ostatnim kroku rozpatrywana jest opłacalność zamiany liści, które zawierają stany 5 

oraz 6. Dla tych liści otrzymuje się następujące wartości współczynników    ,            


                                  

              

              

                      

(5.6) 



W tym przypadku                , zatem nie jest dokonywana zamiana liści drzewa. 

Ostatecznie otrzymuje się drzewo binarne, przedstawione na rys. 36. Kolorem szarym 

zaznaczono wierzchołki, które na skutek zastosowanej optymalizacji, znajdują się w innym 

miejscu drzewa, w stosunku do algorytmu LPBTE. 

 

 
 

Rys. 36. Drzewo kodowe automatu beecount dla algorytmu LPBTE-M 
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Analiza dróg zmierzających od korzenia do liści, skojarzonych z poszczególnymi stanami 

prowadzi do wyznaczenia kodów stanów, które wynoszą: 

S0 = 000; S1 = 100; s2 = 101; s3=001; s4 = 010; s5 = 011; s6 = 111. 

 
 

5.3. Algorytm LPBTE-KL 

 

 
Przedstawione w poprzednich podrozdziałach podziały stanów, ukierunkowane są na 

wybieranie wierzchołków połączonych krawędziami, skojarzonymi z jak największymi 

wagami. Proces podziału stanów może uwzględniać szereg dodatkowych elementów, 

dlatego podział zbioru stanów może polegać na odpowiednim podziale grafu. 

Kolejna zaproponowana optymalizacja procesu kodowania stanów, wiąże się  

z modyfikacją algorytmu LPBTE, która polega na optymalizacji podziału grafu w trakcie 

tworzenia binarnego drzewa kodowania. Algorytm ten nazwano LPBTE-KL (LPBTE  

Kernihan-Lin). Istota pomysłu tkwi w odpowiednim wyborze stanów, wchodzących w skład 

poszczególnych węzłów drzewa binarnego. W tym celu zaadaptowano algorytm  

Kernighana-Lina [59]. Jest to  algorytm heurystyczny, którego celem jest podział grafu na 

dwie równe części. 

Analizując problem poboru mocy z punktu widzenia podziału grafu, można dojść do 

wniosku, że należy tak „ciąć” graf automatu, aby suma wag „przeciętych” krawędzi grafu 

automatu była jak najmniejsza. Powyższy problem można rozwiązać za pomocą algorytmu 

Kernighana-Lina [59].   

Algorytm Kernighana-Lina jest często stosowany podczas projektowania układów VLSI [67, 

98, 103]. W niniejszej pracy został przedstawiony oryginalny sposób wykorzystania tego 

algorytmu w procesie kodowania stanów. Zastosowano go jako dodatkowy czynnik, 

optymalizujący podział wierzchołków drzewa binarnego. Podział ten jest wstępnie 

dokonywany zgodnie z algorytmem LPBTE, a następnie modyfikowany za pomocą algorytmu 

Kernighana-Lina. 

Algorytm Kernighana-Lina dokonuje podziału zbioru wierzchołków grafu    na dwa 

podzbiory    oraz    takie, że          ,             oraz          . W każdym 

kroku algorytmu Kernighana-Lina wyznaczany jest tzw. współczynnik „gain”     dla par 
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wierzchołków grafu (x,y).  Dwa wierzchołki, które posiadają największy współczynnik gain są 

przenoszone z jednego, do drugiego podzbioru. Każdy z wierzchołków może zostać 

przeniesiony z jednego do drugiego podzbioru tylko raz. Poszczególne kroki algorytmu są 

powtarzane aż do momentu, w którym nastąpi przeniesienie wszystkich wierzchołków.  

W ogólnym przypadku, w algorytmie LPBTE oraz jego odmianach, zbiory    oraz    

niekoniecznie muszą być równoliczne, tak jak ma to miejsce w algorytmie Kernighana-Lina. 

W takim przypadku przenoszenie wierzchołków pomiędzy zbiorami    i    następuje do 

momentu, gdy nie będzie możliwe przeniesienie żadnego wierzchołka z jednego  

z podzbiorów    lub   . Dla każdego ze stanów, które nie zostały przeniesione  

w poprzednich krokach wyznaczany jest tzw. koszt wewnętrzny    oraz koszt zewnętrzny   . 

Koszt wewnętrzny dla stanu    obliczany jest jako suma wag krawędzi grafu, które łączą stan 

   z pozostałymi stanami, należącymi do tego samego podzbioru:  

 
        

    

                  

 

       

    

                  

(5.7) 

 

Koszt zewnętrzny stanu    wyznaczany jest jako suma wag krawędzi grafu, które łączą stan 

   z pozostałymi stanami nie należącymi do tego samego podziału.  

 
        

    

                  

 

       

    

                  

(5.8) 

 

Współczynnik gain par wierzchołków grafu (x,y), które należą do różnych zbiorów podziału 

  ,    jest wyznaczany zgodnie z zależnością: 

 
                      (5.9) 

 
gdzie: 

       - koszt zewnętrzny stanów   oraz  , 

       - koszt wewnętrzny stanów   oraz  , 

    - waga krawędzi łączącej stan    ze stanem   . 
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Przykład 5.4. 

Przeanalizujmy wyznaczanie kosztu wewnętrznego i zewnętrznego dla stanu s2 automatu, 

którego graf został przedstawiony na rys. 37. Linią przerywaną oznaczono podział grafu. 

Koszt zewnętrzny dla stanu s2 jest równy E2=w24+w25=8+9=17, ponieważ ten stan jest 

połączony krawędziami ze stanami s4 i s5, które należą do "odciętego" podzbioru stanów 

{S4, S5, S6}. Koszt wewnętrzny dla stanu s2 wynosi I2=w21+w23=5+15=20, ponieważ stan s2 

jest połączony krawędziami ze stanami s1 oraz s3, które należą do tego samego podzbioru 

stanów, co S2. 

 

 

Rys. 37. Przykładowy graf demonstrujący wyznaczanie kosztu zewnętrznego i wewnętrznego 
stanu s2  

 

W zaproponowanym algorytmie LPBTE-KL, wstępny podział stanów jest dokonywany 

zgodnie z algorytmem LPBTE, a następnie stosowany jest algorytm Kernighana-Lina, którego 

celem jest optymalizacja wstępnego podziału. W oryginalnym algorytmie Kernighana-Lina 

wstępny podział jest dokonywany losowo [67].  

 

Przykład 5.5. 

Rozważamy proces wyznaczania pierwszego poziomu binarnego drzewa kodowego 

automatu train11. Na samym początku stosowany jest algorytm LPBTE. Zgodnie z nim 

wybierana jest para stanów, które są połączone krawędzią o największej wadze, czyli {s0,s1} 

(rys. 38a). Następnie do nowo tworzonego węzła drzewa binarnego dodawane są stany, dla 

których suma wag krawędzi pomiędzy stanami już należącymi do aktualnego węzła jest 

maksymalna. Zgodnie z tą zasadą do nowego węzła drzewa, w skład którego wchodzą stany 

s0 i s1, dodane zostają stany s2, s3 oraz s4. Po dodaniu tych trzech stanów, liczba stanów 

wchodzących w skład nowo tworzonego potomka wynosi 5. Ponieważ jest to maksymalna 



71 

 

liczba stanów, które mogą zostać dodane do lewego potomka, pozostałe stany z dzielonego 

węzła drzewa (w tym przypadku korzenia), zostają przypisane do drugiego potomka. 

Wstępny podział grafu, będący wynikiem uzyskanym za pomocą algorytmu LPBTE, 

przedstawia rys. 38. Dla zwiększenia czytelności rysunku wagi poszczególnych krawędzi 

pomnożono razy 1000. W skład lewego potomka wejdą stany od s0 do s4. Dla takiego 

podziału suma wag „ciętych” krawędzi grafu, nazywana współczynnikiem cięcia, wynosi 216. 

 

 

 
Rys. 38. Pierwszy krok algorytmu LPBTE-KL: a) podział grafu, b) wartości współczynników,  

c) drzewo binarne 
 

W tabeli 2 przedstawiono wyniki kosztów wewnętrznych, kosztów zewnętrznych oraz 

współczynnika gain dla wstępnego podziału automatu train11: B0={s0, s1, s2, s3, s4}, B1={s5, 

s6, s7, s8, s9, s10}. Największą wartość współczynnika gain osiągnęły pary stanów (s2, s5), 

(s2, s6), (s2, s8) oraz (s2, s10). Wybrana zostaje pierwsza para, zatem w tym kroku algorytmu 

stany s2 oraz s5 są zamieniane miejscami i podział stanów przyjmuje postać: B0={s0, s1, s3, 

s4, s5}, B1={s2, s6, s7, s8, s9, s10}.  
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Tabela 2. Koszt wewnętrzny, koszt zewnętrzny i współczynnik gain dla pierwszego kroku 

algorytmu LPBTE-KL 

Stan Ix Ex 
gain 

s5 s6 s7 s8 s9 s10 

s0 
s1 
s2 
s3 
s4 
s5 
s6 
s7 
s8 
s9 

s10 

I0 =178  
I1 =107 
I2  = 71 
I3 = 72 
I4 = 72 
I5 = 36 
I6 = 36 
I7 = 36 
I8 = 36 
I9 = 36 
I10 =36  

E0 = 108  
E1 = 36 
E2 = 72  
E3 = 0 
E4 = 0 
E5 = 36 
E6 = 36  
E7 = 36 
E8 = 36 
E9 = 36 
E10 = 36  

-70 
-143 

1 
-72 
-72 

-142 
-71 
1 

-72 
-72 

 

-70 
-71 
-71 
-72 
-72 

 
 
 
 

-142 
-71 
1 

-72 
-72 

 
 

-70 
-71 
-71 
-72 
-72 

 
 
 
 

-142 
-71 
1 

-72 
-72 

 
 

 

Wynik zamiany, której dokonano w pierwszym kroku algorytmu, przedstawiono na  

rys. 39. Po tej operacji współczynnik cięcia wynosi 215. 

 

 

Rys. 39.  Drugi krok algorytmu LPBTE-KL: a) podział grafu, b) wartości współczynników,  
c) drzewo binarne 

 

Tabela 3 przestawia wartości współczynnika gain w drugim kroku algorytmu.  
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Tabela 3. Koszt wewnętrzny, koszt zewnętrzny i współczynnik gain dla drugiego kroku 
algorytmu LPBTE-KL 

Stan Ix Ex 
gain 

s6 s7 s8 s9 s10 

s0 
s1 
s3 
s4 
s6 
s7 
s8 
s9 

s10 

I0 =107  
I1 =143 
I3 = 72 
I4 = 72 
I6 = 0 
I7 = 72 
I8 = 36 
I9 = 72 
I10 =36  

E0 = 179  
E1 = 0 
E3 = 0 
E4 = 0 
E6 = 72  
E7 = 0 
E8 = 36 
E9 = 0 
E10 = 36  

72 
-71 
0 
0 

0 
-215 
-144 
-144 

0 
-143 
-72 
-72 

0 
-215 
-144 
-144 

 
 

0 
-143 
-72 
-72 

 

W tym przypadku współczynnik gain osiągnął maksymalną wartość dla pary stanów (s0, s6), 

co powoduje, że te dwa stany są zamieniane miejscami. W tej sytuacji cięcie grafu prowadzi 

do podziału stanów na dwa podzbiory: B0={s1, s3, s4, s5, s6}, B1={s0, s2, s7, s8, s9, s10}. 

Nowy podział został przedstawiony na rys. 40. Jak widać uzyskany podział jest znacznie 

korzystniejszy, ponieważ suma wag „ciętych” krawędzi grafu wynosi tylko 143. Przed 

zastosowaniem algorytmu Kernighan-Lina liczba ta była równa 216. 

