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1. WSTĘP 

 

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami ogromnego wzrostu złożoności układów 

cyfrowych. Proces rozwoju technologicznego pociąga za sobą konieczność ciągłego 

doskonalenia narzędzi wspomagających proces projektowania. Automatyzacja procesu 

syntezy wymusza konieczność opracowywania coraz bardziej wyrafinowanych algorytmów 

odwzorowania technologicznego projektowanych układów, pozwalających na efektywne 

zagospodarowanie zasobów wykorzystywanych układów cyfrowych. 

Pośród układów cyfrowych znaczącą grupę stanowią układy ASIC (ang. Application 

Specific Integrated Circuit), czyli układy dostosowywane do indywidualnych wymagań 

odbiorcy. Proces opracowania odpowiednich masek oraz wdrożenie układu do produkcji 

wymaga sporo czasu i jest bardzo kosztowny, dlatego jest przedsięwzięciem opłacalnym 

tylko przy produkcji wielkoseryjnej. Jedną z grup układów ASIC, pozbawioną wyżej 

wymienionych wad, są układy PLD (ang. Programmable Logic Devices). Produkowane są one 

seryjnie, a dostosowanie do konkretnych wymagań odbiorcy odbywa się poprzez 

programowanie. Funkcjonalność projektu określana jest zwykle za pomocą języków opisu 

sprzętu HDL (ang. Hardware Description Language) [ABEL03, ThMo91, VHDL98], co pozwala 

na automatyczne przeprowadzenie syntezy logicznej, której wynikiem jest plik służący do 

konfiguracji układu PLD. Istotną zaletą układów PLD jest stosunkowo krótki czas od 

określenia wymagań użytkownika do fizycznej implementacji projektu w układzie.  

Z reguły nowoczesne układy PLD mogą być wielokrotnie programowane, zatem 

świetnie nadają się do rozwiązań prototypowych. Układy logiki programowalnej nie są  

również pozbawione wad – do najpoważniejszych można zaliczyć stosunkowo duży pobór 

prądu oraz stosunkowo "słabą" optymalizację projektu w procesie syntezy. Mimo tych wad 

układy te cieszą się coraz większym zainteresowaniem i są często stosowane w takich 

dziedzinach jak telekomunikacja, czy przetwarzanie danych [ŁuZb10]. 
 

1.1. Układy PLD 

 

Układy PLD można podzielić na [Kan12]: 

• proste układy PLD (SPLD – ang. Simple PLD), 

• złożone układy matrycowe (CPLD – ang. Complex PLD), 

• układy FPGA (ang. Field Programmable Gate Array), 

• programowalne systemy na „chipie” (pSoC – ang. programmable System on Chip). 

 

Większość układów wykorzystuje jedną z trzech konfiguracji matryc AND – OR [Kan12] 

(Rys.1.1). 
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nk 2= nk 2<< nk 2<<
 

 
Rys.1.1 Podstawowe konfiguracje matryc AND – OR 

 

Struktury PLE (ang. Programmable Logic Element), mają programowalną matrycę OR, 

natomiast matryca AND zawiera połączenia stałe (nie jest programowalna). Struktura PLE 

zawiera 2n iloczynów, gdzie n oznacza liczbę wejść. Tego typu rozwiązanie jest mało 

efektywne pod względem wykorzystania powierzchni krzemu [Kan12]. W strukturach typu 

PLA (ang. Programmable Logic Array) obie matryce, zarówno AND jak i OR, są 

programowalne. Struktury te nie zyskały jednak dużej popularności. Najbardziej popularne 

są struktury PAL (ang. Programmable Array Logic), w których programowalna jest tylko 

matryca AND.  

Proste układy SPLD są najstarszymi układami PLD, które najczęściej wykorzystują 

matryce typu PAL, wraz z dodatkowymi elementami takimi jak: bufory trójstanowe, bramki 

XOR czy elementy pamięci [Kan05, Kan12]. 

Układy CPLD, nazywane często układami matrycowymi, stanowią rozwinięcie prostych 

układów SPLD. Ich głównym elementem jest programowalna matryca połączeniowa PIA (ang. 

Programmable Interconnect Area), do której dołączone są konfigurowalne bloki logiczne 

oraz bloki wejścia/wyjścia [Kan05][KuKa11][KuSu11] (Rys.1.2). Liczba bloków logicznych w 

strukturze CPLD jest niewielka. Programowalna matryca połączeniowa zapewnia stałe 

opóźnienie sygnału pomiędzy blokami logicznymi, niezależnie od ich położenia w układzie. 

Bloki logiczne zawierają matryce AND – OR najczęściej w konfiguracji typu PAL, oraz 

dodatkowe elementy, do których można zaliczyć: blok wyjściowy, element pamięci czy układ 

rozprowadzania iloczynów [Kan05]. Dane konfiguracyjne przechowywane są w pamięci 

nieulotnej. 
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Rys.1.2 Architektura układów CPLD 

 

Układy FPGA stanowią obecnie największą grupę układów PLD. Przegląd ich 

zastosowań można znaleźć w pracy [OjJa08]. Charakteryzują się one znacznymi zasobami 

logicznymi, co w sposób znaczący przyczyniło się do ich rynkowego sukcesu. Złożona 

architektura oraz nowe techniki konfiguracji sprawiają, że układy FPGA są najbardziej 

zaawansowanymi technicznie strukturami programowalnym. Ze względu na tematykę pracy, 

struktury te zostaną dokładnie przedstawione w kolejnym podrozdziale. 

Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się programowalne systemy na „chipie”, 

stanowiące grupę układów, w których na jednej płytce krzemu udało się zawrzeć cały system 

mikroprocesorowy wraz z otaczającymi go elementami peryferyjnymi. W przypadku układów 

pSoC należy zaznaczyć, że system może być zbudowany z dwóch rodzajów zasobów: 

sprzętowych lub programowych [Kan05, ŁuPi05]. Zasoby sprzętowe są dostarczane przez 

producenta i znajdują się wewnątrz struktury programowalnej. Do zasobów programowych 

można zaliczyć wirtualne komponenty, czyli komponenty opisane w języku opisu sprzętu, 

które są implementowane w zasobach logicznych układu pSoC. 

 

1.2. Architektura układów FPGA 

 

Układy FPGA zbudowane są z konfigurowalnych bloków logicznych (ang. Configurable 

Logic Block). Rdzeniem bloków CLB są bloki tablicowe typu LUT (ang. Look – Up Table) o 

konstrukcji identycznej jak matryca układów PLE. Pomiędzy blokami CLB znajdują się trakty 

połączeniowe służące do wykonywania połączeń wewnątrz układu. Cała struktura otoczona 

jest blokami wejścia/wyjścia (I/O block), które służą do wprowadzania i wyprowadzania 
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informacji, zapewniając odpowiedni interfejs z układami zewnętrznymi. Architekturę 

układów FPGA przedstawiono na rysunku 1.3. 

 

 
Rys. 1.3 Architektura układów FPGA 

 

Segmentowa struktura połączeń ma pewną wadę – czas propagacji sygnałów jest 

zależny od trasy, którą zostanie poprowadzone połączenie pomiędzy poszczególnymi 

blokami. W procesie implementacji, dąży się do tego, aby uzyskać takie rozmieszczenie 

elementów, które ułatwi wykonanie połączeń wewnątrz struktury i zapewni możliwie 

najmniejsze czasy opóźnień. W złożonych projektach nie zawsze jest to możliwe. Zdarza się, 

że pomimo niewykorzystanych zasobów logicznych, nie jest możliwa realizacja jakiegoś 

połączenia wewnątrz struktury, z powodu braku połączeń. Pewnym sposobem walki z 

opóźnieniami jest wykorzystanie w przypadku krytycznych czasowo ścieżek szybkich traktów 

połączeniowych, ciągnących się przez cały układ, zarówno wierszowo jak i kolumnowo. Poza 

przedstawionymi elementami, układy FPGA są wyposażone w wiele innych dodatkowych 

zasobów takich jak: bloki DSP, pamięci typu RAM (ang. BlockRam), bloki zegarowe (ang. DCM 

- Digital Clock Manager) itp. [Alt12, Lat12, Xil12].  W odróżnieniu od układów CPLD dane 

konfiguracyjne znajdują się ulotnej pamięci typu SRAM. Oznacza to, że po każdym odłączeniu 

zasilania dane konfiguracyjne w układzie FPGA są bezpowrotnie tracone. Po załączeniu 

zasilania układ pobiera dane konfiguracyjne z zewnętrznej pamięci nieulotnej lub systemu 

mikroprocesorowego za pośrednictwem odpowiednich interfejsów. Wyposażenie układu w 

pamięć typu SRAM ma wiele zalet, na przykład umożliwia częściową dynamiczną 

rekonfigurację (ang. Partial Dynamic Reconfiguration) [PDR10]. Mechanizm ten zapewnia 
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częściową podmianę danych konfiguracyjnych w czasie działania układu, dzięki czemu 

implementowany projekt staje się bardziej „elastyczny” i wymaga mniejszych zasobów 

logicznych. 

 

1.3. Synteza logiczna przeznaczona dla układów FPGA 

Proces projektowania układu cyfrowego przeznaczonego do implementacji w 

strukturze FPGA składa się z trzech etapów: 

• specyfikacji, 

• implementacji, 

• weryfikacji. 

Proces specyfikacji projektu polega na opisie tworzonego projektu za pomocą 

dostępnych języków opisu sprzętu, takich jak VHDL czy Verilog. Oczywiście do tego celu służą 

odpowiednie narzędzia komputerowe, które najczęściej oprócz procesu specyfikacji 

pozwalają zrealizować pozostałe etapy projektowania. Z reguły są to narzędzia automatyczne 

lub półautomatyczne, w których interakcja z użytkownikiem jest w znaczny sposób 

ograniczona. Często programy te nie wymuszają nawet od użytkownika znajomości składni 

języków HDL, proponując na etapie specyfikacji rysowanie schematu logicznego 

projektowanego układu, w zamian opisu projektu w językach opisu sprzętu. 

Proces implementacji jest najczęściej procesem w całości automatycznym 

przebiegającym bez udziału projektanta. Jest to proces algorytmicznie najbardziej 

zaawansowany, składający się z wielu etapów. Można w nim wyróżnić: 

• tworzenie jednolitej listy połączeń, 

• optymalizację logiczną, 

• rozmieszczenie poszczególnych elementów wewnątrz struktury, 

• prowadzenie połączeń, 

• generację pliku wyjściowego. 

Czynności odpowiedzialne za rozmieszczenie poszczególnych elementów oraz 

prowadzenie połączeń, często określane są mianem dopasowanie technologiczne [Opa08], 

które jest rozumiane jako odzwierciedlenie tworzonego projektu w fizycznej strukturze 

FPGA. W pracy [AnWa12] zaprezentowano nieco inne znaczenie pojęcia „dopasowanie 

technologiczne” (ang. Technology - Mapping), które jest bliższe optymalizacji logicznej (ang. 

Logical Optimalization) niż fizycznej realizacji projektu. Autor niniejszej rozprawy podziela tą 

opinię  z uwagi na fakt, że już na etapie optymalizacji można wpływać na jakość wpasowania 

projektu do dostępnych zasobów struktury programowalnej. W dalszej części pracy 

dopasowanie technologiczne rozumiane będzie jako wpasowanie projektowanego układy do 

odpowiednio sparametryzowanych bloków logicznych typu LUT. 

 Pierwszym etapem implementacji jest tworzenie jednolitej listy połączeń (netlisty). 

Schemat lub opis HDL jest zamieniany na siatkę połączeń. Jak zauważono w pracy [Opa08] 
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wiele projektów ma strukturę hierarchiczną, zatem istnieje konieczność scalenia 

poszczególnych modułów w całość jeszcze przed utworzeniem „płaskiej”, jednolitej netlisty. 

Drugim etapem implementacji jest optymalizacja logiczna. Do procesu optymalizacji 

logicznej można zaliczyć: minimalizację [Esp13] i dekompozycję. Rozmieszczenie 

poszczególnych elementów wewnątrz struktury (ang. placement), wykonywane jest po 

wstępnym podziale projektowanego układu, dopasowanym do zasobów logicznych struktury 

programowalnej [ChCh02, EbMc95, LiMa04, RoGu94]. W kolejnym etapie tworzone są 

połączenia (ang. routing) pomiędzy wybranymi wcześniej blokami. Z uwagi na ograniczone 

zasoby połączeniowe jest to proces niezwykle ważny. Implementacja kończy się generacją 

pliku służącego do programowania (konfiguracji) układu FPGA.  

Po implementacji układu cyfrowego rozpoczyna się proces jego weryfikacji. Istnieją 

dwa główne podejścia do problemu weryfikacji: „black box” i „white box” [FoKr03]. 

Zdecydowanie popularniejsze jest podejście typy „black box”, w którym projektowany układ 

jest „czarną skrzynką”, której testowanie polega na generowaniu odpowiednich sygnałów 

testujących oraz sprawdzaniu odpowiedzi badanego układu. Wadą tego podejścia jest jego 

czasochłonność i stosunkowo niewielka dokładność. Alternatywą jest podejście typu „white 

box”, w którym już na etapie tworzenia projektu z wykorzystaniem języka HDL, tworzy się 

asercje opisane w językach opisu właściwości PSL (ang. Properity Specification Language), 

których zadanie sprowadza się do kontroli poprawności „działania” danego fragmentu opisu. 

Asercje przez długi czas wykorzystywane były tylko podczas symulacji, jednak pojawiły się 

algorytmy pozwalające na umieszczanie asercji „w krzemie”, dzięki ich konwersji do języka 

HDL [BoZi08, FoCs13, KuWr12].  

Biorąc pod uwagę automatyzację procesu projektowania układów cyfrowych 

implementowanych w strukturach FPGA, należy podkreślić, że od algorytmów zawartych w 

programach narzędziowych, zależy jakość uzyskiwanych wyników, a więc liczba 

wykorzystanych zasobów, niezawodność uzyskiwanych rozwiązań, czy też ich „szybkość”. Nie 

bez znaczenia jest również czas syntezy, czy też pobór mocy. Wszystkie te czynniki mają 

wpływ na to, czy dany projekt odniesie sukces rynkowy. 

2. PODSTAWY TEORETYCZNE DEKOMPOZYCJI  

 

Funkcja logiczna jest odwzorowaniem f: Bn→B
m, w którym zbiór wartości B = {0,1}, a n 

oraz m oznacza wymiar odpowiedniej przestrzeni boolowskiej. Kombinacyjny układ cyfrowy 

zawierający n-wejść i m-wyjść stanowi fizyczną realizację opisaną przez funkcję f: Bn→B
m. 

W układach FPGA do realizacji funkcji logicznych wykorzystywane są bloki tablicowe 

typu LUT. Realizacja n – wejściowego układu kombinacyjnego na blokach LUT o k – wejściach 

(n>k) wymaga wykonania podziału projektowanego układu. Modelem matematycznym 

podziału układu jest dekompozycja opisującej go funkcji logicznej.  

Dekompozycja może być ukierunkowana na minimalizację zajętości powierzchni 

krzemu [FrRo91, Kar93, RaJó97], maksymalizację szybkości działania implementowanego 

układu  [CoHw96, Kar93, LiMa01, RaJó97], czy minimalizację czasu syntezy [FrRo91]. Proces 
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dekompozycji można również ukierunkować na uzyskiwanie niezawodnych i łatwo 

testowalnych struktur, czy pobór mocy [LiMa01].   

 

2.1. Prosta dekompozycja szeregowa 

 

Pierwsze usystematyzowane podejście do problemu dekompozycji zaprezentowano w 

pracy Ashenhursta [Ash57]. Problematyka ta była później rozwijana przez Curtisa [Cur62] 

oraz Rotha i Karpa [RoKa62].  

 

Twierdzenie Curtisa [Cur62] (o prostej dekompozycji szeregowej): 

 

Zespół funkcji f: Bn→ B
m podlega dekompozycji, czyli: 

 

f(X2,X1) = F[g1(X1),g2(X1),…gp(X1),X2]     (2.1) 

 

gdzie, X1 (zbiór związany), X2 (zbiór wolny), przy czym oba zbiory są rozłączne (2.2), 

 

X1 ∩ X2 = Φ      (2.2) 

 

wtedy i tylko wtedy, gdy złożoność kolumnowa υ(X2|X1) siatki Karnaugha (matrycy podziału) 

spełnia zależność: 

 

       (2.3). 

 

Czasami funkcje g1 … gp nazywa się funkcjami wiążącymi [Kan12]. 

 

Podział układu wynikający z twierdzenia Curtisa przedstawiony jest na rysunku 2.1. 

Wprowadzenia ym-1 … y0 odpowiadają poszczególnym funkcjom zespołu. 

 

1X

2X
0y
1y

1−my
1X

2X
0y
1y

1−my
)( 11 Xg

)( 12 Xg

)( 1Xgp

 
Rys.2.1 Prosta dekompozycja szeregowa 
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Wejścia bloku związanego oraz wolnego odpowiadają poszczególnym elementom 

zbioru związanego i wolnego. Blok związany połączony jest z blokiem wolnym za pomocą 

p-połączeń skojarzonych z odpowiednimi funkcjami wiążącymi g1(X1),g2(X1),…gp(X1), 

realizowanymi w bloku związanym.  

 

Przykład 1 

 

Rozważmy funkcję f(a,b,c,d,e) opisaną siatką Karnaugha przedstawioną na rysunku 

2.2a.  Zmienne a oraz b, tworzące zbiór wolny X2, są skojarzone z wierszami, pozostałe 

zmienne (c,d,e), należące do zbiory związanego X1, z kolumnami siatki. Kolumny siatki 

Karnaugha tworzą dwa wzorce kolumnowe: wzorzec A (kolor czerwony) oraz wzorzec B 

(kolor niebieski). Liczbę wzorców kolumnowych określa się mianem złożoności kolumnowej1 

i oznacza υ(X2|X1). Znając złożoność kolumnową można określić minimalną liczbę bitów 

potrzebnych do rozróżnienia występujących w siatce wzorców kolumnowych. Ponieważ w 

przykładzie występują dwa wzorce kolumnowe, możliwe jest ich rozróżnienie za pomocą 

jednego bitu (Rys.2.2c). Rezultatem dekompozycji funkcji jest struktura przedstawiona na 

rysunku 2.2d, zrealizowana na trójwejściowych blokach typu LUT (LUT3/1). 
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Rys.2.2 Prosta dekompozycja szeregowa; a) opis funkcji, b) opis funkcji wiążącej g, c) opis 

funkcji realizowanej w bloku wolnym, d) struktura po dekompozycji 

                                                           
1
 Czasami w literaturze używa się pojęcia krotność kolumnowa 
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Opracowania dotyczące dekompozycji z połowy XX wieku stały się punktem wyjścia do 

dalszych badań, czego ślady można znaleźć chociażby w pracach [LiJi08, ShHu95]. 

 

2.2. Przegląd technik dekompozycyjnych 

 

Część autorów dokonuje podziału modeli dekompozycji na dekompozycję szeregową i 

dekompozycję równoległą [RaJó97]. Przez dekompozycję szeregową należy rozumieć podział 

argumentów realizowanych funkcji. W przypadku dekompozycji równoległej dąży się do 

podziału funkcji na odpowiednie zespoły funkcji [MoRa08, RaJa01]. Koegzystencję 

dekompozycji szeregowej i równoległej określa się mianem dekompozycji zbalansowanej 

[RaJa01], a jej efektywność została przedstawiona w pracy [RaJó97]. 

W grupie znanych z literatury modeli dekompozycji szeregowej, oprócz dekompozycji 

prostej można wyróżnić grupę dekompozycji złożonych, do których zalicza się dekompozycję 

iteracyjną oraz dekompozycję wielokrotną [Cur62]. 

Często stosuje się dekompozycję mieszaną, w której część argumentów funkcji jest 

dzielona z wykorzystaniem algorytmów dekompozycji iteracyjnej, część z wykorzystaniem 

algorytmów dekompozycji wielokrotnej, a pozostałe z wykorzystaniem prostej dekompozycji 

szeregowej. Z reguły, o wyborze sposobu dekompozycji decyduje przyjęte kryterium podziału 

układu.  

 W latach 90. poprzedniego wieku powstało wiele narzędzi akademickich 

ukierunkowanych na struktury FPGA. Ich dokładniejszy opis oraz uzyskiwane rezultaty można 

znaleźć w pracach [AbBa93, FrRo90, FrRo91, Kar93, LaPa94, ŁuMa92]. W celu 

przeprowadzenia dekompozycji wykorzystywane są różne techniki reprezentowania funkcji 

takie jak: tablice prawdy, kostki czy też tablice podziału.  W ostatnich latach dosyć ciekawe 

spojrzenie na problem dekompozycji można znaleźć w pracach [HrPo11, Koł09]. Znane są 

również prace, w których w procesie syntezy wykorzystano algebrę nakryć [Wis10]. Od 

kilkunastu lat duże nadzieje na poprawę efektywności dekompozycji wiąże się z 

wykorzystaniem Binarnych Diagramów Decyzyjnych [Dzik06, Min96, Opa08, KuKaO13, 

KuKa13].  

 

2.3. Kierunek prowadzenia dekompozycji  

W pracach [HrKa04, Kan12] zaproponowano dwie strategie prowadzenia podziału 

projektowanego układu: „od wejścia do wyjścia” oraz „od wyjścia do wejścia”. W celu 

wyjaśnienia idei podziału układu, czy też kierunku dekompozycji warto posłużyć się 

rysunkiem 2.3. Dla kierunku dekompozycji „od wejścia do wyjścia” (Rys.2.3a), w kolejnych 

krokach podziału układu zapewnia się realizowalność bloku związanego w blokach typu LUT 

o zadanej liczbie wejść. Zatem, jak zauważono w pracy [Kan12] w kolejnych etapach 

dekompozycji dokonywany jest podział argumentów zapewniający odpowiednie "rozbicie" 

bloku wolnego. Podejście to polega na sekwencyjnym podziale bloków wolnych, zapewniając 
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w kolejnych krokach realizację powstających bloków związanych na blokach LUT o k 

wejściach.  

Dla kierunku dekompozycji „od wyjścia do wejścia” w pierwszej kolejności należy 

zapewnić realizowalność bloku wolnego. Istota idei dekompozycji „od wyjść do wejść” 

polega na cyklicznym podziale bloku związanego, przy uwzględnieniu dopasowania 

technologicznego do k – wejściowych bloków LUT [Kan12]. Dodatkowo, w kolejnych krokach 

dąży się do minimalizowania liczby wyjść bloku związanego.   
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Rys. 2.3 Kierunek prowadzenia dekompozycji; a) „od wejścia do wyjścia”, b) „od wyjścia do 

wejścia” 
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2.4. Binarne diagramy decyzyjne 

Popularną techniką reprezentowania funkcji logicznych są binarne diagramy decyzyjne 

[AsAk95, Cha93, ToHo09]. Binarne diagramy decyzyjne (ang. BDD – Binary Decision Diagram) 

zaproponowane w latach 70 – tych przez Akers’a [Ake78] zostały spopularyzowane w 

następnej dekadzie, głównie dzięki Bryant’owi [Bry86]. Binarne diagramy decyzyjne są to 

acykliczne grafy skierowane, w których wierzchołki skojarzone są z odpowiednimi 

argumentami funkcji, a krawędzie odpowiadają wartościom zmiennych. Wartości 0 

zwyczajowo zobrazowane są za pomocą krawędzi przerywanych, a wartości 1 - krawędzi 

ciągłych.  Diagram BDD zawiera dwa węzły terminalne (liście) odpowiadające wartościom 

funkcji. Węzeł, który nie jest wskazany przez żadną krawędź nazywany jest korzeniem. 

Diagram BDD jest tworzony z wykorzystaniem rozwinięcia Shanona (2.4):  

     (2.4) 

gdzie: 

 i       –  indeks węzła, 

 – funkcja odpowiadająca fragmentowi diagramu wskazanemu przez krawędź 

skojarzoną z wartością 0, 

 – funkcja odpowiadająca fragmentowi diagramu wskazanemu przez krawędź 

skojarzoną z wartością 1. 

Rozwinięcie Shanona pozwala przedstawić każdą funkcję logiczną opisaną w postaci 

BDD, jako złożenie dwóch „poddiagramów” BDD wskazywanych przez odpowiednie 

krawędzie 0 i 1.Tworzenie BDD jest więc sekwencyjnym wywoływaniem rozwinięcia Shanona 

dla kolejnych wierzchołków diagramu. 

BDD stały się szczególnie popularne w procesach syntezy, czy weryfikacji funkcjonalnej. 

Mają one wiele zalet, takich jak: duża efektywność czasowa wykonywania operacji 

logicznych, czy mała zajętość pamięci komputera przy reprezentowaniu funkcji logicznej. 

Diagramy BDD w zależności od zastosowań wyewoluowały w wiele odmian: 

• 0-Sup-BDD (ang. Zero – Suppressed BDD) – diagram, w którym zostały 

wyeliminowane wszystkie węzły, których krawędź „1” prowadzi do liścia „0” [Min93], 

• EVBDD (ang.  Edge-Valued BDD) – odmiana BDD z krawędziami o przypisanych 

wagach stosowany w weryfikacji [LaSa92], 

• WBDD (and. Weight BDD) – przeznaczone do reprezentacji macierzy wagowych 

[BhPr09], 

• MTBDD (ang. Multi Terminal BDD) – odmiana wieloliściowa BDD przeznaczona do 

reprezentowania zespołu funkcji [Min96], 

• SBDD (ang. Shared BDD) – odmiana wielokorzeniowa BDD przeznaczona do 

reprezentowania zespołu funkcji [Min96], 

• OBDD (ang. Ordered BDD) – uporządkowanie diagramy BDD, 

• ROBDD (ang. Reduced OBDD) – zredukowane diagramy OBDD [Bry86]. 
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Uporządkowane diagramy OBDD są to diagramy BDD, w których jest zachowana ta 

sama kolejność zmiennych w każdej ścieżce diagramu, licząc od korzenia do liścia. 

Uporządkowane zredukowane diagramy BDD (ROBDD) są to diagramy OBDD, które dla 

danego uporządkowania zawierają minimalną liczbę węzłów [Bry86]. Z reguły diagramy BDD 

są wykorzystywane w swojej zredukowanej i uporządkowanej postaci tzn. ROBDD. Różnicę 

pomiędzy OBDD, a ROBDD przedstawiono w przykładzie 2. 

Przykład 2  

Rozważmy funkcję opisaną równaniem . Funkcję f można przedstawić w 

formie diagramu OBDD (Rys.2.4). 

 

Rys.2.4 Reprezentacja funkcji f w postaci OBDD  

Istnieją dwie główne reguły pozwalające z grafu OBDD uzyskać graf ROBDD:  

• reguła eliminacji – jeżeli obie krawędzie wychodzące z analizowanego wierzchołka 

wskazują na ten sam wierzchołek lub poddiagram opisujący tą samą funkcję, oznacza 

to, że analizowany wierzchołek może zostać usunięty. W przykładzie 2 regułę 

eliminacji można wykorzystać do jednego z wierzchołków x1 (kolor niebieski) i do 

jednego x2 (kolor czerwony), co prowadzi do redukcji grafu pokazanej na rysunku 2.5. 

