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Wykaz oznaczeń 

ACK  Sygnał potwierdzenia w asynchronicznym protokole wymiany danych 

CLK  Sygnał zegarowy 

CL  Pojemność obciążenia bramki logicznej 

DATAI  Wejściowe słowo danych 

DATAO Wyjściowe słowo danych 

DIN_EN Sygnał wejściowy kontrolera portu wejściowego – uaktywnienie protokołu 

wymiany danych 

DOUT_EN Sygnał wejściowy kontrolera portu wyjściowego – uaktywnienie protokołu 

wymiany danych 

E  Energia rozpraszana przez układ 

fclk  Częstotliwość sygnału zegarowego 

GATEI_N Sygnał bramkujący – wyjście z kontrolera portu wejściowego 

GATEO_N Sygnał bramkujący – wyjście z kontrolera portu wyjściowego 

Isc  Całkowite natężenie prądu w tranzystorze w momencie przełączania 

JP2  Strumień binarny na wyjściu kodera JPEG 2000 

LCLK  Lokalny sygnał zegarowy 

LS_ACK Potwierdzenie wysłania danych przez kontroler portu wyjściowego 

LS_DIN_EN Gotowość na odbiór danych w bloku lokalnie synchronicznym  

LS_DOUT_EN  Żądanie wysłania danych zgłaszane przez blok lokalnie synchroniczny 

LS_STB Sygnał wskazujący dane odebrane przez kontroler portu wejściowego 

MJP2, MJ2 Strumień binarny na wyjściu kodera Motion JPEG 2000 

P  Moc pobierana przez układ 

PCMOS  Moc pobierana w układzie CMOS 

Pdyn  Dynamiczny pobór mocy 

Porg  Pobór mocy kodera bądź kodeka otrzymany w pierwotnej technologii 

PREF   Średni pobór mocy kodera referencyjnego (synchronicznego) 

Pst  Statyczny pobór mocy 

ptrans  Prawdopodobieństwo zmiany stanu bramki CMOS 

PVirtex6  Pobór mocy kodera w układzie Xilinx Virtex-6 

P40nm  Pobór mocy układu przeskalowany do technologii ASIC 40 nm 
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q  Element pamięci asynchronicznego automatu sekwencyjnego – stan następny 

Q  Element pamięci asynchronicznego automatu sekwencyjnego – stan aktualny 

Qe  Estymator prawdopodobieństwa w algorytmie kodowania arytmetycznego M 

Rb   Zakres dynamiczny próbek transformaty DWT 

RESET_N Sygnał zerowania („resetowania”) układu, aktywny poziomem niskim 

REQ  Sygnał żądania w asynchronicznym protokole wymiany danych   

RGB  R – składowa czerwona, G – składowa zielona, B – składowa niebieska 

sign(x)  Znak zmiennej x 

tA   Czas propagacji sygnału przez dwuwejściową bramkę AND 

Tclk  Okres sygnału zegarowego 

tG   Czas propagacji zmiany sygnału z wejścia na wyjście GATE_N układu 

bramkującego 

tGALS   Czas kompresji kodera Motion JPEG 2000 w strukturze GALS 

tGS  Czas propagacji zmiany sygnału z wejścia na wyjście GATE_SYNC_N układu 

bramkującego 

tH  Czas przetrzymania danych na wejściu przerzutnika (ang. hold time) 

tint  Czas opóźnienia sygnału wprowadzany przez ścieżkę pomiędzy wyjściem Q 

jednego przerzutnika, a wejściem D drugiego przerzutnika 

tlogic  Czas przejścia sygnału przez kombinacyjny układ wzbudzeń 

tP  Czas propagacji przerzutnika 

tS  Czas ustawiania (ang. setup time) 

tsc  Czas, w którym obydwa tranzystory NMOS i PMOS są jednocześnie włączone 

tTF   Czas propagacji przerzutnika typu T 

TIER-1  Koder warstwy pierwszej  

TIER-2  Koder warstwy drugiej 

Vdd  Napięcie zasilania 

Vss  Masa (ang. ground) 

W  Praca wykonywana przez układ 

YUV  Przestrzeń kolorów, Y – składowa luminancji, UV – składowe chrominancji 

YCBCR  Przestrzeń kolorów, Y – składowa luminancji, CBCR – składowe chrominancji 

3D  Sygnał trójwymiarowy, oznaczenie używane w odniesieniu do sekwencji 

wizyjnej 
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4K  Sygnał wizyjny o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, bądź 4096 x 2160 pikseli 

8K  Sygnał wizyjny o rozdzielczości 7680 x 4320 pikseli, bądź 8192 x 4320 pikseli 

   Stopień kompresji sygnału cyfrowego 

εb  Wykładnik współczynnika kwantyzacji DWT subpasma b  

μb   Mantysa współczynnika kwantyzacji DWT subpasma b 

Δb  Współczynnik kwantyzacji DWT subpasma b 

 x   Część całkowita x – największa liczba całkowita nie większa od x 

x   Wartość bezwzględna x 
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AFSM  Asynchronous Finite State Machine 

ASIC  Application Specific Integrated Circuit 

AVC  Advanced Video Coding 

BK  Blok Kodowy 

BRAM Block Random Access Memory 

CABAC Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding 

CIF  Common Intermediate Format, rozdzielczość 352 x 288 

CMOS Complementary Metal-Oxide-Semiconductor 

CMYK Cyan Magenta Yellow Black 

CX  Context 

D  Decyzja (wartość binarna 0 lub 1) 

DCI 2K Digital Cinema Initiatives, rozdzielczość 2048 x 1080 

DCI 4K Digital Cinema Initiatives, rozdzielczość 4096 x 2160 

DCI 8K Digital Cinema Initiatives, rozdzielczość 8192 x 4320 

DCT  Discrete Cosine Transform 

DDR  Double Data Rate 

DFF  D-type Flip Flop 

DMA  Direct Memory Access 

DSP  Digital Signal Processing 

DVB-T Digital Video Broadcasting-Terrestial 

DVB-S Digital Video Broadcasting-Sattelite 

DVD  Digital Versatile Disk 

DWT  Discrete Wavelet Transform 

EBCOT Embedded Block Coding with Optimized Truncation 

EDA  Electronic Design Automation 

FFT  Fast Fourier Transform 

FIFO  First In First Out 

FIR  Finite Impulse Response 

FPGA  Field Programmable Gate Array 

Full HD Full High Definition, rozdzielczość 1920 x 1080 
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GALS  Globally Asynchronous Locally Synchronous 

HD  High Definition, rozdzielczość 1280 x 720 

HDTV  High Definition Television 

ICT  Irreversible Component Transformation 

IEC  International Electrotechnical Commission 

JPEG  Joint Photographic Experts Group 

JPEG-LS Joint Photographic Experts Group Lossless 

JTC  Joint Technical Committee 

ISO  International Standard Organization  

ITU-T  International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization 

Sector 

JTC  Joint Technical Committee 

L  Latch 

LFM  Linear Feet per Minute 

LPD  Liczba Poziomów Dekompozycji 

LPS  Less Probable Symbol 

LS  Lokalnie Synchroniczny 

LSB  Least Significant Bit 

LUT   Look-up-Table 

LUT RAM Look-up-Table Random Access Memory 

MB  Megabajt 

MCT  Multiple Component Transformation 

MPEG Moving Picture Experts Group 

MPS  Most Probable Symbol 

MSB  Most Significant Bit 

MSE  Mean Squared Error 

NCD  Native Circuit Description 

NMOS Negative Metal-Oxide-Semiconductor 

OCP  Open Core Protocol 

PCC  Pausible Clocking Control 

PCF  Physical Constraints File 

PMOS  Positive Metal-Oxide-Semiconductor 
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PPM  Portable Pixel Map 

PSNR  Peak Signal to Noise Ratio 

QVGA Quarter Video Graphics Array, rozdzielczość 320 x 240 

RCT  Reversible Component Transformation 

RDO  Rate Distortion Optimization 

RGB  Red Green Blue 

RK  Rejestry Kontrolne 

ROI  Region of Interest 

RTL  Register Transfer Level 

SAIF  Switching Activity Interchange Format 

SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory 

SDTV  Standard Definition Television 

SK  Stopień Kompresji 

SNR  Signal to Noise Ratio 

SoC  System on-Chip 

TFF  T-type Flip Flop 

VHDL  Very high speed integrated circuits Hardware Description Language 

VLSI  Very Large Scale Integration 



 

 

1. Wstęp 

1.1. Wprowadzenie 

W obecnym społeczeństwie informacyjnym obserwujemy dynamiczny rozwój technik 

multimedialnych takich jak transmisja głosu, dźwięku, obrazu ruchomego oraz 

nieruchomego. Sygnał wizyjny charakteryzuje się największą ilością danych wymienianych 

między nadajnikiem, a odbiornikiem. Celem przesłania sygnału przez kanał 

telekomunikacyjny o ograniczonym paśmie, sekwencję wizyjną poddaje się kompresji. 

Schematycznie jest to pokazane na rysunku 1.1. 

PRZETWARZANIE 

WSTĘPNE

KODOWANIE 

(KOMPRESJA)

KANAŁ 

TELEKOM.

1Gbit/s

DEKODOWANIE 

(DEKOMPRESJA)

PRZETWARZANIE 

KOŃCOWE

AKWIZYCJA 

OBRAZU - 

NADAJNIK

WYŚWIETLANIE 

OBRAZU - 

ODBIORNIK

 

Rys. 1.1. Transmisja sygnału wizyjnego w kanale telekomunikacyjnym o ograniczonym paśmie 

Efektywne kodowanie sygnału wizyjnego jest bardzo istotnym zagadnieniem dla 

rozwoju cywilizacyjnego, dlatego też ciągle prowadzone są liczne badania ukierunkowane 

na tworzenie nowoczesnych standardów kompresji zapewniających najwyższą jakość 

sygnału zrekonstruowanego, przy minimalnej wielkości strumienia kodowego. Prace 

zmierzają także w kierunku upowszechnienia sygnałów stereowizyjnych (ang. stereoview) 

oraz wielowidokowych (ang. multiview), nazywanych potocznie 3D wideo. Te wszystkie 

poszukiwania mają swoje odzwierciedlenie w bardzo szybkim rozwoju elektroniki 

multimedialnej, a w konsekwencji w przemyśle oraz na rynku urządzeń konsumenckich. 

Mowa tutaj o popularyzacji cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T (ang. Digital Video 

Broadcasting-Terrestial) oraz satelitarnej DVB-S (ang. Digital Video Broadcasting-

Sattelite), telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV (ang. High Definition Television) oraz 
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sprzętu elektronicznego powszechnego użytku – odbiorniki telewizyjne Full HD, 4K, 3D, 

nowoczesne kamery cyfrowe [28].  

Szczególnie szybki rozwój nastąpił w ostatnim czasie w obszarze urządzeń 

przenośnych. Jeszcze jakiś czas temu główną funkcją telefonu komórkowego była 

transmisja sygnału mowy, natomiast przetwarzanie sygnałów wizyjnych sprowadzało się 

jedynie do akwizycji obrazu ruchomego bądź nieruchomego o ograniczonej rozdzielczości, 

np. QVGA, CIF, jego kompresji oraz transmisji pomiędzy urządzeniami końcowymi. 

Obecnie w urządzeniach przenośnych realizowane są już w czasie rzeczywistym funkcje 

kodowania i dekodowania sekwencji wizyjnej o rozdzielczościach często większych niż 

1920 x 1080 pikseli.  

Spełnienie przedstawionych powyżej wymagań w zakresie przetwarzania i transmisji 

obrazu ruchomego stanowi istotny problem naukowy, wobec dużej złożoności znanych 

algorytmów kompresji obrazu, znacznego poboru mocy w realizacjach sprzętowych 

koderów oraz ciągłych dążeń do minimalizacji poboru mocy w urządzeniach zasilanych 

bateryjnie. Niniejsza rozprawa doktorska jest odpowiedzią na przedstawiony powyżej 

problem naukowy oraz technologiczny. Tematyka pracy dotyczy głównie realizacji 

sprzętowej kodera obrazu ruchomego, w postaci architektury globalnie asynchronicznej 

lokalnie synchronicznej, zwanej skrótowo architekturą GALS (ang. Globally Asynchronous 

Locally Synchronous). Implementacja kodera Motion JPEG 2000 w układzie 

wielozegarowym, z zastosowaniem elementów asynchronicznej wymiany danych oraz 

układu dynamicznego bramkowania sygnału zegarowego, stanowi nowatorskie podejście do 

problemu zapewnienia szybkiej i efektywnej kompresji sygnału obrazu ruchomego przy 

ograniczonym poborze mocy.  Przedstawione rezultaty badań mogą przysłużyć się 

rozwojowi układów globalnie asynchronicznych lokalnie synchronicznych dla zastosowań 

cyfrowego przetwarzania sygnałów multimedialnych, stanowiąc atrakcyjną alternatywę dla 

powszechnie znanych metod projektowania synchronicznych układów scalonych. 

 

 

 

 



Wstęp 

 

14 

 

1.2. Geneza pracy 

Ze względu na dużą złożoność obliczeniową algorytmów kompresji, implementacje 

sprzętowe koderów sekwencji wizyjnych zajmują znaczną powierzchnię specjalizowanych 

układów scalonych ASIC (ang. Application Specific Integrated Circuit), mierzoną w liczbie 

bramek logicznych oraz zasobach pamięci wbudowanej. Dodatkowo, aby zapewnić 

przetwarzanie sygnału obrazu ruchomego o dużej rozdzielczości często stosuje się metody 

zrównoleglenia modułów wewnętrznych kodera lub implementuje struktury przetwarzania 

potokowego, co powoduje dodatkowe zwiększenie rozmiaru układu [11]. Kolejnym 

istotnym parametrem nowoczesnego, sprzętowego systemu kompresji jest wysoka 

częstotliwość pracy układu, wymagana do zapewnienia przetwarzania sygnału w czasie 

rzeczywistym – co najmniej 30 klatek na sekundę. Należy także zaznaczyć, że obecnie 

znane scalone układy kompresji-dekompresji obrazu często wymagają znacznych zasobów 

pamięci zewnętrznej, do przechowywania wyników pośrednich przetwarzania danych. W 

odniesieniu do ilości danych wymienianych pomiędzy układem scalonym, a pamięcią 

zewnętrzną często stosuje się określenie „przepustowość pamięci zewnętrznej” (ang. 

memory bandwidth), które określa ilość danych zapisywanych lub odczytywanych z 

pamięci, w jednostce czasu [30]. Układy kompresji sygnału wizyjnego wymagają dużej 

przepustowości pamięci, aby zapewnić kodowanie sygnału w czasie rzeczywistym. 