 
 

Rys. 40. Trzeci krok algorytmu LPBTE-KL: a) podziału grafu, b) drzewo binarne 
 

 

W kolejnych krokach dokonywane są identyczne operacje aż do momentu, gdy nie będzie 

możliwe przeniesienie żadnego wierzchołka z jednego z podzbiorów    lub   . Na koniec 

wybierany jest podział, dla którego współczynnik cięcia jest najmniejszy. Jak wykazała 

przeprowadzona analiza, jest to podział otrzymany w trzecim kroku podziału grafu  
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B0={s1, s3, s4, s5, s6}, B1={s0, s2, s7, s8, s9, s10}. Dla tego podziału współczynnik cięcia 

przyjmuje wartość minimalną, wynoszącą 143. Stanom wchodzącym w skład zbioru B0, 

zostanie więc przypisany bit 0, natomiast stanom wchodzącym w skład zbioru B1 - bit 1. 

 
 

5.4. Algorytmy LPBTE-D1 i LPBTE-D2 

 

 
Gdy liczba stanów kodowanego automatu n jest różna od potęgi liczby 2, wówczas istnieje 

pewna dowolność podczas dzielenia grafu automatu. W takim przypadku, podczas tworzenia 

drzewa binarnego, nie trzeba przestrzegać zasady, zgodnie z którą liczba stanów, 

wchodzących w skład węzłów na tym samym poziomie, musi być jednakowa lub różnić się  

o jeden. Wystarczy zadbać o to, aby liczba stanów w jednym węźle nie przekroczyła 

określonej wartości. Maksymalna liczba stanów w poszczególnych węzłach    zależna jest od  

  – poziomu tworzonego węzła (poziom korzenia wynosi 0) i   – liczby bitów słowa 

kodowego, zgodnie z zależnością: 

 
         (5.10) 

 
Poprzez odpowiedni dobór liczby stanów w poszczególnych węzłach, można wpływać na 

kodowanie stanów automatu i tym samym na pobór mocy [53].  

Przykładowo dla automatu bbara, który posiada 10 stanów minimalna liczba bitów słowa 

kodowego wynosi 4. Rozkład liczby stanów w poszczególnych węzłach drzewa w przypadku 

podziału równomiernego może wyglądać tak, jak na rys. 41.  

 

 
 

Rys. 41. Liczby stanów w węzłach drzewa binarnego dla bbara - podział równomierny 
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Dla tego samego automatu podział stanów, skojarzony z poszczególnymi węzłami może 

przyjąć postać jak na rys. 42. Zgodnie z zależnością (5.10), maksymalne liczby stanów  

w kolejnych poziomach drzewa binarnego wynoszą: 8, 4, 2, 1.   

 

 
 

Rys. 42. Liczby stanów w węzłach drzewa binarnego dla automatu bbara - podział 
nierównomierny 

 
W celu rozwiązania problemu nierównomiernego podziału zaproponowano dwa 

algorytmy: LPBTE-D1 (LPBTE Divide1) oraz LPBTE-D2 (LPBTE Divide2). Istota opracowanych 

algorytmów tkwi w poszukiwaniu nierównomiernego podziału stanów, prowadzącego do 

minimalizacji przełączeń elementów pamięci. 

Algorytm LPBTE-D1 polega na poszukiwaniu podziału, poprzez analizę współczynnika 

cięcia w trakcie tworzenia drzewa binarnego. Dla każdego nowo tworzonego podziału 

analizowane są wszystkie możliwości podziału i wybierany jest taki, dla którego współczynnik 

cięcia przyjmuje wartość minimalną. 

Algorytm LPBTE-D2 polega na sprawdzeniu, dla którego podziału stanów automatu na 

pierwszym poziomie drzewa binarnego moc przyjmuje wartość minimalną. Wyznaczane są 

wszystkie możliwości podziału na tym poziomie drzewa, a następnie tworzone są drzewa 

binarne dla tych podziałów. Wybierane jest to drzewo binarne, które zapewnia najmniejszy 

pobór mocy. 

 W niniejszym podrozdziale przedstawiono dwie koncepcje nierównomiernego podziału 

grafu automatu, których celem jest minimalizacja liczby przełączeń w układzie 

synchronicznym. Zastosowanie nierównomiernego podziału stanów, prowadzi w wielu 

przypadkach do bardzo korzystnych pod względem mocy rozwiązań. 
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5.5. Podsumowanie 

 
 

W rozdziale przedstawiono kilka algorytmów kodowania stanów wewnętrznych 

automatów sekwencyjnych ukierunkowanych na minimalizację poboru mocy. Każdy  

z algorytmów wykorzystywał opracowaną, oryginalną metodę tworzenia binarnego drzewa 

kodowego. Zaproponowano cztery techniki optymalizacji struktury drzewa: zamianę 

miejscami potomków drzewa binarnego, zastosowanie algorytmu Kernighana-Lina oraz dwie 

koncepcje nierównomiernego podziału grafu.  

Poszczególne strategie optymalizacji są od siebie niezależne, co stwarza możliwość ich 

łatwego łączenia. Przykładowo można zastosować jednocześnie trzy elementy optymalizacji: 

zamianę miejscami potomków drzewa binarnego, algorytm Kernighana-Lina służący do 

efektywnego podziału grafu opisującego automat oraz jedną z koncepcji podziału 

nierównomiernego grafu. 

Jak wykazały badania przedstawione w kolejnym rozdziale pracy, łączenie poszczególnych 

technik optymalizacji podziału grafu z elementami optymalizacji procesu tworzenia 

binarnego drzewa kodowego, prowadzi do minimalizacji mocy pobieranej przez uzyskiwane 

układy. 

 

  



77 

 

6. Wyniki eksperymentów 

 
 

Wszystkie przedstawione dekompozycyjne algorytmy kodowania stanów wewnętrznych 

zostały zaimplementowane w prototypowym programie LPcode. Program ten został 

napisany w języku C++ i umożliwił przeprowadzenie szeregu eksperymentów. Do 

wyznaczenia mocy wykorzystano system akademicki SIS, opracowany w Berkeley University 

[106] oraz środowisko Quartus II firmy Altera [5]. W celu obiektywnego porównania 

opracowanych algorytmów z innymi algorytmami znanymi z literatury, zaimplementowano 

również, przedstawiony dokładniej w podrozdziale 4.3.4, algorytm OLT. Wybrano ten 

algorytm kodowania stanów, ponieważ jak wynika z literatury [7], jest algorytmem 

kodowania stanów wewnętrznych automatów skończonych, który prowadzi do najlepszych 

rozwiązań pod względem poboru mocy. 

Eksperymenty przeprowadzono, wykorzystując automaty testowe (ang. benchmark) 

udostępniane przez MCNC (Microelectronics Center of North Carolina) [132].  Kodowanie 

stanów z wykorzystaniem wszystkich rozpatrywanych algorytmów przeprowadzono na 

zbiorze trzydziestu trzech automatów. W trakcie badań wykonano w sumie kilka tysięcy 

eksperymentów. 

Tabela 4 przedstawia automaty testowe, dla których przeprowadzono eksperymenty.  

W pierwszej kolumnie tabeli znajdują się nazwy układów testowych. W kolejnych kolumnach 

zawarto kolejno: liczbę stanów wewnętrznych poszczególnych automatów, liczbę wejść, 

liczbę wyjść oraz liczbę przejść występujących w automacie. 

Wszystkie automaty opisane były w formacie KISS2. Przykładowy opis jednego  

z automatów (lion) przedstawiono poniżej: 

 

.i 2  

.o 1  

.p 11  

.s 4 

-0 st0 st0 0 

11 st0 st0 0 

01 st0 st1 - 

0- st1 st1 1 

11 st1 st0 0 

10 st1 st2 1 

1- st2 st2 1 

00 st2 st1 1 

01 st2 st3 1 

0- st3 st3 1 

11 st3 st2 1 
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W pierwszych czterech wierszach pliku lion.kiss2 zawarte są informacje o liczbie wejść (.i 2), 

liczbie wyjść (.o 4), liczbie przejść (.p 11) oraz liczbie stanów wewnętrznych (.s 4).  Następne 

wiersze stanowią symboliczny opis przejść występujących w automacie. W poszczególnych 

kolumnach zawarte są kolejno: stan wejść, stan bieżący, stan następny oraz stan wyjść. 

 
Tabela 4. Badane automaty testowe [132] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FSM 
Liczba 
stanów 

Liczba  
wejść 

Liczba  
wyjść 

Liczba 
przejść 

bbara 10 4 2 60 

bbsse 16 7 7 56 

bbtas 6 2 2 24 

beecount 7 3 4 28 

cse 16 7 7 91 

dk14 7 3 5 56 

dk15 4 3 5 32 

dk16 27 2 3 108 

dk17 8 2 3 32 

dk27 7 1 2 14 

dk512 15 1 3 30 

dvram 35 8 15 47 

ex1 20 9 19 138 

ex4 14 6 9 21 

ex6 8 5 8 34 

fetch 26 9 15 35 

kirkman 17 12 6 370 

lion 4 2 1 11 

lion9 9 2 1 25 

log 17 9 24 29 

mc 4 3 5 10 

nucpwr 29 13 27 43 

opus 11 5 6 22 

ram_test 72 16 24 117 

rie 29 9 26 49 

s1 20 8 6 107 

shiftreg 8 1 1 16 

sse 16 7 7 56 

sync 52 19 7 80 

tav 4 4 4 49 

tbk 32 6 3 1569 

train11 11 2 1 25 

train4 4 2 1 14 



79 

 

Jak wynika z tabeli 4 badaniu zostały poddane zarówno bardzo proste automaty, np. lion  

(liczba stanów 4), jak i skomplikowane np. ram_test (liczba stanów 72). Maksymalna liczba 

wejść wynosiła 19 (automat sync), a maksymalna liczba wyjść 27 (nucpwr). Największą liczbę 

przejść zawierał automat tbk, która wynosiła 1569. 

 
 

6.1. Program prototypowy LPcode 

 

 
Program prototypowy LPcode został napisany w języku C++ i zawiera zaimplementowane 

wszystkie opracowane algorytmy kodowania stanów. Kod źródłowy programu zawiera około 

siedmiu tysięcy linii. Widok okna głównego programu prototypowego przedstawia rys. 43. 

 

 

Rys. 43. Główne okno programu prototypowego LPcode 
 

Program umożliwia wykonanie syntezy logicznej automatu opisanego w formacie KISS2. 

Możliwy jest odczyt danych z zewnętrznego pliku tekstowego, jego modyfikacja, bądź 

tworzenie opisu od podstaw. Na podstawie danych zawartych w plikach KISS2 program 

wyznacza parametry opisu probabilistycznego automatu skończonego. Opis ten jest 

punktem wyjścia dla poszczególnych metod kodowania, ukierunkowanych na minimalizację 

mocy. Po procesie kodowania opis automatów jest zapisywany na dysku w formacie bliff. 
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Opis automatu w formacie blif jest wymagany przez system SIS [106]. Z poziomu programu 

prototypowego możliwe jest uruchomienie programu SIS wraz z odpowiednimi parametrami 

tak, aby w szybki sposób uzyskać obliczenia mocy poszczególnych automatów testowych. 

Informacje te są wyświetlane w głównym oknie programu lub też są zapisywane na dysku  

w formacie csv, ponieważ pliki tekstowe csv są obsługiwane przez popularne arkusze 

kalkulacyjne, co umożliwia dalszą analizę wyników i np. przygotowanie wykresów. Program 

posiada również możliwość tworzenia i zapisu otrzymanych binarnych drzew kodowych  

w formacie dot. Po zakończeniu procesu kodowania stanów wewnętrznych, program tworzy 

automatycznie pliki z opisem automatu w języku Verilog, zawierające behawioralny  opis 

automatu wraz z przypisanymi kodami stanów. W celu wyznaczenia mocy w komercyjnych 

środowiskach wspomagających projektowanie, zaimplementowano również moduł 

programowy, tworzący pliki testujące (ang. testbench) w formacie Verilog. Plik ten jest 

generowany w taki sposób, aby uzyskać odpowiednie prawdopodobieństwa statyczne dla 

każdego z kodowanych stanów. 