 
Rys.2.5 Reguła eliminacji wierzchołków OBDD 

• reguła scalania – identyczne poddiagramy można zastąpić jednym poddiagramem. W 

przykładzie 2 regułę scalania można zastosować do jednego z wierzchołków x2, co 

pokazano na rysunku 2.6 
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Rys.2.6 Reguła scalania wierzchołków OBDD 

 

W wyniku zastosowania obu reguł uzyskuje się diagram ROBDD (Rys.2.7). 

 
Rys.2.7 Reprezentacja funkcji f w postaci ROBDD 

 

Złożoność diagramów ROBDD silnie zależy od uporządkowania zmiennych. Na etapie 

tworzenia diagramu warto uwzględnić zbiór zmiennych stanowiących rdzeń (kernel) funkcji 

[RoBe93]. Diagram po utworzeniu może podlegać dalszej optymalizacji poprzez zmianę  

kolejności zmiennych. Niezwykle istotne z punktu widzenia złożoności obliczeniowej i 

zajętości pamięci jest to, w jaki sposób są wykonywane operacje na BDD. Dla dowolnej 

operacji dwuargumentowej oznaczonej w równaniu 2.5 za pomocą *, można skorzystać z 

rozwinięcia Shanona (2.5). 

 

         (2.5) 

 

Technika realizacji operacji dwuargumentowych sprowadza się do rekurencyjnego 

wywoływania zależności (2.5) dla każdego węzła w diagramie, podążając od korzenia do liści. 

Jak pokazano w pracy [Opa08] złożoność obliczeniowa dla f*g jest ograniczona do 

O(rozmiarBDD(f)rozmiarBDD(g)). W pracach [BrRu90, ToTh02] zaproponowano 

wykorzystanie operatora IF-THEN-ELSE (ITE), który pozwala na ujednolicenie operacji 

logicznych. Można go wyrazić przy użyciu zależności 2.6 

 

z     (2.6) 
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Operator ITE jest wykonywany rekurencyjnie, aż do momentu, gdy argumenty ITE będą 

stałymi. W najgorszym przypadku złożoność obliczeniowa operacji logicznych wynosi 

O(RozmiarBDD(f) ·  RozmiarBDD(g) · RozmiarBDD(h)), gdzie f, g, h  oznaczają diagramy 

poszczególnych funkcji. 

 

2.5. Dekompozycja funkcji opisanych diagramem BDD 

 

Dla BDD (ROBDD) prosta dekompozycja szeregowa jest związana z cięciem diagramu. 

Diagram BDD dzielony jest na dwie części, co jednoznaczne wiąże się z podziałem 

argumentów. Część diagramu znajdująca się nad linią cięcia skojarzona jest z blokiem 

związanym. Dolna część diagramu skojarzona jest z blokiem wolnym [MoRa08, LeWu96]. 

Wierzchołkami odciętymi nazywane są wierzchołki znajdujące się pod linią cięcia, na które 

wskazują krawędzie wychodzące z górnej części diagramu. Okazuje się, że liczba wzorców 

kolumnowych odpowiada liczbie wierzchołków odciętych. 

 

Przykład 3 

 

Rozważmy funkcję opisaną diagramem z rysunku 2.8a. W wyniku podziału argumentów 

funkcji, zmienne a oraz b tworzą zbiór wolny, natomiast zmienne c, d oraz e zbiór związany. 

Podział argumentów funkcji odpowiada cięciu diagramu, co pokazano na rysunku 2.8a.  

},{},,{ 21 baXedcX ==

2)|( 12 =XXυ

 
Rys.2.8 Prosta dekompozycja szeregowa z wykorzystaniem BDD; a) opis funkcji, b) wynik 

realizacji 

 

Dla diagramu z rysunku 2.8a występują dwa wierzchołki odcięte (kolor różowy) 

skojarzone ze zmienną b, gdyż do tych wierzchołków są skierowane krawędzie z górnej części 
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diagramu (z nad linii cięcia). Oznacza to, że wystarczy pojedyncza funkcja wiążąca. W wyniku 

dekompozycji powstała struktura przedstawiona na rysunku 2.8b. 

Niebagatelne znaczenie ma to, na jakim poziomie jest prowadzone cięcie diagramu, co 

pokazuje przykład 4. 

 

Przykład 4 
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Rys.2.9 Problem doboru poziomu cięcia 

 

Załóżmy, że chcemy zrealizować funkcję na blokach LUT3/1. Dla funkcji przedstawionej 

na rysunku 2.9 zachodzi konieczność dokonania dekompozycji. Przyjmując linię cięcia na 

poziomie pomiędzy wierzchołkami e i a (linia cięcia koloru niebieskiego), dokonywany jest 

podział argumentów funkcji na dwa podzbiory X1={e,d} oraz X2={a,b,c}. Ponieważ dla 

założonego cięcia występują dwa wierzchołki odcięte, wystarczy więc jedna funkcja wiążąca 

g. Blok wolny nie jest realizowalny w bloku LUT3/1, dlatego konieczny jest kolejny krok 

dekompozycji. Dla linii cięcia na poziomie pomiędzy wierzchołkami a oraz b (linia cięcia 

koloru zielonego), blok związany jest realizowalny na 2 blokach LUT3/1 (występują dwie 

funkcję wiążące), natomiast zbiór wolny musi zostać poddany dalszemu podziałowi. Dla linii 

cięcia na poziomie pomiędzy wierzchołkami b oraz c blok związany nie jest realizowalny na 

blokach LUT3/1 natomiast blok związany da się zrealizować na blokach LUT3/1. 

Jak widać na rysunku 2.9 dobór poziomu cięcia wpływa na liczbę węzłów odciętych i 

jest bezpośrednio powiązany z problemem realizowalności bloku związanego i wolnego na 

określonych blokach LUT.  
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2.6. Dekompozycja a problem uporządkowania zmiennych 

 

Cechą charakterystyczną binarnych diagramów decyzyjnych jest to, że liczba węzłów 

zależy od uporządkowania zmiennych. Jest wiele prac poruszających ten problem zarówno w 

aspekcie optymalizacji uporządkowania zmiennych, jak i technik przewidywania liczby 

wierzchołków [BoWe96, Dwo92, LiWe05, MeSl97, MoMo09, RaPr04, Rud93, YeKu97, 

ZhLi02]. Dąży się do minimalizacji liczby wierzchołków z uwagi na minimalizację pojemności 

pamięci potrzebnej do przechowywania danych. Jednym ze sposobów minimalizacji liczby 

wierzchołków jest wyszukiwanie symetrii diagramu [ScMo99]. W przypadku dekompozycji 

nie jest istotna łączna liczba węzłów diagramu, lecz liczba węzłów odciętych, która zależy od 

uporządkowania zmiennych i od poziomu, na którym dokonano cięcie. Problem 

uporządkowania zmiennych w powiązaniu z „efektywnością” dekompozycji najlepiej 

obrazuje przykład 5.  

 

Przykład5 

 

Rozważmy funkcję opisaną za pomocą diagramów BDD z dwoma uporządkowaniami 

zmiennych (Rys.2.10). 

 
Rys.2.10 Diagramy BDD z różnymi uporządkowaniami zmiennych 

 

Na rysunku 2.10 wierzchołki odcięte zostały pokolorowane. Graf po lewej stronie ma 

mniej węzłów (11), dla założonej linii cięcia, ma 4 wierzchołki odcięte. Graf po prawej stronie 

zawiera tylko 2 wierzchołki odcięte, pomimo, iż zawiera więcej wierzchołków (14). Z punktu 

widzenia dekompozycji lepszym uporządkowaniem jest to, które dla założonego poziomu 

cięcia ma mniej węzłów odciętych.  

Z przykładu 5 widać, że minimalizacja liczby węzłów nie jest warunkiem koniecznym 

„efektywnej” dekompozycji funkcji. Ważne jest to, które zmienne znajdą się nad, a które pod 

linią cięcia.   
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2.7. Opis zespołów funkcji za pomocą SBDD oraz MTBDD 
 

Binarne diagramy decyzyjne można wykorzystać również do reprezentowania zespołu 

funkcji. W literaturze spotykane są dwie najpopularniejsze techniki reprezentacji zespołu 

funkcji. Pierwszą z nich jest Shared BDD (SBDD) [MiIs90, OcIs91, ThWi99]. SBDD jest to 

wielokorzeniowy diagram, w którym poszczególne korzenie są skojarzone z odpowiednimi 

funkcjami zespołu (Rys. 2.11a). Podobnie jak BDD, SBDD posiada dwa  liście: 0 oraz 1.  

Alternatywnym sposobem reprezentowania zespołu funkcji jest Multi Terminal BDD 

(MTBDD) [MiDv09, Mik09, ScBa01]. MTBDD jest diagramem jednokorzeniowym, w którym 

odpowiednie liście reprezentują wartości zespołu funkcji. Liście są zatem wielobitowe, a 

każdy bit reprezentuje wartość pojedynczej funkcji wchodzącej w skład zespołu (Rys.2.11b). 

Oczywiście istnieją jeszcze inne metody reprezentowania zespołu funkcji, natomiast MTBDD 

oraz SBDD są najpopularniejsze, szczególnie w algorytmach służących do dekompozycji 

zespołu funkcji. 

 

 
Rys.2.11  Reprezentacja zespołu funkcji; a) SBDD, b) MTBDD 

 

Dekompozycja zespołu funkcji może być korzystna z uwagi na możliwość 

współdzielenia niektórych zasobów logicznych [Kan12]. Jednocześnie należy pamiętać, że 

uzyskanie współdzielenia zasobów nie zawsze jest opłacalne. Konieczne staje się określenie 

metod wykorzystujących BDD, które pozwalają na określenie, czy dany zbiór funkcji należy 

realizować w jednej strukturze logicznej. W pracy [Opa08] zaproponowano następujące 

podejście: do diagramu ROBDD reprezentującego wybraną funkcję logiczną dołącza się 

kolejny diagram skojarzony z inną funkcją pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia 

liczby węzłów odciętych na danym, określonym poziomie cięcia. Jeżeli dana funkcja 

powoduje wzrost liczby wierzchołków odciętych, to diagramu jej odpowiadającego nie 

dołącza się do diagramu „zbiorczego". Próby dołączania diagramów powtarza się dla 

wszystkich realizowanych funkcji. Zalety łączenia funkcji w zespoły dla BDD są często 

opisywane w literaturze [Kan12, ScMo95]. 
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3. TEZA I ZAKRES PRACY 

Pojawienie się na rynku układów programowalnych doprowadziło do sytuacji, w której 

proces podziału projektowanego układu na elementy realizowane w poszczególnych blokach 

logicznych nabrał kluczowego znaczenia. Jednym z podstawowych problemów syntezy 

logicznej stał się sposób odwzorowania technologicznego projektowanego układu w 

dostępnych elementach wykorzystywanej struktury. Rozwiązania uzyskiwane za pomocą 

obecnych narzędzi syntezy są dalekie od doskonałości, głównie za sprawą nieuwzględniania 

we wczesnych etapach syntezy, specyficznych właściwości układów programowalnych. 

Głównym problemem w przypadku układów FPGA jest odpowiedni podział układu pomiędzy 

bloki logiczne, który jest ściśle związany z problemem doboru odpowiedniej dekompozycji 

funkcji. Ze względu na powyższe, zaproponowano następującą tezę pracy: 
 

Istnieje możliwość uwzględnienia w procesie syntezy, dedykowanej dla układów 

FPGA typu tablicowego, elementów odwzorowania technologicznego, co prowadzi do 

konkurencyjnych rozwiązań, w stosunku do tych, które uzyskiwane są za pomocą znanych 

metod syntezy.  

 

Ograniczając rozważania do układów kombinacyjnych realizowanych w strukturach 

FPGA określono następujące cele pracy:  

1. Opracowanie metod dekompozycji wielokrotnej realizowanej za pomocą wielokrotnego 
cięcia binarnego diagramu decyzyjnego, dopasowanych do zasobów logicznych układu 
FPGA. 

2. Opracowanie technik odwzorowania technologicznego funkcji logicznych w strukturach 
programowalnych, polegających na doborze odpowiedniej ścieżki dekompozycji funkcji, 
dopasowanej do zasobów układu FPGA, tzn. liczby wejść bloków LUT. 

3. Opracowanie metod wyznaczania liczby funkcji wiążących dla dekompozycji realizowanej 
za pomocą cięcia wielokorzeniowych diagramów BDD. 

4. Opracowanie metod szacowania efektywności dopasowania technologicznego.   
5. Opracowanie metod wyszukiwania dekompozycji nierozłącznej funkcji opisanych za 

pomocą wielokorzeniowych diagramów BDD. 
6. Opracowanie algorytmów tworzenia odpowiednich zespołów funkcji, których istota tkwi 

w wyszukiwaniu klas równoważności dla diagramów wielokorzeniowych. 
7. Opracowanie prototypowego oprogramowania pozwalającego na wykonanie 

eksperymentów i wykorzystywanie opracowanych metod w praktyce inżynierskiej. 
8. Porównanie opracowanych strategii syntezy ze znanymi algorytmami syntezy, zarówno 

komercyjnymi, jak i akademickimi. 
W kolejnych trzech rozdziałach rozprawy przedstawiono opracowane metody 

dekompozycji i odwzorowania technologicznego, ukierunkowane na struktury FPGA. W 

rozdziale 7 przedstawiono wyniki eksperymentów wykonanych przy użyciu autorskiego 

oprogramowania, potwierdzające słuszność zaproponowanej tezy. Całość kończy 

podsumowanie, zawierające końcowe wnioski oraz kierunki dalszych prac.  
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4. DEKOMPOZYCJA W GRAFACH WIELOKORZENIOWYCH 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono zagadnienia dekompozycji złożonej funkcji 

opisanych grafem jednokorzeniowym oraz wielokorzeniowym. Zaproponowano nową postać 

grafu SMTBDD (ang. Shared Multi Terminal Binary Decision Diagram), która jest szczególnie 

wygodna w procesie wykonywania wielokrotnych cięć diagramów. Dla tego typu cięć 

opracowano sposób wyznaczenia liczby funkcji wiążących. 

 

4.1. Dekompozycje złożone funkcji opisanych diagramem  ROBDD 

 

Wyróżnia się dwa podstawowe modele złożonej dekompozycji szeregowej: 

dekompozycję iteracyjną oraz dekompozycję wielokrotną [Cur62, Kan12]. Poszukiwanie 

odpowiednich dekompozycji złożonych funkcji opisanych diagramem ROBDD, sprowadza się 

do poszukiwania odpowiednich cięć diagramu. 

 

4.1.1. Dekompozycja iteracyjna funkcji opisanych diagramem  ROBDD 

 

Dekompozycja iteracyjna jest dekompozycją szeregową złożoną, uzyskiwaną poprzez 

q - krotne wykonanie prostej dekompozycji szeregowej. Istotą tej dekompozycji jest 

iteracyjne dokonywanie podziału zbioru związanego [Kan00, Kan04]. Każdy kolejny podział 

powoduje zmniejszenie liczby elementów zbioru związanego na skutek realizacji prostej 

dekompozycji szeregowej. Proces ten jest realizowany tak długo, aż liczba elementów zbioru 

związanego będzie mniejsza lub równa liczbie wejść pojedynczego bloku LUT. Idea 

dekompozycji iteracyjnej przedstawiona jest na rysunku 4.1. 
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Rys.4.1 Dekompozycja iteracyjna 
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W wyniku dekompozycji iteracyjnej, otrzymuje się strukturę o dużej liczbie warstw 

logicznych. Jeżeli, w celu zapewnienie realizowalności funkcji, której argumenty zawarte są w 

zbiorze związanym należy wykonać dekompozycję szeregową q – krotnie, to uzyskuje się 

strukturę o q+1 warstwach logicznych. Dekompozycja iteracyjna nie jest zatem zbyt 

efektywna pod względem szybkości działania uzyskanej struktury.  

Dekompozycja iteracyjna wymaga zachowania pewnych ograniczeń dotyczących 

uporządkowania zmiennych w ROBDD (lub MTBDD). Konieczne jest, aby wierzchołki, które 

reprezentują funkcje wiążące g  (powstałe w poprzednim cyklu) znalazły się w górnej części 

diagramu, nad linią cięcia. 

 

Przykład 6 

 

Rozważmy funkcję opisaną przez BDD (Rys. 4.2a) i cięcie diagramu pomiędzy 

wierzchołkami skojarzonymi ze zmiennymi x2 oraz x3. Krawędzie z górnej części diagramu 

4.2a (4.2b) wskazują dwa wierzchołki odcięte, zatem do ich rozróżnienia wystarczy jedna 

funkcja wiążąca. Na rysunku 4.2c pokazano pierwotny diagram z rysunku 4.2a, w którym 

zastąpiono odciętą część diagramu pojedynczym wierzchołkiem, który odpowiada funkcji 

wiążącej g0. Krawędzie wychodzące z wierzchołka g0 utworzono tak, aby było to zgodne z 

kodami liści z rysunku 4.2b. Funkcję odpowiadającą diagramowi z rysunku 4.2c również 

poddano dekompozycji, czego efektem jest kolejne cięcie. Należy zauważyć, że wierzchołek 

g0 powstały w poprzednim cyklu dekompozycji znajduje się nad "nową" linią cięcia, zatem 

zmienna g0 zostanie włączona do zbioru związanego. Po cięcia grafu jak na rysunku 4.2c 

można wyróżnić 3 wierzchołki odcięte (x3, x4, x5) znajdujące się poniżej linii cięcia. Oznacza 

to, że istnieje konieczność utworzenia dwóch funkcji wiążących g1 oraz g2. Widać, że liście z 

diagramu na rysunku 4.2d są 2-bitowe, co oznacza, że powstały diagram jest diagramem 

MTBDD. Po przypisaniu odpowiednich wartości do krawędzi wychodzących z wierzchołków 

g1 oraz g2 (zgodnie z wartościami wektora wyjściowego z rysunku 4.2d) można utworzyć 

diagram po dekompozycji opisujący blok wolny (Rys. 4.2e). Wynikiem cięcia diagramów  

(dekompozycji iteracyjnej) jest struktura przedstawiona na Rys. 4.2f. 

 

4.1.2. Dekompozycja wielokrotna funkcji opisanych diagramem ROBDD 

 

Dekompozycję wielokrotną można zaliczyć do grupy dekompozycji szeregowych 

złożonych. Podobnie jak dekompozycja iteracyjna, jest ona uzyskiwana poprzez cykliczne 

wykonywanie dekompozycji szeregowej [Kan00, Kan04]. Jednak, w odróżnieniu od 

dekompozycji iteracyjnej, dekompozycja wielokrotna sprowadza się do sekwencyjnego 

podziału zbioru wolnego. Dla q – krotnej dekompozycji szeregowej, uzyskuje się q bloków 

związanych. Proces podziału jest wykonywany tak długo, aż liczebność zbioru wolnego 

będzie na tyle niewielka, że możliwa stanie się realizacja bloku wolnego. Ideę jednego kroku 

dekompozycji wielokrotnej przedstawia rysunek 4.3. 
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Rys.4.2  Dekompozycja iteracyjna; a) pierwsze cięcie diagramu, b) część odcięta wraz z 

zakodowanymi węzłami odciętymi (po pierwszym cięciu), c) drugie cięcie diagramu, d) część 

odcięta wraz z zakodowanymi węzłami odciętymi (po drugim cięciu), e) graf po dekompozycji 

iteracyjnej, f) struktura odpowiadająca dekompozycji iteracyjnej 
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Rys. 4.3 Dekompozycja wielokrotna  

 

Jak widać na rysunku 4.3, dekompozycja wielokrotna posiada istotną zaletę w stosunku 

do dekompozycji iteracyjnej, gdyż nie prowadzi do nadmiernej ekspansji liczby warstw 

logicznych. Na skutek dokonywania wielokrotnego podziału zbioru wolnego uzyskuje się 

strukturę zawierającą tylko 2 warstwy logiczne.  

W przypadku opisu funkcji za pomocą binarnych diagramów decyzyjnych, 

dekompozycję wielokrotną można zrealizować na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest 

podejście klasyczne, w którym jest konieczna zmiana uporządkowania zmiennych. Drugim 

sposobem jest metoda równoczesnego wielokrotnego cięcia, w której unika się problemu 

zmiany uporządkowania zmiennych. 

 

4.1.2.1. Dekompozycja wielokrotna – podejście klasyczne 

 

Klasyczne podejście do dekompozycji wielokrotnej jest bardzo podobne do 

dekompozycji iteracyjnej. Główna różnica polega na tym, że po każdym cięciu diagramu i 

zastąpieniu jego górnej części wierzchołkami g, należy dokonać zmiany uporządkowania 

zmiennych w taki sposób, aby wszystkie wierzchołki skojarzone z funkcjami wiążącymi 

znalazły się pod nową linią cięcia. 

 

Przykład 7 

 

Diagram z rysunku 4.4a poddano cięciu (podobnie jak w przykładzie 6). 
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Rys. 4.4 Dekompozycja wielokrotna – metoda klasyczna; a) pierwsze cięcie diagramu, 

b) część odcięta wraz z zakodowanymi wierzchołkami odciętymi, c)e) diagram z 

wierzchołkiem g zastępującym część odciętą (diagram „e” - inne uporządkowanie 

zmiennych), d) górna część odcięta znajdująca się nad linią cięcia z diagramu „e”, f) diagram 

po dekompozycji wielokrotnej, g) struktura odpowiadająca dekompozycji wielokrotnej dla 

metody klasycznej 

 

Na rysunku 4.4 trzy pierwsze diagramy (Rys.4.4a, 4.4b, 4.4c) są dokładnie takie same 

jak dla dekompozycji iteracyjnej (Rys. 4.3), gdyż pierwszy etap cięcia diagramu jest dokładnie 

taki sam dla obu dekompozycji. W kolejnym kroku, w odróżnieniu od dekompozycji 

iteracyjnej, wykonywana jest zmiana uporządkowania zmiennych tak, aby wierzchołki 

skojarzone z funkcjami wiążącymi trafiły do dolnej części diagramu (Rys. 4.4e), po czym 

wykonywane jest kolejne cięcie (diagram z rysunku 4.4e). Górna część, pokazana na rysunku 

4.4d, zostaje zastąpiona przez wierzchołki skojarzone z kolejnymi funkcjami wiążącymi (4.4f). 
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Diagram 4.4f zawiera wszystkie wierzchołki g, które były tworzone w poprzednich krokach. 

Oznacza to, że graf ten opisuje blok wolny będący wynikiem dekompozycji wielokrotnej. 

Uzyskaną strukturę przedstawiono na rysunku 4.4g. 

 

4.1.2.2. Dekompozycja wielokrotna – metoda wielokrotnego cięcia 

 

Alternatywną metodą poszukiwania dekompozycji wielokrotnej jest metoda 

wielokrotnego cięcia. Podstawowa metoda wielokrotnego cięcia diagramów ROBDD jest 

przedstawiona w pracach [BeMa03,  Kan12, Opa08]. Istota tego pomysłu, polegająca na 

wprowadzeniu większej liczby cięć diagramu, zobrazowana jest w przykładzie 8. 

 

Przykład 8 

 

Funkcja logiczna reprezentowana przez diagram przedstawiony na rysunku 4.5a została 

poddana dekompozycji wielokrotnej realizowanej metodą wielokrotnego cięcia (dwie linie 

cięcia). 

 
Rys. 4.5 Dekompozycja wielokrotna – metoda wielokrotnego cięcia; a) diagram opisujący 

funkcję poddaną dekompozycji, b) fragment diagramu odcięty przez górną linie cięcia, c) 

wielokorzeniowy (korzenie to wierzchołki koloru czerwonego i zielonego) diagram 

odpowiadający fragmentowi pierwotnego diagramu znajdującemu się pomiędzy liniami 

cięcia, d) diagram opisujący blok wolny, e) realizacja układowa  
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Fragment diagramu odcięty przez górną linię cięcia stanowi graf jednokorzeniowy 

opisujący jedną z funkcji wiążących (Rys.4.5b). Na rysunku 4.5c widać fragment diagramu 

znajdujący się pomiędzy liniami cięcia (Rys 4.5a). Fragment ten, jest grafem 

dwukorzeniowym, w którym odpowiednie korzenie są wierzchołkami odciętymi dla górnego 

cięcia (kolor czerwony i zielony). W tym przypadku diagram 4.5c można rozpatrywać, jako 

dwa niezależne grafy opisujące funkcje g1 i g2. Zatem blok wolny będzie realizował funkcję 

opisaną grafem przedstawionym na rysunku 4.5d. Rezultat dekompozycji przedstawiono na 

rysunku 4.5e. Warto zauważyć, że realizacje układowe uzyskane zarówno dla metody 

klasycznej, jak i wielokrotnego cięcia są takie same. Grafy skojarzone z blokiem wolnym 

opisują tą samą funkcję.  

 

4.2. Grafy wielokorzeniowe SMTBDD 

 

W celu bliższego wyjaśnienia idei dekompozycji wielokrotnej realizowanej metodą 

wielokrotnego cięcia, konieczne staje się wprowadzenie podstawowych pojęć.  

 

Def.1 

 

Diagramem SMTBDD (Shared Multi Terminal Binary Decision Diagrams) nazywamy 

binarny diagram decyzyjny zawierający n - korzeni oraz p m-bitowych liści (p≤2m).  

 

Przykładowym diagramem SMTBDD jest fragment grafu MTBDD znajdujący się 

pomiędzy poziomymi liniami cięcia (linia górna – znajdująca się bliżej korzenia i linia dolna – 

bliżej liści). Najprostszy diagram SMTBDD o dwóch liściach skojarzonych z wartościami 0 i 1 

jest diagramem SBDD.  

 

Def. 2 

 

Zbiorem zmiennych diagramu (SMTBDD, ROBDD lub MTBDD) oznaczanym symbolem E 

nazywamy zbiór zmiennych skojarzonych z jego wierzchołkami. 

 

Def.3 

 

Wycinkiem diagramu MTBDD (ROBDD) nazywamy diagram wydzielony przez sąsiednie 

linie cięcia lub jedną linię cięcia dla fragmentu zawierającego korzeń. 

 

Wycinkami diagramu MTBDD (ROBDD) mogą być różne postacie diagramów BDD, a w 

szczególności SMTBDD. Liczba korzeni diagramu SMTBDD jest równa liczbie wierzchołków 

odciętych należących do rozpatrywanego wycinka, wskazywanych przez krawędzie 

dochodzące z części powyżej linii cięcia. Diagram SMTBDD można rozłożyć na n diagramów 
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MTBDD o identycznych liściach. Ideę „rozszczepienie” diagramu SMTBDD na dwa diagramy 

MTBDD symbolicznie przedstawiono na rysunku 4.6. 