W układzie scalonym o dużej powierzchni, synchronizowanym sygnałem zegarowym     

o dużej częstotliwości, krytycznym parametrem staje się pobór mocy, którego minimalizacja 

stanowi istotę niniejszej pracy. Uzasadnienie tego faktu jest poprzedzone krótką analizą 

zależności moc-energia zamieszczoną poniżej. Kolejne podrozdziały prezentują zagadnienia 

dynamicznego oraz statycznego poboru mocy, wraz z problemem dystrybucji globalnego 

sygnału zegarowego w złożonych koderach obrazu ruchomego. 

1.2.1. Energia i moc pobierana przez układ 

Równanie 1.1 przedstawia moc jako ilość energii rozproszonej w jednostce czasu.                

Moc chwilową określamy jako pochodną energii E po czasie t. Moc możemy także 

definiować jako pracę W wykonaną przez pewien układ fizyczny w jednostce czasu t 

(równanie 1.2). Ze względu na dwojakość interpretacji mocy, w niniejszej dysertacji 

zamiennie stosowane są określenia pobór mocy oraz rozpraszanie mocy, zależnie od 

kontekstu. Podobna terminologia stosowana jest do wielkości fizycznej jaką jest energia. 
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dt

dE
P

t

E
P





 (1.1)      

dt

dW
P

t

W
P





 (1.2) 

Graficznie zależność moc-energia pokazano w postaci wykresu przedstawionego na 

rysunku 1.2. W tej reprezentacji moc jest tożsama z wysokością krzywej, natomiast energię 

rozpraszaną przez układ należy kojarzyć z polem pod krzywą. Dwa układy scalone mogą 

rozpraszać taką samą energię podczas wykonywania pewnej operacji, podczas gdy ich pobór 

mocy jest różny. Wynika to z faktu, że przetwarzanie i obliczenia w jednym z układów są 

szybsze, czas obliczeń jest krótszy, a przez to moc rozproszona w czasie przetwarzania 

danych jest większa. Należy zaznaczyć, że w układzie scalonym energia jest rozpraszana nie 

tylko podczas obliczeń, lecz również w trakcie transmisji bitów informacji lub ich 

odczytywania z pamięci [40][76]. 

t [s]

P [W]

E

E

Uklad scalony 1

Uklad scalony 2

P1

P2

 

Rys. 1.2. Zależność moc-energia 

 

W obecnie stosowanych technologiach wytwarzania układów scalonych o bardzo 

dużym stopniu integracji – 40 nm, 32 nm, 28 nm – konieczne jest ograniczanie budżetu 

dostępnej mocy ze względu na problemy z odprowadzaniem ciepła. Absolutne maksimum, 

którego nie można przekroczyć to wartość 100 Watów na cm
2
. W przypadku tzw. 

„lokalnych gorących punktów” (ang. hot spots) emisja ciepła może być lokalnie większa. 

Aby umożliwić dalszy rozwój technologii, całkowita moc rozpraszana w układzie scalonym 

nie powinna wzrastać. Wobec coraz większej złożoności algorytmów przetwarzania obrazu,     

w przypadku ich realizacji sprzętowych, istotne staje się projektowanie i implementowanie 

układów zorientowane na minimalizację mocy. Oprócz problemów z chłodzeniem „chipów” 

oraz konieczności stosowania droższych obudów, w procesie technologicznym pojawia się 
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również aspekt niezawodnej pracy urządzenia. Średni czas do pojawienia się defektu maleje 

ekspotencjalnie ze wzrostem temperatury układu. Ten wzrost wpływa także na zwiększenie 

napięcia progowego tranzystorów, a w konsekwencji na wydłużenie czasów propagacji 

sygnałów przez bramki CMOS i gorsze parametry czasowe urządzenia. Dodatkowo 

natężenie pasożytniczych prądów upływu w tranzystorze rośnie wraz z temperaturą, co z 

kolei zwiększa tzw. statyczny pobór mocy [40][76].  

Przenosząc rozważania do rodziny układów scalonych przeznaczonych dla urządzeń 

zasilanych bateryjnie należy zaznaczyć istotną różnicę pomiędzy poborem mocy, a poborem 

energii. Sumaryczna energia rozpraszana w trakcie wykonywania operacji w układzie 

scalonym, określa maksymalny czas pracy urządzenia. Na podstawie rysunku 1.2 można 

zauważyć, że w układzie takim jak koder, bądź dekoder sekwencji wizyjnej, możemy 

minimalizować pobór mocy przez zmniejszenie częstotliwości sygnału zegarowego, co 

przekłada się bezpośrednio na wydłużenie czasu pracy urządzenia [49][50][109]. Jednakże 

bardziej złożonym zadaniem jest projektowanie układu kompresji w taki sposób, aby nie 

wydłużając czasu wykonywania obliczeń obniżyć pobieraną moc, co wiąże się z 

minimalizacją energii potrzebnej do realizacji ściśle określonego zadania. Wnioskując dalej, 

takowa minimalizacja poboru mocy pozwala wydłużyć czas pracy urządzenia zasilanego 

bateryjnie lub zwiększyć liczbę operacji wykonywanych w urządzeniu przy niezmienionych 

dostawach energii. 

Implementacja sprzętowego kodera obrazu ruchomego ukierunkowana na 

minimalizację poboru mocy, przy niezmienionym czasie wykonywania kompresji jest 

tematem niniejszej rozprawy doktorskiej. Nie jest to zadanie trywialne wobec stopnia 

złożoności oraz wymagań dotyczących szybkości przetwarzania danych w nowoczesnych 

systemach kompresji. 

1.2.2. Dynamiczny i statyczny pobór mocy 

Pobór mocy w układzie scalonym można podzielić na dynamiczny oraz statyczny (1.3). 

O dynamicznym poborze mocy mówimy wtedy, gdy układ jest w stanie aktywnym – 

następuje dynamiczna zmiana stanu sygnałów. Statyczny pobór mocy reprezentuje pewne 

straty energii w układzie, gdy jest on w stanie nieaktywnym.  

    stdynCMOS PPP          (1.3) 
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 W literaturze tematu bardzo często stosowane są określenia „moc dynamiczna” (ang. 

dynamic power) oraz „moc statyczna” (ang. static power) dla określenia typu poboru mocy 

w układzie scalonym [38][39][40][66][90]. Taka terminologia stosowana jest też w 

niniejszej pracy. Zamiennie stosowane są także terminy „moc aktywna” (ang. active power) 

oraz „moc upływu” (ang. leakage power) [32][45].   

W odniesieniu do bramki logicznej CMOS, dynamiczny pobór mocy definiujemy jako 

moc niezbędną do naładowania, bądź rozładowania pojemności obciążenia bramki, podczas 

przełączania jej stanu [40][61]. Można ją wyrazić w postaci zależności: 

 

    )()( 2

clkscddscclkddLtransdyn fIVtfVCpP      (1.4) 

gdzie 

ptrans  – prawdopodobieństwo zmiany stanu bramki, 

CL   – pojemność obciążenia bramki, 

fclk   – częstotliwość sygnału zegarowego układu, 

Vdd    – napięcie zasilania układu, 

tsc   – czas, w którym obydwa tranzystory (NMOS i PMOS) są włączone, 

Isc   – natężenie w obwodzie wyjściowym tranzystora. 

  Pierwszym składnikiem zależności 1.4 jest moc przełączania bramki, natomiast drugi 

składnik reprezentuje moc związaną z przewodzeniem tranzystorów, która wynika z faktu, 

że podczas zmiany stanu wyjścia bramki przez krótką chwilę tsc obydwa tranzystory NMOS 

i PMOS są włączone, w efekcie czego w obwodzie wyjściowym płynie prąd o natężeniu Isc 

[40]. W praktyce czasy narastania i opadania sygnałów w układach scalonych są bardzo 

krótkie i moc przewodzenia tranzystorów jest często pomijana, a za główny składnik 

dynamicznego poboru mocy bramki przyjmuje się moc przełączania. Nawet, jeśli nie 

następuje przełączanie bramki CMOS w układzie pobierana jest moc statyczna, wynikająca 

z istnienia prądów upływu (ang. leakage currents) płynących przez tranzystor w stanie 

ustalonym [40]. Poszczególne składniki prądów upływu zaznaczono na rysunku 1.3.  
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Rys. 1.3. Prądy upływu w bramce CMOS typu NOT 

 

Moc dynamiczna jest głównym składnikiem całkowitej mocy pobieranej przez układ 

scalony CMOS, jednakże dla procesów technologicznych poniżej 90 nm statyczny pobór 

mocy także staje się istotnym problemem. Przykładowo w technologii 28 nm wielkość 

poboru mocy w stanie nieaktywnym może być tego samego rzędu co pobór mocy w stanie 

aktywnym. Różnice pomiędzy dynamicznym i statycznym poborem mocy obrazowo 

przedstawiono na rysunku 1.4.  
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Rys. 1.4. Dynamiczny i statyczny pobór mocy w układzie scalonym 

 

Ze względu na kwadratową zależność mocy dynamicznej od Vdd całkowite odłączenie 

napięcia zasilania w układzie jest najskuteczniejszą metodą ograniczenia mocy dynamicznej 

oraz redukuje jednocześnie moc statyczną. W literaturze ta technika ograniczania poboru 

mocy określana jest jako bramkowanie napięcia zasilania (ang. power gating) [40][90][78].  
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Inną metodą redukcji mocy jest skalowanie napięcia zasilania (ang. voltage scaling) 

[40][66][78], które polega na dostosowywaniu poziomu napięcia do aktualnego stanu 

układu. Obydwie metody stosowane są zazwyczaj w układach scalonych wykorzystujących 

kilka poziomów napięć zasilania (ang. multi-voltage design). W takich systemach bloki 

krytyczne ze względu na szybkość przetwarzania danych zasilane są wyższym napięciem, 

natomiast moduły peryferyjne, niekrytyczne dla ścieżki przetwarzania, zasilane są niższym 

napięciem [40][78]. Ze względu na ścisłą zależność tego typu rozwiązań od topologii 

fizycznej układu, metody redukcji mocy dynamicznej polegające na manipulacji napięciem 

zasilania stosuje się jedynie w układach ASIC. Niestety, nie można ich wykorzystywać w 

strukturach programowalnych FPGA [86]. 

Istotnym czynnikiem, który wpływa na wielkość mocy rozpraszanej w układzie jest 

także częstotliwość sygnału zegarowego. Szacuje się, że we współczesnych układach 

scalonych nawet do 50% całkowitej mocy dynamicznej rozpraszane jest w buforach drzewa 

zegarowego [40]. Dodatkowy pobór mocy wynika z aktywności przełączeń elementów 

logicznych układu. Należy podkreślić, że moc jest rozpraszana nawet wtedy, gdy nie 

zmienia się stan wyjścia przerzutnika. Z tego względu, efektywnymi metodami redukcji 

poboru mocy są techniki polegające na bramkowaniu sygnału zegarowego (ang. clock 

gating) lub dynamicznej zmianie jego częstotliwości (ang. dynamic frequency scaling) w 

modułach, które nie są w danym momencie wykorzystywane [40][78]. Dotyczy to także 

pamięci wbudowanych, które w układach FPGA mogą być realizowane w formie bloków 

BRAM (ang. Block Random Access Memory) lub LUT RAM (ang. Look-up-Table Random 

Access Memory). Pobierają one znaczną część mocy dynamicznej, tym większą im większa 

jest częstotliwość zapisów-odczytów. Podobne obserwacje można także odnieść do pamięci 

zewnętrznej. Pobór mocy w danym układzie scalonym jest tym większy, im większa jest 

aktywność przełączeń sygnałów interfejsu pamięci zewnętrznej. Z tego powodu redukcja 

ilości danych wymienianych pomiędzy układem scalonym, a pamięcią jest ważnym 

zagadnieniem na etapie projektowania systemów mikroprocesorowych o niskim poborze 

mocy, przeznaczonych dla przetwarzania sygnałów multimedialnych w urządzeniach 

przenośnych. Techniki takie jak bramkowanie sygnału zegarowego, czy dynamiczne 

skalowanie częstotliwości są zazwyczaj skuteczne i mogą być realizowane przez 

odpowiedni opis układu scalonego na poziomie RTL (ang. Register Transfer Level) [61].     

Z tego względu mogą być stosowane zarówno w strukturach ASIC, jak i FPGA. 
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1.2.3. Dystrybucja sygnału zegarowego w układzie scalonym 

Kodery sprzętowe standardów H.264/AVC [34] lub Motion JPEG 2000 [35][36], 

których realizacje można spotkać w literaturze to w większości układy scalone o dużym 

stopniu integracji, wyposażone w jeden globalny sygnał zegarowy [12][33][52][59][103]. 

Synteza i uruchomienie (symulacja) układów w pełni synchronicznych jest znacznie 

prostsza, jednak już w technologiach ASIC poniżej 90 nm pojawia się problem dystrybucji 

globalnego sygnału zegarowego do wszystkich komórek układu z takim samym 

opóźnieniem. Zjawisko to określane w literaturze tematu jako „clock skew” pogarsza 

parametry czasowe układu poprzez obniżenie maksymalnej częstotliwości sygnału 

zegarowego [24][79]. Co więcej, w synchronicznym systemie SoC (ang. System on-Chip) 

częstotliwość globalnego sygnału zegarowego określona jest przez najwolniejszy moduł, 

który niekoniecznie musi być blokiem krytycznym ze względu na ścieżkę przetwarzania 

danych. Taka sytuacja występuje bardzo często w scalonych koderach-dekoderach obrazu 

ruchomego, które ze względu na hybrydowe właściwości algorytmów kompresji integrują 

kilka modułów funkcjonalnych, o różnym stopniu złożoności. Jeśli wszystkie moduły 

kodera synchronizowane są sygnałem zegarowym najwolniejszego bloku, to w 

konsekwencji maksymalna przepustowość układu kompresji jest przez ten blok obniżona. 

Jest to poważne ograniczenie parametrów czasowych, charakterystyczne dla 

synchronicznych układów scalonych. 

Wobec problemów zbyt dużego poboru mocy, dystrybucji jednego globalnego sygnału 

zegarowego w systemach VLSI oraz rosnących wymagań w zakresie przepustowości 

systemów kompresji, atrakcyjnym przedmiotem badań stają się  układy globalnie 

asynchroniczne lokalnie synchroniczne (GALS). Po raz pierwszy zostały one 

scharakteryzowane w 1984 r. przez D.M. Chapiro w jego rozprawie doktorskiej [14]. 