 
 

6.2. Badania z wykorzystaniem oprogramowania akademickiego 

 
 

W celu przeprowadzenia badań zdecydowano się na wybór cenionego w środowisku 

akademickim systemu SIS [106]. System SIS (ang. Sequential Interactive System) jest 

pakietem programów do interaktywnej syntezy i optymalizacji układów sekwencyjnych, 

opracowanym na uniwersytecie w Berkeley. Chociaż SIS jest przeznaczony głównie dla 

układów synchronicznych, zawiera również algorytmy syntezy układów kombinacyjnych. 

Skrypt programu SIS opracowany na potrzeby eksperymentów miał następującą postać: 

stg_to_network      #konwersja grafu przejść stanów na sieć logiczną 

stg_cover        #sprawdzenie poprawności konwersji  

print_stats       #wyświetlenie informacji  

source script.rugged     #uruchomienie skryptu script.rugged 

read_library mcnc.genlib #odczyt bibliotek mcnc.genlib 

read_library -a mcnc_latch.genlib  #odczyt biblioteki mcnc_latch.genlib   

map –W         #technology mapping 

print_map_stats      #wyświetlenie informacji technology mapping 

power_estimate -t SEQUENTIAL  #obliczenia mocy 

power_print       #wyświetlenie wyników obliczeń mocy 
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Po znaku # w każdej linii skryptu wstawiono komentarz, wyjaśniający wykonywane operacje. 

W procesie syntezy układu synchronicznego został wykorzystany skrypt script.rugged. Skrypt 

ten wchodzi w skład systemu SIS i jest zalecany do optymalizacji układów sekwencyjnych 

[106]. Po wykonaniu optymalizacji syntezowany automat był odwzorowywany 

technologicznie z wykorzystaniem standardowej biblioteki mcnc.genlib. 

Rys. 44 przedstawia poszczególne etapy syntezy z wykorzystaniem systemu 

akademickiego SIS. Danymi wejściowymi prototypowego programu jest symboliczny opis 

automatu w formacie KISS2. Na początku tworzony jest opis probabilistyczny syntezowanego 

automatu. Następnie wykonywane jest kodowanie stanów. Wynik kodowania automatów 

zapisywany jest w pliku w formacie bliff, który jest odczytywany przez program SIS. 

Następnie w systemie SIS automat przekształca się w sieć bramek oraz ma miejsce 

optymalizacja powierzchni otrzymanego układu. Po etapie odwzorowania technologicznego 

w sieć bramek, rozpoczyna się obliczenie mocy pobieranej przez uzyskiwany układ. 

 

6.2.1. Wyniki eksperymentów dla rodziny algorytmów LPBTE 

 
 Tabela 5 przedstawia wyniki eksperymentów dla podstawowego algorytmu LPBTE oraz 

jego modyfikacji. Poszczególne kolumny zawierają wyznaczone wartości mocy pobieranej 

przez automaty, uzyskiwane po syntezie logicznej wykonanej za pomocą algorytmów: LPBTE, 

LPBTE-M, LPBTE-KL, LPBTE-D1 oraz LPBTE-D2. Czcionką pogrubioną oznaczono najlepszy 

wynik dla danych automatów. Ostatni z wierszy tabeli zawiera sumę mocy dla wszystkich 

automatów. Jak widać, najmniejszą moc sumaryczną uzyskano dla algorytmu LPBTE-M. 

W przypadku algorytmu LPBTE, który nie zawiera żadnych dodatkowych elementów 

optymalizacji, najmniejszą wartość mocy otrzymano tylko w trzech przypadkach. Najlepsze 

wyniki uzyskano za pomocą algorytmu LPBTE-M - aż w przypadku siedemnastu automatów 

(51%) moc była najniższa. Optymalizacja kodowania za pomocą algorytmu Kernighana-Lina  

(algorytm LPBTE-KL) doprowadziła do najlepszego rezultatu w przypadku trzynastu 

automatów (39%). Dla algorytmów LPBTE-D1 oraz LPBTE-D2 uzyskano odpowiednio 

najlepszy wynik tylko w sześciu i pięciu przypadkach. 
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Rys. 44. Metodyka badań z wykorzystaniem systemu SIS 
 
  

Porównując wyniki eksperymentów, uzyskane dla algorytmu LPBTE oraz czterech 

modyfikacji tego algorytmu, można stwierdzić, że: 
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- za pomocą algorytmu LPBTE-M uzyskano lepsze wyniki dla 26 przypadków, dla 1 takie same 

i dla 6 gorsze, 

- za pomocą algorytmu LPBTE-KL uzyskano lepsze wyniki dla 17 przypadków, dla 10 takie  

same i dla 6 gorsze, 

- za pomocą algorytmu LPBTE-D1 uzyskano lepsze wyniki dla 9 przypadków, dla 14 takie 

same i dla 10 gorsze, 

- za pomocą algorytmu LPBTE-D2 uzyskano lepsze wyniki dla 6 przypadków, dla 22 takie 

same i dla 5 gorsze. 

Dla badanego zbioru automatów testowych, najlepsze wyniki uzyskano, rozszerzając 

podstawowy algorytm LPBTE o element związany z zamianą stanów, wchodzących w skład 

tworzonych potomków drzewa binarnego (algorytm LPBTE-M). Korzystne wyniki osiągnięto 

również poprzez optymalizację podziału grafu automatu za pomocą algorytmu 

Kernighana-Lina (algorytm LPBTE-KL). Pozostałe algorytmy statystycznie doprowadziły do 

gorszych rozwiązań, ale mimo tego udało się uzyskać mniejszą moc w dziewięciu 

przypadkach dla algorytmu LPBTE-D1 oraz w sześciu przypadkach dla algorytmu LPBTE-D2. 

Należy również podkreślić, że poszczególne elementy optymalizujące można łączyć dzięki 

czemu uzyskano jeszcze lepsze wyniki, co zostało przedstawione w kolejnych tabelach.  

Wykonując eksperymenty, obserwowano nie tylko pobór mocy uzyskiwanych rozwiązań. 

Obserwowano również powierzchnię zajmowaną przez uzyskiwane struktury. W tabeli 6 

zawarto wyniki takiego porównania. Poszczególne kolumny tabeli 6 zawierają powierzchnię 

układów, będących efektem syntezy zrealizowanej za pomocą odpowiedniego  algorytmu.  

W ostatnim wierszu wyznaczona jest powierzchnia sumaryczna. 

Rys. 45 przedstawia porównanie mocy sumarycznej oraz powierzchni sumarycznej 

układów, uzyskanych po syntezie logicznej, wykonanej za pomocą algorytmów LPBTE,  

LPBTE-M, LPBTE-KL, LPBTE-D1 oraz LPBTE-D2. Wartości na wykresie kolumnowym zostały 

wyznaczone zgodnie z zależnościami 6.1. 

 

 
    

  

    
                            

  

    
       (6.1) 

 

gdzie: 

   - moc sumaryczna, pobierana przez wszystkie układy, uzyskane w wyniku syntezy, 

zrealizowanej z wykorzystaniem dowolnego algorytmu C; 
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    -  powierzchnia sumaryczna wszystkich układów, uzyskanych w wyniku syntezy, 

zrealizowanej z wykorzystaniem dowolnego algorytmu C; 

     - wartość maksymalna mocy sumarycznej, uzyskana dla wszystkich rozpatrywanych 

algorytmów; 

     - wartość maksymalna powierzchni sumarycznej, uzyskana dla wszystkich  

rozpatrywanych algorytmów. 

 

Rys. 45. Porównanie mocy i powierzchni uzyskanej dla algorytmów z rodziny LPBTE 
 

Bardzo interesujący jest fakt, iż algorytm LPBTE-M, dla którego uzyskano najmniejszą moc 

sumaryczną, doprowadził jednocześnie do bardzo dobrych rozwiązań pod względem 

zajmowanej powierzchni. 

Aby zobrazować wpływ budowy drzewa binarnego na takie parametry układu, jak pobór 

mocy i powierzchnia, wybrano dwa automaty, dla których przedstawiono drzewo, będące 

wynikiem kodowania wykonanego za pomocą algorytmu LPBTE oraz drzewo, uzyskane dla 

algorytmu, który zapewnił minimalny pobór mocy.  

Na rys. 46 i rys. 47 przedstawiono binarne drzewa kodowe uzyskane za pomocą 

algorytmów z rodziny LPBTE oraz LPBTE-M dla automatu ex4. W wyniku syntezy  

z zastosowaniem algorytmu LPBTE, moc pobierana przez uzyskany układ wynosiła 333,8 W,  

a powierzchnia 140 jp1. Gdy w procesie syntezy wykorzystano kodowanie LPBTE-M, moc ta 

zmniejszyła się do 237,3 W. Uzyskano również zmniejszenie powierzchni do wartości 132 

jp. 

                                                      
1
 jp – jednostka powierzchni wyznaczana przez pakiet SIS określająca powierzchnię układu w oderwaniu od 

konkretnej technologii 
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Tabela 5. Wyniki syntezy, przeprowadzonej w systemie SIS – moc, rodzina algorytmów 
LPBTE 

FSM LPBTE LPBTE-M LPBTE-KL LPBTE-D1 LPBTE-D2 

 

W W W W W 

bbara 183,6 133,3 170,8 174,4 183,6 

bbsse 450,4 368,4 450,4 450,4 450,4 

bbtas 115,3 87,2 115,3 118,8 115,3 

beecount 181,5 159,7 221,5 186,5 186,5 

cse 350,1 362,2 304,4 350,1 350,1 

dk14 518,0 454,6 566,7 517,1 518,0 

dk15 373,2 386,9 373,2 373,2 373,2 

dk16 1242,0 1136,0 1342,0 1310,0 1242,0 

dk17 353,1 363,1 335,5 353,1 353,1 

dk27 167,9 181,7 167,9 167,9 167,9 

dk512 497,0 402,0 392,9 459,5 497,0 

dvram 626,0 578,0 480,1 707,0 589,1 

ex1 702,4 578,8 608,8 547,8 547,8 

ex4 333,8 237,3 342,2 333,8 375,9 

ex6 398,9 344,2 414,0 398,9 398,9 

fetch 544,6 531,1 564,8 611,2 618,8 

kirkman 827,0 730,2 654,1 652,8 720,6 

lion 71,1 70,3 71,1 71,1 71,1 

lion9 144,6 136,8 144,6 143,5 110,0 

log 347,9 277,3 295,9 402,8 434,9 

mc 146,2 105,5 146,2 146,2 146,2 

nucpwr 633,0 590,0 586,1 658,3 633,0 

opus 371,6 275,6 336,9 382,2 371,6 

ram_test 1332,0 1214,0 1269,0 1774,0 1251,0 

rie 563,1 503,4 495,7 526,4 631,9 

s1 640,1 760,2 600,1 774,0 640,1 

shiftreg 215,6 226,9 214,7 215,6 215,6 

sse 450,4 368,4 450,4 450,4 450,4 

sync 1204,0 1017,0 899,2 960,0 1145,0 

tav 209,0 209,0 209,0 209,0 209,0 

tbk 957,1 878,1 919,0 957,1 957,1 

train11 242,9 212,1 163,4 205,3 242,9 

train4 81,9 78,8 81,9 81,9 81,9 

      Suma 15475,3 13958,1 14387,8 15670,3 15279,9 
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Tabela 6. Wyniki syntezy, przeprowadzonej w systemie SIS – powierzchnia, rodzina 
algorytmów LPBTE 

 

FSM LPBTE LPBTE-M LPBTE-KL LPBTE-D1 LPBTE-D2 

 

jp jp jp jp jp 

bbara 138 121 135 139 138 

bbsse 208 199 208 208 208 

bbtas 71 63 71 68 71 

beecount 82 74 93 80 80 

cse 296 317 295 296 296 

dk14 168 151 171 160 168 

dk15 111 119 111 111 111 

dk16 446 399 464 446 446 

dk17 107 110 111 107 107 

dk27 56 64 56 56 56 

dk512 149 162 131 158 149 

dvram 364 342 304 347 330 

ex1 376 332 332 337 337 

ex4 140 132 144 140 138 

ex6 141 135 146 141 141 

fetch 272 245 249 265 270 

kirkman 290 278 269 259 295 

lion 36 40 36 36 36 

lion9 69 72 69 66 57 

log 221 190 205 218 227 

mc 50 54 50 50 50 

nucpwr 318 306 318 333 318 

opus 159 146 145 159 159 

ram_test 861 833 839 934 804 

rie 310 314 292 310 347 

s1 308 351 303 339 308 

shiftreg 66 75 72 66 66 

sse 208 199 208 208 208 

sync 583 570 514 556 583 

tav 54 54 54 54 54 

tbk 523 553 434 523 523 

train11 97 91 85 95 97 

train4 37 37 37 37 37 

      Suma 7315 7128 6951 7302 7215 
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Rys. 46. Binarne drzewo kodowe automatu ex4 - algorytm LPBTE 
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Rys. 47. Binarne drzewo kodowe automatu ex4 - algorytm LPBTE-M 
 

Jak wynika z powyższych drzew kodowych, w przypadku automatu ex4 układ 

zaprojektowany za pomocą algorytmu LPBTE-M pobiera mniejszą moc oraz posiada mniejszą 

powierzchnię w porównaniu z układem, zaprojektowanym za pomocą algorytmu LPBTE. 