 

 

 

Rys.4.6 SMTBDD jako symboliczne złożenie MTBDD 
 

Diagram MTBDD jest diagramem jednokorzeniowym. W wyniku wielokrotnego cięcia 

diagramu MTBDD uzyskuje się diagram MTBDD oraz kilka (co najmniej 1) diagramów 

SMTBDD.  

W celu zobrazowania wprowadzonych pojęć warto posłużyć się prostym przykładem. 

Rysunek 4.7 przedstawia diagram ROBDD, dla którego zbiór zmiennych diagramu E={x0, 

x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8}. Dokonano cięcia diagramu z użyciem trzech linii cięcia. W wyniku 

cięcia powstały trzy wycinki diagramu. Wycinek 0 zawiera korzeń ROBDD i został wydzielony 

z wykorzystaniem tylko jednej linii cięcia. Wycięty fragment (kolor czerwony) zawiera tylko 

jeden korzeń, ale trzy liście, do rozróżnienia których konieczne jest użycie dwóch bitów. 

Wycinek 0 stanowi zatem diagram MTBDD (SMTBDD z pojedynczym korzeniem), dla którego 

zbiór zmiennych diagramu E0={x0, x1, x2}. Wycinek 1 tworzy część diagramu pomiędzy 

dwoma liniami cięcia. Diagram ten (kolor zielony) ma 3 korzenie (węzły odcięte wskazane 

przez diagram z wycinka 0) oraz 3 liście, do rozróżnienia których potrzebne są 2 bity. 

Wycinek 1 jest diagramem SMTBDD, który zawiera wierzchołki należące do zbioru E1={x3, x4, 

x5}. Wycinek 2 obejmuje część ROBDD pomiędzy kolejnymi 2 liniami cięcia. Diagram 

skojarzony z tym wycinkiem zawiera 3 korzenie oraz tylko 2 liście, zatem jest to diagram 

SBDD (SMTBDD o jednobitowych liściach), którego wierzchołki skojarzone są ze zbiorem 

zmiennych E2={x6, x7, x8}.  

W wyniku wielokrotnego cięcia diagramu ROBDD, przedstawionego na rysunku 4.7 

uzyskano trzy diagramy SMTBDD, przy czym dwa z nich to szczególne przypadki tego 

diagramu, tzn. diagram SMTBDD zawierający tylko jeden korzeń (MTBDD) oraz diagram 

SMTBDD mający jednobitowe liście (SBDD). 
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Rys.4.7 Idea uzyskiwania SMTBDD z ROBDD 
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4.3. Problem określania liczby funkcji wiążących z wykorzystaniem diagramów SMTBDD 

 

Poszukiwania odpowiedniej dekompozycji wymaga określenia liczby funkcji wiążących 

dla każdego wycinka diagramu (SMTBDD). 

 

Def. 4 

 

Tablicą korzeniową diagramu SMTBDD nazywamy dwuwymiarową tablicę, której 

kolumny są skojarzone z odpowiednimi kombinacjami zmiennych należących do zbioru 

zmiennych E diagramu SMTBDD, natomiast wiersze - odpowiadają korzeniom diagramu 

SMTBDD. Komórki tablicy korzeniowej skojarzone są z węzłami odciętymi przez „dolną” linię 

cięcia analizowanego wycinka. 

 

Def. 5 

 

Złożonością kolumnową tablicy korzeniowej oznaczaną jako υ, nazywamy liczbę 

różnych wzorców kolumn tablicy korzeniowej skojarzonej z diagramem SMTBDD. 

 

Def. 6 

 

Wektorem węzłów odciętych nazywamy wiersz tablicy korzeniowej, skojarzonej z 

jednym korzeniem SMTBDD lub korzeniem MTBDD. 

 

Każdy diagram SMTBDD może być opisany za pomocą tablicy korzeniowej. Kolumny 

tablicy korzeniowej są skojarzone ze ścieżkami SMTBDD. W diagramie SMTBDD wybierając 

korzeń i analizując określoną ścieżkę "dociera się" do odpowiedniego liścia, który jest 

skojarzony z odpowiednim węzłem odciętym. Analogicznie w tablicy korzeniowej wybierając 

odpowiedni wiersz (skojarzony z korzeniem) oraz kolumnę (odpowiadającą ścieżce) 

jednoznacznie określa się komórkę, której zawartość jest skojarzona z liściem diagramu 

SMTBDD. Zawartość odpowiednich kolumn tworzy wzorce, które mogą się powtarzać. 

Złożoność kolumnowa jest więc liczbą różnych wzorców kolumn tablicy korzeniowej. Ideę 

określania złożoności kolumnowej oddaje rysunek 4.8. 

Zaproponowana nowa forma diagramu (SMTBDD) stanowi "wielokorzeniowe" 

uogólnienie diagramów ROBDD (MTBDD). Dla diagramów zawierających tylko jeden korzeń, 

tablica korzeniowa upraszcza się do jednego wiersza (wektora węzłów odciętych), zatem 

złożoność kolumnowa takiej tablicy jest równa liczbę różnych węzłów odciętych zawartych w 

tym wektorze. Koncepcja tworzenia wektora węzłów odciętych została zaproponowana w 

pracy [Opa08]. 
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Rys. 4.8 Diagram SMTBDD wraz z tablicą korzeniową – określenie złożoności kolumnowej. 

 

Na rysunku 4.9 przedstawiono ideę określania złożoności kolumnowej (liczby węzłów 

odciętych) dla ROBDD. 

 

3=υ

 

Rys. 4.9 Diagram ROBDD wraz z wektorem węzłów odciętych – określanie złożoności 

kolumnowej 

 

 

 



39 
 

Do określenia złożoności kolumnowej można posłużyć się następującym algorytmem.  

 

Algorytm 4.1 (tworzenia tablicy korzeniowej i wyznaczanie złożoności kolumnowej) 

1. Generacja wektora węzłów odciętych dla każdego korzenia, poprzez analizę ścieżek 

2. Wstawienie wektora węzłów odciętych do tablicy korzeniowej w wierszu 

skojarzonym z odpowiednim korzeniem  

3. Wyznaczenie liczby różnych wzorców kolumn w tablicy korzeniowej 

 

Liczba funkcji wiążących jest ściśle uzależniona od liczby wzorców kolumnowych lub od liczby 

różnych węzłów odciętych dla MTBDD (ROBDD). 

 

 

4.4. Dekompozycja wielokrotna z wykorzystaniem diagramów SMTBDD 

 

Diagramy SMTBDD powstają w wyniku wielokrotnego cięcia innych diagramów, np. 

ROBDD, czy też MTBDD. Oznacza to, że można wykorzystać je podczas dekompozycji 

wielokrotnej realizowanej metodą wielokrotnego cięcia. Jednym z głównych problemów 

dekompozycji jest oszacowanie liczby funkcji wiążących. W przypadku diagramu SMTBDD 

liczba funkcji wiążących może być określona na podstawie złożoności kolumnowej tablicy 

korzeniowej, natomiast dla diagramów jednokorzeniowych na podstawie liczby węzłów 

odciętych. Wykorzystanie diagramu SMTBDD w procesie dekompozycji najlepiej zobrazuje 

przykład 9. 

 

Przykład 9 

 

Diagram MTBDD opisujący zespół funkcji przedstawiono na rysunku 4.10. Diagram ten 

podzielono na trzy wycinki. 

W przypadku wycinka 0 pojedyncza linia cięcia odcina fragment diagramu, który 

„wskazuje” 3 wierzchołki odcięte (zaznaczone kolorem czerwonym). W wyniku tego cięcia 

powstał wycinek przedstawiony na rysunku 4.11a. 
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Rys.4.10 Diagram MTBDD opisujący zespół funkcji z przyjętymi liniami cięcia 
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Rys.4.11 Wycinek 0; a) odcięty fragment diagramu, b) jednowymiarowa tablica korzeniowa 

wraz fragmentem uzyskanym po dekompozycji 

 

Wycinek 0 jest jednokorzeniowym diagramem MTBDD. W celu określenia liczby funkcji 

g, należy utworzyć wektor węzłów odciętych i określić liczbę różnych symboli w nim 

zawartych. Na rysunku 4.11b przedstawiono wektor węzłów odciętych, który zawiera 3 różne 

symbole skojarzone z węzłami (i, j, k). Do rozróżnienia 3 węzłów konieczne jest użycie 2 

bitów, co prowadzi do dekompozycji, w której uzyskuje się dwie funkcje wiążące. Po 

przypisaniu kodów poszczególnym węzłom odciętym, powstaje zredukowana postać wycinka 

0, zawierająca wierzchołki odpowiadające funkcjom g, co pokazano na rysunku 4.11b. 

Po modyfikacji wycinka 0, należy przejść do analizy wycinka 1. Analizę należy rozpocząć 

od określenia liczby jego korzeni. W rozpatrywanym przypadku występują tylko 2 korzenie, 

oznaczone jako i oraz j (Rys.4.10), gdyż wierzchołek k, będący wierzchołkiem odciętym 

wycinka 0, nie należy do zbioru E1. 

Ponieważ diagram SMTBDD (wycinek 1) zawiera dwa korzenie, można go rozbić na dwa 

diagramy MTBDD, co symbolicznie pokazano na rysunku 4.12a. Następnie zgodnie z 

algorytmem 4.1 tworzona jest tablica korzeniowa. Poszczególne wiersze tablicy odpowiadają 

korzeniom wycinka 1. W rezultacie powstaje tablica korzeniowa przedstawiona na rysunku 

4.12b (tablica ma 2 wiersze, ponieważ SMTBDD ma dwa korzenie). Ostatnim punktem 

algorytmu 4.1 jest określanie złożoności kolumnowej tablicy korzeniowej. W tablicy z 

rysunku 4.12b jest 5 wzorców kolumnowych (A - E), zatem konieczne do ich rozróżnienia jest 

wykorzystanie 3 bitów, co oznacza, że istnieje konieczność wprowadzenia wierzchołków 

reprezentujących aż 3 funkcje wiążące. Ponieważ zbiór zmiennych E1 zawiera również trzy 

elementy, nie warto przekształcać wycinka 1 wprowadzając wierzchołki skojarzone z 

funkcjami wiążącymi.  
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Rys.4.12 Wycinek 1; a) diagram SMTBDD wraz z rozbiciem na dwa diagramy MTBDD, 

b) tablica korzeniowa  
 

Analizę wycinka 2 należy rozpocząć od określenia liczby jego korzeni. W wycinku 2 

znajdują się wierzchołki odcięte wskazane przez krawędzie pochodzące zarówno z wycinka 0 

(wierzchołek k), jak i z wycinka 1 (wierzchołki m, l, k). Wierzchołek k jest wspólnym 

wierzchołkiem odciętym dla dwóch wycinków, zatem diagram SMTBDD dla wycinka 2 ma 3 

korzenie (m, l, k). Diagram SMTBDD (wycinek 2) stanowi złożenie 3 diagramów MTBDD (Rys. 

4.13). 
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Rys.4.13 Diagram SMTBDD (wycinek 2) jako złożenie 3 diagramów MTBDD. 

 

Analogicznie jak dla wycinka 1 można rozszczepić diagram SMTBDD na kilka diagramów 

MTBDD i następnie zgodnie z algorytmem określania złożoności kolumnowej stworzyć 

tablicę korzeniową i wyznaczyć złożoność kolumnową. Na rysunku 4.14 pokazano tablicę 

korzeniową skojarzoną z wycinkiem 2. 

 

 

Rys. 4.14 Tablica korzeniowa dla wycinka 2 
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Tablica korzeniowa (Rys.4.14) zawiera 4 wzorce kolumnowe (A - D), które można 

rozróżnić za pomocą dwóch bitów (dwie funkcje wiążące). W celu zastąpienia diagramu 

SMTBDD (wycinek 2), diagramem zawierającym węzły g, należy utworzyć diagram MTBDD, w 

którym liście są skojarzone z odpowiednimi wzorcami, co pokazano na rysunku 4.15. 

 

 
Rys.4.15 Diagram MTBDD określający wzorzec na podstawie zmiennej x z wycinka 2 oraz 

diagram określający wzorzec na podstawie funkcji g. 

 

Przypisując odpowiednie kody liściom skojarzonym z odpowiednimi wzorcami kolumn 

w tablicy korzeniowej, można na ich podstawie utworzyć diagram, w którym wierzchołki 

skojarzone są z funkcjami wiążącymi utworzonymi na podstawie przypisanych kodów 

(diagram po prawej stronie rysunku 4.15). Ponieważ wzorce odpowiadają określonej 

kombinacji węzłów odciętych, możliwe jest symboliczne rozszczepienie diagramu z rysunku 

4.15 (po prawej) na 3 diagramy o odpowiednich korzeniach, co pokazano na rysunku 4.16. 

 
 

Rys. 4.16 Diagramy MTBDD skojarzone z odpowiednimi korzeniami wycinka 2 
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W celu wstawienia odpowiedniego diagramu w miejsce wycinka 2 należy 3 diagramy 

MTBDD z rysunku 4.16 scalić w jeden trójkorzeniowy diagram SMTBDD, co pokazano na 

rysunku 4.17. 

 
 

Rys.4.17 Diagram SMTBDD (wycinek 2) po wprowadzeniu wierzchołków g  

 

Ostateczną postać diagramu po przekształceniach przedstawiono na rysunku 4.18. 

 
Rys.4.18 Diagram MTBDD opisujący zespół funkcji uzyskany po dekompozycji wielokrotnej 

metodą wielokrotnego cięcia  
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Całą procedurę dekompozycji należy prowadzić dalej do mementu, gdy otrzymany blok 

wolny jest realizowalny w bloku typu LUT o zadanej liczbie wejść. W wyniku dekompozycji 

wielokrotnej rozpatrywanej funkcji, realizowanej metodą wielokrotnego cięcia, uzyskano 

strukturę przedstawioną na rysunku 4.19.  

 
Rys.4.19 Pierwsza warstwa logiczna (kolor czarny) oraz blok wolny (do dekompozycji – kolor 

czerwony) 

 

Przeprowadzenie procedury wielokrotnego cięcia każdorazowo powoduje utworzenie 

kolejnej warstwy logicznej.  

 

Dekompozycja wielokrotna realizowana metodą wielokrotnego cięcia, dla danego 

uporządkowania zmiennych, może być realizowana zgodnie z algorytmem 4.2. 

 

Algorytm 4.2 (Dekompozycja wielokrotna metodą wielokrotnego cięcia) 

 

1. Wybór uporządkowania zmiennych 

2. Wybór linii cięć z uwzględnieniem liczby wejść dostępnych bloków LUT 

3. Określenie liczby korzeni dla każdego wycinka  

4. Analiza wycinków w celu zredukowania liczby zmiennych (poziomów diagramu) 

zaczynając od wycinka 0, a kończąc na wycinku najbliżej liści  

•  Określenie korzeni w danym wycinku  

•  Wyznaczenie złożoności kolumnowej tablicy korzeniowej dla analizowanego wycinka  

•  Jeżeli złożoność kolumnowa υ jest taka że, lg2υ<card(E), gdzie card(E) oznacza 

liczbę zmiennych w analizowanym diagramie SMTBDD, to należy zmodyfikować 

SMTBDD wprowadzając węzły g. W przeciwnym przypadku należy przejść do 

kolejnego wycinka. 

Kroki te są cyklicznie powtarzane, aż zredukowany diagram MTBDD będzie miał nie więcej 

niż k zmiennych (zapewnienie realizowalności bloku wolnego).  
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5. DOPASOWANIE TECHNOLOGICZNE DO UKŁADÓW FPGA 

 

Rozdział ten poświęcony jest problemowi dopasowania (odwzorowania) układu 

kombinacyjnego do zasobów logicznych zawartych wewnątrz struktury FPGA. Problem 

dopasowania technologicznego jest nierozerwalnie związany z dekompozycją funkcji, gdyż 

już na tym etapie syntezy można uzyskać taki podział argumentów dekomponowanej funkcji, 

który zapewni możliwie jak najlepsze dopasowanie do zasobów logicznych struktury. W celu 

zapewnienia możliwie dobrego dopasowania technologicznego konieczne jest uwzględnienie 

w procesie dekompozycji specyficznych właściwości konkretnych struktur FPGA takich jak: 

liczba wejść bloków LUT, możliwości konfiguracji dostępnych bloków logicznych. 

 

5.1. Bloki logiczne w strukturach FPGA 

 

Układy FPGA są zbudowane w oparciu konfigurowalne bloki logiczne. Bloki te mogą 

realizować dowolną funkcję logiczną o ograniczonej (zwykle niewielkiej) liczbie argumentów. 

Podstawowym elementem bloków logicznych jest blok kombinacyjny, który zrealizowany 

jest z wykorzystaniem multiplekserów (MB - ang. Multiplexor-based FPGA) lub pamięci 

Look – up Table (LUT-based FPGA) [MuNi90]. Strukturę przykładowego bloku logicznego 

wykorzystującego multipleksery przedstawiono na rysunku 5.1.  

 

Rys. 5.1  Blok kombinacyjny wykorzystujący multipleksery 

Obecnie prawie wszystkie układy FPGA są wyposażone w bloki typu LUT. Do wyjść 

bloków typu LUT dołączone są za pośrednictwem multiplekserów elementy pamięci 

(przerzutniki D), co pozwala na realizację łańcuchów przeniesień. Konfigurowalne bloki 

logiczne mają niewielką liczbę wejść – jest to rezultat kompromisu pomiędzy szybkością 

działania, a zajętością powierzchni krzemu. Jak pokazano w pracy [Bro96] najmniejszą 

powierzchnię zajmują bloki, których liczba wejść (najczęściej oznaczana jako k) jest z 

przedziału od 3 do 6. Zależność zajmowanej powierzchni krzemu od liczby wejść bloku typu 

LUT przedstawia rysunek 5.2. 
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Rys. 5.2  Zależność zajmowanej powierzchni krzemu w funkcji liczby wejść bloku LUT [Bro96] 

Na rysunku 5.3 przedstawiono opóźnienia wprowadzane przez bloki typu LUT o 

określonej liczbie wejść. Widać, że najgorsze pod tym względem są bloki LUT, które mają 

mniej niż 4 wejścia.  Na wykresie z rysunku 5.3 można zauważyć, że zwiększanie liczby wejść 

powyżej 7 wejść, nie powoduje skrócenia czasu opóźnień. 

 

Rys. 5.3 Zależność czasu propagacji sygnału w funkcji liczby wejść bloku LUT [Bro96] 

W pracy [Bro96] wysunięto wniosek, że najlepsze pod względem zajętej powierzchni są 

bloki 4 wejściowe, natomiast pod względem właściwości dynamicznych - bloki 5 wejściowe. 

W ogólnym przypadku zachodzi zależność, że dla k – wejściowych bloków typu LUT, liczba 

komórek pamięci typu SRAM musi wynosić 2k. Problem optymalizacji liczby wejść bloku LUT 

pod względem powierzchni został opisany w pracy [AnWa12].  
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5.2. Konfigurowalność bloków logicznych  

Większość układów FPGA umożliwia, w ograniczonym zakresie, konfigurowanie bloku 

tablicowego typu LUT, a w szczególności liczby jego wejść. W starszych konstrukcjach, jak np. 

układ XC3000 można było utworzyć albo pojedynczy 5-wejściowy blok typu LUT, albo dwa 4-

 wejściowe bloki, które miały współdzielone wejścia. Dopiero w układach serii „Spartan” 

można uzyskiwać dwa niezależne 4-wejściowe bloki LUT. Można więc utworzyć blok o 5 

wejściach i 1 wyjściu (LUT5/1) lub 4 wejściach i 2 wyjściach (LUT4/2). Struktura bloku 

logicznego umożliwiającego konfigurowanie liczby wejść została przedstawiona na rysunku 

5.4 [MaCh11, Vir13, Alt12]. 

 

Rys. 5.4 Schemat najprostszej komórki logicznej posiadającej zdolność wyboru liczby wejść 

(4/5) 

Aby skonfigurować układ (Rys.5.4) jako 5 wejściowy, należy skorzystać z multipleksera 

znajdującego się pomiędzy „torami” G i F. Wówczas sygnał sterujący multiplekserem BX 

należy potraktować jako 5 wejście, które przełącza odpowiednie „składowe” tworzone w 

blokach LUT. W takiej konfiguracji wyjściem z całego bloku jest wyjście F5.  

Konfiguracyjne bloki logiczne są w dalszym ciągu rozwijane. Opis i możliwości nowych 

konstrukcji są tematem wielu prac naukowych [AnWa12, GaCh05, MaCh11, RoZa09]. Wśród 

głównych producentów takich jak Altera, Xilinx, czy Lattice widać wyraźną tendencję 

tworzenia bloków charakteryzujących się coraz większą elastycznością. Elastyczność ta, 

wpływa na możliwość coraz lepszego dopasowania bloków do konkretnych aplikacji, np. 

realizacji operacji arytmetycznych. Obecnie coraz częściej spotykane są bloki, które zawierają 

po 7 wejść lub więcej [Lat12]. W celu przedstawienia możliwości nowoczesnych bloków 

logicznych, zostaną omówione konfigurowalne bloki logiczne (oznaczane przez producenta 

jak LAB) zastosowane w popularnej serii układów FPGA Stratix V firmy Altera.  
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Bloki ALM (ang. Adaptive Logic Module) mogą być skonfigurowane na 6 różnych 

sposobów, co przedstawia rysunek 5.5. 

 

Rys.5.5 Konfiguracje bloku ALM  [Alt12] 

 

Oprócz konfiguracji, w których do układów tablicowych LUT dołączone są odrębne 

wejścia, istnieją konfiguracje, w których część wejść jest współdzielona. Na rysunku 5.5b 

pokazano przypadek, w którym 2 wejścia są dołączone do dwóch bloków typu LUT. 

Analogiczne przypadki występują na rysunku 5.5e i 5.5f. Oznacza to, że istnieje możliwość 

zwiększenia liczby wejść bloku ALM, ale jest to obarczone koniecznością współdzielenia 

niektórych wejść. Dla konfiguracji na rysunku 5.5f występuje aż 8 wejść, ale 4 wejścia muszą 

być wspólne dla 2 bloków typu LUT. 

Bloki ALM w układzie Stratix V mogą pracować w 4 trybach: 

• tryb normalny (ang. Normal Mode), 

• tryb rozszerzony (ang. Extended Mode), 

• tryb arytmetyczny (ang. Arithmetic Mode), 

• tryb arytmetyczny współdzielony (ang Shared Arithmetic Mode) [Alt12].  

Uproszczone schematy konfiguracji bloków ALM dla poszczególnych trybów pracy 

przedstawia rysunek 5.6. 
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Rys.5.6 Uproszczone schematy bloków ALM dla poszczególnych trybów pracy;  

a) normalnego,  b) rozszerzonego, c) arytmetycznego, d) arytmetycznego 

współdzielonego  

 

Na rysunku 5.6a przedstawiono schemat bloku ALM dla trybu normalnego, w którym 

występuje 6-wejściowy blok typu LUT. Zdaniem producenta do realizacji operacji „if – else” 

w językach HDL lepiej nadaje się tryb rozszerzony z 7 wejściami (Rys.5.6b) [Alt12]. Tryb 

arytmetyczny charakteryzuje się dołączeniem do wyjść bloku LUT pełnych sumatorów, do 

których dołączone są sygnały przeniesień (Rys.5.6c). W trybie pracy arytmetycznym 

współdzielonym (Rys.5.6d) istnieje możliwość tworzenia łańcuchów arytmetycznych, 
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potrzebnych do implementacji struktur kaskadowych występujących w wielobitowych 

sumatorach [Alte12].  

Jak widać na przykładzie bloków ALM w układach Stratix V, nowoczesne bloki logiczne 

dzięki możliwości różnorodnej konfiguracji można dopasować się do projektu użytkownika. 

Dzięki temu uzyskiwane implementacje mogą być „szybsze” i bardziej efektywne pod 

względem zajętości powierzchni, niż starsze implementacje, realizowane na bardziej 

„sztywnych” blokach logicznych. 

 

5.3. Dopasowanie technologiczne do układów tablicowych typu LUT z wykorzystaniem 

diagramów SMTBDD 

Głównym problemem dopasowania technologicznego na etapie prowadzenia 

dekompozycji układu kombinacyjnego jest określenie liczby wejść bloku tablicowego LUT. 

Liczba wejść bloku LUT jest powiązana z poziomami, na których dokonywane jest cięcie 

diagramu BDD. Ponieważ większość nowoczesnych struktur FPGA pozwala na dobór (w 

niewielkim zakresie) liczby wejść bloku tablicowego typu LUT, poziomy na których 

prowadzone są cięcia diagramu BDD powinny być dopasowane do zastosowanych 

konfiguracji. Dobór odpowiednich poziomów cięcia pozwala na wpasowanie dzielonego 

układu kombinacyjnego do bloków typu LUT, specyficznych dla konkretnych układów FPGA.  

Jak pokazano w pracy [Opa08] uwzględnienie specyficznych właściwości bloków LUT 

(liczba wejść) na etapie dekompozycji, może w sposób znaczący poprawić jakość 

uzyskiwanych struktur pod względem zajętości zasobów logicznych i właściwości 

dynamicznych. W pracy tej przedstawiono ideę przeprowadzania dekompozycji z 

wykorzystaniem diagramów ROBDD oraz MTBDD realizowanej za pomocą jednej linii cięcia. 

Istota dopasowania technologicznego w tym przypadku sprowadza się do umiejscowienia 

linii cięcia na poziomie (licząc od korzenia) równym liczbie wejść bloku LUT (Rys. 5.7). Liczba 

elementów zbioru związanego card(E0) powinna zatem być równa liczbie wejść bloku LUT. 

 

Rys.5.7 Istota dopasowania technologicznego dla dekompozycji realizowanej przy użyciu 

pojedynczego cięcia diagramu BDD  
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W ogólnym przypadku poszukuje się dekompozycji, która zapewni najlepsze 

dopasowanie do architektury układu. Konieczne staje się więc parametryczne szacowanie 

efektywności dopasowania w kolejnych krokach dekompozycji.  

Problem dopasowania technologicznego w przypadku dekompozycji realizowanej 

metodą wielokrotnego cięcia sprowadza się, do wyznaczenia „najlepszej odległości” 

pomiędzy sąsiednimi liniami cięcia. Odległości te, muszą być równe (w szczególnych 

przypadkach mogą być mniejsze) liczbie wejść bloków LUT (Rys.5.8). 

 

  

Rys.5.8 Istota dopasowania technologicznego dla dekompozycji realizowanej przy użyciu 

kilku linii cięcia (E0 … En- – poszczególne zbiory związane) 

Należy zatem odpowiednio dobrać liczbę zmiennych występujących w poszczególnych 

wycinkach diagramu. Ideę dopasowania technologicznego do bloków typu LUT układu 

dzielonego, z wykorzystaniem dekompozycji wielokrotnej realizowanej metodą 

wielokrotnego cięcia, przedstawia przykład 10.  