Początkowo układy GALS nie cieszyły się zainteresowaniem, ponieważ niski poziom 

integracji ówczesnych układów scalonych nie powodował takich problemów jak „clock 

skew”. Dodatkowo, pobór mocy nie był parametrem krytycznym na etapie projektowania 

układów scalonych. Sytuacja zmieniła się wraz z powstaniem procesów technologicznych 

wykorzystujących tranzystory o rozmiarach poniżej 90 nm, w których ujawniły się 

omówione powyżej ograniczenia systemów synchronicznych. Wraz z rozwojem nowych 

technologii układów ASIC zaczęto zwracać uwagę na architektury mikroprocesorowe,        

w których poszczególne moduły są synchronizowane niezależnymi sygnałami zegarowymi, 
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o różnych częstotliwościach, natomiast wymiana danych pomiędzy blokami następuje         

w sposób asynchroniczny. W ciągu ostatnich dwudziestu lat powstało kilka istotnych prac, 

w których badano układy GALS i proponowano różne interfejsy asynchroniczne, 

minimalizujące zjawisko metastabilności (ang. metastability) w przerzutnikach 

synchronicznych. Najbardziej znaczącymi badaniami dla tej rozprawy doktorskiej są prace 

Yun [107][108], który w 1996 r. zaproponował ideę „pausible clocking”, polegającą na 

dopasowywaniu sygnału zegarowego do asynchronicznego transferu danych pomiędzy 

blokami lokalnie synchronicznymi. W tym samym roku Bormann i Cheung opracowali 

metodę tworzenia „asynchronicznych wrapperów” [12], które otaczają bloki lokalnie 

synchroniczne, zapewniając niezawodną komunikację z innymi modułami w systemie 

GALS. Natomiast w 2000 r. Jens Muttersbach w swoich pracach [68][69] zademonstrował 

praktyczne zastosowanie układów GALS do implementacji algorytmu szyfracji SAFER. 

Badania Muttersbacha są istotne dla niniejszej rozprawy, gdyż na przykładzie konkretnego 

układu DSP, pokazuje on całą ścieżkę projektowania architektury GALS w technologii 

ASIC. 

Należy podkreślić, że dotychczas powstało bardzo niewiele prac dotyczących 

zastosowania koncepcji GALS w projektowaniu specjalizowanych koderów sekwencji 

wizyjnej. Jedynie Kulmala, Hamalainen i Hannikainen w 2006 r. zaproponowali globalnie 

asynchroniczną lokalnie synchroniczną implementację kodera standardu MPEG-4 w 

układzie FPGA [46][47]. W tej pracy pokazano możliwość synchronizacji układu kompresji 

za pomocą kilku sygnałów zegarowych oraz zastosowanie asynchronicznych pamięci typu 

FIFO do wymiany danych pomiędzy modułami. Autorzy nie przedstawili natomiast żadnych 

wyników badań na temat możliwości zmniejszenia poboru mocy w architekturze GALS 

kodera. Nie rozwiązano także problemu wzrostu opóźnienia w wymianie danych, 

spowodowanego zastosowaniem asynchronicznych bloków FIFO. 

Implementacja zaawansowanego kodera sekwencji wizyjnej w architekturze GALS, 

składającego się z modułów funkcjonalnych lokalnie synchronicznych, lecz globalnie 

asynchronicznych może stanowić nowatorskie podejście do problemu redukcji poboru mocy 

w złożonym układzie scalonym. W niniejszej rozprawie doktorskiej podjęto nietrywialne 

zadanie opracowania architektury GALS kodera Motion JPEG 2000, która przy 

ograniczonym poborze mocy ma realizować kompresję obrazu ruchomego o dużej 

rozdzielczości. 
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1.3. Teza i cele pracy 

Zasadniczym wkładem naukowym niniejszej rozprawy doktorskiej jest nowatorska 

metoda realizacji zaawansowanego kodera obrazu w architekturze globalnie asynchronicznej 

lokalnie synchronicznej. Implementacja kodera Motion JPEG 2000 wg koncepcji GALS 

umożliwia zastosowanie metod redukcji poboru mocy dynamicznej, takich jak bramkowanie 

sygnału zegarowego, czy dopasowywanie częstotliwości pracy poszczególnych modułów do 

wymagań całego systemu kompresji. Architektura GALS kodera Motion JPEG 2000 ma 

istotne zalety w porównaniu do wersji synchronicznej układu.  Sformułowano zatem 

następującą tezę pracy: 

 

Istnieje możliwość ograniczenia poboru mocy synchronicznego układu kodera Motion 

JPEG 2000 poprzez jego realizację w odpowiedniej strukturze globalnie 

asynchronicznej lokalnie synchronicznej. 

 

W obszarze prac badawczych prowadzących do wykazania powyższej tezy 

wyszczególniono następujące cele szczegółowe rozprawy: 

1. Analiza struktur globalnie asynchronicznych lokalnie synchronicznych spotykanych w 

literaturze pod względem szybkości przetwarzania danych oraz sposobów realizacji 

asynchronicznej wymiany danych pomiędzy modułami. 

2. Opracowanie synchronicznej architektury kodera Motion JPEG 2000. 

3. Opracowanie globalnie asynchronicznej lokalnie synchronicznej architektury kodera 

Motion JPEG 2000. Implementacja kodera w języku opisu sprzętu VHDL. 

4. Opracowanie mechanizmów redukcji poboru mocy w architekturze GALS kodera, w 

oparciu o asynchroniczną wymianę danych oraz bramkowanie lokalnych sygnałów 

zegarowych. 

5. Opracowanie zbioru wektorów testowych dla potrzeb weryfikacji kodera Motion JPEG 

2000 oraz sprawdzenie poprawnej pracy układu za pomocą badań symulacyjnych. 

6. Charakterystyka parametrów otrzymanego kodera GALS takich jak szybkość kompresji, 

powierzchnia układu po implementacji, wielkość poboru mocy.   

7. Analiza otrzymanych wyników. Porównanie kodera GALS z wersją synchroniczną 

układu i innymi implementacjami koderów obrazu spotykanymi w literaturze.  
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1.4. Struktura rozprawy 

W rozprawie doktorskiej wyróżniono siedem rozdziałów. Pomijając rozdział 1, 

w którym przedstawiono wstęp oraz genezę pracy, rozważania można podzielić na trzy 

główne części. Najpierw omówiono zagadnienia teoretyczne (rozdział 2 oraz 3), następnie 

skupiono się na opisie oryginalnej struktury GALS kodera Motion JPEG 2000 oraz 

metodyki badań eksperymentalnych (rozdział 4 i 5). W trzeciej części przedstawiono analizę 

otrzymanych wyników (rozdział 6) oraz podsumowanie pracy (rozdział 7). 

W rozdziale 2 przedstawiono charakterystykę nowoczesnych standardów kompresji 

sygnału wizyjnego takich jak MPEG-4, H.264/AVC oraz Motion JPEG 2000, 

z uwzględnieniem głównych cech implementacji sprzętowych tych algorytmów. Ze względu 

na fakt, że tematem doktoratu jest koder Motion JPEG 2000, najwięcej uwagi poświęcono 

właśnie temu standardowi kompresji. Opis głównej struktury kodera oraz narzędzi 

kompresji takich jak transformacja koloru, dyskretna transformacja falkowa, koder blokowy 

EBCOT jest niezbędny do zrozumienia funkcjonalności poszczególnych modułów kodera 

oraz charakteru przepływu danych na poziomie architektury układu. 

Rozdział 3 przedstawia podstawy teoretyczne realizacji układów w postaci struktury 

GALS istotne dla tematu rozprawy. Zaprezentowana jest ogólna klasyfikacja układów 

cyfrowych na systemy synchroniczne oraz asynchroniczne. Następnie rozważania 

prowadzone są wokół układów wielozegarowych oraz globalnie asynchronicznych lokalnie 

synchronicznych. W tej części pracy przedstawione są najważniejsze cechy układów GALS, 

a więc zagadnienia lokalnej generacji sygnałów zegarowych, a także różne metody kontroli 

wymiany danych pomiędzy częścią asynchroniczną oraz synchroniczną układu.  

Rozdział 4 dotyczy oryginalnej architektury kodera Motion JPEG 2000 w postaci 

struktury globalnie asynchronicznej lokalnie synchronicznej. W pierwszej części 

zaprezentowany jest podział kodera na bloki lokalnie synchroniczne, czyli tzw. koncepcja 

„galsyfikacji” układu. Następnie pokazana jest autorska koncepcja asynchronicznych 

modułów nadrzędnych realizujących wymianę danych pomiędzy modułami kodera z 

użyciem oryginalnych asynchronicznych kontrolerów portów. Ostatnia część rozdziału 4 

przedstawia autorską metodę bramkowania sygnałów zegarowych wprowadzanych do 

układu kodera GALS z zewnątrz, wraz z dyskusją na temat wymagań czasowych 

występujących w protokole asynchronicznej wymiany danych. 
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W rozdziale 5 dysertacji szczegółowo pokazano metodykę badań eksperymentalnych,   

a więc sposób symulacji na poziomie RTL, symulacji po syntezie kodera Motion JPEG 2000 

oraz jego implementacji w układzie FPGA. W tej części pracy szczegółowo opisano także 

zbiór testowych ramek obrazu oraz parametrów kompresji wykorzystywanych do 

sprawdzenia poprawności działania układu. Ostatnia część rozdziału poświęcona jest 

metodzie analizy poboru mocy w docelowym układzie FPGA. 

Rozdział 6 prezentuje otrzymane wyniki eksperymentów. Szczegółowo omówiono 

szybkość kompresji w koderze GALS oraz dynamiczny pobór mocy dla każdego wektora 

testowego. Wszystkie parametry porównano z synchronicznym układem referencyjnym 

opisanym w rozdziale 5, a także z innymi koderami JPEG 2000 i Motion JPEG 2000 

spotykanymi w literaturze.  

Rozprawa kończy się rozdziałem 7, w którym przedstawiono podsumowanie realizacji 

celów szczegółowych określonych w rozdziale 1.3 oraz dyskusję dotyczącą kierunków 

dalszych prac badawczych. 

 



 

 

2. Zaawansowane algorytmy kompresji 

     sekwencji wizyjnych 

2.1. Charakterystyka i przegląd algorytmów kompresji 

Sygnały multimedialne cechują się dużą ilością danych, mierzoną w liczbie bitów lub 

bitów na sekundę, potrzebnych do reprezentacji medium – dźwięku, mowy, obrazu, 

sekwencji wizyjnej [22]. Przykładowo 1 sekunda sygnału obrazu standardowej telewizji 

cyfrowej SDTV (ang. Standard Defintion Television) o rozdzielczości 720 x 480 pikseli 

cechuje się przepływnością ok. 166 Mbit/s. Przetwarzanie obrazu telewizji cyfrowej HDTV                     

o rozdzielczości 1920 x 1080 punktów wymaga już przepływności około 1 Gbit/s. W tej 

sytuacji na dysku DVD o pojemności 4,7 GB możliwe jest przechowanie co najwyżej 

kilkunastu sekund materiału wideo bez kompresji [28][81]. Zadania takie jak 

magazynowanie nieskompresowanych danych multimedialnych lub ich transmisja w kanale 

telekomunikacyjnym o ograniczonym paśmie okazują się często niemożliwe albo 

niepraktyczne w realizacji.  

Kompresję (kodowanie) sygnału cyfrowego można rozumieć, jako proces redukcji 

ilości danych potrzebnych do jego reprezentacji [22][81]. W przypadku sekwencji wizyjnej 

efektem kompresji jest strumień bitów o zredukowanej przepływności, np. 4-10 Mbit/s dla 

SDTV, czy 14-50 Mbit/s dla HDTV [37]. System, który wykonuje kompresję sygnału 

oryginalnego nazywany jest koderem, natomiast „symetryczny” układ, który rekonstruuje 

sygnał oryginalny na podstawie skompresowanych danych nazywany jest dekoderem. Para 

układów koder-dekoder często określana jest terminem kodek (ang. codec). Schematycznie 

kodowanie cyfrowego sygnału obrazu pokazane jest na rysunku 2.1. Kompresja może być 

bezstratna albo stratna. W przypadku kompresji bezstratnej (odwracalnej) sygnał 

zrekonstruowany jest identyczny z oryginalnym – proces kodowania i dekodowania nie 

wprowadza żadnej utraty informacji. Natomiast kompresja stratna (nieodwracalna) polega 

na usuwaniu informacji nadmiarowej z sygnału. W tym przypadku, w efekcie kodowania i 

dekodowania otrzymujemy dane zrekonstruowane, które nie są identyczne z danymi 

oryginalnymi [22][81]. 
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Rys. 2.1. Schemat kompresji-dekompresji cyfrowego sygnału obrazu 

 

Stopień kompresji sygnału cyfrowego można określić jako stosunek ilości danych 

potrzebnych do reprezentacji sygnału oryginalnego oraz wielkości strumienia binarnego 

otrzymanego na wyjściu kodera: 

][_

][_

bitywyjstrumień

bityorgsygnał
       (2.1) 

Kodowanie bezstratne usuwa jedynie statystyczną nadmiarowość z danych reprezentujących 

sygnał oryginalny. Oznacza to, że z sekwencji wizyjnej usuwane są próbki, które nie są 

potrzebne do wiernej rekonstrukcji obrazu w dekoderze. Zazwyczaj pozwala to osiągnąć 

jedynie kilkukrotny stopień kompresji, np. od 2 do 5. W taki sposób działają znane w 

literaturze bezstratne kodery standardów JPEG-LS, czy JPEG 2000. Ze względu na 

specyfikę kompresji oraz niski stopień redukcji danych kodowanie bezstratne nie jest 

stosowane w systemach konsumenckich.  

Aby osiągnąć znacznie wyższy stopień kompresji sygnału stosuje się kodowanie stratne, 

w którym następuje odrzucenie części danych reprezentujących sygnał oryginalny. Mówimy 

w tym przypadku o kompresji w oparciu o tzw. subiektywną nadmiarowość informacji. 