Różnice w budowie drzewa widać począwszy od poziomu drugiego. Na tym poziomie zbiory 

stanów {4, 13, 9, 10} oraz {1, 6, 14} zostały zamienione miejscami. Na trzecim poziomie 

zostały zamienione stany {5, 7} z {3, 2}, natomiast na ostatnim poziomie drzewa zmianie 

uległy pary zbiorów {7} - {5}, {10} - {9}, {4} - {13}. Wymienione zmiany w budowie drzewa 

binarnego spowodowały zmniejszenie mocy o 29%, przy jednoczesnym zmniejszeniu 

powierzchni o 6%.  

W przypadku automatu lion9 najmniejszą moc pobierał układ, uzyskiwany po syntezie, 

zrealizowanej za pomocą algorytmu LPBTE-D2. Było to możliwe dzięki niesymetrycznemu 

podziałowi grafu, co obrazują rys. 48 oraz rys. 49. Jak widać, o wiele korzystniejszy  

z punktu widzenia mocy i powierzchni, okazał się podział stanów na nierównoliczne 

podzbiory {st5, st6} i {sto, st1, st2, st3, st4, st7, st8}. W wyniku syntezy z zastosowaniem 
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algorytmu LPBTE moc pobierana przez uzyskany układ wynosiła 144,6 W, a powierzchnia 

69 jp. Gdy w procesie syntezy wykorzystano algorytm LPBTE-M, moc ta zmniejszyła się do 

110 W. Uzyskano również zmniejszenie powierzchni do wartości 57 jp. 
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Rys. 48. Binarne drzewo kodowe automatu lion9 - algorytm LPBTE 
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Rys. 49. Binarne drzewo kodowe automatu lion9 - algorytm LPBTE-D2  
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6.2.2. Wyniki eksperymentów dla rodziny algorytmów LPBTE-M 

 

W tabeli 7 zawarto wyniki kodowania, zrealizowanego za pomocą algorytmu LPBTE-M 

oraz wszystkich jego modyfikacji: LPBTE-M-KL, LPBTE-M-D1 oraz LPBTE-M-D2. Czcionką 

pogrubioną oznaczono najlepszy wynik dla poszczególnych automatów. W ostatnim wierszu 

tabeli 7, przedstawiono sumaryczną moc pobieraną przez układy, uzyskiwane za pomocą 

odpowiednich algorytmów syntezy.  

Najmniejszą moc sumaryczną uzyskano dla algorytmu LPBTE-M-KL, co potwierdza 

zasadność zastosowania algorytmu Kernighana-Lina w procesie optymalizacji podziału grafu. 

Dzięki zastosowaniu tego algorytmu udało się zmniejszyć moc w porównaniu do algorytmu 

LPBTE-M w przypadku piętnastu automatów (45%). Sumaryczna moc, uzyskiwana dla 

algorytmów LPBTE-M-D1 oraz LPBTE-D2 również była mniejsza od mocy, osiągniętej  

w przypadku układów syntezowanych za pomocą algorytmu LPBTE-M. Widać zatem 

korzystny wpływ niesymetrycznego podziału grafu na efekt syntezy pod względem poboru 

mocy. Biorąc pod uwagę liczbę automatów, dla których poszczególne algorytmu 

doprowadziły do rozwiązań, wykorzystujących najmniejszą moc, wyniki syntezy można 

uszeregować następująco (w nawiasach podano liczbę automatów, dla których za pomocą 

algorytmu uzyskano najmniejszą moc): LPBTE-M-KL (22), LBPTE-M (17), LPBTE-M-D2 (15)  

i LPBTE-M-D1 (14). W przypadku siedmiu automatów wszystkie algorytmy syntezy 

doprowadziły do identycznych, pod względem mocy, rozwiązań. Mimo, iż algorytmy  

z niesymetrycznym podziałem grafu (LPBTE-M-D1 oraz LPBTE-M-D2) doprowadziły do 

rozwiązań, wykorzystujących minimalną moc w najmniejszej liczbie przypadków, to i tak za 

pomocą algorytmów LBPTE-M-D1 oraz LPBTE-M-D2 uzyskano struktury, pobierające 

mniejszą moc w stosunku do algorytmu LBPTE-M w dziesięciu przypadkach (30%). 

Poszczególne kolumny tabeli 8 zawierają wartości powierzchni układów, uzyskiwanych po 

syntezie logicznej, wykonanej za pomocą algorytmów: LPBTE, LPBTE-M, LPBTE-KL, 

LPBTE-D1 oraz LPBTE-D2. Czcionką pogrubioną oznaczono najlepszy wynik dla 

poszczególnych automatów. W ostatnim wierszu tabeli 8, przedstawiono sumaryczną 

powierzchnię układów, uzyskanych za pomocą odpowiednich algorytmów kodowania.  

Rys. 50 przedstawia porównanie mocy sumarycznej oraz powierzchni sumarycznej 

układów otrzymanych po syntezie logicznej, wykonanej za pomocą algorytmów LPBTE-M-KL, 
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LPBTE-M-D1 oraz LPBTE-M-D2. Wartości na wykresie kolumnowym zostały wyznaczone 

zgodnie z zależnościami (6.1). 

  

 

Rys. 50. Porównanie mocy i powierzchni uzyskanych dla algorytmów z rodziny LPBTE-M 
 

Jak wynika z wykresu rys. 50, algorytm LPBTE-M-KL, dla którego uzyskano najmniejszą 

moc sumaryczną, doprowadził również do bardzo dobrych rozwiązań pod względem 

powierzchni, co jest niezwykle cenną właściwością tego algorytmu, ponieważ prowadzi on do 

jednoczesnej minimalizacji mocy i powierzchni. 

 

6.2.3. Wyniki eksperymentów dla rodziny algorytmów LPBTE-KL 

 

W tabeli 9 zawarto wyniki kodowania, zrealizowanego za pomocą algorytmu LPBTE-KL 

oraz wszystkich jego modyfikacji LPBTE-KL-M (LPBTE-M-KL), LPBTE-KL-D1 oraz LPBTE-KL-D2. 

Czcionką pogrubioną oznaczono najlepszy wynik dla poszczególnych automatów. W ostatnim 

wierszu tabeli 9, przedstawiono sumaryczną moc, pobieraną przez układy uzyskiwane za 

pomocą odpowiednich algorytmów syntezy.  

Najmniejszą moc sumaryczną uzyskano, podobnie jak poprzednio, dla algorytmu  

LPBTE-KL-M. Biorąc pod uwagę liczbę automatów, dla których poszczególne algorytmy  

 

86,0 

88,0 

90,0 

92,0 

94,0 

96,0 

98,0 

100,0 

LPBTE-M LPBTE-M-KL LPBTE-M-D1 LPBTE-M-D2 

%
 Moc 

Powierzchnia 



91 

 

Tabela 7. Wyniki syntezy, przeprowadzonej w systemie SIS – moc, rodzina algorytmów  

LPBTE-M 

FSM LPBTE-M LPBTE-M-KL LPBTE-M-D1 LPBTE-M-D2 

 

W W W W 

bbara 133,3 159,4 138,9 138,9 

bbsse 368,4 368,4 368,4 368,4 

bbtas 87,2 87,2 93,8 98,0 

beecount 159,7 159,0 161,7 159,7 

cse 362,2 381,9 362,2 362,2 

dk14 454,6 506,2 477,5 454,6 

dk15 386,9 386,9 386,9 386,9 

dk16 1136 1265,0 1132,0 1191,0 

dk17 363,1 334,6 363,1 363,1 

dk27 181,7 181,7 181,7 181,7 

dk512 402,0 381,7 363,0 363,0 

dvram 578,0 456,3 529,3 514,6 

ex1 578,8 586,4 584,3 578,2 

ex4 237,3 240,9 237,3 237,3 

ex6 344,2 340,6 344,2 344,2 

fetch 531,1 452,9 447,6 469,4 

kirkman 730,2 577,1 624,7 651,8 

lion 70,3 70,3 70,3 70,3 

lion9 136,8 136,8 143,7 138,1 

log 277,3 274,8 313,3 277,3 

mc 105,5 105,5 105,5 105,5 

nucpwr 590,0 443,9 492,0 590,0 

opus 275,6 348,0 317,9 303,3 

ram_test 1214,0 1023,0 1278,0 1051,0 

rie 503,4 396,7 446,1 485,8 

s1 760,2 503,0 694,2 701,6 

shiftreg 226,9 185,8 226,9 226,9 

sse 368,4 368,4 368,4 368,4 

sync 1017,0 730,2 883,2 879,2 

tav 209,0 209,0 209,0 209,0 

tbk 878,1 958,1 878,1 878,1 

train11 212,1 142,7 157,5 170,0 

train4 78,8 78,8 78,8 78,8 

     Suma 13958,1 12841,2 13459,5 13396,3 
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Tabela 8. Wyniki syntezy, przeprowadzonej w systemie SIS – powierzchnia, rodzina 
algorytmów LPBTE-M 

 

FSM LPBTE-M LPBTE-M-KL LPBTE-M-D1 LPBTE-M-D2 

 

jp jp jp jp 

bbara 121 134 120 120 

bbsse 199 199 199 199 

bbtas 63 63 65 64 

beecount 74 81 77 74 

cse 317 314 317 317 

dk14 151 156 160 151 

dk15 119 119 119 119 

dk16 399 464 422 433 

dk17 110 111 110 110 

dk27 64 64 64 64 

dk512 162 146 142 142 

dvram 342 298 330 331 

ex1 332 363 346 368 

ex4 132 129 132 132 

ex6 135 134 135 135 

fetch 245 260 260 262 

kirkman 278 258 257 280 

lion 40 40 40 40 

lion9 72 72 61 61 

log 190 201 208 190 

mc 54 54 54 54 

nucpwr 306 272 287 306 

opus 146 161 140 151 

ram_test 833 776 828 764 

rie 314 280 309 313 

s1 351 259 323 324 

shiftreg 75 65 75 75 

sse 199 199 199 199 

sync 570 476 551 512 

tav 54 54 54 54 

tbk 553 448 553 553 

train11 91 83 85 83 

train4 37 37 37 37 

     Suma 7128 6770 7059 7017 
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doprowadziły do rozwiązań, wykorzystujących najmniejszą moc, wyniki syntezy można 

uszeregować następująco (w nawiasach podano liczbę automatów, dla których za pomocą 

algorytmu uzyskano najmniejszą moc): LPBTE-KL-M (25), LPBTE-KL-D1 (8), LPBTE-KL-D2 (7)  

i LPBTE-KL (5). Tylko w jednym przypadku (automat tav) wszystkie algorytmy kodowania 

doprowadziły do identycznych pod względem mocy rozwiązań.  