Przykład 10 

Rozważmy realizację funkcji f(x0,x1....x6) opisanej diagramem BDD przedstawionym na 

rysunku 5.9a na blokach logicznych LUT4/1.  

Ponieważ liczba zmiennych wchodzących w skład diagramu jest równa 7, to dla 

dekompozycji wielokrotnej realizowanej metodą wielokrotnego cięcia, linia cięcia może 

dokonać podziału diagramu na wycinek zawierający 3 zmienne i wycinek zawierający 4 

zmienne (linia cięcia czerwona) lub odwrotnie (linia cięcia niebieska). Z każdym wycinkiem 

diagramu będzie skojarzony odpowiedni blok LUT (lub więcej bloków z identycznymi 

sygnałami wejściowymi). Analizując pierwszy podział diagramu (czerwona linia cięcia) 
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uzyskuje się rozwiązanie przedstawione na rysunku 5.9b. Liczba węzłów odciętych jest równa 

2, zatem do ich rozróżnienia wystarczy pojedyncza funkcja wiążąca. Do realizacji funkcji 

skojarzonej z wycinkiem znajdującym się nad czerwoną linią cięcia wystarczy pojedynczy blok 

LUT 4/1. Tablica korzeniowa odpowiadająca wycinkowi pomiędzy czarną a czerwoną linią 

cięcia została przedstawiona na rysunku 5.9d. Po analizie złożoności kolumnowej tej tablicy 

widać, że konieczne jest wprowadzenie dwóch funkcji wiążących. Zatem do realizacji funkcji 

skojarzonej z tym wycinkiem należy wykorzystać dwa bloki LUT 4/1. Dla linii cięcia koloru 

czerwonego pierwsza warstwa logiczna musi się składać z 3 bloków typu LUT 4/1. Ponieważ 

sumaryczna liczba funkcji wiążących jest równa 3, istnieje możliwość zrealizowania bloku 

wolnego na pojedynczym bloku LUT 4/1.  

Zakładając podział diagramu niebieską linią cięcia (card(E0)=4 a card(E1)=3) uzyskuje 

się 3 wierzchołki odcięte (2 funkcje wiążące). Do realizacji funkcji skojarzonej z górnym 

wycinkiem potrzebne są 2 bloki LUT 4/1 (Rys.5.9c).  Tablica korzeniowa skojarzona z 

wycinkiem pomiędzy czarną a niebieską linią cięcia została pokazana na rysunku 5.9e. 

Ponieważ złożoność kolumnowa dla tej tablicy wynosi 5, zatem z tym wycinkiem skojarzone 

będą 3 funkcji wiążące. Łączna liczba funkcji wiążących wynosi 5, stąd konieczne będzie 

wprowadzenie dodatkowej warstwy logicznej.  

Dekompozycja wielokrotna, w której card(E0)=3, a card(E1)=4, prowadzi do „lepszego” 

dopasowania technologicznego do bloków LUT4/1, gdyż wymaga mniejszej sumarycznej 

liczby funkcji wiążących. Dla takiego podziału wystarczą tylko dwie warstwy logiczne, co 

zapewnia dobre właściwości dynamiczne uzyskanej struktury logicznej. 

Analizując komórki logiczne dostępne w nowoczesnych strukturach FPGA widać, że 

istnieje wiele możliwości konfiguracji bloków typu LUT, które umożliwiają dopasowanie 

liczby wejść bloku do potrzeb. Istnieje zatem możliwość dopasowania technologicznego nie 

tylko do pojedynczego bloku typu LUT, ale do całej komórki logicznej, co pokazuje rysunek 

5.10. 

Dopasowanie do komórki ALM zawierającej bloki LUT o różnej liczbie wejść można 

uzyskać poprzez odpowiednie usytuowanie linii cięcia diagramu w procesie dekompozycji 

wielokrotnej. Dla przykładu z rysunku 5.10 należy tak poprowadzić linie cięcia, aby podzielić 

diagram na dwa wycinki zawierające odpowiednio 3 i 5 zmiennych. Dobór odpowiedniej 

komórki logicznej określa jak liczne powinny być odpowiednie zbiory zmiennych. Przykład z 

rysunku 5.10 nie uwzględnia liczby funkcji wiążących, a co za tym idzie liczby potrzebnych 

bloków logicznych ALM. 

Dopasowanie technologiczne do bloków logicznych może być ukierunkowane na 

tworzenie takich bloków, które są możliwe do uzyskania w danej strukturze FPGA. 

Przykładowo można dobierać linie cięcia tak, aby podział dobrze dopasować do komórki ALM 

koniecznej do pracy w odpowiednim trybie, np. arytmetycznym. Innymi słowy w przypadku 

układów firmy Altera, można dekompozycję dopasować do możliwych konfiguracji komórek 

logicznych uzyskiwanych w tzw. trybie normalnym, rozszerzonym, arytmetycznym lub 

arytmetycznym rozszerzonym.  
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2)|( 0 =EX fυ
4)|( 1 =EX fυ

3)|( 0 =EX fυ

5)|( 1 =EX fυ

 

Rys. 5.9 Dekompozycja wielokrotna realizowana metodą wielokrotnego cięcia; a)  diagram 

ROBDD poddany wielokrotnemu cięciu, b) bloki (kolor czerwony) skojarzone z pierwszą 

warstwą logiczną dla czerwonej linii cięcia, c) bloki (kolor niebieski) skojarzone z pierwszą 

warstwą logiczną dla niebieskiej linii cięcia, d) tablica korzeniowa skojarzonej z SMTBDD 

znajdującym się pomiędzy czarną a czerwoną linią cięcia, e) tablica korzeniowa skojarzona z 

SMTBDD znajdującym się pomiędzy czarną a niebieską linią cięcia 
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Rys.5.10 Dopasowanie technologiczne do komórki ALM 

W niektórych konfiguracjach część spośród wejść jest współdzielona. W ten sposób 

skonfigurowane bloki logiczne są szczególnie przydatne do realizacji zespołu funkcji 

logicznych. Dla przypadku dwóch funkcji logicznych zależnych od 6 zmiennych, z których 

przynajmniej 4 są wspólne, najlepsze dopasowanie technologiczne powinien zapewnić blok 

ALM skonfigurowany jak na rysunku 5.6f. Konfiguracje, w których część wejść jest 

współdzielona są przydatne, gdy zaistnieje konieczność realizacji więcej niż jednej funkcji 

związanej. Każda funkcja wiążąca jest realizowana w odrębnym bloku tablicowym LUT. 

Ponieważ złożoność kolumnowa tablic korzeniowych może przyjmować wartości większe niż 

2, zatem pewna liczba bloków tablicowych LUT będzie skojarzona z funkcjami wiążącymi, 

których argumenty należą do analizowanego wycinka. Współdzielenie bloków tablicowych w 

obrębie pojedynczego bloku logicznego może poprawić właściwości dynamiczne struktury. 

Niezależnie od rodzaju dekompozycji konieczne jest stworzenie technik pozwalających 

na precyzyjne określenie efektywności dopasowania układu do dostępnych bloków 

tablicowych.  

 

5.4. Techniki wyznaczania efektywności dopasowania technologicznego do bloków LUT 

 

 Proces dopasowania projektowanego układu do zasobów struktury programowalnej 

jest zwykle procesem iteracyjnym. Istotą dobrego dopasowania technologicznego, 

obserwowanego w i-tym kroku syntezy metodą „od wejść do wyjść”, jest maksymalne 

ograniczenie liczby wejść bloku wolnego, przy minimalnym wykorzystaniu zasobów 

potrzebnych do realizacji bloku związanego. W tej sytuacji efektywność dopasowania 

technologicznego do bloków LUT jest w głównej mierze zależna od liczby funkcji wiążących, 

która jest bezpośrednio związana z liczbą bloków LUT potrzebnych do realizacji bloku 

związanego. Oczywiście celem nadrzędnym procesu dopasowania technologicznego powinna 

być (w przypadku minimalizacji powierzchni) minimalizacja liczby bloków typu LUT, czy też 

komórek logicznych o określonej strukturze, potrzebnych do realizacji rozpatrywanej funkcji 

logicznej. W przypadku optymalizacji właściwości dynamicznych uzyskiwanych rozwiązań, 
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nadrzędnym celem optymalizacyjnym powinna być liczba warstw logicznych uzyskiwanych 

struktur. 

W procesie dopasowania projektowanego układu opisanego za pomocą funkcji 

logicznych do zasobów użytej struktury programowalnej należy uwzględniać zarówno 

elementy charakteryzujące zasoby strukturalne (liczba wejść, wyjść bloków typu LUT, 

struktura komórki logicznej), jak i parametry charakteryzujące i-ty krok podziału (liczba 

zmiennych tworzących zbiór związany, liczba funkcji wiążących itp.). 

Należy zatem stworzyć takie wskaźniki szacowania efektywności dopasowania, które 

pozwolą na uzyskiwanie odpowiednio zoptymalizowanych struktur logicznych. Celem 

optymalizacyjnym może być powierzchnia (minimalizacja liczby użytych bloków logicznych) 

lub właściwości dynamiczne (minimalizacji liczby warstw logicznych). 

Rozważmy realizację funkcji f:Bn → B w strukturach FPGA typu tablicowego, 

zawierających konfigurowalne bloki logiczne, w których możliwa jest jedna z dwóch 

konfiguracji bloków tablicowych, symbolicznie opisana jako LUT5/1 lub LUT4/2. Poszukując 

najlepszego odwzorowania technologicznego konieczne staje się dopasowanie procesu 

dekompozycji do zasobów wykorzystywanej struktury. Problem dopasowania sprowadza się 

więc do wyboru odpowiedniej "ścieżki" dekompozycji, która powinna być prowadzona w taki 

sposób, aby w poszczególnych krokach wykorzystywać możliwie jak najmniejszą liczbę 

konfigurowalnych komórek logicznych, przy równoczesnym możliwie maksymalnym 

ograniczaniu argumentów funkcji, które będą dekomponowane w kolejnych krokach. 

Nasuwają się więc pytania, jaka dekompozycja funkcji w i-tym kroku jest najlepsza, czy 

też jak skonfigurować blok, aby w i-tym kroku uzyskać jak najlepsze odwzorowanie. W tej 

sytuacji konieczne staje się porównywanie różnych dekompozycji funkcji odpowiadających 

różnym odwzorowaniom technologicznym, skojarzonym z odpowiednimi konfiguracjami 

bloków logicznych.  

Wprowadźmy pojęcie współczynnika efektywności odwzorowania δ, który będzie 

miarą efektywności dopasowania realizowanej funkcji do wykorzystywanych 

konfigurowalnych bloków logicznych. Dobór odpowiedniej dekompozycji funkcji będzie 

uzależniony od wartości tego współczynnika. Czym mniejsza wartość współczynnika δ, tym 

lepsze odwzorowanie funkcji w i-tym kroku dekompozycji. 

Od czego powinna zależeć wartość współczynnika efektywności odwzorowania δ? 

Niewątpliwie od liczby użytych w i-tym kroku konfigurowalnych bloków logicznych. 

Korzystne jest oczywiście wykorzystanie jak najmniejszej liczby takich bloków, ale równie 

istotne jest maksymalne ograniczenie liczby wejść dekomponowanego w kolejnym kroku 

bloku wolnego.  

Ze względu na powyższe, współczynnik efektywności odwzorowania δ można 

wyznaczyć zgodnie z zależnością 

 

δ = liczba_bloków – (card(X1) – ile_g)   (5.1) 
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gdzie liczba_bloków oznacza liczbę wykorzystanych w i-tym kroku konfigurowalnych bloków 

logicznych, card(X1) - liczność zbioru związanego, a ile_g - liczbę funkcji wiążących. 

Rozważmy i-ty krok dekompozycji funkcji f:Bn → B. Dekompozycja scharakteryzowana 

parą liczb (card(X1), ile_g) prowadzi do realizacji układowej, w której blok wolny ma 

n-(card(X1)- ile_g) wejść i opisany jest przez funkcję f':Bn-(card(X1)-ile_g) → B. Wyrażenie 

(card(X1) – ile_g) określa więc współczynnik redukcji liczby argumentów funkcji, która będzie 

podlegać dekompozycji w (i+1)-kroku, w stosunku do funkcji dekomponowanej w i-tym 

kroku.  

Wartości współczynnika efektywności odwzorowania δ zależą w sposób jawny od 

dwóch parametrów card(X1) oraz ile_g. Są one wynikiem założonego sposobu podziału 

argumentów (card(X1)) oraz efektem analizy uzyskanych parametrów dekompozycji (ile_g). 

Oczywiście wartość ile_g wynika bezpośrednio z zastosowanego podziału argumentów i 

może być przykładowo wyznaczona poprzez określenie liczby węzłów odciętych diagramu 

BDD, przy odpowiednim uporządkowaniu węzłów BDD z wykorzystaniem zależności  

 

ile_g = lg2 (liczba_węzłów_odciętych)             (5.2) 

 

W zależności (5.1) występuje jeszcze parametr liczba_bloków, który zależy od 

zastosowanej konfiguracji bloku logicznego. Dobór konfiguracji bloku logicznego związany 

jest bezpośrednio z rozpatrywaną dekompozycją funkcji scharakteryzowaną dwoma 

parametrami (card(X1), ile_g) i powinien być realizowany w taki sposób, aby prowadził do 

wykorzystania minimalnej liczby konfigurowalnych bloków logicznych. 

Przykładowo dla konfigurowalnych bloków logicznych 5/1 lub 4/2, stosując strategię 

dekompozycji od „wejść do wyjść”, poszukiwania dekompozycji powinny ograniczać się do 

podziałów argumentów, dla których card(X1)≤5. W tej sytuacji przykładowo, wybór 

dekompozycji (card(X1), ile_g) = (5, 2) implikuje wykorzystanie dwóch konfigurowalnych 

komórek logicznych i użycie dwóch bloków LUT5/1 (liczba_bloków=2). W przypadku wyboru 

dekompozycji (card(X1), ile_g) = (4, 3) korzystniejsze jest skonfigurowanie bloków do postaci 

LUT4/2, gdyż w tym przypadku możliwe jest skorzystanie tylko z dwóch, a dokładnie 1,5 

konfigurowalnej komórki logicznej. Wartość połówkowa wskazuje na możliwość 

wykorzystania wolnego bloku tablicowego LUT4/1 znajdującego się w użytej komórce 

logicznej. Wykorzystanie tego bloku wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami 

konfiguracyjnymi, związanymi często ze ściśle określonym zestawem sygnałów wejściowych. 

W procesie poszukiwania najlepszego odwzorowania pojawia się problem doboru 

odpowiedniej dekompozycji. Jako, że złożoność procesu poszukiwania odwzorowania 

powinna być możliwie najmniejsza, warto zastanowić się nad sekwencją poszukiwania 

najlepszej dekompozycji funkcji, która wynika z kolejności analizy poszczególnych podziałów 

argumentów. Wspomniana kolejność analizy tworzonych grup podziałów argumentów 

funkcji wynika bezpośrednio z możliwych do uzyskania wartości współczynnika efektywności 

odwzorowania δ. 
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Przedstawmy wartości współczynnika efektywności odwzorowania δ w postaci tablicy 

trójkątnej, w której wiersze skojarzone są z liczbą funkcji wiążących (ile_g), a kolumny z 

licznością zbioru związanego card(X1). W poszczególnych komórkach tablicy (Rys.5.11) 

umieszczono wartości współczynnika δ wyznaczone zgodnie z zależnością (5.1). 

 
Rys.5.11 Tablica trójkątna przeznaczona do szacowania efektywności dopasowania do 

konfigurowalnych bloków logicznych LUT5/1 lub LUT4/2 

 

Proces poszukiwania odpowiedniej dekompozycji wynika bezpośrednio z wartości 

zawartych w tablicy trójkątnej przedstawionej na rysunku 5.11. Czym mniejsza wartość 

parametru δ tym lepsze dopasowanie i - tego kroku dekompozycji do struktury układu. W 

pierwszej kolejności warto analizować podziały, dla których card(X1)=5. Po znalezieniu 

dekompozycji, dla której (card(X1), ile_g) = (5, 1) proces poszukiwania dekompozycji w i-tym 

kroku można zakończyć, gdyż nie ma możliwości znalezienia odwzorowania, któremu 

odpowiada mniejsza wartość współczynnika δ, gdyż dla dekompozycji (card(X1), ile_g) = (5, 

1) współczynnik δ osiąga wartość minimalną (Rys.5.11). 

Jeżeli w grupie podziałów, dla których card(X1)=5 znaleziono dekompozycję opisaną 

parametrami (card(X1), ile_g) = (5, 2), to analiza wartości zawartych w tabeli wskazuje na 

możliwość poszukiwania lepszego odwzorowania, gdyż w grupie podziałów, dla których 

card(X1)=4 lub card(X1)=3 można znaleźć dekompozycję, dla której wartość współczynnika δ 

przyjmuje wartość mniejszą. Stanie się to, pod warunkiem znalezienia jednej z dwóch 

możliwych dekompozycji (card(X1), ile_g) = (4, 1) lub (card(X1), ile_g) = (3,1), dla których 

współczynniki δ przyjmują odpowiednio wartości -2,5 i -1,5, czyli wartości mniejsze od 

wartości δ=-1 skojarzonej z dekompozycją (card(X1), ile_g) = (5, 2). 

Wykorzystanie tablicy 5.11 w procesie poszukiwania odpowiednej ścieżki dekompozycji 

i prowadzącej do odwzorowania technologicznego funkcji w konfigurowalnych blokach 

logicznych LUT5/1 lub LUT4/2 najlepiej można przedstawić na przykładzie. 

 

Przykład 11 

 

Rozważmy funkcję logiczną opisaną diagramem o określonym uporządkowaniu zmiennych 

(Rys. 5.12). W celu znalezienia dekompozycji zapewniającej możliwie najlepsze dopasowanie 
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technologiczne, w dalszej części przykładu rozważane są trzy linie cięcia na poziomach 3 

(Rys.5.12a), 4 (Rys.5.12b) oraz 5 (Rys.5.12c) licząc od korzenia. Zbiory związane mają 

odpowiednio 3, 4 oraz 5 zmiennych. Z każdym grafem skojarzono tablicę trójkątną, w której 

symbolem o wyrażona dla zadanego card(X1) uzyskaną wartość ile_g.  

Poszukiwanie dekompozycji zapewniającej najbardziej efektywne dopasowanie należy 

rozpocząć od najmniejszej możliwej wartości δ=-3 odpowiadającej dekompozycji skojarzonej 

z uporządkowaną parą liczb (card(XBound), ile_g)=(5,1). Taka wartość δ występuje tylko w 

przypadku pięcioelementowego zbioru związanego (Rys.5.12c), zatem poszukiwania należy 

rozpocząć od przypadku card(XBound)=5. Dla diagramu 5.12c występuje pięć wierzchołków 

odciętych. Do ich rozróżnienia konieczne są aż 3 funkcje wiążące. Wartość współczynnika δ 

dla dekompozycji (card(XBound), ile_g)=(5,3) wynosi 1. Przypadek ten oznaczano w tablicy 

trójkątnej (Rys. 5.12c) symbolem O. 

W następnej kolejności rozpatrywane są przypadki, w których δ może przyjąć wartość 

mniejszych od 1 w zbiorze podziałów argumentów, dla którego card(XBound)<5. Dla zbiorów 

związanych, w których liczba elementów jest mniejsza od 5 minimalna wartość δ osiągana 

jest dla zbioru związanego czteroelementowego, w którym (card(XBound), ile_g) = (4, 1). 

Wynosi ona  δ=-2.5. Dla linii cięcia jak na diagramie 5.12b występują jednak 3 wierzchołki 

odcięte, zatem do ich rozróżnienia konieczne są 2 funkcje wiążące. Dla (card(XBound), ile_g) = 

(4, 2) wartość δ=-1 i jest mniejsza od współczynnika δ uzyskiwanego w poprzednim kroku 

analizy. W odpowiedniej komórce tablicy trójkątnej umieszczono symbol O. 

Dla zbioru związanego trójelementowego istnieje tylko jeden przypadek, dla którego 

δ<-1. Występuje on dla dekompozycji (card(XBound), ile_g) = (3, 1). Z rysunku 5.12a widać, że 

dla dekompozycji, dla której card(X1)=3, konieczne są dwie funkcje wiążące, co sprawia, że 

nie znaleziono lepszego rozwiązania, gdyż wartość δ wynosi 0. Dla porządku odpowiedni 

symbol umieszczono w tablicy trójkątnej na rysunku 5.12a.  

Nie ma sensu rozważać przypadku, w którym card(XBound) = 2, gdyż jedyna wartość δ 

możliwa do osiągnięcia wynosi -0,5 i jest większa od wartości już uzyskanej dla 

card(XBound)=4. 

W tej sytuacji, dla analizowanego przypadku najlepsze dopasowanie zapewnia 

dekompozycja, w której zbiór związany jest 4 elementowy, scharakteryzowana 

uporządkowaną parą liczb (card(XBound), ile_g) = (4, 2).  

Zaprezentowaną metodę wyznaczania współczynnika δ dla bloków LUT5/1 i LUT4/2 

można stosować też dla innych konfiguracji bloków. W takim przypadku, należy określić 

tablicę trójkątną podobną do tej z rysunku 5.11. 

Zaprezentowana metoda może być wykorzystana zarówno do klasycznych metod 

dekompozycji, jak i do metody wielokrotnego cięcia z wykorzystaniem diagramu SMTBDD. 

Może być ona również uogólniona na zespół funkcji. 

Metoda szacowania współczynnika δ zaprezentowana w tym podrozdziale, nie 

uwzględnia współdzielenia bloków logicznych pomiędzy struktury logiczne skojarzone z 

funkcjami wchodzącymi w skład zespołu. Należy zatem uogólnić tę metodę na zespół funkcji i 
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przyjąć odpowiednią strategię postępowania co zostanie przedstawione w kolejnym 

rozdziale. 
 

 
Rys.5.12 Diagramy reprezentujące analizowaną funkcję logiczną; a) z linią cięcia na poziomie 

3, b) z linią cięcia na poziomie 4, c) z linią cięcia na poziomie 5, wraz z tablicami trójkątnymi 

 

 

6. ELEMENTY STRATEGII DEKOMPOZYCJI UKIERUNKOWANE NA STRUKTURY 

FPGA 

 

W celu przedstawienia efektywnych strategii dekompozycji konieczne stało się 

opracowanie metod pozwalających na wykonywanie dekompozycji nierozłącznej funkcji. 

Dekompozycja nierozłączna może być realizowana z wykorzystaniem diagramów SMTBDD. 

Ponieważ większość układów kombinacyjnych ma więcej niż jedno wyjście, konieczne staje 

się uogólnienie rozważań dotyczących dekompozycji funkcji z wykorzystaniem SMTBDD na 

zespół funkcji. Kluczowe w tym zagadnieniu jest to, aby określić, dla których funkcji 
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analizowanego zespołu funkcji korzystne jest współdzielenie bloków logicznych. Podobnie 

jak dla pojedynczej funkcji, należy określić techniki pozwalające na szacowanie efektywności 

dopasowania technologicznego do zawartych w wykorzystywanej strukturze bloków 

logicznych, z uwzględnieniem współdzielenia zasobów logicznych pomiędzy struktury 

skojarzone z odpowiednimi funkcjami.  

 

6.1. Dekompozycja nierozłączna funkcji opisanych za pomocą diagramów SMTBDD 

 

W ogólnym przypadku dekompozycja nierozłączna stanowi rozwinięcie dekompozycji 

szeregowej (rozłącznej). W odróżnieniu od niej, część spośród zmiennych może być włączona 

zarówno do zbioru związanego, jak i wolnego (wzór 6.1). Można zatem wyróżnić trzeci zbiór 

(zbiór wspólny Xs) zawierający wspólne zmienne (wzór 6.2). 

X1 ∩ X2 ≠ Φ       (6.1) 

X1 ∩ X2 = Xs       (6.2) 

Dołączenie części zmiennych zarówno do zbioru związanego X1 jak i do zbioru wolnego 

X2, w niektórych przypadkach może prowadzić do zmniejszenia liczby bloków logicznych, 

wykorzystywanych do realizacji funkcji. Istota dekompozycji nierozłącznej została 

przedstawiona na rysunku 6.1. 

f

X1

X2

X1

X2

g0

g1

gp-1

B
lo

k 
w

ol
ny

B
lo

k
 z

w
ią

za
ny

fXs

 
Rys.6.1 Istota dekompozycji nierozłącznej 

 

Dla dekompozycji nierozłącznej dodanie części zmiennych zarówno do zbioru 

związanego jak i wolnego, może spowodować ograniczenie liczby funkcji wiążących g 

[Sch01]. Oznacza to, że rolę funkcji wiążących przejmują zmienne ze zbioru wspólnego Xs. 

Nie każda zmienna może pełnić rolę funkcji „przełączającej” (wiążącej), zatem istotą 

poszukiwania dekompozycji nierozłącznej jest poszukiwanie zmiennych mogących zastąpić 

funkcje wiążące.  

Dekompozycja nierozłączna może znacząco poprawić efektywność wykorzystania 

zasobów logicznych, dlatego jest tematem wielu prac [Dub06, DuTe04, HrKo10]. Sposoby 

wyszukiwania dekompozycji nierozłącznych zostały opisane między innymi w pracach 

[Opa08, YaSa98]. Z reguły, punktem wyjścia do wyszukiwania dekompozycji nierozłącznej 
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jest dekompozycja rozłączna (np. prosta szeregowa). Proces wyszukiwania odpowiedniej 

dekompozycji sprowadza się do dołączania kolejnych zmiennych do zbioru Xs i sprawdzania 

czy jest to opłacalne pod względem założonego celu. Poszukiwanie dekompozycji 

nierozłącznej zwykle wiąże się z chęcią zmniejszenia liczby funkcji wiążących [Kan12]. Jeżeli 

dołączenie zmiennej do zbioru Xs zmniejsza liczbę funkcji wiążących, to dana zmienna 

pozostaje w zbiorze Xs, jeżeli nie, to zostaje z tego zbioru usunięta [Opa08]. Jeżeli 

stwierdzono opłacalność dołączenia odpowiedniej zmiennej xi do zbioru Xs, to zmienna xi  

pełni rolę funkcji wiążącej (xi = gi). Oczywiście, maksymalna liczba zmiennych dołączanych 

zarówno do bloku wolnego jak i związanego jest ograniczona, więc wyszukiwanie wszystkich 

zmiennych xi mogących pełnić rolę funkcji wiążących jest bezcelowe.  