Oznacza to, że z obrazu lub sekwencji wizyjnej usuwane są te składowe, które są 

percepcyjnie niezauważalne lub nie powodują znacznego pogorszenia jakości sygnału 

zdekodowanego [81]. Klasyfikowanie coraz większej części informacji sygnału 

wejściowego jako nieistotnej prowadzi do zwiększenia stopnia kompresji, poprzez 

zmniejszanie wielkości strumienia kodowego, kosztem pogarszania jakości sygnału 

zdekodowanego [22]. Obrazowo tą charakterystyczną zależność przedstawia się w postaci 
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krzywej „strumień danych - zniekształcenie” (ang. rate and distortion). Przykład takiej 

krzywej pokazany jest na rysunku 2.2. 
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Rys. 2.2. Krzywa „strumień – zniekształcenie” (R&D) 

 

Poziom zniekształceń w obrazie zdekodowanym często opisuje się z wykorzystaniem 

miary PSNR (ang. Peak Signal to Noise Ratio), która wyraża szczytowy stosunek sygnału 

do szumu w obrazie, w decybelach. Ta obiektywna metoda oceny jakości obrazu ruchomego 

bądź nieruchomego, ze względu na logarytmiczną skalę wartości oraz informację o 

maksymalnej amplitudzie sygnału, dobrze odzwierciedla percepcję ludzkiego aparatu 

widzenia i jest w wysokim stopniu zgodna z subiektywnymi metodami oceny jakości 

obrazów [64][92][93]. 

Większość algorytmów kompresji stratnej wykorzystuje czasową, przestrzenną oraz 

częstotliwościową nadmiarowość informacji w reprezentacji sygnału obrazu ruchomego, 

celem zredukowania ilości danych. W sekwencji wizyjnej sceny naturalnej najczęściej 

występuje duża korelacja pomiędzy ramkami obrazu, uchwyconymi w bliskich odstępach 

czasu. Podobnie, w ramach pojedynczej ramki sekwencji zauważalna jest korelacja 

pomiędzy sąsiednimi pikselami obrazu, szczególnie w obszarach jednorodnych o niskim 

zróżnicowaniu intensywności czy tekstury [81]. Nadmiarowość w dziedzinie częstotliwości 

jest natomiast redukowana przez filtrację dolnoprzepustową próbek obrazu albo 

kwantyzację próbek po transformacji. Wykorzystywany jest fakt, że ludzki aparat widzenia 

jest bardziej czuły na zawartość składowych niskoczęstotliwościowych w widmie sygnału 

obrazu [81][96].             
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W oparciu o nadmiarowość czasową oraz przestrzenną można przedstawić ogólny 

model hybrydowego kodera obrazu ruchomego, który stanowi bazę dla głównych 

standardów kompresji sygnałów wizyjnych. 

Transformacja

Predykcja 

wewnątrzobrazowa

Kwantyzacja
Kodowanie 

entropijne

Obrazy referencyjne

Predykcja 

międzyobrazowa

-

+

Kompensacja 

ruchu

Estymacja 

ruchu

Błąd 

predykcji
Strumień 

kodowy

Obraz kodowany

Wektory ruchu

Rys. 2.3. Model hybrydowego kodera obrazu ruchomego 

 

Schemat kodera przedstawiony na rysunku 2.3 integruje czasowe oraz przestrzenne 

narzędzia predykcji, o wysokim stopniu adaptacji do lokalnych właściwości obrazu 

kompresji, celem redukcji nadmiarowości danych w sygnale kodowanym. Model oparty jest 

na algorytmie predykcji międzyobrazowej z kompensacją ruchu, która polega na 

przewidywaniu zawartości aktualnie kodowanej ramki za pomocą obrazów referencyjnych – 

ramek zdekodowanych w poprzednich odstępach czasu – z uwzględnieniem informacji o 

ruchu w scenie wizyjnej [22][81]. W przypadkach, gdy predykcja międzyobrazowa jest 

niemożliwa do wykonania (np. dla pierwszej ramki w sekwencji) lub nieefektywna, wtedy 

koder wykorzystuje predykcję wewnątrzobrazową – przestrzenną. Jest to metoda 

przewidywania wartości próbek obrazu na podstawie ich otoczenia, tj. sąsiednich próbek. 

Należy zaznaczyć, że wybór trybu predykcji dokonywany jest dla jednostki kodowej, którą 

najczęściej jest makroblok o rozmiarze 16 x 16 próbek luminancji. W obydwu trybach 

kodowania wynik predykcji jest odejmowany od obrazu oryginalnego, a otrzymany w ten 

sposób błąd predykcji poddawany jest następnie transformacji blokowej, np. dyskretnej 

transformacji kosinusowej DCT (ang. Discrete Cosine Transform). Omówione tutaj metody 

predykcji międzyobrazowej oraz wewnątrzobrazowej stanowią podstawę takich standardów 

kompresji jak MPEG-2, H.263, MPEG-4, H.264/AVC, czy Windows Media 9/10 [22][81], 
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które wykorzystywane są najczęściej w systemach nadzoru, telewizji cyfrowej oraz 

multimedialnych urządzeniach konsumenckich. 

Oprócz koderów hybrydowych wyróżniamy też metody kompresji sekwencji 

wizyjnych,   w których każda ramka kodowana jest niezależnie – wewnątrzobrazowo, bez 

wykorzystania informacji o korelacji czasowej obrazów. Przykładem takiego algorytmu 

kompresji jest standard Motion JPEG 2000. W tym przypadku głównym narzędziem 

kompresji, zamiast predykcji międzyobrazowej, jest dyskretna transformacja falkowa DWT 

(ang. Discrete Wavelet Transform). Jest to transformacja przestrzenna wykonywana 

bezpośrednio na próbkach obrazu, a nie na blokach błędu predykcji, jak to ma miejsce w 

koderach hybrydowych. Dyskretna transformacja falkowa daje lepsze efekty kompresji, w 

porównaniu do przekształcenia DCT, szczególnie dla obrazów o dużej rozdzielczości, np. 

4K czy 8K [55][75]. Te właściwości transformacji DWT oraz pozostałe, kluczowe cechy 

standardu Motion JPEG 2000 takie jak skalowalność w dziedzinie rozdzielczości i jakości, 

możliwość kodowania obrazów o dużej głębi koloru, czy wysoka odporność na błędy w 

strumieniu binarnym, uzasadniają wykorzystywanie tego typu kompresji w kinie cyfrowym 

[21][23]. Ze względu na powiązanie tematyki rozprawy doktorskiej ze standardem Motion 

JPEG 2000, szczegółowa charakterystyka tego algorytmu kompresji przedstawiona jest w 

rozdziale 2.2. 

2.2. Standard kompresji Motion JPEG 2000 

2.2.1. Wprowadzenie, główne cechy standardu 

Standard Motion JPEG 2000 został opracowany w 2007 roku przez Wspólny Komitet 

Techniczny JTC (ang. Joint Technical Committee) grup ISO/IEC i ITU-T, jako część trzecia 

standardu ISO/IEC 15444. Motion JPEG 2000 definiuje sposób wykorzystania algorytmu 

JPEG 2000 (część pierwsza standardu opublikowana w grudniu 2000) do kompresji obrazu 

ruchomego, z możliwością integracji sygnału audio oraz innych metadanych w strumieniu 

kodowym. Motion JPEG 2000 w przeciwieństwie do hybrydowych koderów sekwencji 

wizyjnej, takich jak MPEG-4, czy H.264/AVC nie wykorzystuje predykcji 

międzyobrazowej. W tym przypadku, każda ramka sekwencji jest niezależnie kodowana wg 

algorytmu JPEG 2000, a otrzymany w ten sposób strumień kodowy jest elementem 

składowym strumienia całej prezentacji, który może być zapisany w pliku MJP2 lub MJ2. 

Format MJ2 umożliwia przechowywanie jednej lub wielu sekwencji obrazów JPEG 2000, 
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wraz z parametrami czasowymi oraz ścieżką audio (opcjonalnie) [36]. Ponieważ format MJ2 

bazuje na standardzie JPEG 2000, w dalszej części tego rozdziału skoncentrowano uwagę na 

tym algorytmie kompresji. 

JPEG 2000 jest następcą algorytmu kompresji JPEG przeznaczonym do kodowania 

różnego typu obrazów nieruchomych o zróżnicowanej charakterystyce – scen naturalnych, 

obrazów syntetycznych, medycznych, czy tekstowych. Poprzez wykorzystanie 

nowoczesnych narzędzi kodowania standard ten zapewnia wysoką jakość obrazu 

zrekonstruowanego. Oznacza to, że dla strumieni binarnych poniżej 0,25 bit/piksel, jakość 

obrazu zdekodowanego jest znacznie lepsza, w porównaniu do kodera JPEG. Innymi słowy, 

przy takim samym stopniu kompresji obraz w formacie JPEG 2000 ma znacznie mniej 

zniekształceń (artefaktów), w stosunku do tego samego obrazu w formacie JPEG. Istotną 

zaletą standardu JPEG 2000 jest eliminacja efektu blokowego, charakterystycznego dla 

algorytmów kompresji wykorzystujących blokowe transformacje obrazu – np. transformacja 

DCT w kompresji JPEG. To dokuczliwe zniekształcenie nie występuje w koderze JPEG 

2000, gdyż tutaj algorytm kodowania oparty jest na dyskretnej transformacji falkowej 

[18][54][88]. 

W standardzie JPEG 2000 wyróżnione są dwa tryby kompresji – stratny oraz bezstratny. 

Tryb stratny wykorzystywany jest najczęściej w aplikacjach konsumenckich takich jak 

dystrybucja obrazów w sieci Internet, drukowanie, skanowanie, fotografia cyfrowa, czy 

systemy monitoringu wizyjnego. Kompresja bezstratna przeznaczona jest dla systemów, 

w których zawartość obrazu w procesie kodowania nie może być nawet w najmniejszym 

stopniu zniekształcona. Mowa tutaj o systemach archiwizacji, transferu obrazów 

medycznych i satelitarnych, czy systemach bezstratnego skanowania dokumentów 

tekstowych [18][54]. 

Wyróżniającą cechą standardu JPEG 2000 jest skalowalność przestrzenna (ang. spatial 

scalability) oraz jakościowa (ang. SNR scalability). Oznacza to, że w koderze JPEG 2000 

możliwe jest jednoczesne kodowanie kilku rozdzielczości oraz kilku poziomów jakości 

obrazu. Dzięki specyficznej konstrukcji strumienia kodowego oraz zapewnieniu 

elastyczności w trakcie jego dekodowania, progresja informacji między koderem, a 

dekoderem może następować na zasadzie przyrostu rozdzielczości obrazu lub zwiększania 

precyzji bitowej pikseli. Skalowalność przestrzenna i jakościowa to cechy często 

wykorzystywane w serwerach WWW, gdzie jakość lub rozdzielczość obrazu 
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zdekodowanego często jest uzależniona od aktualnie dostępnej przepustowości sieci 

telekomunikacyjnej [18]. 

Standard JPEG 2000 wspiera kodowanie obszarów zainteresowania w obrazie. 

W literaturze ta cecha systemu kompresji określana jest terminem „ROI coding” (ang. 

Region-of-Interest) [18][54]. Algorytm kodowania obszarów ROI w systemie JPEG 2000 

bazuje na metodzie MAXSHIFT [19], która jest rozszerzeniem ogólnej metody kodowania 

skalowalnego, z zastosowaniem generacji maski współczynników ROI [73]. Celem 

kodowania tego typu jest wyodrębnienie w obrazie obszarów, które są bardziej istotne dla 

użytkownika niż pozostałe fragmenty oraz zapewnienie lepszej jakości wybranych obszarów 

po rekonstrukcji. Otrzymuje się to, przez zmniejszenie dynamiki składowych obrazu 

stanowiących tło. W ten sposób większa część strumienia kodowego zarezerwowana jest do 

transmisji skwantowanych próbek obszaru ROI. Klasyfikacja poszczególnych pikseli, jako 

należących lub nienależących do obszaru zainteresowania, dokonywana jest za pomocą 

generacji tzw. maski binarnej, w kodowanym obrazie. W uproszczeniu maska ta ma rozmiar 

obrazu i jej wartość „1” na konkretnej pozycji określa, że skwantowany współczynnik DWT 

odpowiadający tej pozycji należy do obszaru ROI. Współczynniki obrazu poza regionem 

zainteresowania oznaczone są zerową wartością maski. Kompresja i transmisja do dekodera 

współczynników należących do obszaru ROI wykonywana jest w pierwszej kolejności. 

Kodowanie regionów zainteresowań możliwe jest także dzięki elastycznemu dostępowi do 

strumienia kodowego, dzięki czemu dekoder może decydować, czy rekonstrukcja obrazu ma 

następować ze wzrostem rozdzielczości, czy jakości [18]. 

Wśród istotnych cech systemu kompresji JPEG 2000 wymienia się często wysoką 

odporność na błędy w strumieniu kodowym. Ta odporność zapewniona jest poprzez 

zastosowanie takich narzędzi jak podział skwantowanych współczynników DWT na bloki 

kodowe, które są dalej niezależnie kodowane entropijnie, czy "resetowanie" kodera 

arytmetycznego po każdym przejściu kodowym. Na poziomie pakietów danych odporność 

na błędy wprowadzane przez kanał transmisyjny może być polepszona przez zastosowanie 

markerów synchronizacyjnych [18][54][88]. 

Podsumowując, JPEG 2000 jest systemem, który zapewnia bardzo dobrą jakość 

kompresji różnego rodzaju obrazów ruchomych oraz nieruchomych. Jedną z najbardziej 

istotnych zalet tego systemu jest możliwość zapewnienia skalowalności przestrzennej lub 

jakościowej w trakcie kodowania sygnału. Jest to możliwe przez elastyczną konstrukcję 

strumienia kodowego oraz zapewnienie losowego dostępu do jego fragmentów. Dodatkowo, 
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strumień JPEG 2000 cechuje się wysoką odpornością na błędy oraz umożliwia transmisję 

różnego rodzaju danych dodatkowych – informacji o przeźroczystości, informacji o 

przestrzeni kolorów itp. Zdecydowanie największą wadą systemu kompresji JPEG 2000 jest 

duża złożoność obliczeniowa poszczególnych etapów przetwarzania sygnału. Przedstawione 

właściwości standardu uzasadniają wykorzystanie standardu JPEG 2000 w systemach 

multimedialnych, gdzie istotne jest utrzymanie wysokiej jakości obrazu. Przykładowymi 

aplikacjami mogą być serwery kina cyfrowego, czy kamery stosowane w medycynie. 

W kolejnych rozdziałach rozprawy przedstawiony jest opis poszczególnych modułów 

kompresji, które wchodzą w skład kodera Motion JPEG 2000.  

2.2.2. Struktura kodera Motion JPEG 2000 

Ogólny schemat kodera Motion JPEG 2000 przedstawiony jest na rysunku 2.4. Dla 

zgodności ze standardem nazwy bloków zostały przedstawione w języku angielskim. 