Dzięki algorytmom LPBTE-M-D1 oraz LPBTE-M-D2 w ośmiu przypadkach uzyskano 

struktury, pobierające mniejszą moc w stosunku do algorytmu, który sumarycznie uzyskał 

najlepszy wynik (LPBTE-KL-M).  

Tabela 10 przedstawia wartości powierzchni układów, uzyskiwanych po syntezie logicznej, 

wykonanej za pomocą algorytmów: LPBTE-KL, LPBTE-KL-M, LPBTE-KL-D1 oraz LPBTE-KL-D2. 

Czcionką pogrubioną oznaczono najlepszy wynik dla poszczególnych automatów. W ostatnim 

wierszu tabeli 10, przedstawiono sumaryczną powierzchnię układów, uzyskanych za pomocą 

odpowiednich algorytmów syntezy. 

Rys. 51 przedstawia porównanie wartości mocy i powierzchni, zajmowanej przez 

odpowiednie automaty, uzyskane po syntezie logicznej, wykonanej dla poszczególnych 

algorytmów. Wartości na wykresie kolumnowym zostały wyznaczone zgodnie  

z zależnościami 6.1. 

 

Rys. 51. Porównanie mocy i powierzchni uzyskanych dla algorytmów z rodziny LPBTE-KL 
 

Podobnie jak w przypadku poprzednich badań, okazało się, że algorytm, dla którego 

uzyskano najmniejszą moc sumaryczną, doprowadził również do najlepszych rozwiązań pod 

względem powierzchni. 
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Tabela 9. Wyniki syntezy, przeprowadzonej w systemie SIS – moc, rodzina algorytmów 

LPBTE-KL 

FSM LPBTE-KL LPBTE-KL-M LPBTE-KL-D1 LPBTE-KL-D2 

 

W W W W 

bbara 170,8 159,4 174,4 182,0 

bbsse 450,4 368,4 450,4 450,4 

bbtas 115,3 87,2 118,8 115,3 

beecount 221,5 159,0 186,5 186,5 

cse 304,4 381,9 304,4 304,4 

dk14 566,7 506,2 480,9 480,9 

dk15 373,2 386,9 373,2 373,2 

dk16 1342,0 1265,0 1344,0 1126,0 

dk17 335,5 334,6 335,5 335,5 

dk27 167,9 181,7 167,9 167,9 

dk512 392,9 381,7 399,6 407,8 

dvram 480,1 456,3 683,7 573,9 

ex1 608,8 586,4 541,1 603,9 

ex4 342,2 240,9 342,2 324,6 

ex6 414,0 340,6 414,0 414,0 

fetch 564,8 452,9 558,2 548,6 

kirkman 654,1 577,1 757,5 721,7 

lion 71,1 70,3 71,1 71,1 

lion9 144,6 136,8 143,5 165,6 

log 295,9 274,8 358,9 354,5 

mc 146,2 105,5 146,2 146,2 

nucpwr 586,1 443,9 587,7 591,3 

opus 336,9 348,0 289,0 380,7 

ram_test 1269,0 1023,0 1284,0 1171,0 

rie 495,7 396,7 483,9 495,7 

s1 600,1 503,0 734,7 689,8 

shiftreg 214,7 185,8 214,7 214,7 

sse 450,4 368,4 450,4 450,4 

sync 899,2 730,2 992,8 963,1 

tav 209,0 209,0 209,0 209,0 

tbk 919,0 958,1 919,0 919,0 

train11 163,4 142,7 182,8 163,4 

train4 81,9 78,8 81,9 81,9 

     Suma 14387,8 12841,2 14781,9 14384,0 
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Tabela 10. Wyniki syntezy, przeprowadzonej w systemie SIS – powierzchnia, rodzina 
algorytmów LPBTE 

 

FSM LPBTE-KL LPBTE-KL-M LPBTE-KL-D1 LPBTE-KL-D2 

 

jp jp jp jp 

bbara 135 134 139 146 

bbsse 208 199 208 208 

bbtas 71 63 68 71 

beecount 93 81 80 80 

cse 295 314 295 295 

dk14 171 156 160 160 

dk15 111 119 111 111 

dk16 464 464 487 423 

dk17 111 111 111 111 

dk27 56 64 56 56 

dk512 131 146 156 145 

dvram 304 298 343 320 

ex1 332 363 362 380 

ex4 144 129 144 146 

ex6 146 134 146 146 

fetch 249 260 269 258 

kirkman 269 258 316 276 

lion 36 40 36 36 

lion9 69 72 66 80 

log 205 201 215 211 

mc 50 54 50 50 

nucpwr 318 272 287 288 

opus 145 161 142 159 

ram_test 839 776 813 814 

rie 292 280 299 292 

s1 303 259 359 326 

shiftreg 72 65 72 72 

sse 208 199 208 208 

sync 514 476 535 525 

tav 54 54 54 54 

tbk 434 448 434 434 

train11 85 83 92 85 

train4 37 37 37 37 

     Suma 6951 6770 7150 7003 
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6.2.4. Wyniki eksperymentów dla rodziny algorytmów LPBTE-M-KL 

 
W tabeli 11 zawarto wyniki kodowania, zrealizowanego za pomocą algorytmu LPBTE-M-KL 

oraz dwóch jego modyfikacji LPBTE-M-KL-D1 oraz LPBTE-M-D2. Czcionką pogrubioną 

oznaczono najlepszy wynik dla poszczególnych automatów. W ostatnim wierszu tabeli 11, 

przedstawiono sumaryczną moc pobieraną przez układy, uzyskiwane za pomocą 

odpowiednich algorytmów syntezy. 

W przypadku trzynastu automatów wszystkie algorytmy kodowania doprowadziły do 

identycznych pod względem mocy rozwiązań. Algorytm LPBTE-M-KL-D1 prowadzi do 

lepszych wyników w porównaniu do LPBTE-M w ośmiu przypadkach, natomiast algorytm 

LPBTE-M-KL-D2 tylko w czterech. Najkorzystniejszy wynik pod względem mocy sumarycznej 

oraz powierzchni sumarycznej, spośród wszystkich badanych algorytmów, osiągnął algorytm 

LPBTE-M-KL-D2. Należy jednak zaznaczyć, że różnice w uzyskanej powierzchni są niewielkie 

(maksymalnie 0,13%). 

Poszczególne kolumny tabeli 12 zawierają wartości powierzchni układów, uzyskiwanych 

po kodowaniu, wykonanym za pomocą algorytmów: LPBTE-M-KL, LPBTE-M-KL-D1 oraz  

LPBTE-M-KL-D2. Czcionką pogrubioną oznaczono najlepszy wynik dla poszczególnych 

automatów. W ostatnim wierszu tabeli 12, przedstawiono sumaryczną powierzchnię 

układów, uzyskanych za pomocą odpowiednich algorytmów syntezy.  

Rys. 52. przedstawia porównanie mocy sumarycznej oraz powierzchni sumarycznej 

układów, uzyskanych po syntezie logicznej, wykonanej za pomocą algorytmów LPBTE-M-KL, 

LPBTE-M-KL-D1 oraz LPBTE-M-KL-D2. Wartości na wykresie kolumnowym zostały 

wyznaczone zgodnie z zależnościami 6.1. 

Zastosowanie niesymetrycznego podziału grafu (modyfikacje D1 oraz D2), pozwoliło 

uzyskać nieznacznie mniejszą moc sumaryczną w porównaniu do algorytmu LPBTE-M-KL oraz 

minimalnie mniejszą powierzchnię. Do najkorzystniejszych wyników doprowadził algorytm 

LPBTE-M-KL-D1 w przypadku następujących automatów (w nawiasach podano o ile uzyskana 

moc jest niższa w porównaniu do mocy uzyskanej za pomocą algorytmu LPBTE-M-KL): bbara 

(12,9%), dk16 (12%), ex1 (16,2%), ex3 (21,9%), sync (13,7%). 
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Rys. 52. Porównanie mocy i powierzchni uzyskanych dla algorytmów z rodziny LPBTE-M-KL 
 

 

6.2.5.  Porównanie wyników eksperymentów dla wszystkich rodzin algorytmów 

dekompozycyjnych 

 
Tabela 13 przedstawia najlepsze wyniki mocy, pobieranej przez automaty uzyskiwane po 

kodowaniu, wykonanym za pomocą wszystkich proponowanych algorytmów  

dekompozycyjnych. Kropka w danym polu tabeli oznacza, że moc dla danego automatu była 

minimalna. Począwszy od trzeciej kolumny zrezygnowano w pierwszym wierszu  

z przedrostka LPBTE w celu większej czytelności.  Ostatni wiersz zawiera liczbę automatów,  

w przypadku których dany algorytm doprowadził do najlepszego rezultatu. Pod tym 

względem najlepiej wypadł algorytm LPBTE-M-KL, za pomocą którego uzyskano najlepsze 

wyniki w siedemnastu przypadkach. Korzystnie wypadły również algorytmy LPBTE-M-KL-D1 

(trzynaście przypadków) oraz LPBTE-M-KL-D2 (czternaście przypadków). Niewiele gorszy był 

algorytm LPBTE-M – minimalna wartość mocy została osiągnięta w dwunastu przypadkach. 

Najsłabsze wyniki uzyskano dla algorytmów LPBTE oraz LPBTE-D1, które doprowadziły do 

najlepszego rezultatu tylko w trzech przypadkach. 
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Tabela 11. Wyniki syntezy, przeprowadzonej w systemie SIS – moc, rodzina algorytmów 
LPBTE-M-KL 

 

FSM LPBTE-M-KL LPBTE-M-KL-D1 LPBTE-M-KL-D2 

 

W W W 

bbara 159,4 138,9 168,1 

bbsse 368,4 368,4 368,4 

bbtas 87,2 93,8 98,0 

beecount 159,0 161,7 161,7 

cse 381,9 381,9 381,9 

dk14 506,2 487,0 487,0 

dk15 386,9 386,9 386,9 

dk16 1265,0 1113,0 1097,0 

dk17 334,6 334,6 334,6 

dk27 181,7 181,7 197,6 

dk512 381,7 341,6 381,7 

dvram 456,3 507,2 473,7 

ex1 586,4 491,1 608,1 

ex4 240,9 240,9 240,9 

ex6 340,6 340,6 340,6 

fetch 452,9 421,6 455,1 

kirkman 577,1 678,5 663,0 

lion 70,3 70,3 70,3 

lion9 136,8 143,7 140,7 

log 274,8 285,0 274,8 

mc 105,5 105,5 105,5 

nucpwr 443,9 501,6 443,9 

opus 348,0 403,2 348,0 

ram_test 1023,0 929,6 914,1 

rie 396,7 410,6 425,0 

s1 503,0 671,8 503,0 

shiftreg 185,8 185,8 185,8 

sse 368,4 368,4 368,4 

sync 730,2 629,9 668,6 

tav 209,0 209,0 209,0 

tbk 958,1 958,1 958,1 

train11 142,7 178,2 157,8 

train4 78,8 78,8 78,8 

    Suma 12841,2 12798,9 12696,1 
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Tabela 12. Wyniki syntezy, przeprowadzonej w systemie SIS – powierzchnia, rodzina 
algorytmów LPBTE-M-KL 

 

FSM LPBTE-M-KL LPBTE-M-KL-D1 LPBTE-M-KL-D2 

 

jp jp jp 

bbara 134 120 131 

bbsse 199 199 199 

bbtas 63 65 64 

beecount 81 77 77 

cse 314 314 314 

dk14 156 157 157 

dk15 119 119 119 

dk16 464 432 431 

dk17 111 111 111 

dk27 64 64 67 

dk512 146 139 146 

dvram 298 327 315 

ex1 363 352 380 

ex4 129 129 129 

ex6 134 134 134 

fetch 260 254 277 

kirkman 258 298 277 

lion 40 40 40 

lion9 72 61 67 

log 201 205 201 

mc 54 54 54 

nucpwr 272 286 272 

opus 161 151 161 

ram_test 776 722 726 

rie 280 303 307 

s1 259 324 259 

shiftreg 65 65 65 

sse 199 199 199 

sync 476 441 459 

tav 54 54 54 

tbk 448 448 448 

train11 83 93 88 

train4 37 37 37 

    Suma 6770 6774 6765 
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Tabela 13. Najlepsze wyniki mocy uzyskane dla wszystkich proponowanych algorytmów 
dekompozycyjnych 
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6.2.6. Porównanie wyników algorytmów dekompozycyjnych z innymi 

algorytmami 

 
W celu przeprowadzenia badań porównawczych zaproponowanych algorytmów 

dekompozycyjnych z algorytmami znanymi z literatury, wybrano dwa dekompozycyjne 

algorytmy: LPBTE-M-K-D2 oraz LPBTE-M-KL. Następnie algorytmy te porównano z dwoma 

algorytmami zaimplementowanymi w systemie SIS (JEDI, NOVA) [106], z popularnym 

kodowaniem z gorącą jedynką (OH) oraz z ukierunkowanym na minimalizację mocy 

algorytmem One Level Tree [7].  