Kluczowym problemem w poszukiwaniu dekompozycji nierozłącznej jest metoda 

pozwalająca stwierdzić, czy dołączenie zmiennej xi do zbioru Xs doprowadzi do zmniejszenia 

liczby funkcji wiążących g. W przypadku diagramów jednokorzeniowych taka metoda została 

przedstawiona w pracy [Opa08]. Polega ona na odpowiedniej analizie diagramu BDD 

wykonywaniej przy odpowiednim uporządkowaniu zmiennych, dla kolejnych zmiennych 

związanych xi. Danej zmiennej xi odpowiadają wierzchołki w diagramie ROBDD, które 

znajdują się nad linią cięcia. Zmienna xi może przyjąć wartość 0 (xi=0) lub wartość 1 (xi=1), co 

jest skojarzone z odpowiednimi krawędziami wychodzącymi z danego wierzchołka. 

Krawędzie te wskazują na odpowiednie fragmenty diagramu znajdującego się nad linią 

cięcia. Można zatem mówić o poddiagramie dla xi=0 oraz o poddiagramie dla xi=1. Oba 

poddiagramy wskazują na pewną liczbę węzłów odciętych, do rozróżnienia których 

niezbędna jest określona liczba funkcji wiążących. Jeżeli liczba funkcji wiążących, koniecznych 

do rozróżnienia węzłów wskazanych przez poddiagram skojarzony z xi=0 jest mniejsza od 

liczby funkcji wiążących dla dekompozycji rozłącznej oraz liczba funkcji wiążących dla 

poddiagramu skojarzonego z xi=1 spełnia ten sam warunek, to zmienna xi może pełnić rolę 

funkcji wiążącej. W celu przybliżenia powyższej metodologii postępowania warto posłużyć 

się przykładem 12. 

 

Przykład 12 

 

Dla funkcji opisanej diagramem ROBDD przyjęto linię cięcia na poziomie 3 licząc od 

korzenia (Rys.6.2). Dla rozpatrywanego cięcia występują trzy węzły odcięte i, j oraz k. Do ich 

rozróżnienia konieczne są dwa bity (dwie funkcje wiążące). Wektor węzłów odciętych został 

pokazany na rysunku 6.2b. W celu zminimalizowania liczby funkcji wiążących należy 

rozpocząć poszukiwanie zmiennej należącej do zbioru związanego {x0, x1, x2}, która mogłaby 

zastąpić jedną z funkcji wiążących. 
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3)|( 12 =XXυ

2)|( 0012 ==xdlaXXυ

2)|( 1012 ==xdlaXXυ

 
Rys.6.2 Dekompozycja nierozłączna;  a) diagram reprezentujący  funkcję, b) wektory węzłów 

odciętych, c) wynik odwzorowania technologicznego 

 

Poszukiwania odpowiedniej zmiennej rozpoczęto od zmiennej x0. Podział wektora 

węzłów odciętych dla zmiennej x0=0 i x0=1 pokazano na rysunku 6.2b. W wyniku podziału 

powstały dwa czteroelementowe wektory. Pierwszy z nich dla x0=0 zawiera symbole 

skojarzone z dwoma wierzchołkami odciętymi j oraz k, zatem wystarczy jedna funkcja 

wiążąca. Podobnie jest dla wektora skojarzonego z x0=1, gdzie również występują dwa 

symbole i oraz k (również pojedyncza funkcja wiążąca). Ponieważ, liczba wymaganych funkcji 

wiążących zarówno dla x0=0 jak i x0=1 jest mniejsza o 1 od liczby funkcji wiążących dla 

dekompozycji rozłącznej, oznacza to, że zmienna x0 może pełnić rolę funkcji wiążącej. 

Zmienną x0 należy dołączyć zarówno do bloku związanego jak i wolnego. Ponieważ 

pierwotna liczba funkcji wiążących wynosiła 2, to po znalezieniu jednej zmiennej x mogącej 

pełnić rolę funkcji wiążącej należy zakończyć poszukiwania (w ogólnym przypadku 

maksymalna liczba zmiennych x „przełączających” musi być o jeden mniejsza od liczby funkcji 

wiążących g, gdyż musi istnieć fizyczne połączenie pomiędzy blokiem związanym i wolnym). 

Struktura układu po dekompozycji została pokazana na rysunku 6.2c. 

 

W przypadku diagramów wielokorzeniowych SMTBDD metoda poszukiwania 

dekompozycji nierozłącznej może być sformułowana podobnie. Punktem wyjścia do 

poszukiwania dekompozycji nierozłącznej skojarzonej z danym wycinkiem jest dekompozycja 

rozłączna. Analizowane są wszystkie zmienne należące do diagramu SMTBDD pod kątem 

możliwości zastąpienia funkcji wiążących. Proces ten sprowadza się do dołączania kolejnych 

zmiennych do zbioru Xs i sprawdzenia czy jest to opłacalne. Jeżeli dołączenie zmiennej xi do 
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zbioru Xs powoduje zmniejszenie liczby funkcji wiążących g, to zmienna xi pozostaje w 

zbiorze Xs.  

Podobnie jak dla przypadku diagramu jednokorzeniowego kluczowe staje się 

opracowanie metody pozwalającej stwierdzić, że dołączenie zmiennej xi do zbioru Xs 

doprowadziło do zmniejszenia liczby funkcji wiążących.  

Każdej zmiennej xi odpowiadają wierzchołki w diagramie SMTBDD znajdujące się na 

określonym poziomie. Zmienna xi może przyjąć wartość 0 (xi=0) lub wartość 1 (xi=1), co jest 

skojarzone z odpowiednimi krawędziami wychodzącymi z danego wierzchołka. Krawędzie te 

wskazują na odpowiednie poddiagramy. Można wyróżnić poddiagram dla xi=0 oraz 

poddiagram dla xi=1. Oba poddiagramy wskazują na pewną liczbę węzłów odciętych dla 

danych korzeni. Istnieje możliwość utworzenia tablic korzeniowych dla xi=0 oraz xi=1, dla 

których można określić złożoność kolumnową. Liczba różnych wzorów kolumnowych 

determinuje liczbę niezbędnych bitów (funkcji wiążących) do ich rozróżnienia, zarówno dla 

wartości zmiennej xi=0 jak i xi=1. Jeżeli liczba bitów (funkcji wiążących), koniecznych do 

rozróżnienia wzorców kolumn tablicy korzeniowej dla węzłów wskazanych przez poddiagram 

skojarzony z xi=0 jest mniejsza od liczby bitów (funkcji wiążących) dla dekompozycji 

rozłącznej oraz liczba bitów (funkcji wiążących) dla poddiagramu skojarzonego z xi=1 spełnia 

ten sam warunek, to zmienna xi może pełnić rolę funkcji wiążącej. Opracowaną metodę 

poszukiwania dekompozycji nierozłącznej dla diagramu wielokorzeniowego SMTBDD 

przedstawiono w przykładzie 13.  

 

Przykład 13 

 

Dla funkcji opisanej diagramem na rysunku 6.3a wyodrębniono wycinek pomiędzy 

dwoma liniami cięcia zawierający trzy zmienne E={x2, x3, x4}. W wyniku cięcia powstał 

diagram SMTBDD posiadający dwa korzenie a oraz b. Diagram SMTBDD skojarzony jest z 4 

węzłami odciętymi m, n, o, oraz p (Rys. 6.3b). W celu określenia niezbędnej liczby funkcji 

wiążących utworzono tablicę korzeniową (Rys. 6.3c), w której występują 4 wzorce 

kolumnowe. Ponieważ złożoność kolumnowa tablicy korzeniowej wynosi 4, konieczne jest 

utworzenie 2 funkcji wiążących.  

W celu zastąpienia jednej z nich zmienną x należy rozpocząć poszukiwania 

dekompozycji nierozłącznej. W pierwszej kolejności rozważane jest użycie zmiennej x2, jako 

zmiennej „przełączającej”. Na rysunku 6.3c pokazano dwie tablice korzeniowe skojarzone 

odpowiednio z x2=0 oraz x2=1. W obu przypadkach złożoność kolumnowa wynosi 2, zatem 

wystarczy pojedynczy bit do ich rozróżnienia (pojedyncza funkcja wiążąca). Ponieważ 

zarówno dla x2=0 jak i x2=1 liczba funkcji wiążących jest mniejsza od liczby funkcji wiążących 

dla dekompozycji rozłącznej, oznacza to, że zmienna x2 może pełnić rolę funkcji wiążącej. 

Ponieważ w rozważanym przypadku może istnieć tylko pojedyncza zmienna x mogąca pełnić 

rolę funkcji g, poszukiwania dekompozycji nierozłącznej należy zakończyć. Uzyskaną 

strukturę układu pokazano na rysunku 6.3d. 
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4)|( 12 =XXυ

2)|( 0212 ==xdlaXXυ

2)|( 1212 ==xdlaXXυ

 

 

Rys.6.3 Dekompozycja nierozłączna w diagramach SMTBDD; a) diagram ROBDD wraz z 

liniami cięcia, b) diagram SMTBDD, c) tablice korzeniowe, d) uzyskana struktura  

 



67 
 

6.2. Zespół funkcji – współdzielenie bloków związanych 

 

Układy kombinacyjne stanowią zwykle fizyczne odzwierciedlenie nie pojedynczej 

funkcji, lecz zespołu funkcji. Jeżeli poszczególne funkcje mają te same argumenty, to z reguły 

istnieje możliwość współdzielenia bloków związanych pomiędzy struktury skojarzone z 

odpowiednimi funkcjami wchodzącymi w skład zespołu. Współdzielenie zasobów logicznych 

może prowadzić do ograniczenia liczby bloków logicznych potrzebnych do realizacji struktury 

opisanej przez zespół funkcji. Ideę współdzielenia bloku związanego przedstawia rysunek 6.4, 

na którym G oznacza zbiór p funkcji wiążących G={gp-1,…,g1,g0}. 
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Rys 6.4 Idea współdzielenia bloku związanego pomiędzy struktury skojarzone z 

odpowiednimi funkcjami zespołu 
 

Istotą współdzielenia bloku związanego jest ograniczenie liczby bloków LUT, 

skojarzonych z funkcjami wiążącymi. Ograniczenie to wynika z faktu, że jeżeli dla n bloków 

wolnych, jednym z wejść jest sygnał skojarzony z tą samą funkcją wiążącą, to bezcelowe jest 

tworzenie n bloków związanych. Wystarczy utworzyć pojedynczy blok związany realizujący 

funkcje wiążące, a jego wyjścia dołączyć do bloków wolnych skojarzonych z określonymi, 

wstępnie wybranymi funkcjami analizowanego zespołu funkcji. 

W przypadku BDD opisujących poszczególne funkcje zespołu, konieczne jest, aby linia 

cięcia dla wszystkich diagramów znajdowała się na tym samym poziomie. Oczywiście, 

wymagane jest również, aby wszystkie diagramy charakteryzowały się tym samym 

uporządkowaniem zmiennych. 

W przypadku diagramów jednokorzeniowych, fragmenty diagramu znajdujące się nad 

linią cięcia dla wszystkich funkcji zespołu są skojarzone z odpowiednimi wektorami węzłów 

odciętych. Ponieważ, dla wszystkich diagramów należy dokonać cięcia na tym samym 

poziomie, wektory węzłów odciętych mają tyle samo elementów.  

W celu określenie liczby niezbędnych funkcji wiążących konieczne jest wprowadzenia 

pojęcia tablicy podziału. Tablicą podziału będziemy nazywać dwuwymiarową tablicę 
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zawierającą symbole skojarzone z węzłami odciętymi, której kolumny są skojarzone z 

odpowiednimi ścieżkami w diagramie BDD, a wiersze z poszczególnymi funkcjami. Tablicę 

podziału można uzyskać poprzez zestawienie odpowiednich wektorów węzłów odciętych, 

skojarzonych z poszczególnymi funkcjami zespołu. Złożoność kolumnowa tablicy podziału 

określa liczbę niezbędnych funkcji wiążących (card(G)) zgodnie z zależnością 

card(G)=lg2(złożoność kolumnowa tablicy podziału). Ideę współdzielenia bloku związanego 

w procesie dekompozycji z wykorzystaniem BDD przedstawia przykład 14. 

 

Przykład 14 

 

Rozważmy realizację zespołu 3 funkcji f0, f1, f2 na blokach LUT3/1. Funkcje f0, f1 oraz 

f2 opisują diagramy przedstawione na rysunku 6.5a. Dla poszczególnych diagramów 

poprowadzono linię cięcia na tym samym poziomie. Poszczególne zbiory związane są 

zbiorami trójelementowymi. Na diagramie skojarzonym z funkcją f0 występują trzy 

wierzchołki odcięte: 0, 1 oraz a. Do ich rozróżnienia konieczne jest wykorzystanie dwóch 

bitów (dwie funkcje wiążące). Diagram skojarzony z funkcją f1 dla podanej linii cięcia ma dwa 

wierzchołki odcięte: 1 oraz b. Do ich rozróżnienia wystarczy jeden bit (pojedyncza funkcja 

wiążąca). W ostatnim z diagramów, skojarzonym z funkcją f2, występują dwa wierzchołki 

odcięte: c oraz d. Podobnie jak poprzednio do ich rozróżnienia wystarczy również pojedynczy 

bit. Podsumowując, do oddzielnej realizacji funkcji f0, f1 oraz f2 konieczne jest wykorzystanie 

4 funkcji wiążących, skojarzonych z 4 blokami związanymi.  

Możliwe jest jednak współdzielenie bloków związanych. W pierwszej kolejności należy 

określić wektory węzłów odciętych dla każdej z trzech funkcji (f0, f1, f2), a następnie 

utworzyć dwuwymiarową tablicę podziału (Rys.6.5b). Ponieważ zespół składa się z 3 funkcji 

tablica z rysunku 6.5b ma 3 wiersze. W tablicy podziału umieszczone są symbole skojarzone z 

odpowiednimi węzłami odciętymi dla każdej z funkcji. W tablicy na rysunku 6.5b można 

wyróżnić 4 wzorce kolumnowe: A, B, C oraz D. Odpowiednie wzorce w tej tablicy 

odpowiadają węzłom odciętym na diagramie MTBDD reprezentującym zespół funkcji 

(Rys.6.5c). Ponieważ liczba wzorców (węzłów odciętych diagramu MTBDD) wynosi 4, to do 

ich rozróżnienia wystarczą dwa bity, co prowadzi do dwóch funkcji wiążących, skojarzonych z 

dwoma blokami związanymi (LUT3/1). Dzięki zastosowaniu współdzielenia bloków 

związanych udało się zredukować liczbę funkcji wiążących, a co za tym idzie liczbę bloków 

LUT. Uzyskaną strukturę układu zaprezentowano na rysunku 6.5d.  

 

Oczywiście, analogiczne wyszukiwanie bloków współdzielonych można przeprowadzić 

dla grafów wielokorzeniowych SMTBDD. Sposób postępowania jest analogiczny, przy czym 

symbole umieszczone w komórkach tablicy podziału są skojarzone z odpowiednimi wzorcami 

kolumn w tablicy korzeniowej, a nie z wierzchołkami odciętymi. 

Niestety łączenie zbyt wielu funkcji w zespół funkcji realizowany na wspólnych 

zasobach, może prowadzić do znacznego wzrostu liczby funkcji wiążących, a co za tym idzie 

liczby bloków LUT. W pracy [Opa08] zaproponowano algorytm sukcesywnego scalania 
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diagramów BDD reprezentujących poszczególne funkcje. Scalenie dwóch diagramów jest 

dopuszczalne tylko wtedy, gdy liczba węzłów odciętych diagramu MTBDD uzyskanego po 

scaleniu jest nie większa od liczby węzłów odciętych diagramów przed scaleniem. Uzyskuje 

się w ten sposób odpowiednie zespoły funkcji, które realizowane są na wspólnych blokach. 

 
 

Rys. 6.5 Współdzielenie zasobów dla przykładu 14; a) diagramy ROBDD opisujące 

poszczególne funkcje, b) tablica podziału, c) MTBDD dla zespołu funkcji, d) uzyskana 

struktura  
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Aby uniknąć problemu zbyt dużej liczby funkcji wiążących można wykorzystać 

współdzielenie tylko niektórych funkcji wiążących. Idea takiego współdzielenia, niektórych 

funkcji wiążących, została pokazana na rysunku 6.6. 

 

X1'

X2

X2

card(G1)<card(G)

card(G2)<card(G)

f0

fn-1

G G1

G2

 
Rys.6.6 Idea współdzielenia tylko niektórych funkcji wiążących 

 

Istotą tego rozwiązania jest odpowiednie kodowanie węzłów odciętych, polegające na 

tym, że pojedynczemu węzłowi przypisywany jest zawsze tylko jeden kod (unikodowanie). 

Proces poszukiwania wspólnych funkcji wiążących jest procesem dwuetapowym. W 

pierwszym etapie należy określić kolumny tablicy podziału, którym należy przypisać te same 

kody. Drugi etap sprowadza się do nadania odpowiednich kodów poszczególnym węzłom 

odciętym. Kluczowym problemem jest określenie, dla jakich ścieżek może być przypisany ten 

sam kod. Powyższy problem można rozwiązać poprzez tworzenie tzw. klas równoważności i 

analizę struktury grafu zgodności [Kan12, Sch01]. Proces wyszukiwania klas równoważności 

w grafach jednokorzeniowych opisano w pracach [Opa08, Sch01].  

 

 

6.2.1   Wyznaczanie klas równoważności 

 

Wyznaczanie klas równoważności w diagramach SMTBDD możliwe jest poprzez analizę 

grafu zgodności skojarzonego z tablicą korzeniową.  

 

 

 

 



71 
 

 

Przykład 15 

 

Rozważmy dwie funkcje opisane przez diagramy przedstawione na rysunkach 6.7a oraz 

6.7b. Cięcie obu diagramów zostało wykonane na tych samych poziomach. Wycinki powstałe 

w wyniku cięcia (Rys.6.7c, 6.7d) skojarzone są ze zbiorem związanym, który zawiera zmienne 

x2 oraz x3 dla funkcji f0 oraz x2, x3 oraz x4 dla funkcji f1. Oba diagramy SMTBDD mają dwa 

korzenie, zatem odpowiadające im tablice korzeniowe są dwuwierszowe (Rys.6.7e, 6.7f). 

Złożoność kolumnowa tablic wynosi 4. Do rozróżnienia wzorców kolumnowych konieczne są 

dwa bity, co prowadzi do dwóch funkcji wiążących. 

W celu znalezienia wspólnego bitu kodującego należy utworzyć graf zgodności tablicy 

korzeniowej, którego wierzchołki są skojarzone z odpowiednimi kombinacjami zmiennych 

analizowanego wycinka (Rys.6.8b). Oczywiście z każdą kombinacją (ścieżką) skojarzony jest 

odpowiedni wzorzec kolumnowy tablicy korzeniowej. Możliwe staje się połączenie 

krawędziami wierzchołków skojarzonych z takimi samymi wzorcami kolumnowymi. W 

uzyskanym w ten sposób grafie zgodności wzorców kolumnowych można wyróżnić zbiory 

wzajemnie ze sobą połączonych wierzchołków oznaczone na rysunku 6.8b odpowiednimi 

kolorami. Zbiory wierzchołków grafu zgodności odpowiadają klasom równoważności, zatem 

występują 3 klasy równoważności. Funkcja wiążąca wspólna g0’ będzie dokonywała ich 

rozróżnienia w taki sposób, że dla wartość 0 będzie odpowiadała klasie równoważności 

skojarzonej ze zbiorem wierzchołków koloru czerwonego, a wartość 1 będzie odpowiadała 

pozostałym klasom. Pierwotne diagramy SMTBDD z rysunków 6.7c oraz 6.7d można więc 

zastąpić nowymi diagramami, zawierającymi wierzchołki skojarzone z funkcjami wiążącymi 

g0’, g10, g11 ( Rys.6.8c, 6.8d). 

Po wstawieniu nowych diagramów SMTBDD pomiędzy linie cięcia uzyskuje się 

diagramy ROBDD przedstawione na rysunkach 6.9a oraz 6.9b. Widać, że w obydwu 

występuje wierzchołek skojarzony z g0’, czyli wspólną funkcją wiążącą. Uzyskane 

odwzorowanie technologiczne przedstawiono na rysunku 6.9, na którym zasoby logiczne 

współdzielone zostały zaznaczone kolorem czerwonych.  

W analizowanym przypadku obie tablice korzeniowe mają tą samą liczbę wierszy. Nie 

ma to jednak znaczenia, ponieważ w procesie tworzenia grafu zgodności konieczna jest 

wiedza, dla jakiej kombinacji występuje dany wzorzec, a nie jaki on jest. 
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Rys 6.7 Funkcje dla których wyszukiwane są klasy równoważności; a)b) diagramy ROBDD, 

c)d) diagramy SMTBDD znajdujące się pomiędzy liniami cięcia, e)f) tablice korzeniowe 

skojarzone z diagramami SMTBDD 
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Rys.6.8 Klasy równoważności w SMTBDD; a) tablice korzeniowe skojarzone z odpowiednimi 

diagramami SMTBDD, b) graf zgodności wraz z przyjętymi wartościami dla funkcji wiążących, 

c)d) SMTBDD powstałe po wstawieniu wierzchołków skojarzonych z funkcjami wiążącymi g 

(g0’ – funkcja wspólna) 
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Rys.6.9 Rezultat dekompozycji; a)b) uzyskane diagramy dla wspólnych funkcji wiążących, 

c) otrzymana struktura  

 

6.2.2 Wyznaczanie efektywności dopasowania dla zespołu funkcji 

 

Struktura realizująca zespół funkcji w układach FPGA może charakteryzować się tym, że 

występują w niej dwa rodzaje zasobów logicznych: współdzielone oraz niewspółdzielone. 

Jeżeli struktura charakteryzuje się tym, że nie występuje w niej współdzielenie zasobów 

logicznych, to do oceny efektywności dopasowania można wykorzystać metody opisane w 
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rozdziale 5.4. W przeciwnym przypadku, istnieje konieczność uwzględnienia w procesie 

dopasowania technologicznego zasobów współdzielonych. Kluczowe jest określenie liczby 

wykorzystywanych bloków LUT w strukturach skojarzonych z uzyskiwanymi rozwiązaniami. 

W celu przedstawienia problemu warto posłużyć się przykładem. 

 

Przykład 16 

 

Dla przyjętego uporządkowania zmiennych w diagramie MTBDD, rozważane jest 

odwzorowanie technologiczne dwóch funkcji f0 oraz f1 w blokach LUT4/2 oraz LUT5/1. 

Przyjęto, linię cięcia na poziomie 4 lub 5 licząc od korzenia. W obu przypadkach, po 

dekompozycji istnieje konieczność wprowadzenia 3 funkcji wiążących. Załóżmy, że jedna z 

funkcji wiążących może być wspólna dla f0 oraz f1 (zarówno dla linii cięcia na poziomie 4 jak i 

5). Istnieje zatem potrzeba doboru takiego poziomu cięcia, które zapewni lepsze 

dopasowanie technologiczne.  

W pierwszej kolejności rozważmy sytuację, w której możliwość współdzielenia 

zasobów jest ignorowana. Z obiema funkcjami skojarzone są dwie odrębne struktury. 

Ponieważ nie występuje współdzielenie zasobów logicznych, do oceny efektywności 

dopasowania technologicznego można wykorzystać  współczynnik efektywności δ. W tym 

celu należy utworzyć tablice trójkątne dla podanych parametrów cięcia, co przedstawia 

rysunek 6.10a oraz 6.10b. Zaznaczone symbolem "o" w tablicach trójkątnych odwzorowania, 

prowadzą do uzyskania struktur 6.10c oraz 6.10d. Dla obu struktur można wyznaczyć sumę 

współczynników efektywności δ oraz niezbędną liczbę bloków logicznych. Dla przypadku z 

rysunku 6.10c suma współczynników δ wynosi 1, a suma bloków 4 (bloki wolne nie są 

uwzględniane), a dla przypadku z rysunku 6.10d suma efektywności δ wynosi 2, a suma 

bloków 6. Widać zatem, że rozwiązanie, w którym zbiór związany jest 4. elementowy jest 

lepsze. 

Rozważmy teraz sytuację, w której jedna z funkcji g jest współdzielona. Ponieważ część 

zasobów logicznych jest wspólna dla struktur skojarzonych z poszczególnymi funkcjami, nie 

można wykorzystać współczynnika δ do szacowania efektywności dopasowania. Przyjęto 

więc, że decydującym kryterium przy wyborze dopasowania technologicznego będzie 

zajętość zasobów logicznych „struktury związanej” (struktura skojarzona z blokami 

związanymi). Kluczowe jest określenie liczby bloków logicznych związanych dla funkcji f0 oraz 

f1. W pierwszej kolejności należy określić liczbę bloków LUT współdzielonych, a następnie 

liczbę bloków niewspółdzielonych. W tym celu można wykorzystać zmodyfikowane tablice 

trójkątne. Główna różnica pomiędzy tablicami trójkątnymi a zmodyfikowanymi tablicami 

trójkątnymi polega na tym, że te pierwsze zawierają w swoich komórkach wartości 

współczynnika δ, a drugie liczbę bloków LUT dla zadanej wartości liczby funkcji wiążących 

oraz liczności zbioru związanego. Za pomocą zmodyfikowanych tablic trójkątnych (6.11a oraz 

6.11b) określono liczbę bloków współdzielonych (symbol "o" koloru czerwonego) oraz liczbę 

bloków niewspółdzielonych (symbol "o" koloru fioletowego) dla każdej z funkcji. Dla linii 

cięcia na poziomie 4 konieczne jest wykorzystanie 0.5 bloku na realizację części 
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współdzielonej oraz 2 bloków na realizację części niewspółdzielonej „struktury związanej”. 

Dla linii cięcia na poziomie 5, do realizacji części współdzielonej konieczny jest 1 blok, a do 

realizacji części niewspółdzielonej konieczne jest użycie 4 bloków LUT.  Widać, że ciecie na 

poziomie 4 prowadzi do odwzorowania technologicznego wymagającego w sumie 2.5 bloku 

LUT (do realizacji „struktury związanej”), natomiast cięcie na poziomie 5 prowadzi do 

wykorzystania 5 bloków LUT. W świetle przyjętego kryterium cięcie na poziomie 4 prowadzi 

do lepszego dopasowania technologicznego. Uzyskane struktury przedstawiono na 

rysunkach 6.11c oraz 6.11d. 

 
 

Rys.6.10 Tablice trójkątne oraz uzyskane odwzorowania (bez uwzględnienia współdzielenia 

bloków); a) tablica trójkątna dla linii cięcia na poziomie 4, b) tablica trójkątna dla linii cięcia 

na poziomie 5, c) struktura skojarzona z cięciem na poziomie 4, d) struktura skojarzona z 

cięciem na poziomie 5 
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Rys.6.11 Zmodyfikowane tablice trójkątne oraz uzyskane odwzorowania (z uwzględnieniem 

współdzielenia bloków); a) zmodyfikowana tablica trójkątna dla linii cięcia na poziomie 4,  

b) zmodyfikowana tablica trójkątna dla linii cięcia na poziomie 5, c) struktura skojarzona z 

cięciem na poziomie 4, d) struktura skojarzona z cięciem na poziomie 5 

 

Istota poszukiwania najlepszego odwzorowania technologicznego sprowadza się więc 

do znalezienia dekompozycji (linii cięcia diagramu BDD), dla której liczba wykorzystanych 

zasobów będzie najmniejsza. 