Mulitple 

Component 

Transform

Discrete 

Wavelet 

Transform

Scalar 

Quantization

Embedded

Block

Coding

Rate and 

Distortion

Optimization

Rate Control

Obraz 

wejściowy

Strumień 

kodowy

Entropy Encoder

MJ2 Stream 

Formatter

 

Rys. 2.4. Schemat blokowy kodera Motion JPEG 2000 

 

Obraz wejściowy – pojedyncza ramka sekwencji wizyjnej – o dowolnej głębi koloru 

oraz dowolnej przestrzeni barw (RGB, YUV, CMYK, skala szarości) jest przetwarzany 

wstępnie przez usunięcie składowej stałej z próbek. W standardzie JPEG 2000 ta operacja 

określana jest mianem „DC level shifting”. Następnie, jeśli obraz jest reprezentowany w 

trójskładowej przestrzeni barw, koder może opcjonalnie wykonać transformację składowych 

MCT (ang. Multiple Component Transformation), która w literaturze nazywana jest też 

transformacją kolorów [18]. Tak otrzymane składowe obrazu są dzielone na prostokątne, 

nienakładające się fragmenty (ang. tiles), które kompresuje się oddzielnie. Rozmiar 

wyodrębnionych fragmentów jest dowolny – może on obejmować cały obraz lub kilka linii. 

Dobór wielkości fragmentu obrazu może być uzależniony od implementacji kodeka, 
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dostępnych zasobów pamięci wbudowanej, czy zakładanych ograniczeń na maksymalne 

opóźnienie w przetwarzaniu danych pomiędzy koderem, a dekoderem. Każdy fragment 

obrazu dzielony jest za pomocą dyskretnej transformacji falkowej na zestaw czterech 

subpasm (ang. subbands), które z kolei mogą być rekurencyjnie dekomponowane dalej, w 

zależności od wybranej liczby poziomów dekompozycji [18][54]. Otrzymane w ten sposób 

współczynniki transformacji DWT, dla każdego subpasma i każdego poziomu 

dekompozycji, są kwantowane w sposób skalarny. Kwantyzacja w koderze JPEG 2000 jest 

równomierna, tzn. odległości pomiędzy kolejnymi, sąsiednimi poziomami decyzyjnymi są 

jednakowe [18]. Proces kwantyzacji przedstawiony jest szczegółowo w rozdziale 2.2.4. 

Skwantowane współczynniki DWT są dalej dzielone na prostokątne bloki kodowe, 

o wymiarach będących potęgą liczby 2, które wysyła się do kodera blokowego EBCOT 

(ang. Embedded Block Coding with Optimized Truncation) warstwy pierwszej. Tutaj 

następuje podział na płaszczyzny bitowe oraz arytmetyczne kodowanie entropijne. Ta część 

procesu kompresji przedstawiona jest szerzej w rozdziale 2.2.5 rozprawy. 

Bloki „Rate Control” oraz „Rate and Distortion Optimization” nie są elementami 

standardu kompresji JPEG 2000, lecz zostały przedstawione na schemacie, gdyż stanowią 

istotną część kodera. Ich wspólną funkcją jest dobranie takiego zestawu strumieni 

binarnych, tzw. punktów cięcia, otrzymanych z kodera arytmetycznego, które po 

rekonstrukcji w dekoderze pozwolą otrzymać obraz o możliwe najlepszej jakości, tzn. 

najniższym poziomie zniekształceń. Maksymalna długość strumienia kodowego, wyrażona 

w bitach, znana jest a priori. Dobór optymalnego zestawu ciągów binarnych, generowanych 

dla każdego bloku kodowego, jest tożsamy z analizą zależności „strumień – 

zniekształcenie”, przedstawioną w rozdziale 2.1. 

Po zakończeniu kodowania blokowego warstwy pierwszej następuje formowanie 

wyjściowego strumienia JP2. Z wyselekcjonowanych w analizie RDO (ang. Rate and 

Distortion Optimization) punktów cięcia formowane są pakiety danych, które zaopatrywane 

w odpowiednie nagłówki „wkładane” są do strumienia wyjściowego, w kolejności zależnej 

od wybranego trybu progresji informacji. Strumienie JP2 generowane dla każdego obrazu z 

sekwencji wejściowej mogą być integrowane w pojedynczym strumieniu MJ2, wraz ze 

ścieżką audio oraz innymi danymi potrzebnymi do prezentacji obrazów po rekonstrukcji 

[36].  
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2.2.3. Transformacja składowych koloru (MCT) 

Standard JPEG 2000 dopuszcza kompresję obrazów reprezentowanych w różnych 

przestrzeniach barw oraz o dowolnej precyzji bitowej składowych w przedziale od 1 do 38 

bitów. Transformacja składowych w koderze Motion JPEG 2000 wykonywana jest na 

początku przetwarzania, celem polepszenia jakości kompresji poprzez dekorelację trzech 

pierwszych składowych obrazu, np. RGB, CMY. Konwersja przestrzeni kolorów 

wykonywana jest zawsze na próbkach, z których uprzednio usunięto składową stałą przez 

odjęcie od próbek wejściowych maksymalnej wartości amplitudy [35]. W zależności od 

trybu kompresji, możliwe jest wykonanie odwracalnej transformacji składowych RCT (ang. 

Reversible Multiple Component Transformation) lub transformacji nieodwracalnej ICT (ang. 

Irreversible Multiple Component Transformation). Te dwa przekształcenia można 

przedstawić w formie równań odpowiednio (2.2) i (2.3). Dla poprawienia czytelności 

rozważań założono, że obraz wejściowy reprezentowany jest w formacie RGB. W tym 

przypadku, jako wynik przekształcenia otrzymujemy składowe YCBCR – luminancję oraz 

dwie próbki chrominancji. 
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Transformacja RCT może być wykonywana opcjonalnie, gdy do dyskretnej 

transformacji falkowej wykorzystuje się odwracalny filtr 5x3. Ponieważ współczynniki 

transformacji RCT są całkowitoliczbowe, przekształcenie to nie wprowadza żadnej utraty 

informacji podczas kodowania-dekodowania próbek obrazu. Nieodwracalne przekształcenie 

ICT przeznaczone jest dla stratnego trybu kompresji JPEG 2000, gdy dekompozycja falkowa 

wykonywana jest za pomocą filtru 9x7. Współczynniki transformacji ICT są 

zmiennoprzecinkowe, co wpływa na nieodwracalność tego przekształcenia [35].  

Dekoder Motion JPEG 2000 w ostatnim etapie przetwarzania, po dekwantyzacji próbek 

obrazu, wykonuje przekształcenie odwrotne do transformacji RCT lub przekształcenie 

odwrotne do transformacji ICT, zależnie od wybranego trybu dekompresji [18]. 
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2.2.4. Dyskretna transformacja falkowa (DWT) i kwantyzacja 

Próbki luminancji oraz chrominancji otrzymane z transformacji MCT dzielone są na 

prostokątne, nienakładające się bloki określane w standardzie JPEG 2000 terminem „tiles”.  

Te fragmenty obrazu, tworzone w ten sam sposób dla każdej składowej z przestrzeni 

kolorów YCBCR, przesyła się następnie do bloku dyskretnej transformacji falkowej. Na 

dwuwymiarowe przekształcenie DWT, zastosowane w kompresji JPEG 2000, składają się 

dwie operacje jednowymiarowej filtracji, wykonywanej na próbkach obrazu, najpierw w 

kierunku poziomym (wierszami), a następnie w kierunku pionowym (kolumnami) [3]. 

Transformacja falkowa dekomponuje jednowymiarowy ciąg próbek na dwa zestawy próbek 

– aproksymację dolnoprzepustową sygnału wejściowego oraz residuum, stanowiące zbiór 

składowych wysokoczęstotliwościowych tego sygnału. Zarówno ciąg próbek aproksymacji 

jak i residuum są spróbkowane dwukrotnie. W rezultacie dwuwymiarowej dekompozycji 

falkowej, wykonywanej na obrazie, otrzymujemy cztery zestawy próbek DWT, o różnej 

zawartości składowych częstotliwościowych, które nazywane są subpasmami (ang. 

subbands) LL, HL, LH i HH. W przypadku wielopoziomowej dekompozycji falkowej 

subpasmo LL może być dalej rekurencyjnie rozwijane tworząc subpasma niższych 

poziomów rozdzielczości. W literaturze taka dekompozycja określana jest mianem „dyadic 

decompositon” [18][54]. Przykład trójpoziomowego przekształcenia DWT dla obrazu 

testowego „lena.ppm” pokazany jest na rysunku 2.5. Pełna informacja o sygnale 

oryginalnym jest zbiorem próbek residuum na każdym poziomie rozwinięcia oraz próbek 

aproksymacji najniższego poziomu rozdzielczości. 
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HH1LH1

HL2

HH2LH2

HL3
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Rys. 2.5. Trójpoziomowa dekompozycja DWT obrazu „lena.ppm”  
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Standard JPEG 2000 definiuje odwracalną oraz nieodwracalną transformację falkową. 

Przekształcenie odwracalne wykorzystuje filtr 9x7 Daubechies [6], natomiast transformacja 

odwracalna wykonywana jest przy użyciu filtru 5x3 [18]. Obydwa filtry mogą być 

realizowane na dwa sposoby: z wykorzystaniem operacji splotu oraz przez tzw. „lifting”, 

który jest bardzo popularny w realizacjach sprzętowych algorytmów kompresji i posiada 

szereg zalet w porównaniu z tradycyjnymi metodami filtracji FIR [2]. Należy zaznaczyć, że 

obie metody dekompozycji DWT wymagają symetrycznego rozszerzenia próbek na 

krawędziach obrazu [18][35]. Ponieważ w standardzie JPEG 2000 sugerowana jest 

implementacja transformacji DWT przy użyciu metody „lifting” oraz jest to algorytm 

dekompozycji falkowej, który został wykorzystany w autorskiej implementacji kodera,         

w dalszej części rozdziału mowa będzie jedynie o tej metodzie filtracji. 

Nieodwracalna filtracja falkowa typu „lifting” jest realizowana w postaci sekwencji 

bardzo prostych operacji, w których naprzemiennie nieparzyste próbki sygnału są 

aktualizowane sumą ważoną próbek parzystych, a parzyste próbki sygnału są aktualizowane 

sumą ważoną próbek nieparzystych. Poszczególne etapy „lifting’u” wg standardu JPEG 

2000 przedstawia poniższe równanie: 
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  (2.4) 

gdzie zmienne α, β, γ, δ nazywane są współczynnikami „lifting’u”, a K określa 

współczynnik skalujący. Xext(2n), Xext(2n+1) reprezentują odpowiednio parzyste oraz 

nieparzyste próbki sygnału wejściowego, uwzględniając symetryczne odbicie próbek na 

krawędziach obrazu, natomiast Y(2n), Y(2n+1), to odpowiednio parzyste i nieparzyste 

próbki sygnału wyjściowego. Odwracalne przekształcenie DWT realizowane jest w 

standardzie z wykorzystaniem jedynie dwóch kroków filtracji. Próbki aproksymacji sygnału 

oraz próbki residuum są obliczane wg wzorów pokazanych w równaniu (2.5) [35]. 
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W trybie stratnym kodera Motion JPEG 2000 precyzja próbek transformaty DWT 

zmniejszana jest w procesie kwantyzacji skalarnej. Dla każdego subpasma b operację tą 

można wyrazić w postaci wzoru: 
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gdzie ab(u,v) oznacza kwantowaną próbkę DWT wzięta z subpasma b, natomiast Δb 

reprezentuje współczynnik kwantyzacji tego subpasma, który obliczany jest zgodnie ze 

wzorem: 
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     (2.7) 

W równaniu (2.7) Rb określa zakres dynamiczny próbek transformaty, którego wartość jest 

zależna od precyzji bitowej składowych obrazu wejściowego oraz typu subpasma (LL, HL, 

LH, HH), natomiast zmienne εb, μb to odpowiednio wykładnik oraz mantysa danego 

współczynnika kwantyzacji. W ogólnym przypadku kwantyzacja w koderze Motion JPEG 

2000 jest operacją stratną. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której współczynnik 

kwantyzacji Δb jest równy 1. Wtedy precyzja próbek subpasma nie jest redukowana. Ma to 

miejsce w trybie bezstratnym kodowania obrazu. Informacja o znaku skwantowanej próbki 

DWT nie jest odrzucana w procesie kompresji, lecz przesyłana razem z amplitudą próbki do 

kodera blokowego EBCOT [18][35].  

Opis dekompozycji falkowej przedstawiony w niniejszym rozdziale stanowi 

podstawowy zbiór informacji niezbędnych do zrozumienia elementów pracy doktorskiej, 

związanych z implementacją modułów kodera Motion JPEG 2000. Szersza analiza 

dwuwymiarowego przekształcenia DWT nie jest tematem rozprawy. 

2.2.5. Kodowanie blokowe EBCOT 

Kodowanie blokowe EBCOT w algorytmie kompresji JPEG 2000 podzielone jest na 

dwa etapy: koder warstwy pierwszej (TIER-1) oraz koder warstwy drugiej (TIER-2) [3]. W 

trakcie kodowania TIER-1 skwantowane próbki DWT pochodzące z poszczególnych 

subpasm dzielone są na prostokątne bloki kodowe (ang. code-blocks) o wymiarach będących 

potęgą liczby 2 [18]. Przykład podziału subpasma o rozmiarze 256 x 256 punktów na 

szesnaście bloków kodowych o rozmiarze 64 x 64 pokazany jest na rysunku 2.6. W 

algorytmie EBCOT każdy blok kodowy przetwarzany jest niezależnie.  
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Rys. 2.6. Różne płaszczyzny kodowe wykorzystywane w algorytmie EBCOT 

 

Z próbek DWT zawartych wewnątrz każdego bloku kodowego (BK) najpierw 

wyodrębnia się tzw. płaszczyzny bitowe, które są dalej dzielone na czterowierszowe pasy 

(ang. stripes) przedstawione na rysunku 2.6. Kodowanie płaszczyzn rozpoczyna się od 

bitów najbardziej znaczących MSB (ang. Most Significant Bit), a kończy na bitach najmniej 

znaczących LSB (ang. Least Significant Bit). Każdy bit w analizowanej płaszczyźnie jest 

kodowany za pomocą jednego z trzech przejść kodowych, nazywanych w standardzie 

JPEG2000: „significance propagation”, „magnitude refinement” i „clean-up”. Wynikiem 

kodowania płaszczyzn bitowych są pary „kontekst – decyzja” (CX, D), które są dalej 

wysyłane do adaptacyjnego kodera arytmetycznego typu MQ [3][87]. Wartość kontekstu dla 

danej próbki (X) jest wyznaczana na podstawie ośmiu próbek sąsiadujących (P0-P7) w 

bloku kodowym, co pokazano na rysunku 2.7 [35]. 