Tabela 14 przedstawia wyniki porównania mocy, natomiast tabela 15 wyniki porównania 

powierzchni, uzyskane dla wymienionych algorytmów. Ostatnia kolumna, oznaczona jako 

LPBTE-MIN, przedstawia najkorzystniejszy wynik, uzyskany w przypadku wszystkich 

opracowanych algorytmów dekompozycyjnych. Ostatni wiersz zawiera moc sumaryczną. 

Czcionką pogrubioną oznaczono minimalną wartość mocy, uzyskaną dla danego automatu.  

Do najmniejszej mocy sumarycznej doprowadziły algorytmy dekompozycyjne (tabela 14 

kolumna LPBTE-MIN). W porównaniu do ukierunkowanego na minimalizację mocy algorytmu 

OLT, uzyskały one moc mniejszą o 10,3%. W porównaniu do innych algorytmów różnica ta 

jest jeszcze większa. W przypadku algorytmu NOVA, który wypadł najgorzej, moc jest 

mniejsza aż o 40%. Biorąc pod uwagę liczbę automatów, dla których moc jest najmniejsza, 

do najlepszego wyniku doprowadziły również algorytmy dekompozycje, aż w przypadku 

trzynastu automatów uzyskały one  minimalną wartość mocy. 

Rys. 53 przedstawia porównanie mocy sumarycznej oraz powierzchni sumarycznej 

układów, uzyskanych po syntezie logicznej, wykonanej za pomocą przedstawionych 

algorytmów. Wartości na wykresie kolumnowym zostały wyznaczone zgodnie  

z zależnościami 6.1. Jak wynika z wykresu, niezwykle cenną właściwością algorytmów 

dekompozycyjnych jest to, że w przypadku stosowania tych algorytmów, minimalizacja mocy 

idzie w parze z minimalizacją powierzchni. Minimalną wartość powierzchni sumarycznej 

uzyskano dla algorytmu JEDI, co jest jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ ten algorytm jest 

ukierunkowany na minimalizację powierzchni układów, realizowanych w postaci struktur 

wielopoziomowych. Jednakże algorytm JEDI doprowadził do uzyskania minimalnej mocy 

tylko w jednym przypadku, natomiast moc sumaryczna była wyższa w porównaniu do mocy, 

uzyskanej przez algorytmy dekompozycyjne aż o 24,3%. Korzystnie wygląda również 
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porównanie zaproponowanych algorytmów dekompozycyjnych ze znanym z efektywnych 

wyników pod względem mocy algorytmem OLT. Oba przedstawione w tabeli 14 algorytmy 

dekompozycyjne LPBTE-M-KL-D2 oraz LPBTE-M-KL doprowadziły do uzyskania mniejszej 

wartości mocy sumarycznej oraz powierzchni sumarycznej w porównaniu do wartości 

uzyskanych przez algorytm OLT. Algorytm OH wypadł dobrze pod względem liczby 

automatów (aż w przypadku dziesięciu automatów doprowadził do uzyskania minimalnej 

mocy), natomiast najgorzej jeśli chodzi o sumaryczną powierzchnię.    

 

 

Rys. 53. Porównanie algorytmów NOVA, JEDI, OH, OLT z algorytmami dekompozycyjnymi   
 

Rys. 54 przedstawia wyniki mocy uzyskane dla sześciu wybranych automatów odniesione 

procentowo do mocy średniej, wyznaczonej z wszystkich metod kodowania (uzysk mocy). 

Rozpatrywane były algorytmy: NOVA, JEDI, OH, OLT, LPBTE-M-KL, LPBTE-M-KL-D1 oraz  

LPBTE-M-KL-D2. Automaty zostały tak wybrane, aby reprezentowały zarówno automaty 

małe, średnie jak i duże. 

Moc średnia dla automatu F wyznaczana jest z zależności: 
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Tabela 14. Porównanie wybranych algorytmów dekompozycyjnych z pozostałymi - moc 
 

FSM NOVA JEDI OH OLT 
LPBTE- 

-M-KL-D2 
LPBTE- 
-M-KL 

LPBTE- 
-MIN 

 

W W W W W W W 

bbara 146,3 158,7 168,1 139,9 168,1    159,4 133,3 

bbsse 434,3 399,3 427,8 341,7 368,4    368,4 368,4 

bbtas 148,9 98,2 141,0 93,8 98,0    87,2 87,2 

beecount 161,1 168,6 246,6 175,1 161,7    159,0 159,0 

cse 376,6 404,4 355,7 380,6 381,9    381,9 304,4 

dk14 417,5 498,1 703,0 540,9 487,0    506,2 454,6 

dk15 366,8 448,6 393,8 386,9 386,9    386,9 373,2 

dk16 1226,0 1119,0 1048,0 1230,0 1 097,0    1265,0 1097,0 

dk17 406,7 349,1 457,9 326,6 334,6    334,6 334,6 

dk27 249,2 236,5 262,1 175,3 197,6    181,7 167,9 

dk512 466,9 408,3 456,9 398,0 381,7    381,7 341,6 

dvram 1020,0 918,4 273,7 402,1 473,7    456,3 456,3 

ex1 767,7 732,7 570,8 564,0 608,1    586,4 491,1 

ex4 568,8 401,3 107,2 225,3 240,9    240,9 237,3 

ex6 410,0 414,6 443,7 338,6 340,6    340,6 340,6 

fetch 896,2 705,2 396,5 432,0 455,1    452,9 421,6 

kirkman 640,0 763,9 663,8 626,1 663,0    577,1 577,1 

lion 69,3 72,0 147,8 69,3 70,3    70,3 70,3 

lion9 136,9 126,0 310,2 182,5 140,7    136,8 110,0 

log 668,1 386,4 161,3 284,9 274,8    274,8 274,8 

mc 140,0 105,5 75,3 105,3 105,5    105,5 105,5 

nucpwr 1061,0 576,2 459,4 515,3 443,9    443,9 443,9 

opus 353,0 218,8 337,5 285,9 348,0    348,0 275,6 

ram_test 2501,0 1260,0 610,5 978,9 914,1    1023,0 914,1 

rie 859,4 560,6 277,1 432,7 425,0    396,7 396,7 

s1 986,5 513,1 1076,0 711,3 503,0    503,0 503,0 

shiftreg 142,5 138,8 318,6 189,1 185,8    185,8 185,8 

sse 434,3 399,3 427,8 341,7 368,4    368,4 368,4 

sync 2230,0 1107,0 446,3 719,0 668,6    730,2 629,9 

tav 207,8 207,8 68,3 156,5 209,0    209,0 209,0 

tbk 1129,0 652,8 1310,0 1331,0 958,1    958,1 878,1 

train11 171,2 201,4 434,5 143,9 157,8    142,7 142,7 

train4 78,8 85,8 168,5 79,7 78,8  78,8 78,8 

 
   

   
 

Suma 19871,8 14836,4 13745,7 13303,9 12696,1 12841,2 11931,8 
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Tabela 15. Porównanie wybranych algorytmów dekompozycyjnych z pozostałymi -  
- powierzchnia 

 

FSM NOVA JEDI OH OLT 
LPBTE- 

-M-KL-D2 
LPBTE- 
-M-KL 

LPBTE- 
-MIN 

 
jp jp jp jp jp jp jp 

bbara 129 130 220 129 131 134 121 

bbsse 192 191 316 199 199 199 199 

bbtas 64 59 100 65 64 63 63 

beecount 75 83 135 81 77 81 81 

cse 296 309 462 311 314 314 295 

dk14 130 157 259 176 157 156 151 

dk15 108 122 140 119 119 119 111 

dk16 399 343 641 480 431 464 431 

dk17 110 107 194 112 111 111 111 

dk27 63 58 114 65 67 64 56 

dk512 120 122 252 148 146 146 139 

dvram 339 343 478 319 315 298 298 

ex1 365 363 526 370 380 363 352 

ex4 137 144 198 127 129 129 132 

ex6 140 143 210 128 134 134 134 

fetch 282 248 384 263 277 260 254 

kirkman 236 291 347 265 277 258 258 

lion 40 36 72 40 40 40 36 

lion9 60 63 146 73 67 72 57 

log 248 191 261 194 201 201 201 

mc 54 54 83 55 54 54 54 

nucpwr 362 285 414 290 272 272 272 

opus 144 135 201 158 161 161 146 

ram_test 1090 766 1109 761 726 776 726 

rie 353 285 446 294 307 280 280 

s1 373 219 668 325 259 259 259 

shiftreg 41 42 127 57 65 65 65 

sse 192 191 316 199 199 199 199 

sync 783 480 830 477 459 476 441 

tav 53 53 68 50 54 54 54 

tbk 701 316 1285 850 448 448 553 

train11 92 80 202 83 88 83 83 

train4 37 40 65 36 37 37 37 

      
 

 
Suma 7808 6449 11269 7299 6765 6770 6649 
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gdzie: 

n – liczba badanych algorytmów, 

  
  – moc uzyskana dla metody kodowania C i automatu F.  

 

Uzysk mocy   
  dla automatu F i kodowania C został wyznaczony zgodnie z zależnością: 

 
 

  
      

    
     

 

    
  (6.3) 

 

Wartość dodatnia uzysku oznacza o ile procent moc dla danej metody kodowania jest 

niższa od mocy średniej. Wartość ujemna   
  oznacza o ile procent moc   

  jest większa od 

mocy średniej     
 . 

W przypadku automatu bbtas widać wyraźną przewagę algorytmu LPBTE-M-KL  

w stosunku do pozostałych, a uzysk mocy wynosi aż 24,7%. Najniższa wartość uzysku 

wystąpiła dla algorytmu NOVA (-27%). Jeśli chodzi o automat s1, to korzystnie wypadł 

algorytm JEDI.  Nieznacznie lepsze algorytmy dekompozycyjne uzyskały wynik poziomie 41%. 

Kodowanie metodą „one hot” doprowadziło do najmniejszej mocy dla automatu sync. 

Niestety wiązało się to ze wzrostem powierzchni aż o 81% w porównaniu do algorytmu 

LPBTE-M-KL-D2 (patrz Tabela 15). W przypadku automatu kirkman największy uzysk (14,2%) 

osiągnął algorytm  LPBTE-M-KL. Wyjątkowo niekorzystnie wypadło kodowanie OH dla 

automatu train4 (uzysk -45%). W przypadku tego automatu algorytmy LPBTE-M-KL,  

LPBTE-M-KL-D1 oraz LPBTE-M-KL-D2 osiągnęły maksymalną wartość uzysku (17,7%). 