Powyższe rozważania pozwalają na sformułowanie algorytmu wyznaczania 

efektywności dopasowania zespołu funkcji do zasobów struktury programowalnej (algorytm 

6.1). 
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Algorytm 6.1 (Wyznaczania efektywności dopasowania dla zespołu funkcji) 

 

1. Określić czy korzystne jest tworzenie bloków współdzielonych (określenie klas 

równoważności), jeżeli nie to: 

a) określić poszczególne δ, 

b) na podstawie δ dobrać linie cięcia, 

jeżeli tak to: 

a) określić liczbę bloków współdzielonych, 

b) określić liczbę bloków niewspółdzielonych (w strukturze związanej), 

c) wyznaczyć sumę liczby bloków współdzielonych oraz niewspółdzielonych, 

d) dobrać linię cięcia tak aby sumaryczna liczba bloków była najmniejsza. 

 

Przedstawiony algorytm może być stosowany zarówno dla jednej, jak i dla wielu linii cięcia 

diagramu. 

 

6.3. Strategia syntezy ukierunkowana na dopasowanie technologiczne do 

konfigurowalnych bloków logicznych zawartych w strukturach FPGA 

 

Różnorodność struktur programowalnych sprawia, że dla każdej rodziny powinna być 

opracowana inna strategia syntezy, której istotnym elementem jest sposób odwzorowania 

technologicznego projektowanego układu w konfigurowalnych komórkach. W niniejszym 

rozdziale przedstawiono przykład takiej strategii dedykowanej dla bloków ALM (ang. 

Adaptive Logic Module) zawartych w strukturach Cyclon V firmy Altera. 

Istota efektywnej strategii syntezy polega na dążeniu do uzyskania możliwie 

najlepszego dopasowania technologicznego do bloków logicznych składających się z kilku, 

często różnych bloków LUT.  

 

Przykład 17 

 

Zespół dwóch funkcji opisany jest diagramem MTBDD przedstawionym na rysunku 

6.12. W celu zapewnienia najlepszego dopasowania technologicznego do bloków ALM, 

należy proces dekompozycji dopasować do możliwych konfiguracji bloków ALM i wybrać te 

konfiguracje, które zapewnią najefektywniejsze odwzorowanie rozważanego zespołu funkcji. 

Konfiguracje bloku ALM zostały przedstawione na rysunku 5.5. Spośród 6 konfiguracji należy 

wybrać te konfiguracje, w których nie występuje współdzielenie wejść pomiędzy bloki LUT 

zawarte w bloku ALM, gdyż one są najkorzystniejsze do realizacji bloku związanego w 

przypadku ukierunkowania syntezy na wykorzystanie dekompozycji wielokrotnej. 

Odpowiednie bloki LUT w bloku ALM będą skojarzone z odpowiednimi wycinkami diagramu. 

Konfiguracje bloku ALM, umożliwiające najlepsze dopasowanie wyniku dekompozycji 

wielokrotnej do zasobów logicznych układu, przedstawiono na rysunku 6.13.  
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Rys.6.12 Diagram MTBDD reprezentujący zespół funkcji  
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Rys.6.13 Konfiguracje bloku ALM zapewniające najlepsze dopasowanie technologiczne w 

przypadku dekompozycji wielokrotnej 

 

Liczba wejść poszczególnych komórek LUT zawartych w blokach ALM określa poziomy 

cięcia diagramu z rysunku 6.12. Kluczowym problemem jest więc określenie, czy jest możliwe 

wykonanie dekompozycji, która pozwoli na wpasowanie układu w pojedynczy blok ALM. 

Konieczne staje się więc przeanalizowanie przypadków dla cięć skojarzonych z konfiguracją 

przedstawioną na rysunku 6.13a (czyli na poziomie 4 oraz 8 licząc od korzenia), 6.13b (czyli 

na poziomie 5 oraz 8 lub 3 oraz 8 licząc od korzenia) oraz 6.13c  (czyli na poziomie 6 licząc od 

korzenia). Należy zauważyć, że konfiguracja bloku ALM z rysunku 6.13c umożliwia realizację 

tylko jednego wycinka diagramu.  

W pierwszej kolejności zostanie rozpatrzone cięcie diagramu pozwalające na realizację 

poszczególnych jego wycinków w bloku ALM skonfigurowanym tak jak to przedstawiono na 

rysunku 6.13a. Analizowane jest więc cięcie diagramu MTBDD na poziomach 4 oraz 8 licząc 

od korzenia, co pokazano na rysunku 6.14a. Dla wycinka zerowego, dla którego zbiór 

E0={x0,x1,x2,x3}, konieczne są dwie funkcji wiążące do rozróżnienia 3 węzłów odciętych, 

wyróżnionych kolorem niebieskim. Na skutek poszukiwań dekompozycji nierozłącznej można 

stwierdzić, że zmienna x0 może pełnić rolę funkcji przełączającej (x0 umożliwia  podział 

wierzchołków odciętych na dwa podzbiory - patrz rozdział 6.1). W tej sytuacji jedna z funkcji 

wiążących będzie realizowana w bloku LUT4/1, a druga funkcja wiążąca nie wymaga 

realizacji, gdyż będzie nią zmienna x0. Poszukiwanie odwzorowania wycinka pierwszego, dla 

którego E1= {x4,x5,x6,x7} wymaga analizy tablicy korzeniowej, którą przedstawiono  na 

rysunku 6.14b. 

Złożoność kolumnowa tablicy korzeniowej wynosi 2, zatem konieczna jest tylko 

pojedyncza funkcja wiążąca. Oznacza to, że blok związany skojarzony z wycinkiem 1 może 

być zrealizowany w jednym bloku LUT4/1, który jest zawarty w bloku ALM.  
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Rys.6.14 Dekompozycja realizowana poprzez wielokrotne cięcie; a) diagram MTBDD poddany 

wielokrotnemu cięciu, b) tablica korzeniowa skojarzona z wycinkiem pomiędzy liniami cięcia, 

c) uzyskana struktura odpowiadająca blokom związanym wewnątrz bloku ALM 
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Wynikiem podwójnego cięcia diagramu MTBDD jest struktura przedstawiona na 

rysunku 6.14c, realizowalna w pojedynczym bloku ALM. 

Istnieje możliwość innej konfiguracji bloków ALM, stąd celowe staje się rozważenie 

innych możliwych odwzorowań technologicznych. Zakładając konfigurację z rysunku 6.13b 

należy rozważyć dwa inne sposoby cięcia diagramu MTBDD. Pierwszy, w którym linie cięcia 

poprowadzono na poziomach 3 oraz 8 licząc od korzenia (Rys.6.15a) oraz drugi, w którym 

linie cięcia przeprowadzono na poziomie 5 oraz 8 (Rys.6.16a). 

W pierwszym przypadku, z liniami cięcia przedstawionymi na rysunku 6.15a, wycinek 

zerowy (E0={x0,x1,x2}) ma tylko jeden korzeń, zatem liczba funkcji wiążących jest zależna 

tylko od liczby węzłów odciętych. Rozróżnienie 3 węzłów odciętych prowadzi do 

odwzorowania technologicznego, w którym występują 2 funkcje wiążące. Podobnie jak 

poprzednio, zmienna x0 może pełnić rolę funkcji wiążącej, zatem do realizacji bloku 

związanego skojarzonego z tym wycinkiem wystarczy blok LUT3/1, który jest elementem 

założonej konfiguracji bloku ALM (Rys.6.13b). Dla wycinka pierwszego (E1={x3,x4,x5,x6,x7}) 

należy określić złożoność kolumnową na podstawie tablicy korzeniowej z rysunku 6.15b. 

Złożoność kolumnowa tej tablicy wynosi 3, zatem konieczne są 2 funkcje wiążące. Prowadzi 

to do konieczności użycia dwóch bloków LUT5/1. W komórce ALM dla konfiguracji 6.13b 

występuje tylko jeden taki blok LUT, zatem dla założonego cięcia diagramu MTBDD nie ma 

możliwości zrealizowania bloków związanych w pojedynczym bloku ALM. Ponieważ w tym 

przypadku konieczne jest wykorzystanie 2 bloków ALM rozwiązanie to jest gorsze od 

rozwiązania, dopasowanego do konfiguracji z rysunku 6.13a.  

Alternatywną metodą cięcia diagramu MTBDD przedstawiono na rysunku 6.16a.  

Wycinek 0 skojarzony ze zbiorem E0={x0,x1,x2,x3,x4} charakteryzuje się tym, że krawędzie 

wychodzące z wierzchołków w nim zawartych wskazują, aż 6 wierzchołków odciętych. 

Prowadzi to do konieczności realizacji bloku związanego w postaci struktury z trzema 

wyjściami (3 funkcje wiążące). Dla tak przyjętych linii cięcia żadna ze zmiennych zawartych w 

wycinku 0 nie może pełnić roli funkcji przełączającej, stwarzającej możliwość wykonania 

dekompozycji nierozłącznej. Konieczne jest więc wykorzystanie 3 bloków LUT5/1. Z 

wycinkiem 1 (E1={x5,x6,x7}) skojarzona jest tablica korzeniowa przedstawiona na rysunku 

6.16b, której złożoność kolumnowa wynosi 2. Do realizacji bloku związanego skojarzonego z 

nim wystarczy więc blok LUT3/1. Uzyskane rozwiązanie jest dalekie od najlepszego 

znalezionego w poprzednio rozważanych przypadkach. 

Ostatnią konfiguracją bloku ALM, którą należy rozważyć jest konfiguracja, w której w 

bloku ALM znajduje się blok LUT6/1 (Rys.6.13c). W tej sytuacji cięcie diagramu MTBDD 

powinno być wykonane na poziomie 6 (Rys.6.17). Liczba wierzchołków odciętych 

(oznaczonych kolorem niebieskim) w diagramie z rysunku 6.17 wynosi 6, zatem niezbędne 

jest wykorzystanie 3 bloków LUT6/1, a co za tym idzie 3 bloków ALM. Tego typu rozwiązanie 

jest również gorsze od poprzednio znalezionych. 
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Rys.6.15 Cięcie diagramu MTBDD; a) diagram poddany wielokrotnemu cięciu na 

poziomach 3 oraz 8 licząc od korzenia, b) tablica korzeniowa skojarzona z wycinkiem 

pomiędzy liniami cięcia 
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Rys.6.16 Cięcie diagramu MTBDD; a) diagram poddany wielokrotnemu cięciu na 

poziomach 5 oraz 8 licząc od korzenia, b) tablica korzeniowa skojarzona z wycinkiem 

pomiędzy liniami cięcia 
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Rys.6.17 Diagram MTBDD poddany cięciu na poziomie 6 licząc od korzenia 
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Spośród przeanalizowanych cięć diagramu dopasowanych do możliwości 

konfiguracyjnych bloków ALM najlepszy wynik uzyskano zakładając konfigurację w postaci 

dwóch niezależnych bloków LUT4/1. Prowadzi to do rozwiązania, w którym bloki związane 

można zrealizować w pojedynczym bloku ALM. Po zastąpieniu wycinka 0 oraz 1 trzema 

funkcjami wiążącymi (przy czym jedną z nich jest zmienna x0), diagram opisujący blok wolny 

rozważany w kolejnym kroku syntezy zawiera 6 zmiennych. Ponieważ obie funkcje 

wchodzące w skład zespołu funkcji opisującego blok wolny zależą od tych samych 6 

zmiennych, bloki te można zrealizować w pojedynczym bloku ALM skonfigurowanym jak na 

rysunku 5.5f, gdzie blok ALM zawiera dwa bloki LUT6/1, które współdzielą 4 spośród 6 wejść.  

W wyniku syntezy rozważanego zespołu funkcji metodą wielokrotnego cięcia diagramu 

MTBDD, ukierunkowanej na dopasowanie do bloków ALM, uzyskano strukturę pokazaną na 

rysunku 6.18, składającą się z dwóch bloków ALM.  
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Rys.6.18 Wynik syntezy - odwzorowanie zespołu funkcji w blokach ALM 

 

Należy zaznaczyć, że w rozpatrywanym przykładzie rozważania ograniczono do jednego 

uporządkowania zmiennych. W opracowanym systemie syntezy poszukiwane jest najlepsze 

uporządkowanie, prowadzące, przy założonej konfiguracji bloków ALM, do wykorzystania jak 

najmniejszej liczby bloków.  
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7. WYNIKI EKSPERYMENTÓW 
 

W rozdziale tym zamieszono opis proponowanych strategii syntezy wykorzystujących 

SMTBDD oraz porównanie otrzymanych wyników z wynikami uzyskanymi za pośrednictwem 

innych systemów syntezy zarówno akademickich, jak i komercyjnych. Eksperymenty 

przeprowadzono na zbiorze popularnych układów testowych oraz przykładach spotykanych 

w praktyce inżynierskiej.  

 

7.1. Strategie dekompozycji MultiDec_A oraz MultiDec_L 

 

W oparciu o zaprezentowane w pracy modele dekompozycji oraz elementy 

dopasowania technologicznego, opracowano dwie strategie syntezy: 

• strategię ukierunkowaną na minimalizację liczby bloków logicznych (w dalszej części 

pracy określaną skrótem MultiDec_A - Multiple Decomposition - Area), 

• strategię ukierunkowaną na minimalizację liczby warstw logicznych (w dalszej części 

pracy określaną skrótem  MultiDec_L - Multiple Decomposition - Level). 

Główna różnica pomiędzy opracowanymi strategiami polega na odmiennym sposobie 

szacowania efektywności dopasowania technologicznego do odpowiednich bloków 

zawartych w strukturze FPGA. W przypadku strategii ukierunkowanej na minimalizację liczby 

bloków, a co za tym idzie zajętej powierzchni "chipu" (MultiDec_A), szacowanie efektywności 

dopasowania odbywa się na podstawie wartości współczynnika, będącego różnicą pomiędzy 

liczbą funkcji wiążących, a liczbą zmiennych związanych, skojarzonych z danym blokiem LUT 

o k wejściach. W przypadku strategii ukierunkowanej na minimalizację liczby warstw 

(MultiDec_L), efektywność dopasowania szacuje się za pomocą przedstawionych w 

poprzednim rozdziale tablic trójkątnych. 

Obie strategie ukierunkowane są na wyszukiwanie odpowiedniej dekompozycji 

wielokrotnej realizowanej metodą wielokrotnego cięcia diagramu BDD. Należy podkreślić, że 

w przypadku nie znalezienia dekompozycji wielokrotnej, wyszukuje się dekompozycję 

iteracyjną lub prostą dekompozycję szeregową. Jeżeli poszukiwania te nie kończą się 

sukcesem, wykonywane jest rozwinięcie Shannona, prowadzące do odwzorowania 

technologicznego wykorzystującego znacznie większą liczbę bloków logicznych. Istotnym, 

wspólnym elementem opracowanych strategii syntezy jest algorytm tworzenia 

odpowiednich zespołów funkcji, zapewniający współdzielenie niektórych zasobów 

logicznych. 

I. Strategia MultiDec_A 

 

Celem strategii syntezy MultiDec_A jest uzyskanie struktury wykorzystującej jak 

najmniejszą liczbę bloków LUT. Istota strategii polega na cięciu diagramu BDD z reguły 

reprezentującego zespół funkcji (MTBDD) na ściśle określonych poziomach, która prowadzi 

do uzyskania diagramów SMTBDD. Dla zadanych linii cięcia wyszukuje się najlepsze 

uporządkowanie zmiennych w diagramie BDD (MTBDD).  
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W procesie efektywnego odwzorowania technologicznego kluczowe znaczenie ma 

szacowanie efektywności dopasowania dla wybranych linii cięcia. W opracowanym 

algorytmie założono szacowanie efektywności dopasowania przy liniach cięcia tak 

dobranych, aby odpowiednie liczności zbiorów związanych odpowiadały liczbie wejść bloków 

LUT. W procesie syntezy wykorzystywana jest dekompozycja nierozłączna, gdy pozwala ona 

na poprawę uzyskiwanego rozwiązania, będącego wynikiem dekompozycji rozłącznej.  

 

Algorytm 7.1 

 

Algorytm syntezy ukierunkowany na minimalizację powierzchni (MultiDec_A) składa się z 

następujących etapów: 

 

1) Określenie zbioru zmiennych nieznaczących [Kan04] 

2) Wstępne pogrupowanie funkcji w zespoły  

3) Tworzenie dla utworzonych zespołów funkcji diagramów MTBDD 

4) Wyznaczenie zestawu linii cięcia dla zadanej liczby wejść bloków LUT 

5) Poszukiwanie najlepszego uporządkowania zmiennych 

6) Cięcie diagramu MTBDD - dekompozycja zespołu funkcji 

a) Określenie zbiorów E 

b) Wyznaczenie tablic korzeniowych 

c) Określenie złożoności kolumnowej poszczególnych tablic korzeniowych 

d) Sprawdzenie czy dekompozycja jest opłacalna, jeżeli nie to powrót do 

punku 5 

e) Poszukiwanie dekompozycji nierozłącznej  

f) Wyszukiwanie wspólnych funkcji g (unikodowanie) 

g) Określenie współczynnika efektywności dopasowania technologicznego 

 Porównanie rozwiązania z rozwiązaniami uzyskanymi w poprzednich krokach. 

Zapamiętywane jest rozwiązanie najlepsze, to znaczy to, dla którego współczynnik 

efektywności odwzorowania δ przyjmuje wartość najmniejszą. 

7) Jeżeli to nie jest ostatnie badane uporządkowanie, to należy przejść do punku 5 

8) Jeżeli to nie jest ostatni wzorzec rozmieszczania linii cięcia, należy wrócić do 

punktu 4 

9) Sprawdzenie, czy znaleziono dekompozycję wielokrotną, jeżeli nie, to 

wyszukiwana jest dekompozycja z pojedynczą linią cięcia lub dekompozycja 

oparta o rozwinięcie Shannona 

10)  Wybór dekompozycji, dla której współczynnik efektywności dopasowania 

przyjmuje wartość minimalną 

11)  Realizacja bloków związanych  

12)  Czy dokonano już odwzorowania całego układu? Jeżeli nie, to przejście do punktu 

2 

13)  Tworzenie opisu uzyskanego rozwiązania w języku Verilog  
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II. Strategia MultiDec_L 

 

Celem strategii syntezy MultiDec_L jest uzyskanie struktur o jak najlepszych 

właściwościach dynamicznych. Jest ona ukierunkowana na minimalizację liczby warstw 

logicznych wynikowej struktury. Strategia MultiDec _L jest zmodyfikowaną strategią 

MultiDec_A. Kluczowa różnica związana jest ze sposobem określania współczynnika 

efektywności odwzorowania (etap 6g - określenie współczynnika efektywności 

dopasowania). W strategii MultiDec_L współczynnik ten jest wyznaczany zgodnie z 

algorytmem 6.1, w którym wyszukiwanie odpowiedniego dopasowania technologicznego 

sprowadza się do analizy wartości współczynników zawartych w odpowiedniej tablicy 

trójkątnej. 

 

 

7.2. Charakterystyka programu MultiDec oraz metodologia prowadzenia 

eksperymentów  

 

W celu przeprowadzenia niezbędnych eksperymentów stworzono prototypowe  

oprogramowanie MultiDec pozwalające na wykorzystanie opracowanych metod syntezy w 

praktyce inżynierskiej. Program ten, umożliwia wykonywanie syntezy układów opisanych w 

formacie Berkeley'owskim (*.pla), zgodnie z wybraną wstępnie strategią syntezy. W 

programie Multidec zaimplementowano dwie strategie syntezy (MultiDec_A, MultiDec_L), 

które próbują wykorzystać dekompozycję wielokrotną, realizowaną metodą wielokrotnego 

cięcia diagramu BDD [KuKa13]. Jeżeli w i-tym kroku dekompozycji nie istnieje dekompozycja 

wielokrotna, w procesie podziału projektowanego układu wykorzystuje się kolejno: prostą 

dekompozycję szeregową, dekompozycję nierozłączną, iteracyjną lub multipleksową, będącą 

sprzętową implementacja rozwinięcia Shannona.  

System MultiDec napisany jest w języku C++. Zdecydowano się na wykorzystanie 

gotowej biblioteki BDD pozwalającej na utworzenie grafowej reprezentacji funkcji 

logicznych. Tego typu biblioteki są powszechnie dostępne i mają bogatą dokumentację 

[Jan03]. Spośród kilku najpopularniejszych bibliotek  [ABCD98, Bud08, CUDD97, CAL97] 

zdecydowano się na wybór biblioteki CMU BDD [CMU97]. O wyborze tej biblioteki 

zdecydował jej niekomercyjny charakter oraz stosunkowo niewielkie wykorzystywanie 

pamięci [Mic00]. Porównanie wybranych bibliotek można znaleźć w pracy [Lon98].  

Układy poddawane dekompozycji z wykorzystaniem systemu MultiDec opisane są w 

postaci pliku nazwa.pla. Narzędzie zapewnia dopasowanie technologiczne do wybranych 

bloków LUT o zadanej liczbie wejść. W programie zaimplementowano tablice trójkątne dla 

układów rodziny Spartan 2, Spartan 3, Virtex 7 oraz dla pojedynczych bloków LUT z jednym 

wyjściem. Program potrafi automatycznie przeprowadzić proces syntezy ukierunkowany na 

konkretne komórki logiczne, po czym podaje liczbę wykorzystanych bloków LUT (komórek 
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logicznych zawierających odpowiednie bloki) oraz liczbę warstw logicznych wynikowej 

struktury. Uzyskane rozwiązanie jest opisane w języku opisu sprzętu Verilog HDL.  

 

7.3. Porównanie systemu MultiDec z systemami akademickimi 

Uzyskiwane w wyniku syntezy rozwiązania można porównać pod względem różnych 

kryteriów. Do najpopularniejszych kryteriów oceny można zaliczyć: powierzchnię "chipu" 

zajmowaną przez układ, tzn. liczbę wykorzystanych bloków logicznych oraz "długość" tak 

zwanej krytycznej ścieżki, tzn. maksymalną liczbę warstw logicznych uzyskiwanego 

rozwiązania, bezpośrednio wpływającą na właściwości dynamiczne układu. Nie bez znaczenia 

jest również czas syntezy bezpośrednio charakteryzujący zastosowane algorytmy.  

Bardzo trudno obiektywnie porównać wyniki uzyskiwane za pomocą różnych narzędzi 

wspomagających proces syntezy. Dzieje się tak, ponieważ: 

• wyniki podawane w literaturze, odnoszą się do konkretnych rodzin układów o 

różnych możliwościach konfiguracyjnych, trudno więc rzetelnie porównać dwa 

systemy, jeżeli nie odnoszą się do tych samych bloków LUT, 

• z reguły wyniki podawane są dla wybranej, zwykle niewielkiej grupy testów, często 

zdarza się, że liczba testów wspólnych jest na tyle mała, iż trudno wyciągnąć 

jednoznaczne wnioski na temat przewagi jednego lub drugiego systemu, 

• proces minimalizacji oraz tworzenia opisu układu może mieć wpływ na rezultaty 

uzyskiwane w procesie dekompozycji – procesy te mogą prowadzić do pojawienia 

się zmiennych nieznaczących dla rozpatrywanych funkcji, 

• niektórzy autorzy [Dzik06] podają rezultaty z dokładnością do 0.5 bloku, a inni 

zaokrąglają je w górę, 

• wyniki podawane w literaturze nie zawsze są kompletne, tzn. często podawana 

jest tylko liczba wykorzystanych bloków logicznych, bez określenia właściwości 

dynamicznych uzyskiwanych rozwiązań oraz czasu syntezy. 

Dokonując porównania systemów akademickich pod względem liczby wykorzystanych 

bloków logicznych oraz liczby warstw, można zaobserwować, że w literaturze najczęściej 

wyniki są przedstawiane dla bloków, które można skonfigurować do jednej z dwóch postaci 

określanych symbolicznie jako LUT4/2 lub LUT5/1. Bloki w starszych układach FPGA, jak np. 

Spartan 3 pozwalały właśnie na taką konfigurację [Spa11]. Należy jednak pamiętać, że dla 

układu Spartan 3 liczba bloków tablicowych LUTx/y w komórce CLB wynosiła 8, ale 

podzielone one były pomiędzy poszczególne tzw. „slice`y”. Nowoczesne układy FPGA 

zawierają bloki LUT o większej liczbie wejść niż starsze generacje układów FPGA. Przykładem 

mogą być układy rodziny Virtex-7 firmy Xilinx [Vir13]  zawierające bloki LUT, które mogą być 

skonfigurowane albo jako LUT5/2, albo LUT6/1. Widać wyraźnie, że wraz z rozwojem 

technologicznym rośnie liczba wejść pojedynczych bloków LUT, choć nigdy nie osiągnie ona 

liczby wejść komórek typu PAL zawartych w układach CPLD [Kan12].  
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Wyniki eksperymentów przeprowadzonych na grupie popularnych układów testowych 

[Ben08] przedstawiono w tabeli 7.1. W pierwszej kolumnie podano nazwę rozpatrywanego 

układu testowego. Dwie kolejne kolumny zawierają liczbę wejść (we) oraz liczbę wyjść (wy) 

układu kombinacyjnego poddanego procesowi syntezy. W kolejnych kolumnach 

zamieszczono rezultaty uzyskane z wykorzystaniem różnych akademickich narzędzi syntezy. 

Wyniki zaczerpnięto z literatury [HuJo00, ChCh07, Dzik06, Kan04, Koł09, Opa08, Raw08, 

TaLo07, VeKa92]. Dla większości systemów akademickich rezultaty podawane są w postaci 

liczby wykorzystanych bloków LUT (odpowiednie kolumny oznaczono jako XC - bloki układu 

XC3000, L4 – bloki LUT4/1, L5 – bloki LUT5/1 lub LS – bloki LUT układu Spartan3) oraz liczby 

uzyskanych warstw logicznych w krytycznej ścieżce (kolumna z nagłówkiem W). 

Odstępstwem od tej reguły, są wyniki uzyskane przez systemy GUIDec [Raw08], DSRM 

[Koł03], MTBDD [Dzik06], BDD [Dzik06], w których znana jest tylko liczba bloków. Należy 

podkreślić, że przedstawione wyniki odnoszą się do różnych bloków LUT, wśród których są 

konfiguracje wybranych starszych i nowszych układów FPGA. Przykładowo można wymienić 

bloki układów rodziny XC3000, które mogą być konfigurowane jako LUT5/1 lub LUT4/2, przy 

czym w konfiguracji LUT4/2 oba bloki wykorzystują te same sygnały wejściowe. Podobne do 

bloków LUT w starszych układach FPGA rodziny XC3000, są bloki układów Spartan serii 2 oraz 

3, które również mogą być skonfigurowane jako LUT5/1 lub LUT4/2. Główna różnica polega 

na tym, że dla konfiguracji LUT4/2 oba 4-wejściowe bloki w układach Spartan mogą 

wykorzystywać różne sygnały wejściowe.  