P5 P6 P7

P0 P1 P2

P3 X P4

 

Rys. 2.7. Próbki sąsiadujące z próbką X wykorzystywane do wyznaczenia wartości kontekstu 

 

Kontekst jest wykorzystywany do wyznaczenia wartości najbardziej prawdopodobnego 

symbolu MPS (ang. Most Probable Symbol) oraz indeksu wskazującego 

prawdopodobieństwo Qe  pojawienia się mniej prawdopodobnego symbolu LPS (ang. Less 

Probable Symbol). Symbole kodowe otrzymane z kodera arytmetycznego są rozprowadzane 



Zaawansowane algorytmy kompresji sekwencji wizyjnych  

 

39 

 

do jednej lub większej liczby warstw wyjściowego strumienia kodowego. Każda z warstw 

kodowych w określonym stopniu polepsza jakość obrazu zrekonstruowanego w dekoderze. 

Dodatkowo, po zakończeniu kodowania arytmetycznego wyznaczane są tzw. punkty cięcia 

strumienia, które wykorzystuje się w analizie RDO [3][18][87]. 

Dane otrzymane na wyjściu kodera EBCOT TIER-1, reprezentujące odpowiedni 

fragment obrazu, warstwę strumienia binarnego, składową obrazu oraz poziom 

rozdzielczości są formowane w pakiety. Koder EBCOT TIER-2 formuje ostateczny 

strumień wyjściowy poprzez tworzenie odpowiednich nagłówków i segmentów z 

parametrami kompresji oraz wstawianie pakietów danych, zależnie od wybranego trybu 

progresji [18][35]. 

Przedstawione w niniejszym rozdziale zagadnienia z dziedziny kompresji                       

i przetwarzania cyfrowych sygnałów obrazu ruchomego oraz nieruchomego stanowią istotny 

kontekst dla pozostałych rozważań prowadzonych w dysertacji. Przegląd algorytmów 

kompresji zamieszczony w rozdziale 2.1 odzwierciedla stopień złożoności oraz główne 

elementy ogólnego procesu kodowania sekwencji wizyjnych. Charakterystyka standardu 

Motion JPEG 2000, wraz z opisem struktury systemu kompresji oraz najistotniejszych 

narzędzi algorytmu pozwala zrozumieć funkcjonalność sprzętowego układu kodera, który 

jest tematem tego doktoratu. Znajomość bloków krytycznych kodera, mających wpływ na 

szybkość kompresji, wraz z wiedzą o rodzaju oraz ilości danych wymienianych pomiędzy 

modułami, jest istotna dla dalszych rozważań dotyczących redukcji rozpraszania mocy w 

układzie. 



 

 

3. Układy GALS 

3.1. Układy synchroniczne 

Układy sekwencyjne dzielimy na synchroniczne oraz asynchroniczne. Większość 

spotykanych obecnie w przemyśle układów scalonych to systemy synchroniczne, w których 

wszystkie elementy pamięci (przerzutniki) wyzwalane są tym samym zboczem sygnału 

zegarowego. Oznacza to, że propagacja sygnału z wejścia na wyjście przerzutnika odbywa 

się w dyskretnych momentach czasu, na narastającym bądź opadającym zboczu sygnału 

zegarowego. Ogólna koncepcja realizacji układów synchronicznych przedstawiona jest na 

rysunku 3.1 [24]. Ten sam sygnał zegarowy dystrybuowany jest do wszystkich 

przerzutników, co w przypadku systemów VLSI może powodować rozsynchronizowanie 

całego układu, gdyż istnieje ryzyko, że ze względu na długość ścieżek sygnał ten dotrze do 

poszczególnych komórek z różnym opóźnieniem. 
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tlogic – czas przejścia sygnału przez kombinacyjny blok wzbudzeń

Rys. 3.1. Propagacja sygnału w układzie synchronicznym 
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Aby wyeliminować to przesunięcie fazowe sygnału zegarowego, określane jako „clock 

skew”, na etapie projektowania topologii układu scalonego konieczna jest odpowiednia 

konstrukcja tzw. drzew zegarowych, z zastosowaniem buforów niwelujących opóźnienia 

propagacji sygnału wewnątrz układu [24][94]. Należy zaznaczyć, że w układach 

synchronicznych znacząca część całkowitej mocy dynamicznej rozpraszana jest w buforach 

drzewa zegarowego. Szczegółowe rozważania na ten temat przedstawiono już w rozdziałach 

1.2.2, 1.2.3 rozprawy. 

Jednym z głównych wymagań występujących w układach synchronicznych jest 

zapewnienie stabilnych danych na wejściu przerzutników w czasie tS (czas ustawiania, ang. 

setup) przed aktywnym zboczem sygnału zegarowego, oraz po wystąpieniu tego zbocza 

przez czas tH (czas przetrzymania, ang. hold). Czasy ustawiania i przetrzymania są ściśle 

zależne od technologii wytwarzania układów scalonych. Sprawdzenie naruszeń tych czasów 

podczas pracy układu w tzw. najgorszych warunkach jest zadaniem statycznej analizy 

czasowej, która stanowi ważny element weryfikacji układów synchronicznych po syntezie 

układu w danej technologii [10]. W systemie synchronicznym wszystkie rejestry pracują z 

taką samą częstotliwością, określoną przez ścieżkę danych o maksymalnej długości, 

wyznaczoną pomiędzy dwoma przerzutnikami. Korzystając z rysunku 3.1 minimalny okres 

sygnału zegarowego w układzie synchronicznym, można wyznaczyć z zależności: 

SicPclk ttttT  logint     (3.1) 

gdzie  

tP     – czas propagacji sygnału przez przerzutnik, 

tint    – opóźnienie ścieżki pomiędzy wyjściem Q przerzutnika, a wejściem D następnego      

           przerzutnika,  

tlogic – opóźnienie danych przy przejściu przez kombinacyjny układ wzbudzeń,  

tS       – minimalny czas ustawiania. 

Znaczącym ograniczeniem układów synchronicznych, oprócz problemu „clock skew” 

oraz dużego dynamicznego poboru mocy, jest nieoptymalna szybkość przetwarzania. Jeśli 

wszystkie bloki funkcjonalne układu synchronizowane są sygnałem zegarowym o 

częstotliwości wyznaczonej przez ścieżkę krytyczną najwolniejszego modułu, to 

przepustowość takiego systemu nie przyjmuje wartości maksymalnej. Jest to poważny 

problem szczególnie w układach scalonych zorientowanych na szybkie przetwarzanie 

danych, takich jak kodery i dekodery sygnału wizyjnego. Do istotnych wad synchronicznych 



Układy GALS     

 

42 

 

układów scalonych należy także zaliczyć stosunkowo dużą emisję zaburzeń 

elektromagnetycznych, ze względu na generację regularnych impulsów prądowych o dużym 

natężeniu [60][100]. 

3.2. Układy asynchroniczne 

Wobec ciągle rosnącej skali integracji oraz złożoności układów synchronicznych 

szczególnie atrakcyjne stają się struktury pozbawione sygnału zegarowego. Do istotnych 

zalet układów asynchronicznych należy zaliczyć eliminację efektu „clock skew”, ze 

względu na brak globalnego sygnału zegarowego sterującego przepływem danych [29]. 

Układy asynchroniczne charakteryzują się także znacznie niższym dynamicznym poborem 

mocy, gdyż w przeciwieństwie do systemów synchronicznych, zmiany sygnałów następują 

tylko w tych elementach układu, które biorą aktywny udział w obliczeniach. Pozostałe 

elementy będące w stanie nieaktywnym wpływają jedynie na statyczny pobór mocy 

[29][41]. Projektowanie układów asynchronicznych składających się z modułów 

funkcjonalnych, o różnym stopniu złożoności oraz różnych wymaganiach dotyczących 

szybkości przetwarzania, jest znacznie łatwiejsze w porównaniu do konieczności 

optymalizacji ścieżki krytycznej we wszystkich blokach systemu synchronicznego, celem 

zapewnienia wymaganej częstotliwości pracy układu [29][80]. Porównując układy 

pozbawione sygnału zegarowego z systemami synchronicznymi należy też zaznaczyć 

wyraźnie mniejszy poziom emisji zaburzeń elektromagnetycznych. W układach 

asynchronicznych aktywność układu nie koncentruje się wokół jednej ustalonej 

częstotliwości pracy, co powoduje, że widmo „szumu elektromagnetycznego” 

generowanego przez ten układ jest znacznie bardziej rozproszone [29][71][100]. 

W teorii układów asynchronicznych eliminuje się podstawowe założenie systemów 

synchronicznych – dyskretność czasu przetwarzania, dlatego analiza czasowa jest znacznie 

trudniejsza i polega przede wszystkim na analizie opóźnień ścieżek oraz użytych elementów. 

Ze względu na różne modele opóźnień, spotykane w literaturze układy asynchroniczne 

można podzielić na układy z ograniczonym opóźnieniem (ang. bounded-delay circuits) 

[29][72], układy niezależne od opóźnień (ang. delay-insensitive circuits) [29][56][65], 

asynchroniczne układy potokowe (ang. micropipelines) [29][83] oraz modele niezależne od 

prędkości (ang. speed-independent) i „quasi-niezależne” od opóźnień (ang. quasi-delay-

insensitive circuits) [8][9][29][57].  
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Każdy z wymienionych modeli stanowi odrębne podejście do sposobu projektowania i 

analizy układu asynchronicznego. Problematyczne jest to, że mimo wielu prac badawczych 

prowadzonych od dłuższego czasu w dziedzinie układów asynchronicznych, jak dotąd nie 

udało się zaproponować i wdrożyć jednej wspólnej metody implementacji, analizy czasowej 

oraz weryfikacji tych układów. Szersza analiza i porównanie różnych modeli układów 

asynchronicznych nie jest tematem rozprawy, dlatego dalsza część rozdziału odnosi się 

jedynie do układów z ograniczonym opóźnieniem, a w szczególności do podgrupy układów 

typu „burst-mode”, których teoria została zastosowana do realizacji asynchronicznej 

wymiany danych w koderze Motion JPEG 2000. 

Układy z ograniczonym opóźnieniem są bardzo zbliżone do układów kojarzonych z 

modelem synchronicznym. W analizie czasowej zakłada się, że opóźnienie ścieżek oraz 

każdego elementu w układzie jest znane, albo przynajmniej ograniczone. Badania nad 

układami asynchronicznymi typu „burst-mode” zostały zapoczątkowane przez Nowicka, 

Yun and Dilla [74][106], którzy opierali się z kolei na pracach grupy HP – Davisa, Stevensa 

i Coatesa [20].  Model asynchroniczny typu „burst-mode” rozszerza teorię tzw. 

podstawowego układu sekwencyjnego, który został wprowadzony przez Huffmana w latach 

50-tych dwudziestego wieku [58]. Jednym z głównych założeń tej fundamentalnej teorii 

układów asynchronicznych jest możliwość wystąpienia zmiany tylko jednego bitu wektora 

wejściowego w jednostce czasu, co z kolei może powodować zmianę kodu stanu automatu 

również na jednym bicie. Inne założenie polega na tym, że kolejna zmiana stanu wejść nie 

może wystąpić przed osiągnięciem przez układ stanu stabilnego. Układ typu „burst-mode” 

jest reprezentowany w formie automatu sekwencyjnego, w którym każde przejście 

pomiędzy stanami AFSM (ang. Asynchronous Finite State Machine) jest skojarzone z 

niezerowym wektorem sygnałów wejściowych (ang. input burst) oraz wektorem sygnałów 

wyjściowych (ang. output burst). Specyfikację układu „burst-mode” przedstawia się w 

formie grafu, którego przykład pokazano na rysunku 3.2. Opis funkcjonalny układu jest 

bardzo zbliżony do synchronicznego automatu sekwencyjnego, w którym przejście do 

kolejnego stanu następuje pod wpływem określonej kombinacji stanu wejść.  
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Rys. 3.2. Specyfikacja „burst-mode” asynchronicznego automatu sekwencyjnego 

 

W przeciwieństwie do teorii Huffmana tutaj dopuszczalna jest równoczesna zmiana 

stanu więcej niż jednego sygnału wejściowego, bądź wystąpienie pojedynczych zmian w 

dowolnej kolejności. Zgodnie ze specyfikacją „burst-mode” automat przechodzi do 

następnego stanu zmieniając przy tym stan wyjść („output burst”) dopiero wtedy, gdy 

wszystkie sygnały wejściowe osiągną wymagany stan warunkujący przejście („input burst”). 