Wyraźną przewagę jednego z algorytmów dekompozycyjnych (LPBTE-M-KL-D1) w stosunku 

do innych algorytmów widać również w przypadku automatu dk512, dla którego wartość 

uzysku wyniosła 18,6%. Pozostałe algorytmy dekompozycyjne osiągnęły co prawda mniejsze 

wartości uzysku, ale i tak są one większe, niż wartości osiągnięte przez inne badane 

algorytmy.  

Wyniki szczegółowej analizy wybranych automatów testowych, przedstawione na rys. 54, 

pokazują, że proponowane metody kodowania są skuteczne zarówno dla małych, jak  

i dużych automatów. 
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Rys. 54. Porównanie uzysku mocy wybranych automatów w systemie SIS 
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6.3.  Porównanie opracowanych algorytmów kodowania z narzędziami 
komercyjnymi 

 
 

Oprócz badań wykonanych w środowisku akademickim SIS, które zostały przedstawione  

w poprzednim podrozdziale, przeprowadzono również eksperymenty w środowisku 

komercyjnym. Wybrano środowisko Quartus firmy Altera, głównie z uwagi na fakt, że w tym 

środowisku można przeprowadzić syntezę i badania poboru mocy, jednych z najbardziej 

energooszczędnych układów programowalnych, dostępnych na rynku (rodzina MAX V). 

Badania zostały prowadzone w najnowszej wersji oprogramowania Quartus II, dostępnej 

podczas pisania niniejszej rozprawy (wersja 11.1). 

Program prototypowy LPcode posiada możliwość generowania opisu automatu na 

poziomie behawioralnym w języku Verilog. Plik ten zawiera również kody poszczególnych 

stanów, co umożliwia, przy odpowiedniej konfiguracji środowiska Quartus, wykonanie 

syntezy automatów dla ściśle określonego kodowania (definiowanego przez użytkownika) 

stanów wewnętrznych automatu skończonego. Jednym z narzędzi dostępnych w środowisku 

Quartus jest program PowerPlay Power Analysis, który służy do estymacji mocy, pobieranej 

przez układ programowalny. Narzędzie to zostało użyte do wyznaczenia poboru mocy, 

uzyskiwanych w wyniku syntezy struktur. 

Podczas estymacji mocy program podaje poziom wiarygodności obliczeń. W przypadku 

wszystkich przedstawionych badań wiarygodność ta była deklarowana jako wysoka (Power 

Estimation Confidence - High: user provided sufficient toggle rate data). 

Przed każdym wyznaczeniem mocy przeprowadzona została symulacja układu, podczas 

której był generowany plik w formacie VCD (ang. Value Change Dump), zawierający 

informacje o zmianach poszczególnych sygnałów w układzie. Plik (testbench) konieczny do 

przeprowadzenia symulacji, jest generowany przez opracowane oprogramowanie LPcode  

w formacie Verilog, w taki sposób, aby uzyskać takie samo prawdopodobieństwo statyczne 

poszczególnych stanów, jak w modelu probabilistycznym, wykorzystywanym w procesie 

kodowania. Częstotliwość sygnału zegarowego wynosiła 50MHz. Na rys. 55 przedstawiono 

schemat blokowy, obrazujący poszczególne fazy eksperymentów z wykorzystaniem 

środowiska Quartus II. 

Tabela 16 przedstawia wyniki syntezy dla dziesięciu wybranych automatów, 

realizowanych w strukturach rodziny MAX V. W poszczególnych kolumnach tabeli zawarto 
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wartości mocy dla pięciu metod kodowania, wbudowanych w środowisko Quartus (One Hot, 

Gray, Johnson, Minimal-Bits, Sequential), znanej z literatury i zaimplementowanej w ramach 

niniejszej pracy metody One Level Tree [7] oraz trzech algorytmów, przedstawionych  

w niniejszej rozprawie (LPBTE-KL-M-D1, LPBTE-KL-M, LPBTE-M). 

 

Odczyt pliku kiss

Plik w formacie kiss

Wyznaczenie opisu probabilistycznego 

FSM

Kodowanie stanów

Opis automatu Verilog

Program

prototypowy

LPcode

Utworzenie projektu

Analiza i synteza

Fitter (Place & Route)

Gate Level Simulation 

PowerPlay Power Analyzer

Wartość mocy

Quartus II

Testbench Verilog

Plik VCD

 

Rys. 55. Metodyka badań z wykorzystaniem środowiska Quartus II 
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Tabela 16. Wyniki eksperymentów dla układów MAX V 

FSM OH Gray Johnson 
Minimal-

-Bits 
Sequential OLT 

LPBTE 
KL-M-D1 

LPBTE 
KL-M 

LPBTE 
M 

 

mW mW mW mW mW mW mW mW mW 

bbara 3,89 4,41 6,77 4,30 4,74 3,74 3,95 3,80 3,43 

bbtas 3,40 3,46 4,18 3,55 3,52 3,58 3,41 3,35 3,31 

beecount 11,88 11,24 13,10 11,13 11,09 11,00 11,01 11,11 11,11 

cse 10,60 11,61 12,80 10,89 10,93 10,72 10,18 10,40 10,61 

dk17 14,07 15,33 16,98 15,00 13,95 13,54 12,67 13,06 14,16 

ex6 31,52 38,40 38,98 32,86 32,37 33,38 27,73 29,92 30,18 

lion 3,96 3,15 3,72 3,20 2,49 2,50 2,46 2,52 2,50 

shiftreg 4,84 6,12 5,90 4,77 5,77 4,69 4,10 4,13 4,09 

sse 16,83 18,03 19,97 15,52 17,29 15,43 15,83 16,39 15,82 

tav 10,04 10,48 10,48 10,52 10,52 10,59 10,52 10,52 10,52 

          Suma 111,55 122,23 132,88 111,74 112,67 109,17 101,86 105,20 105,73 

 

 

     W przypadku siedmiu automatów, algorytmy syntezy LPBTE-KL-M-D1, LPBTE-KL-M oraz 

LPBTE-M doprowadziły do rozwiązań cechujących się najmniejszą całkowitą mocą strat.  

Wykonując syntezę metodą OLT, osiągnięto najkorzystniejszy wynik dla dwóch automatów, 

natomiast kodowanie stanów "gorącą jedynką" (OH) doprowadziło do najlepszego 

rozwiązania tylko w jednym przypadku. W ostatnim wierszu tabeli 16 zawarto sumaryczną 

moc pobieraną przez wszystkie automaty. Wykres kolumnowy obrazujący wartość 

sumaryczną mocy dla wszystkich automatów, obrazuje rys. 56. Najkorzystniej pod względem 

mocy sumarycznej wypadł algorytm LPBTE-KL-M-D1, dla którego moc sumaryczna przyjęła 

wartość 101,86mW. W trójce najlepszych algorytmów pod względem mocy sumarycznej 

znalazły się pozostałe, opracowane w pracy algorytmy.  Najgorszy pod względem mocy wynik 

uzyskano dla kodowania za pomocą kodu Johnsona. 

Tabela 17 przedstawia uzysk mocy dla układów z rodziny MAX V, wyznaczony zgodnie  

z zależnością  (6.3). 

 Analiza wyników pokazuje, że tylko w jednym przypadku opracowane algorytmy LPBTE 

(automat tav) doprowadziły do rozwiązań, dla których uzyskano większy pobór mocy niż moc 

średnia (0,5%). Dla wszystkich pozostałych dziewięciu automatów pobór mocy był niższy od 

mocy średniej. Najlepszy wynik uzyskano dla automatu bbara i kodowania metodą LPBTE-M. 

W tym przypadku moc była mniejsza o 20,9% w stosunku do mocy średniej. 
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Rys. 56. Wykres kolumnowy mocy pobieranej przez zbiór układów testowych syntezowanych 
w systemie Quartus II 

 

Tabela 17. Uzysk mocy wyznaczony zgodnie z (6.3) dla układów MAX V 

FSM OH Gray Johnson 
Minimal-

-Bits 
Sequential OLT 

LPBTE 
KL-M-D1 

LPBTE 
KL-M 

LPBTE 
M 

 

% % % % % % % % % 

bbara 10,3 -1,7 -56,1 0,8 -9,3 13,8 8,9 12,4 20,9 

bbtas 3,7 2,0 -18,5 -0,6 0,3 -1,4 3,4 5,1 6,2 

beecount -4,1 1,5 -14,8 2,4 2,8 3,6 3,5 2,6 2,6 

cse 3,4 -5,8 -16,7 0,7 0,4 2,3 7,2 5,2 3,3 

dk17 1,7 -7,2 -18,7 -4,8 2,5 5,4 11,4 8,7 1,0 

ex6 3,9 -17,0 -18,8 -0,1 1,4 -1,7 15,5 8,8 8,0 

lion -34,5 -7,0 -26,3 -8,7 15,4 15,1 16,5 14,4 15,1 

shiftreg 1,9 -24,0 -19,6 3,3 -16,9 5,0 16,9 16,3 17,1 

sse -0,2 -7,4 -18,9 7,6 -3,0 8,1 5,7 2,4 5,8 

tav 4,1 -0,1 -0,1 -0,5 -0,5 -1,2 -0,5 -0,5 -0,5 
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Na rysunkach rys. 57 oraz  rys. 58 przedstawiono wykresy uzysku mocy dla 

poszczególnych automatów. 

Dla trzech wybranych automatów obserwowano dodatkowo wpływ metody kodowania 

na powierzchnię układu. Aby sprawdzić czy redukcja mocy wiąże się ze wzrostem 

powierzchni, wybrano automaty, dla których algorytmy LPBTE osiągnęły największy uzysk 

mocy. Taki wynik uzyskano dla automatów: bbtas, lion i shiftreg. W raporcie generowanym 

przez środowisko Quartus podawana jest całkowita liczba elementów logicznych TLE (ang. 

Total Logic Elements). Tabela 18 przedstawia liczbę wykorzystywanych bloków TLE dla 

rożnych metod kodowania. Pogrubioną czcionką zaznaczono przypadki, dla których uzyskano 

najmniejszą moc. 

 
Tabela 18. Powierzchnia (liczba TLE) dla układów MAX V 

FSM OH Gray Johnson 

Minimal-

-Bits Sequential OLT 

LPBTE 

KL-M-D1 

LPBTE 

KL-M 

LPBTE 

M 

bbara 29 34 62 33 33 31 30 35 28 

lion 10 5 5 6 5 5 5 5 5 

shiftreg 9 9 11 7 6 7 6 6 7 

 

     Wyniki badań są bardzo interesujące, ponieważ wynika z nich, że przedstawione 

algorytmy powodują nie tylko redukcję mocy, ale również redukcję powierzchni układu.  

W przypadku dwóch pierwszych automatów (bbara i lion) algorytmy, które doprowadziły do 

rozwiązań, cechujących się najmniejszą mocą, osiągnęły również rozwiązanie zajmujące 

najmniejszą powierzchnię struktury programowalnej. W przypadku trzeciego automatu 

(shiftreg) algorytm LPBTE-M nie doprowadził co prawda do struktury, zajmującej najmniejszą 

powierzchnię układu programowalnego, ale doprowadził do niej algorytm LPBTE-KL-M-D1, 

dla którego uzyskano pobór mocy o zaledwie 0,01mW większy (co daje nieznaczny wzrost 

mocy na poziomie 0,2% przy minimalnej powierzchni). 

 

6.4. Czas kodowania stanów automatu opracowanymi algorytmami 

 

 
Istotną właściwością algorytmu jest jego złożoność obliczeniowa i ściśle z nią związany 

czas wykonywania obliczeń. W programie prototypowym LPcode zaimplementowano 
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Rys. 57. Uzysk mocy dla automatów bbara, bbtas, beecount, dk17 oraz cse 
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Rys. 58. Uzysk mocy dla automatów lion, shiftreg, sse oraz tav 
 

funkcje, umożliwiające pomiar czasu procesu kodowania. W tabeli 19 przedstawiono czasy 

kodowania opracowanymi algorytmami dla trzech wybranych automatów testowych.  