W tabeli 7.1 symbolami L5, XC, L4, LS określono rodzaj odwzorowania 

technologicznego zaimplementowanego w poszczególnych systemach syntezy. Nagłówek L5 

oznacza odwzorowanie ukierunkowane na bloki LUT5/1, L4 - odwzorowanie wykonane dla 

bloków LUT4/1, XC - odwzorowanie dla komórek układów FPGA serii XC3000, a LS - 

odwzorowanie ukierunkowane na układy Spartan 2 lub Spartan 3. Liczby umieszczone w 

kolumnach poniżej nagłówka oznaczają liczby użytych odpowiednich bloków typu LUT.  

W kolumnach z nagłówkiem "Min", "Śr", Max" zawarto odpowiednio minimalną, 

średnią i maksymalną liczbę bloków oraz minimalną i maksymalną liczbę warstw logicznych 

dla rozpatrywanego zestawu wyników. Jeżeli wyniki w zestawieniu podano z dokładnością do 

0.5 bloku, to wyznaczane wartości minimalne, maksymalne oraz średnie zaokrąglano w górę.  

Wyniki uzyskane za pomocą strategii MultiDec_A (kolumna oznaczona jako 

„MultiDec”) podano zakładając możliwości konfiguracyjne komórek rodziny Spartan. 

Jednym z głównych celów zestawienia wyników zawartego w tabeli 7.1 jest 

porównanie uzyskanych rezultatów syntezy (MultiDec) z rezultatami uzyskanymi za pomocą 

innych akademickich systemów syntezy. Uzyskane wyniki można porównywać bezpośrednio 

lub analizując sumaryczną liczbę użytych bloków oraz liczbę warstw, w rozwiązaniach 

uzyskanych w poszczególnych systemach wspomagających proces syntezy.   
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Tab.7.1 Porównanie wyników uzyskanych za pośrednictwem programu MultiDec_A (minimalizacja powierzchni) z innymi systemami akademickimi  

we – liczba wejść, wy – liczba wyjść, W – liczba warstw, L4 – liczba bloków LUT4/1, L5 – liczba bloków LUT5/1, XC liczba bloków LUT jak w XC3000, LS- liczba bloków jak w układzie Spartan 3, 

Zysk_A – zysk liczby bloków, Zysk_L – zysk liczby warstw  
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Min. Śr. Max. Min. Max. 

Układ  we wy L5 W L5 W L5 W XC W L5 W XC W XC       XC   XC W XC W L4 W      LS W 

9sym 9 1 7 3     8 3 5 3 7 3 5 3 6   6       7,0 3 5 5 5 3 5 6 8 3 5 5 4 

t481 16 1 5 2     5 2             5               5 5     5 5 5 2 5 6 5 

rd73 7 3             5 2 8 2 5 2 6   7   4,5   6,0 2 5 3 5 2 5 6 8 2 3 4 3 

rd84 8 4 13 3     16 3 7 3 13 3 7 3 8   10   6,5   11,5 3 7 3 6 3 6 10 16 3 3 6 3 

5xp1 7 10 14 3 15 2 19 2 9 2 19 2 11 2 15   14   18,0   18,0 2 11 2 9 1 9 14 19 1 3 10 2 

z5xp1 7 10                         14       17.5   17,5 2 11 2     11 14 17.5 2 2 9 3 

con1 7 2                                                           3 2 

sqr6 6 11                                                           12 2 

inc 7 9                         17       16,0   17,0 2 16 2     16 16 17 2 2 20 2 

misex1 8 7 14 2     14 2 8 1 14 2 10 3 12   16   10,5   10,5 2 12 3 8 2 8 12 16 1 3 11 3 

sqn 7 3                                                           11 3 

f51m 8 8     14 3     10 2 15 3 10 3 15   13   17,5   17,5 3 10 3 8 1 8 14 17.5 1 3 7 3 

b12 15 9                                                           17 3 

z4ml 7 4                                             4 1 4 4 4 1 1 6 3 

x2 10 7                                                           11 3 

clip 9 5         32 3 16 4 33 3     21       27,0       17 5 10 3 10 25 33 3 5 16 4 

misex2 25 18             24 3 37 2     35               28 4     24 31 37 2 4 31 3 
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Porównując liczbę bloków w rozwiązaniach uzyskanych za pomocą systemu MultiDec 

(strategia MultiDec_A) z wartością minimalną, średnią i maksymalną liczby wykorzystanych 

bloków dla innych systemów syntezy, okazuje się, że w 3 przypadkach uzyskano najlepsze 

rezultaty (rd73, z5xp1 oraz f51m), w 2 przypadkach znaleziono rozwiązanie, w którym liczba 

wykorzystanych bloków jest identyczna jak w najlepszych systemach akademickich  (9sym, 

rd84), a w 2 przypadkach (t481 oraz inc) wyniki są gorsze od znanych z literatury. Można 

więc przyjąć, że wyniki syntezy otrzymane zaproponowanymi metodami nie odbiegają od 

rezultatów, uzyskiwanych przez akademickie systemy syntezy znane z literatury.  

Porównując bezpośrednio liczbę warstw logicznych w krytycznej ścieżce rozwiązania 

uzyskanego za pomocą strategii MultiDec_A, okazuje się, że w 2 przypadkach (rd84, inc) 

uzyskano najlepsze rozwiązanie, jednak dla dwóch innych układów testowych (z5xp1, z4ml) 

uzyskano rozwiązanie, w którym liczba warstw była większa od wartości maksymalnej, 

uzyskanej przez rozpatrywane systemy syntezy. W zdecydowanej większości przypadków, 

uzyskane rezultaty pod względem liczby warstw nie są gorsze od tych znanych z literatury.  

W celu całościowego porównania różnych metod syntezy warto rozważać sumaryczną 

liczbę użytych bloków oraz sumaryczną liczbę warstw wyznaczoną dla poszczególnych 

systemów. Dla zobrazowania średniego ograniczenia liczby bloków posłużono się 

wartościami zysku wyznaczonego dla bloków z zależności:  

MultiDecsystemu   dla uzyskana blokówliczby  suma

 Xsystemu  dla uzyskana blokówliczby   suma
_ =AZysk         (7.1) 

 

Wartość Zysk_A>1 wskazuje, że system X doprowadził do rozwiązań, które 

wykorzystują Zysk_A-razy więcej bloków niż rozwiązania uzyskane za pomocą systemu 

MultiDec. Wartości Zysk_A<1 wskazują na "wyższość" systemu  X. Podobnie, zgodnie z 

zależnością (7.2) obliczono zysk liczby warstw. 

MultiDecsystemu   dla uzyskana stwliczby war suma

 Xsystemu  dla uzyskana stwliczby war  suma
_ =LZysk         (7.2) 

 

Do wyznaczenia odpowiednich wartości Zysk_A oraz Zysk_L brane są pod uwagę 

oczywiście tylko te układy testowe, dla których podano wynik zarówno dla X jak i systemu 

MultiDec.  

Graficzne porównanie poszczególnych akademickich systemów syntezy przedstawiono 

na rysunku 7.1.  
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Rys.7.1 Porównanie systemów akademickich pod względem powierzchni  

Na rysunku 7.1 można zauważyć, że dla rozpatrywanego zbioru układów testowych 

większość systemów akademickich syntezy prowadzi do rozwiązań gorszych pod względem 

powierzchni od sytemu MultiDec. W skrajnych przypadkach, takich jak DDBDD [ChChWo07], 

ILR+BDS [TaLo07], ALTO [HuJo00], DSRM [Koł03] oraz BDD [Dzik06], system MultiDec 

uzyskuje rezultaty lepsze o odpowiednio 74, 71, 62, 53 oraz 46 procent. Dla systemów 

BDSpga [VeKa92], Decomp [Kan04], GUIDec [Raw08] oraz MTBDD [Dzik06] wyniki są 

zbliżone, przy czym dla strategii MultiDec_A uzyskano nieznacznie lepsze rezultaty, co może 

być jednak spowodowane ograniczoną liczbą eksperymentów. Szczególnie istotne wydaje się 

być porównanie opracowanych algorytmów syntezy z systemami MTBDD [Dzik06], BDD 

[Dzik06] oraz dekBDD [Opa08] z uwagi na podobną reprezentację funkcji logicznych. Jeżeli w 

przypadku systemów MTBDD oraz BDD można mówić o przewadze programu MultiDec, to 

dla systemu dekBDD rezultaty są praktycznie takie same (różnica na poziomie 3%).  

Podobieństwo uzyskanych rezultatów dla dekBDD oraz MultiDec_A wynika z dość 

podobnych algorytmów dekompozycji realizowanych poprzez cięcie BDD. W dwóch 

przypadkach uzyskane rezultaty za pomocą strategii MultiDec_A są nieznacznie gorsze pod 

względem liczby bloków. Porównanie z systemem DEMAIN [RaJó97] wskazuje, że uzyskiwane 

rezultaty w systemie MultiDec są o 7% gorsze. Wydaje się, że przewaga systemu DEMAIN 

wynika z zaimplementowania algorytmów pozwalających na realizację dekompozycji 

równoległej. Najlepszy w analizowanej grupie systemów akademickich jest program, 

realizujący algorytmy dekompozycji wykorzystujący wielowartościowe reprezentacje 

zmiennych przedstawione w pracy [Wis10]. Algorytm ten oparty jest o ideę kodowania wejść 

polegającą na przypisaniu wejściom binarnym wartości symbolicznych. Rezultaty uzyskiwane 

dla MultiDec są około 15% gorsze od rezultatów uzyskiwanych dla tego algorytmu. 
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Syntetyczne porównania uzyskanych wyników pod względem liczby warstw 

przedstawiono na rysunku 7.2. 

 

Rys.7.2 Porównanie systemów akademickich pod względem liczby warstw 

Porównując wyniki syntezy uzyskane przez program MultiDec (strategia MulteDec_A) z 

rezultatami innych systemów akademickich pod względem liczby warstw logicznych, okazuje 

się, że w większości przypadków strategia MultiDec_A prowadzi do rozwiązań o około 20% 

gorszych. Wyjątkiem są systemy ILR+BDS oraz dekBDD, w których uzyskiwane rezultaty są 

praktycznie takie same pod względem liczby warstw, jak rozwiązania otrzymane za pomocą 

strategii syntezy MultiDec_A.  

Znacznie lepsze rezultaty pod względem liczby warstw uzyskiwano wykorzystując 

strategię syntezy MultiDec_L, ukierunkowaną na minimalizację liczby warstw.  

W tabeli 7.2 zamieszczono porównanie rezultatów uzyskiwanych dla dwóch 

opracowanych strategii syntezy MultiDec_A oraz MultiDec_L. 

W pierwszych trzech kolumnach tabeli 7.2 zestawiono wybrane układy testowe wraz z 

odpowiadającą im liczbą wejść i wyjść. W kolejnych kolumnach zawarte są odpowiednio 

liczba bloków LUT (LS) oraz liczba warstw (W) uzyskanego rozwiązania odwzorowanego w 

komórkach  układów FPGA rodziny Spartan 3. Porównując sumaryczną liczbę warstw 

logicznych można stwierdzić, że strategia MultiDec_L prowadzi do redukcji liczby warstw o 

prawie 10% w porównaniu do strategii MultiDec_A, kosztem zwiększenia liczby 

wykorzystanych bloków o 21%.  
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Tab.7.2 Porównanie rezultatów syntezy układów testowych  dla strategii  MultiDec_A oraz 

MultiDec_L, 

 we - liczba wejść układu, wy - liczba wyjść układu, LS - liczba bloków LUT serii Spartan 3, W - liczba warstw logicznych 

  

M
u

lt
iD

ec
_A

 

M
u

lt
iD

ec
 _

L 

Układ  we wy LS W LS W 

9sym 9 1 4,5 4 4,5 3 

t481 16 1 5,5 5 3,5 3 

rd73 7 3 4,0 3 4,5 2 

rd84 8 4 6,0 3 8,0 2 

5xp1 7 10 9,5 2 14,0 2 

z5xp1 7 10 8,5 3 14,0 2 

con1 7 2 2,5 2 2,5 2 

sqr6 6 11 12,0 2 12,0 2 

inc 7 9 19,5 2 21,0 3 

misex1 8 7 10,5 3 10,5 3 

sqn 7 3 10,5 3 10,5 3 

f51m 8 8 7,0 3 15,5 4 

b12 15 9 16,5 3 22,5 3 

z4ml 7 4 6,0 3 5,5 3 

x2 10 7 11,0 3 12,5 3 

SUMA     133,5 44 161 40 

 

Oprócz eksperymentów przeprowadzonych na popularnym zbiorze układów testowych 

[Ben08] wykonano również eksperymenty dla innych układów testowych. Przeprowadzono 

syntezę opisu bloku CNU (ang. Check Node Unit) realizującego operację węzła kontrolnego w 

sprzętowym dekoderze kodów LDPC (ang. Low Density Parity Check) (układy testowe 

oznaczone jako „cn”) [Suł08]. Dekompozycji poddano również opisy bloków realizujących 

funkcję exp() (układy testowe oznaczone jako „expa”). Eksperymenty wykonano dla strategii 

MultiDec_A oraz MultiDec _L, przyjmując możliwe konfiguracje bloków LUT jako  LUT4/2 lub 

LUT5/1. Uzyskane rezultaty zamieszczono w tabeli 7.3. W poszczególnych kolumnach 

wyznaczono odpowiednio: liczbę bloków 4 – wejściowych (L4), liczbę bloków 5 –

 wejściowych (L5), liczbę bloków LUT układu Spartan (LS) oraz liczbę warstw logicznych. 

Wartość LS wyznaczona z zależności 7.3 najlepiej odzwierciedla stopień wykorzystania 

zasobów układu Spartan. 

      (7.3) 
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W ostatnim wierszu wyznaczono sumaryczną liczbę bloków i warstw dla rozpatrywanych 

układów testowych. 

Tab.7.3 Porównanie strategii MultiDec_A oraz MultiDec_L pod względem liczby bloków oraz 

warstw na podstawie wyników syntezy opisu bloków CNU oraz opisu bloków realizujących 

funkcję exp() 

 we - liczba wejść,  wy - liczba wyjść, L4  – liczba bloków LUT4/1, L5 - liczba bloków LUT5/1, liczba bloków LUT układu 

Spartan 3, W - liczba warstw 

 

  
MultiDec_A  MultiDec_L  

Układ  we wy L4 L5 LS W L4 L5 LS W 

cn5 10 5 15 25 32,5 4 15 25 32,5 4 

cn5_dc 10 5 18 42 51 5 7 53 56,5 5 

expa0b 8 7 4 30 32 4 5 36 38,5 4 

expa1a 7 5 5 7 9,5 2 5 7 9,5 2 

expa1b 8 2 5 0 2,5 2 8 1 5 3 

expa1c 8 4 8 12 16 4 4 22 24 4 

Suma     55 116 144 21 44 144 166 22 

 

Jedną z charakterystycznych cech układów testowych, dla których rezultaty syntezy 

zestawiono w tabeli 7.3, jest ich „trudna” dekomponowalność. Często prowadzi to do 

konieczności stosowania mało efektywnych technik podziału układu (dekompozycja 

multipleksowa, brak zasobów współdzielonych, konieczność dekompozycji każdej funkcji 

oddzielnie), co prowadzi do rozwiązań bardzo złożonych. Wydaje się, że jest to główna 

przyczyna podobnej liczny warstw w obu strategiach. Zgodnie z przewidywaniami, wzrosła 

natomiast (o około 39%) liczba bloków, w przypadku wykorzystania strategii syntezy 

MultiDec_L. Widać więc, że stosowanie do układów „trudno” dekomponowalnych technik 

szacowania efektywności dopasowania z wykorzystaniem tablic trójkątnych jest 

prawdopodobnie mało efektywne. 

Ograniczając rozważania do algorytmów dekompozycji funkcji opisanych za pomocą 

BDD, warto ocenić znaczenie dekompozycji wielokrotnej. W tym celu wykonano 

eksperymenty, w których testowano metody syntezy, w których dekompozycja wielokrotna 

odgrywała pierwszoplanową rolą lub miała znaczenie marginalne. Dla wszystkich metod 

syntezy rozpatrywano odwzorowanie technologiczne analizowanych układów testowych w 

blokach LUT4/2 lub LUT5/1. 

W tabeli 7.4 zestawiono wyniki dla 5 metod syntezy. Metoda A wyszukuje 

dekompozycję wielokrotną metodą kilkukrotnego, pojedynczego cięcia diagramu BDD 

[KuKaO13]. Technika ta wymaga po poszczególnych cięciach diagramu zmiany 

uporządkowania zmiennych, a dodatkowo nie umożliwia wykonania dekompozycji 
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nierozłącznej. Metoda B nie jest ukierunkowana na dekompozycję wielokrotną, gdyż 

wykonuje tylko pojedyncze cięcia diagramu [KuKa14]. Dobór odpowiednich podziałów 

argumentów funkcji dokonywany jest na podstawie szacowania efektywności dopasowania z 

wykorzystaniem tablic trójkątnych. Metoda dekBDD wykonuje dekompozycję za pomocą 

pojedynczej linii cięcia i nie jest ukierunkowana na dekompozycję wielokrotną [Opa08]. Dwie 

ostatnie metody syntezy (MultiDec_A oraz MultiDec_L) ukierunkowane są przede wszystkim 

na wyszukiwanie dekompozycji wielokrotnej, która jest realizowana metodą wielokrotnego 

cięcia diagramu BDD.  

Tab.7.4 Porównanie algorytmów syntezy uwzględniające znaczenie dekompozycji 

wielokrotnej  

 we - liczba wejść układu,  wy - liczba wyjść układu,  LB - liczba bloków LUT,  W - liczba warstw logicznych,  Metoda A - 

dekompozycja wielokrotna realizowana metodą pojedynczego cięcia,  Metoda B  – dekompozycja realizowana poprzez 

pojedyncze cięcie diagramu z BDD z szacowanie efektywności dopasowania za pomocą tablic trójkątnych,  dekBDD  – 

dekompozycja realizowana za pomocą algorytmu dekBDD,  MultiDec_A  – dekompozycja realizowana metodą 

wielokrotnego cięcia,  MultiDec_L  – dekompozycja realizowana metodą wielokrotnego cięcia z wykorzystaniem tablic 

trójkątnych 

 

  

Metoda A Metoda B dekBDD MultiDec_A MultiDec_L 

Układ  we wy LB W LB W LB W LB W LB W 

9sym 9 1 9 4 5 4 5 5 5 4 5 3 

t481 16 1 5 3 5 3 5 5 6 5 4 3 

rd73 7 3 6 2 6 2 5 3 4 3 5 2 

rd84 8 4 10 3 9 3 7 3 6 3 8 2 

5xp1 7 10 11 2 11 2 11 2 10 2 14 2 

z5xp1 7 10 11 2 11 2 11 2 9 3 14 2 

inc 7 9 22 2 21 3 16 2 20 2 21 3 

misex1 8 7 15 3 14 2 12 3 11 3 11 3 

f51m 8 8 11 4 11 3 10 3 7 3 16 4 

Suma     100 25 93 24 82 28 78 28 98 24 

 

Porównanie poszczególnych algorytmów syntezy, w formie syntetycznej, 

przedstawiono na  rysunkach 7.3 (porównanie sumarycznej liczby bloków) oraz 7.4 

(porównanie sumarycznej liczby warstw). 
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Rys. 7.3 Porównanie metod syntezy ukierunkowanych (lub nie) na dekompozycję 

wielokrotną pod względem liczby bloków 

Z porównania sumarycznej liczby bloków widać, że najlepsze rezultaty uzyskuje się dla 

dekompozycji wielokrotnej realizowanej metodą wielokrotnego cięcia diagramu BDD 

(MultiDec_A). Metoda A wykorzystująca dekompozycję wielokrotną realizowaną przez 

pojedyncze cięcie diagramu daje znacznie gorsze rezultaty. Wynika to, z nieuwzględnienia 

dekompozycji nierozłącznej w procesie podziału. Algorytmy syntezy nieukierunkowane na 

dekompozycję wielokrotną (Metoda B oraz dekBDD) dają również gorsze rezultaty w 

porównaniu z MultiDec_A. Wyniki syntezy uzyskane metodą B i MultiDec_L wskazują, że 

wprowadzenie techniki szacowania efektywności dopasowania z wykorzystaniem tablic 

trójkątnych, nie powoduje poprawy uzyskiwanych rezultatów pod względem zajętości 

zasobów logicznych. 

 

Rys. 7.4 Porównanie metod syntezy ukierunkowanych (lub nie) na dekompozycję 

wielokrotną pod względem liczby warstw 

Najlepsze rozwiązania pod względem właściwości dynamicznych uzyskano dla metod 

syntezy, w których w procesie dopasowania technologicznego wykorzystywane są tablice 
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trójkątne (Metoda B, MultiDec_L). W obu przypadkach uzyskuje się poprawę rzędu 14% w 

stosunku do MultiDec_A.   

W dotychczasowych rozważaniach uwagę koncentrowano na strategii MultiDec_A oraz 

blokach LUT o liczbie wejść nie większej od 5. W ostatnim czasie w strukturach FPGA 

pojawiły się bloki LUT o większej liczbie wejść [AnWa12, RoRo11, ShSa13]. Przykładowo 

najnowsze układy Virtex – 7 zawierają bloki LUT, które można skonfigurować jako LUT5/2 lub 

LUT6/1.  

W tabeli 7.5 zestawiono wyniki syntezy uzyskane metodą MultiDec_A, w których 

wybrane układy testowe zostały zrealizowane za pomocą bloków LUT dostępnych w 

strukturach Virtex – 7. 

Tab.7.5 Liczba bloków oraz liczba warstw dla strategii MultiDec_A ukierunkowanej  na bloki 

LUT układów rodziny Virtex – 7 

we - liczba wejść, wy - liczba wyjść,  V7 - liczba bloków LUT układu VIrtex 7,  W - liczba warstw 

  
MultiDec_A 

Układ  we wy V7 W 

9sym 9 1 3,0 3 

t481 16 1 4,5 4 

rd73 7 3 3,0 2 

rd84 8 4 6,0 2 

5xp1 7 10 8,0 2 

z5xp1 7 10 8,0 2 

con1 7 2 1,5 1 

sqr6 6 11 7,0 1 

inc 7 9 9,0 2 

misex1 8 7 6,5 2 

sqn 7 3 5,0 2 

f51m 8 8 5,5 2 

b12 15 9 11,5 2 

z4ml 7 4 3,0 2 

x2 10 7 6,0 2 

SUMA:     87,5 31 

 

Oczywistym wydaje się być fakt, że wykorzystywanie bloków LUT o większej liczbie 

wejść prowadzi do zmniejszenia sumarycznej liczby bloków wykorzystanych do realizacji 

projektowanego układu oraz zmniejszenia liczby warstw w krytycznej ścieżce. W tabeli 7.6 

zawarto wyniki syntezy przeprowadzonej dla jednowyjściowych bloków o k-wejściach 

(LUTk/1). 
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Tab.7.6 Wynik syntezy przeprowadzonej za pomocą strategii MultiDec_A dla bloków LUTk/1 

max k - maksymalna liczba wejść pojedynczego bloku LUT, we - liczba wejść,  wy - liczba wyjść,  L4 - liczba bloków LUT4/1,  

L5 - liczba bloków LUT5/1,  L6 - liczba bloków LUT6/1,  L7 - liczba bloków LUT7/1,  L8 - liczba bloków LUT8/1,  W - liczba 

warstw 

 

Oczekiwaną intuicyjnie zależność liczby warstw od maksymalnej liczby wejść pojedynczego 

bloku LUT, przedstawia wykres przedstawiony na rysunku 7.5. 

 

Rys.7.5 Zależność sumarycznej liczby warstw od liczby wejść bloku LUT 

Zgodnie z przypuszczeniem sumaryczna liczba warstw jest odwrotnie proporcjonalna 

do liczby wejść wykorzystywanego bloku LUT.  Można  zauważyć, że dla większych bloków 

  
max k = 5 max k = 6 max k = 7 max k = 8 

Układ  we wy L4 L5 W L4 L5 L6 W L4 L5 L6 L7 W L4 L5 L6 L7 L8 W 

9sym 9 1 9 0 4 0 0 4 2 0 1 0 3 2 1 0 0 0 2 2 

rd73 7 3 6 1 3 3 0 4 2 0 0 0 3 1 0 0 0 3 0 1 

rd84 8 4 10 1 3 3 1 4 2 4 0 0 5 2 0 0 0 0 4 1 

5xp1 7 10 7 6 2 7 1 4 2 3 1 1 4 1 3 1 1 4 0 1 

z5xp1 7 10 11 3 3 7 1 4 2 3 1 1 4 1 3 1 1 4 0 1 

con1 7 2 1 2 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

sqr6 6 11 12 6 2 3 3 4 1 3 3 4 0 1 3 3 4 0 0 1 

inc 7 9 5 17 2 3 1 9 2 1 1 5 2 1 1 1 5 2 0 1 

misex1 8 7 7 7 3 4 0 7 2 2 0 3 2 1 2 0 3 2 0 1 

sqn 7 3 1 10 3 3 0 6 2 0 0 0 3 1 0 0 0 3 0 1 

f51m 8 8 6 4 3 5 1 3 2 4 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 

b12 15 9 7 13 3 5 4 9 2 4 2 1 6 2 2 2 1 2 3 2 

z4ml 7 4 6 3 3 3 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 0 2 0 1 

x2 10 7 8 7 3 6 0 6 3 4 2 1 3 2 6 0 1 0 3 2 

clip 9 5 17 7 4 1 0 13 3 0 0 2 7 2 5 0 0 0 8 2 

misex2 25 18 21 20 3 11 3 21 2 9 5 2 12 2 3 5 1 2 11 2 

SUMA     134 107 46 64 17 100 32 38 19 22 58 23 33 16 19 25 32 21 
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(k=7, k=8) spadek sumarycznej liczby warstw jest niewielki. Może to wskazywać na fakt 

gorszego dopasowania technologicznego opracowanych metod, w przypadku wykonywania 

syntezy dla bloków o większej liczbie wejść.  

Głębsza analiza uzyskiwanych odwzorowań technologicznych wymagałaby określenia 

stopnia wykorzystania bloków o określonej liczbie wejść. Mając do dyspozycji bloki LUTk/1 

można za ich pomocą realizować wyrażenia i-argumentowe (i≤k). Na rysunku 7.6 

przedstawiono wykresy określające stopień wykorzystania liczby wejść w blokach LUTk/1.  