Aktualizacja stanu układu następuje po pewnym niezerowym opóźnieniu, więc kolejna 

zmiana wektora sygnałów wejściowych może nastąpić dopiero po osiągnięciu przez automat 

stanu stabilnego. To założenie jest zgodne z podstawowym modelem Huffmana. Aby 

zapewnić stabilność stanów wewnętrznych, podczas syntezy należy także zapewnić, aby 

żaden z wektorów wejściowych, skojarzony z przejściem do pewnego stanu automatu, nie 

był podzbiorem innego wektora odpowiadającego innemu przejściu. Na przykład odnosząc 

się do grafu na rysunku 3.2 niemożliwa jest realizacja przejścia ze stanu 0 do 3 pod 

wpływem wektora a+b+c, gdyż wtedy wektory a+b+ oraz a+c+ skojarzone z przejściami do 

stanów odpowiednio 1 i 2 byłyby podzbiorem tego wektora. W układach asynchronicznych, 

podobnie jak w modelach podstawowych, szczególną uwagę przywiązuje się do eliminacji 

hazardów statycznych oraz dynamicznych, których wystąpienie jest możliwe ze względu na 

niezerowe opóźnienia podczas zmian sygnałów wejściowych. Istotnym rozszerzeniem teorii 

„burst-mode”, wprowadzającym metodę syntezy układów sekwencyjnych należących do 

różnych klas, począwszy od systemów asynchronicznych niezależnych od opóźnień, a 

skończywszy na układach stricte synchronicznych, są prace Yun i Dilla dotyczące tzw. 

specyfikacji „extended burst-mode” [104][105]. 
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Podsumowując powyższe rozważania, wymianę danych w układzie asynchronicznym 

można przedstawić w formie rysunku 3.3. Elementami pamięci są przerzutniki typu D 

wyzwalane poziomem, w których następuje zatrzaskiwanie danych wejściowych, 

w momentach wyznaczanych przez asynchroniczne automaty sekwencyjne (AFSM), 

sterujące wymianą danych. Komunikacja pomiędzy asynchronicznymi automatami 

sekwencyjnymi jest najczęściej realizowana wg protokołu uzgadniania (ang. handshake 

protocol) z wykorzystaniem sygnału żądania REQ (ang. request) oraz potwierdzenia ACK 

(ang. acknowledge). W literaturze najczęściej spotyka się protokoły dwufazowe oraz 

czterofazowe zgodnie z konwencją pokazaną na rysunku 3.4. 
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AFSM AFSM AFSM

REQ

ACK

REQ

ACK

REQ

ACK

DANE

BLOK 

WZBUDZEŃ 2

D Q

En

D Q

En

D Q

En

Dane We Dane Wy

Rys. 3.3. Wymiana danych w układzie asynchronicznym 

 

Protokół dwufazowy polega na wykrywaniu przejść 0  1 oraz 1  0 sygnałów REQ 

oraz ACK, natomiast w protokole czterofazowym wykorzystuje się sygnalizację poziomów 

tych sygnałów [29][102]. Na rysunku 3.4 sygnalizację poziomów oraz sygnalizację przejść 

zaznaczono w postaci strzałek wraz z numerami faz protokołu, od 1 do 4. W złożonych 

układach asynchronicznych protokół dwufazowy może być trudny w realizacji, dlatego też 

częściej wykorzystuje się protokół czterofazowy, pomijając fakt, że do transferu danych 

wykorzystuje się jedynie wysoki stan sygnałów żądania i potwierdzenia. 
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Rys. 3.4. Dwufazowy oraz czterofazowy asynchroniczny protokół uzgadniania  

 

Celem powyższej, krótkiej charakterystyki układów asynchronicznych było 

uwidocznienie szeregu zalet tych struktur, w porównaniu do powszechnie stosowanych 

układów synchronicznych. Szczególną uwagę zwrócono na układy typu „burst-mode”, które 

są często wykorzystywane w realizacjach GALS i stanowią istotny kontekst dla 

asynchronicznych elementów tej pracy. W wielu pracach badawczych związanych z 

modelowaniem i syntezą układów pozbawionych sygnału zegarowego poruszane są bardzo 

skomplikowane mechanizmy wymiany danych, czy metody eliminacji hazardów 

dynamicznych oraz hazardów zasadniczych. Pomimo kilku praktycznych implementacji 

asynchronicznych układów scalonych [25][26][27][91], jak dotąd nie udało się opracować 

spójnej metodologii projektowania, analizy czasowej oraz weryfikacji tych struktur, co w 

połączeniu z brakiem specjalizowanego oprogramowania EDA uniemożliwia ich szerokie 

stosowanie w praktyce inżynierskiej. 

3.3. Układy globalnie asynchroniczne lokalnie synchroniczne 

Zupełnie nowym podejściem do projektowania złożonych układów scalonych jest 

realizacja układu w postaci struktury globalnie asynchronicznej lokalnie synchronicznej 

(GALS). Istota systemu GALS polega na tym, że nadrzędna komunikacja pomiędzy 

modułami realizowana jest w sposób asynchroniczny, natomiast wewnątrz modułów 

przetwarzanie danych odbywa się synchronicznie z lokalnie generowanym sygnałem 

zegarowym. Ogólną strukturę układów globalnie asynchronicznych lokalnie 

synchronicznych przedstawiono na rysunku 3.5. Wymiana danych pomiędzy blokami 

następuje najczęściej zgodnie z asynchronicznym protokołem uzgadniania opartym na 

sygnalizacji poziomów lub zmian sygnałów żądania i potwierdzenia. Kontrola transferu 

danych wejściowych, wyjściowych oraz interakcja z blokiem lokalnie synchronicznym 



Układy GALS     

 

47 

 

realizowana jest najczęściej przez asynchroniczne automaty sekwencyjne (AFSM). 

Eliminacja metastabilności oraz bezbłędny transfer danych na granicy otoczenia 

asynchronicznego oraz synchronicznego stanowią podstawowe wyzwania projektowe         

w systemach GALS. 
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Rys. 3.5. Uogólniona koncepcja wymiany danych w układach GALS 

 

Wśród głównych zalet takiej realizacji układu scalonego należy wymienić znacznie 

prostszą strukturę lokalnych drzew zegarowych, uzyskaną poprzez wyeliminowanie 

globalnego sygnału zegarowego, czy większą elastyczność podczas projektowania 

złożonych architektur VLSI, dzięki możliwości dostosowania częstotliwości pracy 

poszczególnych bloków do wymaganej przepustowości całego systemu. Asynchroniczna 

natura układów GALS potencjalnie umożliwia zmniejszenie dynamicznego poboru mocy w 

układzie scalonym, co wynika z faktu, że lokalne sygnały zegarowe poszczególnych 

modułów są aktywne tylko wtedy, gdy następuje wykonywanie obliczeń. Jednocześnie 

synchroniczny charakter bloków lokalnych umożliwia ich implementację wg standardowej 

metodologii projektowania, z możliwością wykorzystania dostępnych narzędzi EDA. 
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W efekcie struktury globalnie asynchroniczne lokalnie synchroniczne mogą stanowić 

atrakcyjną alternatywę dla obecnie stosowanych synchronicznych lub wielozegarowych 

architektur układów scalonych. 

Układy GALS zostały po raz pierwszy scharakteryzowane w rozprawie doktorskiej 

Daniela Chapiro [14] w 1984 r. Od tego czasu powstała znacząca liczba prac, które można 

usystematyzować wg sposobu synchronizacji danych wymienianych pomiędzy blokami 

lokalnie synchronicznymi, pracującymi w różnych obszarach zegarowych systemu. 

Obszerną charakterystykę struktur GALS przedstawiono w pracach [42][43][67]. 

W dalszych rozdziałach rozprawy główną uwagę skupiono na analizie najczęściej 

spotykanych typów układów globalnie asynchronicznych lokalnie synchronicznych. Mowa 

o strukturach „pausible clocking” oraz rozwiązaniach opartych na asynchronicznych 

blokach FIFO. 

3.3.1. Struktury typu „pausible clocking” 

W układach GALS typu „pausible clocking” lokalne sygnały zegarowe dostosowywane 

są do asynchronicznych transferów danych na wejściu i wyjściu bloku lokalnie 

synchronicznego. Chodzi o zatrzymywanie lub „rozciąganie” sygnału zegarowego w trakcie 

asynchronicznej wymiany danych, aby wyeliminować zjawisko metastabilności. 

W strukturach typu „pausible clocking”, zaproponowanych w pracy Chapiro, sygnały 

zegarowe w poszczególnych blokach synchronicznych otrzymywano z lokalnych 

oscylatorów, zbudowanych z nieparzystej liczby inwerterów (ang. ring oscillators) [89]. 

Istotnym wkładem w rozwój układów „pausible clocking” były prace Yuna, Donohue           

i Dooply [107][108]. Struktura GALS była oparta na asynchronicznych modułach FIFO, 

które tworzyły kanał wymiany danych pomiędzy dwoma blokami lokalnie synchronicznymi 

w systemie. Komunikacja bloku lokalnie synchronicznego z blokiem FIFO następowała 

według czterofazowego protokołu, wykorzystującego poziomy sygnałów żądania REQ          

i potwierdzenia ACK, który był sterowany przez dwa automaty – AFSM oraz FSM. 

Naruszenia czasów ustawiania i przetrzymania podczas transferu danych eliminowano 

poprzez zastosowanie specjalizowanych struktur typu „mutex” (ang. mutual exclusion) 

zapewniających rozciąganie lub zatrzymywanie lokalnego sygnału zegarowego. Blok 

kontroli sygnału zegarowego PCC (ang. Pausible Clocking Control), który jest istotą 

struktur GALS typu „pausible clocking” schematycznie pokazano na rysunku 3.6. 
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Rys. 3.6. Blok kontroli sygnału zegarowego wg koncepcji PCC (Yun [107]) 

 

Istotną wadą struktury „pausible clocking" jest fakt, że tylko jeden port bloku lokalnie 

synchronicznego może być aktywny w jednostce czasu, gdyż układ „mutex” jest bardzo 

złożony i niepraktyczny przy zwiększaniu liczby obsługiwanych portów wejściowych oraz 

wyjściowych. 

3.3.2. Koncepcja „asynchronous wrappers” 

W 1997 r. Borman i Cheung zaproponowali koncepcję projektowania układów GALS 

określaną mianem „asynchronous wrappers”, w której każdy blok lokalnie synchroniczny w 

systemie jest otoczony przez asynchroniczny układ nadrzędny zapewniający asynchroniczną 

komunikację z innym blokiem lokalnie synchronicznym [12]. Asynchroniczne automaty 

sekwencyjne odpowiedzialne za wymianę danych poprzez porty wejściowe oraz wyjściowe, 

generowały sygnały kontrolne, które w trakcie transferów danych wstrzymywały lub 

„rozciągały” lokalny sygnał zegarowy. Koncepcja Borman’a bazowała więc na opisanych 

wcześniej strukturach „pausible clocking”. Ważną cechą tej architektury GALS było 

automatyczne przejście bloków lokalnie synchronicznych do trybu oczekiwania, 

z wyłączonym sygnałem zegarowym w przypadku, gdy na wejściu nie było żadnych danych 

do przetwarzania. Koncepcja Bormana i Cheunga dała początek kilku kolejnym pracom, 

które były bardzo istotne dla rozwoju systemów GALS. Mowa tutaj o badaniach 

Muttersbacha i pozostałych [68][69][70], które znacznie rozszerzyły zagadnienie 

„asynchronous wrappers”. W tych pracach zaproponowano rozbudowany model 

asynchronicznego modułu nadrzędnego oraz podjęto próbę przedstawienia praktycznej 

metodologii projektowania systemów globalnie asynchronicznych lokalnie 

synchronicznych, którą sprawdzono m.in. na przykładzie sprzętowej implementacji 

algorytmu szyfrowania. Schemat asynchronicznego modułu nadrzędnego wg Muttersbacha 

pokazano na rysunku 3.7. 
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Rys. 3.7. Asynchroniczny moduł nadrzędny (Muttersbach [69][70]) 

 

Istotnym wkładem naukowym w teorię układów GALS było wprowadzenie dwóch 

rodzajów asynchronicznych kontrolerów portów: D (ang. demand-ports) oraz P (ang. poll-

ports) [69], wraz z dokładnym opisem asynchronicznych automatów sekwencyjnych w 

formie grafów, wg specyfikacji „extended-burst-mode” [104][105]. Układy AFSM 

realizowały czterofazowy protokół wymiany danych oraz generowały sygnał Ri sterujący 

włączaniem oraz wyłączaniem lokalnego sygnału zegarowego, który był otrzymywany z 

lokalnego oscylatora. Struktura GALS w wersji Muttersbacha umożliwiała obsługę większej 

liczby portów wejściowych oraz wyjściowych bloku lokalnie synchronicznego, co z kolei 

pozwoliło na wykorzystanie wyników prac badawczych w praktycznych realizacjach 

układów scalonych. 

W odniesieniu do systemów GALS bazujących na koncepcji „pausible clocking” należy 

także wspomnieć o badaniach naukowców z grupy IHP Microelectronics, którzy w pracy 

[100] zaproponowali optymalizację sposobu kontroli lokalnie generowanego sygnału 

zegarowego celem zwiększenia przepustowości transmisji danych oraz zwiększenia 

niezawodności całego systemu GALS. Wyniki tych prac są znaczące ze względu na fakt, że 

zostały sprawdzone w rzeczywistej implementacji procesora FFT, ukierunkowanej na 

redukcję zaburzeń elektromagnetycznych w układzie scalonym [101].  

Oprócz koncepcji „asynchronous wrappers” Muttersbacha punktem wyjścia dla 

autorskich prac badawczych w obszarze struktur GALS była metoda realizacji układu 

zaproponowana przez Amini i pozostałych w pracach [4][5]. Koncepcja ta, podobnie do 

układów Muttersbacha, bazuje na idei zatrzymywania sygnału zegarowego, jednak 

elementem nowatorskim jest zastosowanie zewnętrznych sygnałów zegarowych zamiast 
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sygnałów wewnętrznych, otrzymanych z lokalnych generatorów. Takie podejście ma szereg 

zalet w porównaniu do metody „pausible clocking”, w której częstotliwości sygnałów 

zegarowych są podatne na wahania temperatury, co implikuje konieczność odpowiedniej 

kalibracji lokalnych oscylatorów. Co więcej, parametry czasowe układu mogą się zmieniać 

w zależności od wielkości poboru mocy. W efekcie, proces projektowania oraz analizy 

czasowej układów bazujących na koncepcji PCC jest skomplikowany. 

3.3.3. Systemy wielozegarowe wykorzystujące asynchroniczne bloki FIFO 

Do pozostałych metod realizacji układów globalnie asynchronicznych lokalnie 

synchronicznych zalicza się stosowanie asynchronicznych bloków FIFO, czy 

wykorzystywanie synchronizatorów dla sygnałów przekraczających tzw. obszary 

częstotliwościowe (ang. clock domains) [10]. Cechą wspólną tych sposobów realizacji 

systemów GALS jest fakt, że nie naruszają one sygnałów zegarowych, synchronizujących 

poszczególne moduły w systemie. Pierwsze prace w tym kierunku prowadzone były przez 

Jakova Seizovica, który przedstawił koncepcję synchronizacji potokowej (ang. pipeline 

synchronization). Metoda polegała na zapewnieniu komunikacji bloku synchronicznego z 

otoczeniem asynchronicznym za pomocą szeregu dedykowanych synchronizatorów [84]. 

Kolejne istotne prace spotykane w literaturze dotyczą sposobu implementacji modułów 

FIFO, w których interfejsy zapisu oraz odczytu danych synchronizowane są przez różne 

sygnały zegarowe. W pracy [15][16] Chelcea i Nowick proponują asynchroniczny układ 

FIFO zapewniający minimalne opóźnienie przy transferze danych z wejścia na wyjście, nie 

pogarszając przy tym przepustowości. Ich koncepcja „token rings” oparta jest na 

pierścieniowej strukturze identycznych bloków, których stan wejściowy i wyjściowy 

zależny jest od dwóch krążących symboli. W modułach FIFO innych struktur globalnie 

asynchronicznych lokalnie synchronicznych do kodowania liczników zapisu i odczytu 

danych wykorzystuje się kody Graya. W takim przypadku kontrola zajętości bloku FIFO jest 

realizowana przez tradycyjną, dwuprzerzutnikową synchronizację liczników celem 

wyznaczenia flag informujących o przepełnieniu i opróżnieniu kolejki. Należy zaznaczyć, że 

metody bazujące na asynchronicznych blokach FIFO, czy wykorzystujące różnego rodzaju 

synchronizatory, często kojarzone są z systemami wielozegarowymi (ang. mixed-clock), 

gdzie kanały wymiany danych muszą być wyposażone w obydwa sygnały zegarowe – bloku 

nadawczego oraz bloku odbiorczego. 