Automaty zostały tak wybrane, aby reprezentowały zarówno automaty małe (dk15 – 4 

stany), średnie (tbk – 32 stany) i duże (ram_test – 72 stany). 

 
Tabela 19. Czasy kodowania stanów wewnętrznych automatu 

FSM LPBTE-M LPBTE-M-KL LPBTE-M-KL-D1 

dk15 2ms 2ms 2ms 

tbk 10ms 13ms 15ms 

ram_test 30ms 70ms 170ms 
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Eksperymenty przeprowadzono na standardowym komputerze PC z procesorem Intel(R) 

Core(TM) i5 CPU M460 @ 2.5GHz, pracującym z systemem Windows. Wyniki 

eksperymentów przedstawione w tabeli 19 potwierdzają dużą efektywność proponowanych 

algorytmów pod względem czasu obliczeń. Znalezienie odpowiedniego kodowania, które 

wymaga najwięcej obliczeń (LPBTE-M-KL-D1) w przypadku największego z automatów 

(ram_test) zajęło tylko 170 milisekund. W przypadku „małego” automatu, czas ten wynosi 

zaledwie 2 milisekundy. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby proces kodowania polegał na 

uruchomieniu poszczególnych algorytmów z rodziny LPBTE i wybraniu tego kodowania, dla 

którego pobór mocy jest najmniejszy. 

 

 

6.5. Podsumowanie wyników eksperymentów 

 
 

Eksperymenty zostały przeprowadzone za pomocą dwóch narzędzi: systemu 

akademickiego SIS oraz środowiska komercyjnego Quartus firmy Altera. Wyniki 

eksperymentów wskazują jednoznacznie, że opracowane dekompozycyjne algorytmy 

kodowania stanów, prowadzą do zmniejszenia poboru mocy w stosunku do innych, znanych 

z literatury algorytmów. Biorąc pod uwagę moc sumaryczną dla wszystkich badanych 

automatów testowych, to do najlepszych rozwiązań w przypadku porównań wykonanych dla 

układów ASIC (system SIS), doprowadził algorytm LPBTE-M-KL-D2, a przypadku realizacji 

układów w strukturach programowalnych - algorytm LPBTE-M-KL-D1. Potwierdza to 

przydatność wszystkich zaproponowanych koncepcji optymalizacji podziału grafu. 

Warto również zwrócić uwagę na dwie, bardzo korzystne cechy przedstawionych 

algorytmów kodowania stanów wewnętrznych automatu. Po pierwsze, są one "szybkimi" 

algorytmami. Dodatkowo prowadzą do efektywnych rozwiązań pod względem powierzchni. 

Wyniki eksperymentów potwierdziły dużą efektywność opracowanych dekompozycyjnych 

algorytmów kodowania stanów wewnętrznych, a możliwość bezpośredniej współpracy  

z systemem komercyjnych, świadczy o bezproblemowym wykorzystaniu efektów pracy  

w praktyce inżynierskiej. 
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7.  Podsumowanie 

 

 
W ostatnim czasie pobór mocy stał się jednym z kluczowych problemów projektowania 

układów cyfrowych. Przyczyniły się do tego głównie dwa czynniki: dynamiczny rozwój 

urządzeń mobilnych oraz problemy z odprowadzaniem ciepła, będącego wynikiem pracy 

układów scalonych. Od urządzeń mobilnych typu przenośny komputer, telefon komórkowy 

itp. wymaga się, aby mogły pracować jak najdłużej bez zewnętrznego zasilania. Jednocześnie 

dąży się do zwiększenia mocy obliczeniowej urządzeń opartych o układy cyfrowe, co wiąże 

się między innymi ze zwiększaniem częstotliwości ich pracy, a co za tym idzie, zwiększaniem 

strat mocy. Powoduje to, że gęstość mocy w układach scalonych osiąga coraz to większe 

wartości. Problemy ograniczenia mocy są również związane z zagadnieniami kompatybilności 

elektromagnetycznej, układami asynchronicznymi, iskrobezpiecznymi, czy też układami, 

pracującymi przy ekstremalnie wysokich częstotliwościach. W związku z wyżej wymienionymi 

czynnikami, niezwykłego znaczenia nabiera umiejętność wytwarzania układów cyfrowych, 

zużywających jak niemniejszą ilość energii. Jednym z etapów projektowania układów 

cyfrowych jest synteza logiczna, w trakcie której można wpływać na podstawowe parametry 

układu takie, jak jego powierzchnia, którą zajmuje na "chipie", szybkość wykonywania 

operacji, czy też pobór mocy. Powyższe zagadnienia powodują, że synteza logiczna 

ukierunkowana na redukcję poboru mocy, zaczyna obecnie odgrywać coraz większą rolę.  

Niniejsza praca jest poświęcona jednemu z etapów syntezy logicznej układów 

sekwencyjnych – kodowaniu stanów wewnętrznych automatu skończonego. Automat 

skończony stanowi behawioralny model układu sekwencyjnego na poziomie logicznym. 

Opracowane metody kodowania są ukierunkowane na minimalizację poboru mocy. W pracy 

przedstawiono oryginalny, dekompozycyjny algorytm kodowania stanów wewnętrznych 

automatów skończonych. Zaproponowany algorytm bazuje na tworzeniu drzewa binarnego, 

którego węzły powstają na wskutek podziału automatu skończonego. W trakcie 

prowadzonych badań okazało się, że korzystne staje się wprowadzenie szeregu elementów 

optymalizujących proces kodowanie, czy też podział automatu, będących rozszerzeniem 

bazowego pomysłu, stanowiącego podstawę opracowanego algorytmu LPBTE. W proces 

kodowania został wpleciony algorytm Kernighana-Lina (LPBTE-KL), czy też oryginalny sposób 
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cięcia grafu na poszczególnych poziomach drzewa binarnego, poprzez wprowadzenie 

odpowiednio zdefiniowanych współczynników  (LPBTE-M). Zaproponowano również dwa 

sposoby niesymetrycznego podziału grafu (LPBTE-D1 oraz LPBTE-D2). 

Przedstawione w pracy algorytmy zostały zaimplementowane w prototypowym 

programie LPcode, napisanym w języku C++. Program ten posiada możliwość tworzenia 

plików w formacie bliff oraz w języku Verilog, co pozwoliło na przeprowadzenie szeregu 

eksperymentów, zarówno w systemie akademickim SIS, jak i w środowisku komercyjnym 

Quartus. Uzyskane wyniki potwierdziły przydatność zaproponowanych algorytmów  

w praktyce inżynierskiej. Dzięki opracowanym algorytmom możliwa jest redukcja poboru 

mocy układów sekwencyjnych, wykonanych w technologii CMOS na etapie syntezy logicznej. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że opracowane algorytmy są przydatne zarówno  

w przypadku realizacji automatów w postaci struktur bramkowych wykonanych  

w technologii ASIC, jak i w przypadku ich realizacji za pomocą bloków logicznych, 

występujących w energooszczędnych strukturach PLD. Wyniki eksperymentów wskazują 

jednoznacznie, że proponowane algorytmy prowadzą do zmniejszenia poboru mocy  

w porównaniu do algorytmów kodowania, ukierunkowanych na minimalizację mocy znanych 

z literatury. Warto zwrócić uwagę na dwie, niezwykle korzystne cechy przedstawionych 

metod kodowania stanów wewnętrznych automatów sekwencyjnych. Po pierwsze, 

opracowane metody kodowania należy bez wątpienia uznać za jedne z "najszybszych". 

Dodatkowo prowadzą do efektywnych rozwiązań nie tylko pod względem mocy, ale również 

pod względem powierzchni. Podsumowując przeprowadzone eksperymenty, należy 

podkreślić, że uzyskano dobre wyniki, stosując opracowane, bardzo „szybkie” algorytmy 

kodowania. 

Niewątpliwą zaletą przedstawionych w niniejszej rozprawie pomysłów jest możliwość ich 

dalszego udoskonalania. Drzewo binarne, które powstaje w wyniku zaproponowanych 

algorytmów może być w stosunkowo prosty sposób modyfikowane. Stwarza to szansę na 

wprowadzenie kolejnych technik optymalizacji, co być może doprowadzi w przyszłości do 

osiągnięcia jeszcze lepszych wyników. Dodatkowe możliwości optymalizacji uzyskano przez 

„wiązanie” ze sobą bitów słowa kodowego na poszczególnych poziomach drzewa binarnego, 

a nie całych słów kodowych, tak jak dzieje się to w przypadku większości metod kodowania 

stanów wewnętrznych, ukierunkowanych na minimalizację mocy. Niewykluczone, że poprzez 

odpowiednią zmianę wag krawędzi grafu automatu skończonego, byłaby możliwość 
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równoczesnej minimalizacji powierzchni struktury lub szybkości pracy układu, czy nawet 

jednoczesna optymalizacja kilku wielkości jednocześnie. W przyszłości można również 

rozważyć modyfikację cięcia grafu automatu (i tym samym modyfikację drzewa binarnego) 

tak, aby uwzględnić pewne specyficzne cechy architektury poszczególnych rodzin układów 

programowalnych CPLD lub FPGA, czy też realizację automatów w postaci struktur GALS 

(and. Globally Asynchronous Locally Synchronous). 

 

Do najważniejszych oryginalnych osiągnięć pracy można zaliczyć: 

 opracowanie oryginalnych, dekompozycyjnych algorytmów kodowania stanów 

wewnętrznych automatów sekwencyjnych, ukierunkowanych na minimalizację 

mocy, 

 opracowanie oryginalnych metod tworzenia i optymalizacji binarnego drzewa 

kodowego, 

 integrację opracowanej metody kodowania z elementami optymalizacji podziału 

grafu (np. zastosowanie algorytmu Kernighana-Lina), 

 implementację opracowanych algorytmów w programie prototypowym LPcode, 

który umożliwia współpracę z akademickimi i komercyjnymi narzędziami  syntezy 

logicznej, 

 opracowanie metodyki badań eksperymentalnych, związanych z wyznaczeniem 

poboru mocy, z wykorzystaniem środowiska akademickiego (SIS) i komercyjnego 

(Quartus). 

 

Nasuwa się pytanie, w czym tkwi istota przedstawionych w pracy pomysłów, powodująca, 

że udało się zaproponować nowe, "szybkie" algorytmy kodowania stanów automatów 

sekwencyjnych, prowadzące do najefektywniejszych pod względem mocy rozwiązań. Tkwi 

ona w sposobie kodowania, który odbywa się metodą „bit po bicie”, zapewniającą możliwość 

elastycznego dopasowania kodu do stanu, na każdym etapie kodowania. Tej, jak się okazało 

niezwykle korzystnej cechy, nie mają najpopularniejsze algorytmy kodowania 

ukierunkowane na minimalizację mocy, w których kodowanie odbywa się najczęściej metodą 

"słowo po słowie". Raz przypisane w procesie kodowania słowo, zamyka możliwość 

elastycznego dopasowania kodów do symbolicznie określonych stanów.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Globally_asynchronous_locally_synchronous
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Opierając się na przedstawionych w pracy wynikach eksperymentów, można stwierdzić, 

że teza pracy została udowodniona, a wszystkie cele szczegółowe zostały osiągnięte.  

W ramach pracy powstały algorytmy kodowania stanów wewnętrznych automatów 

sekwencyjnych, które z całą pewnością mogą stanowić cenny dodatek narzędzi syntezy, 

wspomagających proces projektowania układów w różnych rodzinach układów ASIC (Gate 

Array, Full Custom, Programmable Logic Devices). Już na obecnym etapie prac, opracowane 

narzędzie LPcode umożliwia wykorzystanie zaproponowanych algorytmów w praktyce 

inżynierskiej, co stanowi największą wartość niniejszej pracy. 
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