       

       

Rys.7.6 Liczba wykorzystywanych bloków LUT o określonej liczbie wejść; a) dla bloków o 

maksymalnie 5 wejściach, b) dla bloków o maksymalnie 6 wejściach, c) dla bloków o 

maksymalnie 7 wejściach, d) dla bloków o maksymalnie 8 wejściach  

Analizując wykresy przedstawione na rysunku 7.6 widać, że dla strategii MultiDec_A 

najczęściej są wykorzystywane bloki w konfiguracjach wykorzystujących wszystkie wejścia 

bloku LUT, co niewątpliwie prowadzi do uzyskiwania struktur o dobrych własnościach 

dynamicznych. Warto podkreślić, że bardzo często jest wykorzystywana konfiguracja LUT4/1, 

co może być powiązane z występowaniem w analizowanych układach testowych funkcji o 

niewielkiej liczbie wejść, niewymagających dekompozycji.  

Istotnym elementem porównania różnorodnych algorytmów syntezy jest czas 

potrzebny na wykonanie syntezy [OpKa12]. W tabeli 7.7 przedstawiono czasy syntezy 

wykonanej za pomocą  systemu MultiDec. Syntezę przeprowadzono na komputerze klasy PC 

z procesorem Intel Pentium 1,6GHz i pamięcią RAM 1GB, pracującym z systemem 
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operacyjnym Windows. Wykonano dwie serie eksperymentów: pierwsza, w której 

dekompozycja była ukierunkowana na odwzorowanie układu w blokach LUT zawartych w 

układzie Spartan 3 oraz druga, w  której dekompozycja była ukierunkowania na 

odwzorowanie układu w zasobach układu Virtex 7. 

Tab.7.7 Czasy syntezy dla systemu MultiDec  

w - liczba wejść, wy - liczba wyjść, T- czas syntezy dla układów Spartan 3 (Spartan 3) oraz Virtex 7 (Virtex 7) 

  
Spartan 3 Virtex 7 

Układ  we wy T[s] T[s] 

9sym 9 1 5,43 3,59 

t481 16 1 19,20 15,54 

rd73 7 3 2,76 2,28 

rd84 8 4 5,42 4,68 

5xp1 7 10 3,29 3,53 

z5xp1 7 10 3,96 3,53 

con1 7 2 1,17 0,09 

sqr6 6 11 2,03 0,31 

inc 7 9 4,84 2,04 

misex1 8 7 5,29 2,39 

sqn 7 3 3,65 2,85 

f51m 8 8 3,60 2,28 

b12 15 9 14,82 12,60 

z4ml 7 4 3,09 2,15 

x2 10 7 10,98 5,34 

Suma:     89,53 63,20 

 

W tabeli 7.7 ostatni wiersz zawiera sumaryczny czas syntezy z wykorzystaniem 

narzędzia MultiDec. Widać, że sumaryczny czas syntezy dla dekompozycji ukierunkowanej na 

wpasowanie do zasobów logicznych układu Virtex 7 jest o 30 % krótszy od czasu syntezy 

ukierunkowanej na wpasowanie do bloków LUT zawartych w układzie Spartan 3. Większa 

liczba wejść zawartych w pojedynczym bloku LUT struktury Virtex 7, powoduje redukcję 

liczby linii cięcia w diagramie BDD. Więcej niż jedna linia cięcia, powoduje konieczność 

określenia uporządkowania wszystkich zmiennych w diagramie. W przypadku pojedynczej 

linii cięcia wystarczyła wiedza, które zmienne znajdują się nad linią cięcia, a ich 

uporządkowanie nad i pod linią cięcia nie ma znaczenia. Wprowadzenie większej liczby cięć 

powoduje konieczność przeanalizowania znacznie większej liczby uporządkowań, co wydłuża 

czas syntezy. 
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7.4. Porównanie systemu MultiDec z narzędziami firmowymi 

Skuteczność zaproponowanych metod syntezy można również ocenić poprzez ich 

porównanie  z  narzędziami komercyjnymi, oferowanymi przez producentów układów FPGA. 

Najwartościowsze byłoby porównanie, w którym system MultiDec użyty byłby do wykonania 

wstępnych etapów syntezy, natomiast końcowe jej etapy (fitting oraz routing) byłyby 

przeprowadzone przez system komercyjny. Tego typu sposób przeprowadzenia procesu 

syntezy umożliwia natychmiastowe wykorzystanie opracowanych strategii syntezy w 

praktyce inżynierskiej. System Multidec w wyniku tworzy odpowiedni opis w języku Verilog, 

co stwarza możliwość wygodnej współpracy z komercyjnymi narzędziami wspomagającymi 

proces syntezy, a co za tym idzie możliwość obiektywnego  porównania efektywności 

opracowanych metod z narzędziami komercyjnymi.    

Wyniki syntezy uzyskane różnymi metodami przedstawiono w tabeli 7.8. Syntezę 

przeprowadzono w środowisku ISE 14.7 dla układów Spartan 3 XC3S200, w których znajdują 

się bloki LUT4/2 lub LUT5/1.  W kolumnie z nagłówkiem LB zawarto liczbę bloków logicznych, 

które zawierają odpowiednią liczbę pojedynczych bloków LUT4/1 (kolumna z nagłówkiem 

L4). Należy zaznaczyć, że dwa bloki LUT4/1 są traktowane jako jeden blok LUT5/1.  

Pierwsze 3 kolumny tabeli 7.8 zawierają nazwę układu testowego, liczbę wejść oraz 

liczbę wyjść. Kolumna z opisem „ISE” zawiera rezultaty syntezy, w której wszystkie etapy 

syntezy były przeprowadzane w środowisku ISE [ISE13].  Dwie kolejne kolumny („MultiDec_A 

(opis rów.) + ISE” oraz „MultiDec_A (opis tablicowy) + ISE”) zawierają rezultaty syntezy, w 

której początkowe etapy syntezy zrealizowano w systemie MultiDec, a wynik opisano w 

języku opisu sprzętu Verilog. Różnica pomiędzy kolumnami „MultiDec_A (opis rów.) + ISE”  a 

„MultiDec_A (opis tablicowy) + ISE” polega na formie opisu układu po dekompozycji. 

Zdekomponowany i wstępnie opisany układ na poziomie logicznym przyjmuje dwie formy, 

albo opisu tablicowego poszczególnych modułów, skojarzonych z k-wejściowymi blokami 

LUT, albo opisu za pomocą równań logicznych zawierających liczbę zmiennych, nie większą 

od k. Wydaje się, że opis poszczególnych modułów za pomocą równań logicznych daje 

narzędziu komercyjnemu większą swobodę w procesie optymalizacji dodatkowo wykonanej 

w systemie ISE. Ostatnia kolumna tabeli 7.8 zawiera liczbę bloków określonych w programie 

MultiDec, bez końcowego odwzorowania struktury w układzie FPGA wykonanej w narzędziu 

firmowym. 

Uzyskane rezultaty wskazują, że wykorzystanie systemu MultiDec na pewnych etapach, 

syntezy prowadzi do poprawy uzyskiwanych wyników. Sumaryczna liczba bloków uzyskana w 

wyniku syntezy opisu tablicowego układu oraz opisu z wykorzystaniem równań testowanych 

układów (podobne rezultaty w kolumnach MultiDec_A (opis tablicowy) + ISE, MultiDec_A 

(opis rów.) + ISE, MultiDec_A), jest mniejsza niż sumaryczna liczba bloków uzyskanych w 

wyniki syntezy przeprowadzonej tylko w systemie ISE. Widać też, że opis w Verliogu 

zdekomponowanego  układu w postaci równań daje lepsze rezultaty. W przypadku opisu 

układów za pomocą równań, system ISE prawdopodobnie wykorzystuje dodatkowe 

możliwości optymalizacyjne, związane ze specyfiką wykorzystywanych układów. Należy 

podkreślić, że przewidywana liczba bloków na etapie dekompozycji (kolumna MultiDec_A) 
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pokrywa się z uzyskanymi rezultatami zarówno dla opisu tablicowego, jak i opisu za pomocą 

równań. Niewielkie różnice wynikają ze sposobu zliczani „połówek” bloków.  

Tab.7.8 Wyniki syntezy dla układu Spartan 3 wykonane w środowisku ISE 

 we - liczba wejść,  wy - liczna wyjść,  LB - liczba wykorzystanych bloków logicznych,  L4 - liczba bloków LUT4/1, ISE – 

rezultaty uzyskane w wyniku syntezy w środowisku ISE, MultiDec_A (opis rów) + ISE  – rezultaty syntezy uzyskane w  

środowisku ISE dla dekompozycji przeprowadzonej w programie MultiDec_A (opis zdekomponowanego układu w postaci 

równań),  MultiDec_A (opis tablicowy) + ISE  – rezultaty syntezy uzyskane w środowisku ISE dla dekompozycji 

przeprowadzonej w programie MultiDec (opis zdekomponowanego układu w postaci tablicowej), MultiDec_A – liczba 

bloków logicznych określona za pośrednictwem strategii MultiDec_A 

  
ISE 

 MultiDec_A (opis 
rów.) + ISE 

MultiDec_A (opis 
tablicowy) + ISE 

MultiDec_A 

Układ  we wy LB L4 LB L4 LB L4 LB 

9sym 9 1 8 15 5 9 5 9 5 

t481 16 1 3 5 6 11 6 11 6 

rd73 7 3 9 17 4 8 4 8 4 

rd84 8 4 13 21 7 12 6 12 6 

5xp1 7 10 12 23 10 20 10 20 10 

z5xp1 7 10 13 22 9 17 9 18 9 

con1 7 2 3 5 3 5 3 5 3 

sqr6 6 11 13 24 12 23 12 24 12 

misex1 8 7 9 16 10 18 11 21 11 

sqn 7 3 10 19 10 19 11 21 11 

f51m 8 8 13 26 7 15 7 15 7 

b12 15 9 15 26 17 30 17 33 17 

z4ml 7 4 3 6 5 9 6 12 6 

x2 10 7 8 15 8 15 11 22 11 

clip 9 5 25 46 17 31 17 31 16 

misex2 25 18 21 36 30 48 32 61 31 

SUMA:     178 322 160 290 167 323 165 

 

Opracowane strategie syntezy porównano również ze środowiskiem Quartus II [Qua].  

Eksperymenty przeprowadzono dla układu 5CEBA2F17C7 rodziny Cyclone V. Struktura ta 

zawiera bloki LUT o maksymalnie 7 wejściach. Wyniki eksperymentów zestawiono w tabeli 

7.9. 

Porównując uzyskane rezultaty syntezy z użyciem opracowanych metod z wynikami 

uzyskanymi w procesie syntezy przeprowadzonej tylko i wyłącznie w systemie Quartus II, 

można stwierdzić, że dzięki zastosowaniu algorytmu MutiDec_A udało się zredukować liczbę 

wykorzystywanych bloków o około 30%. Warto podkreślić, że przewidywane rezultaty na 

etapie dekompozycji (MultiDec_A) pokrywają się z końcowymi wynikami syntezy (MultiDec_A 

(opis rów.) + Quartus II). Z powyższego porównania wynika jednoznacznie, że istnieje 

możliwość wykorzystania opracowanych metod do poprawy wyników syntezy uzyskiwanych 

w systemie Quartus II.   
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Tab.7.9 Porównanie rezultatów syntezy  dla układu Cyclon V  

 we - liczba wejść,  wy - liczba wyjść,  ALM - liczba bloków logicznych określona przez środowisko Quartus II,  L7,  L6,  L5,  L4,  

L3  liczba bloków LUT odpowiednio LUT7/1, LUT6/1, LUT5/1, LUT4/1, LUT3/1,  MultiDec_A (opis rów.) + Quartus II (rezultaty 

syntezy dla programu Quartus II z etapem dekompozycji prowadzonym w programie MultiDec (opis w postaci równań),  

Quartus II (Cyclone V)  rezultaty syntezy dla programu Quartus II,  MultiDec_A (LB)  – liczba bloków określona przez program 

MultiDec dla strategii MultiDec_A 

 

  

MultiDec_A (opis rów.) + 
Quartus II (Cyclone V) 

Quartus II (Cyclone V) MultiDec_A 

Układ  We wy ALM L7 L6 L5 L4 L3 ALM L7 L6 L5 L4 L3 LB 

9sym 9 1 3 0 2 2 0 0 4 0 1 2 0 3 3,0 

t481 16 1 5 0 2 5 0 0 3 0 0 0 5 0 4,5 

rd73 7 3 3 0 0 5 2 1 8 0 6 0 0 3 3,0 

rd84 8 4 6 0 4 1 1 2 40 1 18 27 5 9 6,0 

5xp1 7 10 8 0 4 1 1 6 12 0 3 6 6 6 8,0 

z5xp1 7 10 8 0 3 1 2 6 13 0 6 7 2 4 8,0 

con1 7 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1,5 

sqr6 6 11 7 0 4 3 1 2 7 0 4 3 1 2 7,0 

Inc 7 9 11 0 9 1 1 2 12 0 8 4 1 2 9,0 

misex1 8 7 6 0 3 1 4 1 8 0 3 5 3 2 6,5 

f51m 8 8 6 0 2 3 2 2 11 0 5 2 6 3 5,5 

b12 15 9 11 0 3 10 2 4 10 0 5 4 2 4 11,5 

z4ml 7 4 3 0 1 1 0 3 5 0 2 2 0 3 3,0 

misex2 25 18 21 0 8 9 13 4 15 1 2 10 10 3 23,0 

Ldd 9 19 18 0 8 4 7 9 14 0 2 7 11 5 18,5 

Suma:     117 0 54 48 36 42 163 2 66 80 52 49 118,0 

 

Skuteczna dekompozycja powinna również prowadzić do rozwiązań o dobrych 

właściwościach dynamicznych. Algorytmy MultiDec_A oraz MultiDec_L pozwalają na 

określenie liczby niezbędnych warstw logicznych otrzymanych struktur. Niestety, dokonanie 

porównania rozwiązań uzyskanych za pośrednictwem programu MultiDec z rozwiązaniami 

uzyskanymi za pomocą narzędzi firmowych pod względem właściwości dynamicznych jest 

utrudnione. Przykładowo, dla środowiska ISE określane są czasy opóźnień dla ścieżki 

krytycznej, należy jednak pamiętać że środowisko ISE ma cały zestaw narzędzi pozwalających 

zredukować ten czas. Redukcja czasu propagacji sygnału wewnątrz układu FPGA może być 

przeprowadzona poprzez wykorzystanie np. szybkich traktów połączeniowych, czy poprzez 

odpowiednio zoptymalizowany proces „routingu”. Uzyskane wartości czasu propagacji 

zestawiono w tab. 7.10. 
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Tab.7.10 Czasy propagacji sygnału w strukturach uzyskanych w wyniku dekompozycji 

w  – liczba wejść,  wy  – liczba wyjść,  W  – liczba warstw logicznych uzyskanych dla strategii MultiDec_A lub MultiDec_L,  

delay  – czas propagacji uzyskanej struktury [ns],  del log  – czas propagacji wprowadzany wyłącznie przez „zasoby logiczne”,  

ISE  – rezultaty dla syntezy przeprowadzone wyłącznie w środowisku ISE,  MultiDec_A + ISE  – rezultaty dla syntezy 

przeprowadzonej w środowisku ISE z dekompozycją zrealizowaną za pomocą algorytmu MultiDec_A, „MultiDec_L + ISE  – 

rezultaty dla syntezy przeprowadzonej w środowisku ISE z dekompozycją zrealizowaną za pomocą algorytmu MultiDec_L 

 

  
MultiDec_A MultiDec_L ISE MultiDec_A + ISE  MultiDec_L + ISE  

Układ  we wy W W delay[ns] 
del 

log[ns] delay[ns] 
del 

log[ns] delay[ns] 
del 

log[ns] 

9sym 9 1 4 3 11,75 8,003 12,082 7,54 10,911 7,375 

t481 16 1 5 3 9,215 6,582 9,881 6,894 8,138 6,417 

rd73 7 3 3 2 10,834 7,061 10,597 7,081 9,529 6,896 

rd84 8 4 3 2 11,664 7,971 11,001 7,375 10,172 7,21 

5xp1 7 10 2 2 9,772 6,896 9,975 7,21 10,304 7,21 

z5xp1 7 10 3 2 9,772 6,894 11,179 7,375 10,278 7,21 

con1 7 2 2 2 9,069 6,582 9,502 6,896 9,502 6,896 

sqr6 6 11 2 2 11,04 7,061 9,881 6,896 9,881 6,896 

misex1 8 7 3 2 9,842 6,896 11,308 7,689 11,354 7,689 

sqn 7 3 3 3 9,927 6,896 11,54 7,689 11,54 7,689 

f51m 8 8 3 4 11,402 7,375 11,26 7,689 13,808 8,482 

b12 15 9 3 3 10,926 7,375 11,446 7,689 11,636 7,689 

z4ml 7 4 3 3 10,502 7,061 10,981 7,375 11,025 7,375 

x2 10 7 3 3 9,548 6,896 11,837 8,003 11,511 7,689 

SUMA:     42 36 145,263 99,549 152,47 103,401 149,589 102,723 

 

Ostatni wiesz tabeli 7.10 zawiera odpowiednio sumaryczną liczbę warstw logicznych 

(dla strategii MultiDec_A oraz MultiDec_L) oraz sumaryczne czasy propagacji sygnałów.  

Rezultaty wskazują, że najkrótsze czasy propagacji uzyskuje się dla syntezy przeprowadzonej 

wyłącznie w środowisku ISE i jest prawdopodobnie osiągnięte dzięki zawartym w tym 

środowisku technikom optymalizacyjnym. Widać również, że nie ma znacznych różnic 

pomiędzy poszczególnymi algorytmami dekompozycji.  

Porównanie systemu MuliDec z narzędziami firmowymi wskazuje jednoznacznie, że 

wykorzystanie systemu MultiDec w początkowych etapach syntezy prowadzi do poprawy 

uzyskiwanych rezultatów. Generacja opisów w języku Verilog pozwala na zastosowanie 

programu MuliDec w praktyce inżynierskiej. Należy podkreślić, że zastosowane techniki 

szacowania efektywności dopasowania można uogólnić na całą rodzinę układów FPGA typu 

tablicowego, co sprawia, że mają one charakter znacznie ogólniejszy niż wynika to z obszaru 

zastosowań, pokazanych w badaniach eksperymentalnych.  
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8. PODSUMOWANIE 

Rozwój techniki cyfrowej, w szczególności układów logiki programowalnej, prowadzi 

do konieczności opracowywania coraz doskonalszych narzędzi syntezy. Synteza logiczna, przy 

obecnym stopniu złożoności układów programowalnych, musi być procesem w pełni 

automatycznym. Szczególnie istotne jest, aby algorytmy syntezy prowadziły do rozwiązań 

efektywnych pod względem zajętości powierzchni krzemu oraz własności dynamicznych. 

Kluczowym elementem syntezy układów realizowanych w strukturach FPGA jest 

dekompozycja funkcji skojarzona z podziałem projektowanego układu. Problem 

dekompozycji nie został jeszcze w sposób zadowalający rozwiązany. Istotą dobrej 

dekompozycji jest skuteczne odwzorowanie technologiczne projektowanego układu w 

zasobach logicznych struktur programowalnych. Dobre dopasowanie technologiczne, 

uwzględniające specyficzne właściwości konkretnych rodzin układów programowalnych, 

powinno prowadzić do efektywnych rozwiązań zarówno pod względem zajętości powierzchni 

krzemu, jak i własności dynamicznych uzyskiwanych struktur. 

Celem pracy było opracowanie efektywnych metod syntezy (w szczególności 

dekompozycji) zapewniających dobre dopasowanie technologiczne projektowanych układów 

do zasobów logicznych zawartych w najpopularniejszej grupie układów programowalnych, 

tzn. strukturach FPGA typu tablicowego. Podział układów kombinacyjnych, zapewniający 

dobre odwzorowanie, powinien uwzględniać możliwości konfiguracyjne bloków logicznych 

zawartych w konkretnych rodzinach układów FPGA.  

W rozprawie doktorskiej rozpatrywane są dwa podstawowe problemy syntezy 

logicznej, które są ze sobą nierozerwalnie związane. Są nimi dekompozycja funkcji logicznych  

oraz dopasowanie technologiczne wyrażeń logicznych do zasobów struktury 

programowalnej.  

Z punktu widzenia dekompozycji, kluczowym zagadnieniem jest reprezentacja funkcji. 

Z uwagi na szybkość wykonywania operacji i niewielkie wymagania dotyczące zajętości 

pamięci zdecydowano się na reprezentację funkcji w postaci binarnych diagramów 

decyzyjnych. Proces dekompozycji przy takiej reprezentacji funkcji odpowiada cięciu 

diagramu BDD. W celu ograniczenia rozrostu liczby warstw logicznych zdecydowano się na 

ukierunkowanie dekompozycji na dekompozycję wielokrotną. Jedną z możliwych technik 

realizacji dekompozycji wielokrotnej jest technika polegająca na wielokrotnym cięciu 

diagramu BDD, której główną zaletą jest brak konieczności dokonywania ciągłej zmiany 

uporządkowania zmiennych. Cięcie diagramu BDD więcej niż jedną linią cięcia, powoduje 

powstanie wycinków tworzących nowy typ diagramów tzw. diagramy SMTBDD. 

Zaproponowany nowy typ diagramów wielokorzeniowych SMTBDD został dokładnie 

przestawiony w rozdziale 4, w którym opisano jego właściwości oraz metody uzyskiwania. Ze 

względu na swoją specyfikę diagramy SMTBDD są szczególnie przydatne w przypadku 

dekompozycji wielokrotnej realizowanej metodą wielokrotnego cięcia.  W celu realizacji tej 

dekompozycji konieczne stało się opracowanie metod pozwalających na określenie liczby 

funkcji wiążących. W tym celu wprowadzono pojęcia tablicy korzeniowej oraz złożoności 
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kolumnowej tablicy korzeniowej. Z punktu widzenia zajętości powierzchni krzemu, kluczowe 

stało się opracowanie technik wyszukiwania dekompozycji nierozłącznej w diagramach 

SMTBDD. Dobre rezultaty daje współdzielenie zasobów logicznych pomiędzy struktury 

skojarzone z odpowiednimi funkcjami. W celu uzyskania efektywnego współdzielenia 

zasobów logicznych konieczne było opracowanie technik wyszukiwania klas równoważności 

dla grafów wielokorzeniowych. 

Nierozerwalnie z dekompozycją związany jest proces dopasowania technologicznego 

uzyskiwanych podukładów w strukturze programowalnej. W rozprawie doktorskiej, 

ukierunkowanej na układy kombinacyjne, problem dopasowania technologicznego można 

sprowadzić do doboru odpowiednich bloków LUTx/y, który zapewni możliwie najlepsze 

rezultaty pod względem zajętości powierzchni krzemu lub właściwości dynamicznych. W 

pracy wprowadzono metody oceny efektywności dopasowania uzyskiwanych w kolejnych 

krokach odwzorowań, w celu doboru najbardziej odpowiedniej konfiguracji bloku LUT ze 

zbioru tych, które w konkretnych układach można uzyskać. W procesie wyznaczenia 

efektywności dopasowania wykorzystywane są tablice trójkątne, skojarzone z odpowiednimi 

rodzinami układów FPGA. Techniki szacowania efektywności dopasowania uogólniono na 

zespół funkcji. Ponieważ nowoczesne komórki logiczne zawierają po kilka bloków LUT, w 

pracy przedstawiono metody dopasowania projektowanego układu do konfigurowalnych 

komórek logicznych (na przykładzie bloków ALM firmy Altera), zawierających konkretne 

konfiguracje bloków LUT. Polegają one na odpowiednim wykorzystaniu dekompozycji 

wielokrotnej realizowanej metodą wielokrotnego cięcia diagramu BDD lub MTBDD. 

W rezultacie prac zaproponowano dwie strategie prowadzenia procesu syntezy. 

Pierwsza  MultiDec_A ukierunkowana jest na minimalizację liczby bloków logicznych 

(zajętości powierzchni krzemu). Druga, skojarzona z akronimem MultiDec_L,  ukierunkowana 

jest na minimalizację liczby warstw. Obie strategie zaimplementowano w systemie MultiDec. 

System MultiDec to autorskie rozwiązanie pozwalające na przeprowadzenie różnego 

typu eksperymentów. Program ten pozwala na wykonanie dekompozycji według 

opracowanych strategii i ocenę uzyskanych rezultatów. System pozwala również na 

utworzenie odpowiednich opisów uzyskiwanych układów w języku Verilog, dzięki czemu 

proces dekompozycji realizowany w narzędziu MultiDec udało się zweryfikować praktycznie, 

wykonując końcowe etapy syntezy w narzędziach komercyjnych. Pozwala to na porównanie 

uzyskiwanych rezultatów z rezultatami uzyskiwanymi za pośrednictwem wyłącznie narzędzi 

komercyjnych.   

Przeprowadzone eksperymenty potwierdzają tezę postawioną w rozdziale 3. Możliwe 

jest uwzględnienia w procesie syntezy, dedykowanej dla układów FPGA typu tablicowego, 

elementów odwzorowania technologicznego, co prowadzi to do uzyskania konkurencyjnych 

rozwiązań, w stosunku do tych, które uzyskiwane są za pomocą znanych metod syntezy. 

Porównanie rezultatów uzyskanych za pośrednictwem narzędzia MultiDec z rezultatami 

uzyskiwanymi za pomocą innych narzędzi akademickich wskazuje, iż rezultaty te nie 

odbiegają od rezultatów znanych z literatury. 
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Jako główne osiągnięcia pracy można wymienić:  

• opracowanie technik dekompozycji wielokrotnej realizowanej metodą wielokrotnego 

cięcia, 

• zaproponowanie i wykorzystanie w procesie dekompozycji nowej formy diagramu 

BDD – SMTBDD, 

• zaproponowanie technik wyszukiwania dekompozycji nierozłącznej, wyszukiwania 

klas równoważności oraz szacowania liczby niezbędnych funkcji wiążących dla 

diagramów wielokorzeniowych, 

• wprowadzenie pojęcia efektywności dopasowania technologicznego oraz 

zaproponowanie metod jej oceny dla pojedynczych bloków LUT oraz złożonych 

konfigurowalnych komórek logicznych, 

• opracowanie strategii syntezy ukierunkowanych na minimalizację liczby bloków 

logicznych oraz liczby warstw, 

• utworzenie prototypowego narzędzia MultiDec pozwalającego na wykorzystanie 

opracowanych metod w praktyce inżynierskiej. 

Prowadzone prace wskazują na możliwość dalszej poprawy uzyskiwanych rozwiązań. 

Szczególnie efektywna może być implementacja algorytmów pozwalających na wyszukiwanie 

dekompozycji równoległej. Praca ta stanowi punkt wyjścia do dalszych prac badawczych w 

dziedzinie syntezy. Ważnym aspektem dalszych badań wydaje się być wykorzystanie 

opisanych technik dekompozycji i ukierunkowanie ich na problemy ograniczenia poboru 

mocy uzyskiwanych struktur. 
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