 



 

4. Koder Motion JPEG 2000 – struktura 

     GALS 

W rozdziale przedstawiono koncepcję globalnie asynchronicznej lokalnie 

synchronicznej architektury kodera Motion JPEG 2000. Najistotniejszymi elementami 

rozprawy jest metoda podziału kodera na obszary zegarowe, oryginalna metoda 

asynchronicznej wymiany danych pomiędzy modułami lokalnie synchronicznymi oraz 

opracowany sposób zarządzania sygnałami zegarowymi, wchodzącymi do modułów 

z zewnątrz układu. Podstawowe bloki przetwarzania, takie jak moduł transformacji 

składowych, moduł dyskretnej transformacji falkowej, kontroler dostępów do pamięci 

zewnętrznej wykorzystano z kodera JPEG 2000 przedstawionego w pracy [63]. Moduły te 

zaimplementowano w języku VHDL. Oryginalne kontrolery portów wejściowych 

i wyjściowych, stanowiące część interfejsów asynchronicznych opisano w języku Verilog. 

Koder Motion JPEG 2000 w postaci struktury GALS jest przygotowany do syntezy 

w technologiach ASIC oraz FPGA. Ze względu na dostępność narzędzi EDA 

wykorzystanych w badaniach eksperymentalnych, w dalszej części pracy przedstawiono 

parametry kodera otrzymane po implementacji w układzie FPGA. 

4.1. Architektura kodera 

Ogólna struktura kodera Motion JPEG 2000 została przedstawiona w rozdziale 2.2.2. 

W wyniku analizy najważniejszych bloków przetwarzania sygnału oraz wykorzystując 

moduły kodera JPEG 2000 o dużej przepustowości z wcześniejszych prac badawczych 

[63][85], zintegrowano koder Motion JPEG 2000 w postaci architektury GALS, która 

przedstawiona jest na rysunku 4.1. Najważniejszymi elementami kodera są: blok 

transformacji koloru (MCT), blok dyskretnej transformacji falkowej z kwantyzacją (DWT), 

koder blokowy warstwy pierwszej (EBCOT TIER-1) oraz koder blokowy warstwy drugiej 

(EBCOT TIER-2). Istotnym blokiem jest także kontroler rejestrów konfiguracyjnych. 

Oprócz komunikacji z zewnętrznym procesorem, poprzez interfejsy przerwań, parametrów 

i strumienia wyjściowego, kontroler rejestrów kodera zapewnia synchronizację 

poszczególnych etapów kompresji, które są realizowane w modułach MCT, DWT, EBCOT 

TIER-1 i EBCOT TIER-2. Pozostałymi modułami kodera widocznymi na rysunku 4.1 są 
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generator adresów dla punktów cięcia i strumieni bitowych oraz kontroler dostępów do 

pamięci zewnętrznej.  Koder Motion JPEG 2000 wyposażony jest w pięć interfejsów 

zewnętrznych:  

 Interfejs przerwań – układ generuje trzy przerwania sygnalizujące odpowiednio 

gotowość do rozpoczęcia kompresji ramki obrazu, gotowość do wysyłania 

skompresowanego strumienia MJ2, koniec danych strumienia MJ2. 

 Interfejs parametrów kompresji – umożliwia dostęp do bloku rejestrów kontrolnych 

(RK) kodera. Dzięki temu możliwe jest zaprogramowanie parametrów kompresji takich 

jak: liczba poziomów dekompozycji, rozdzielczość obrazu, rozmiar bloku kodowego, 

rozmiar fragmentu obrazu (ang. tile), wielkość strumienia kodowego, czy tryb filtracji 

DWT (9x7, 5x3). Podczas przesyłu parametrów kompresji do kontrolera rejestrów 

następuje także zapisywanie danych do tablic kwantyzacji DWT, TIER-1 i TIER-2. 

 Interfejs RGB – wejściowy strumień próbek RGB, o precyzji 8 bitów na składową, 

który stanowi dane wejściowe modułu transformacji MCT. 

 Interfejs MJ2 – wyjściowy strumień kodowy MJ2, składający się ze strumieni JP2 

kolejnych ramek sekwencji. 

 Interfejs pamięci zewnętrznej – składający się z 64-bitowego słowa danych do zapisu, 

64-bitowego słowa danych do odczytu, 23-bitowej magistrali adresowej oraz 

dodatkowych sygnałów informujących m.in. o długości „bursta”.  

Przetwarzanie danych w koderze rozpoczyna się, gdy kontroler rejestrów 

konfiguracyjnych otrzyma zestaw parametrów kompresji. Najpierw wyzwalany jest blok 

transformacji MCT, który realizuje konwersję wejściowych próbek RGB do przestrzeni 

YCBCR z rozszerzeniem precyzji bitowej z 8 do 16 bitów. Otrzymane próbki YCBCR 

wysyłane są do pamięci zewnętrznej. Po odebraniu wszystkich danych z interfejsu 

wejściowego i zakończeniu transformacji, moduł MCT wysyła flagę o zakończeniu obliczeń 

do kontrolera rejestrów i czeka na dane, tzn. następną ramkę obrazu. Drugim etapem 

kompresji jest dyskretna transformacja falkowa oraz kwantyzacja. Proces ten realizowany 

jest wg algorytmu przedstawionego w rozdziale 2.2.4, natomiast implementacja układu 

opisanego na poziome RTL została oparta na oryginalnej architekturze procesora DWT 

zaproponowanej w [85], cechującej się przetwarzaniem 4 próbek na takt zegara. 
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Rys. 4.1. Architektura GALS kodera Motion JPEG 2000
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Zastosowany moduł transformacji DWT przetwarza oddzielnie dane składowych 

YCBCR, zaczynając od luminacji Y, a kończąc na chrominancji CR. Parametry transformacji 

falkowej otrzymywane są z bloku kontrolera rejestrów. Dane wejściowe odczytywane są 

z pamięci zewnętrznej w blokach 136 x 136 próbek. W przypadku, gdy zaprogramowany 

jest więcej niż jeden poziom dekompozycji falkowej, moduł DWT zapisuje próbki 

z subpasm HL, LH i HH do pamięci, aby wykorzystać je w następnych etapach 

dekompozycji. Podczas kwantyzacji próbek wykorzystywane są cztery tablice 

współczynników przechowywane w pamięciach wbudowanych kodera o pojemnościach 32 

x 21 bitów. Każda z pamięci przechowuje dane dla jednego z subpasm DWT. W pamięci 

zapisywane są wykładnik oraz mantysa (równanie 2.7) współczynnika kwantyzacji dla 

każdego poziomu dekompozycji. 

Skwantowane próbki DWT pochodzące z poszczególnych subpasm dzielone są na 

prostokątne lub kwadratowe bloki kodowe, a następnie wysyłane wraz z dodatkowymi 

parametrami do kodera EBCOT warstwy pierwszej. Tutaj następuje kolejny etap kompresji 

JPEG 2000, który opisano szczegółowo w rozdziale 2.2.5 rozprawy oraz w pracy [63]. 

Moduł EBCOT TIER-1 integruje koder płaszczyzn bitowych, adaptacyjny koder 

arytmetyczny (CABAC) oraz dwa moduły analizy RDO. Koder EBCOT korzysta także 

z pamięci wbudowanej o pojemności 128 x 16 bitów, w której przechowywane są wagi dla 

odpowiednich bloków kodowych, brane pod uwagę podczas analizy RDO. W wyniku tej 

analizy otrzymywane są tzw. punkty cięcia – pary zawierające informację o długości 

strumienia binarnego oraz błąd średniokwadratowy MSE (ang. Mean Squared Error), które 

są akceptowalne dla skonfigurowanego stopnia kompresji. Punkty cięcia oraz strumienie 

binarne otrzymywane na wyjściu kodera EBCOT TIER-1 wysyłane są do bloku generatora 

adresów, który uwzględnia te informacje w strukturze danych tworzonej w pamięci 

zewnętrznej na potrzeby kodera warstwy drugiej (TIER-2). Ostatecznie punkty cięcia oraz 

strumienie skompresowane również zapisywane są w pamięci. Po zakończeniu obliczeń 

w koderze blokowym warstwy pierwszej przygotowana jest także tablica przechowująca 

informacje o optymalnych punktach cięcia, wykorzystywana przez koder warstwy drugiej. 

Tablica ta jest zaimplementowana w postaci pamięci wbudowanej o pojemności 512 x 24 

bity. 

Moduł EBCOT TIER-2 realizuje ostatnią fazę kompresji Motion JPEG 2000, podczas 

której wykorzystywane są dane przechowywane w pamięci zewnętrznej, w postaci 

odpowiedniej struktury. Obliczenia w koderze warstwy drugiej rozpoczynają się od wyboru 
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punktów cięcia, które trafią do ostatecznego strumienia MJ2. Po nich następuje tworzenie 

wyjściowego strumienia danych, do którego wstawiane są odpowiednie nagłówki, parametry 

kompresji oraz właściwe strumienie binarne bloków kodowych uformowane w 32-bitowe 

pakiety danych  [63]. Oprócz wymienionej wcześniej tablicy z optymalnymi punktami 

cięcia, koder EBCOT TIER-2 korzysta także z pamięci wbudowanej przechowującej 

odwrotne współczynniki kwantyzacji (wykładnik i mantysa), o pojemności 128 x 16 bitów. 

Opracowany koder Motion JPEG 2000 przechowuje wyniki pośrednie przetwarzania w 

pamięci zewnętrznej. W skrajnym przypadku o dostęp do pamięci konkurują moduł 

transformacji MCT, moduł transformacji DWT oraz kodery EBCOT TIER-1 i TIER-2. 

Kontrola dostępu, wyznaczanie adresów odczytu i zapisu oraz formowanie „burstów” 

wyjściowych realizowane jest w układzie kontrolera pamięci zewnętrznej. Interfejs 

wyjściowy zgodny jest z protokołem OCP v2.2 (ang. Open Core Protocol), z 64-bitowym 

słowem danych oraz precyzyjnymi „burstami” o długości 2 słów. Pamięć zewnętrzna może 

być dowolnego typu, np. DDR3 SDRAM. Koder skonfigurowany jest do przetwarzania 

sekwencji wejściowej o maksymalnej rozdzielczości 2048 x 2048 pikseli. Do poprawnej 

pracy wymagana jest w tym przypadku pamięć typu RAM o pojemności 64 MB.  

Poszczególne moduły przetwarzania, zawarte w koderze Motion JPEG 2000 

przedstawionym na rysunku 4.1, składają się zazwyczaj z kilku kombinacyjnych lub 

sekwencyjnych podmodułów o dużej złożoności. Bloki te, wykorzystane w głównej mierze 

z wcześniejszych prac związanych z koderem JPEG 2000 [63][85], stanowiły podstawę do 

opracowania nowatorskiej struktury kodera GALS, któremu poświęcone są kolejne 

rozdziały rozprawy.  

4.2. Podział układu na obszary zegarowe – „galsyfikacja” 

Jednym z podstawowych problemów realizacji układów w postaci struktury GALS jest 

odpowiedni podział układu na bloki lokalnie synchroniczne, zwane także obszarami 

zegarowymi (ang. clock domains). Zadanie podziału projektowanego kodera Motion JPEG 

2000 na szereg bloków lokalnie synchronicznych nie jest zadaniem trywialnym i wiąże 

ze sobą dokładną analizę złożoności obliczeniowej poszczególnych elementów kompresji, 

ścieżek krytycznych, złożoności układu po syntezie oraz liczby i rodzaju interfejsów 

wejściowych i wyjściowych. W niniejszej dysertacji zagadnienie tzw. „galsyfikacji” 

systemu zostało dodatkowo wzbogacone o poszukiwanie takiego rozwiązania, które 

zapewni możliwie największą redukcję przełączeń przerzutników i bloków pamięci. Celem 
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nadrzędnym jest realizacja kodera, w której moduły funkcjonalne będą synchronizowane za 

pomocą lokalnych sygnałów zegarowych blokowanych w momentach, w których 

odpowiednie bloki znajdują się w stanach bezczynności. Dodatkowo, częstotliwość pracy 

modułów powinna być dopasowana do wymaganej przepustowości całego systemu. 

Podstawowy problem wiąże się z wyodrębnieniem integralnych modułów, które mogą 

pracować synchronicznie, a wymiana danych może być realizowana za pomocą 

mechanizmów asynchronicznych. Nasuwa się pytanie jak dzielić projektowany układ na 

poszczególne moduły. Jeżeli chcemy zapewnić asynchroniczną wymianę danych pomiędzy 

stosunkowano prostymi modułami, to w efekcie otrzymujemy bardzo dużą liczbę 

asynchronicznych automatów sekwencyjnych kontrolujących wymianę danych oraz 

skomplikowany przepływ danych w systemie. Z drugiej strony, jeśli w systemie GALS 

wyodrębnimy bardzo rozległe obszary bloków lokalnie synchronicznych, to w efekcie 

projektowany system GALS będzie miał niekorzystne właściwości układu synchronicznego, 

a jego częstotliwość pracy będzie ograniczona przez najwolniejszy moduł. 

Bazując na wnioskach przedstawionych w pracy [61], dotyczących poszukiwania metod 

redukcji mocy w koderze JPEG 2000, oraz wykorzystując analizę złożoności obliczeniowej 

i rozmiar po syntezie poszczególnych modułów kodera [63], zdecydowano się wyróżnić w 

koderze GALS z rysunku 4.1 osiem obszarów zegarowych. Szarym kolorem zaznaczono na 

schemacie moduły lokalnie synchroniczne, wokół których zaimplementowano interfejsy 

asynchroniczne – kropkowane obszary. Koder GALS posiada zatem następujące obszary 

lokalnie synchroniczne, identyfikowane przez nazwy sygnałów zegarowych wprowadzanych 

do układu: 

1) CLK_SYS – synchronizuje kontroler rejestrów konfiguracyjnych, interfejs przerwań, 

interfejs parametrów, interfejs MJ2, porty zapisu tablic kwantyzacji DWT oraz tablic 

współczynników TIER-1 i TIER-2. Ponieważ kontroler rejestrów nie jest blokiem 

krytycznym ze względu na szybkość kompresji, konfiguracja parametrów trwa przez 

stosunkowo krótki czas przed rozpoczęciem przetwarzania ramki, a transfer strumienia 

MJ2 na wyjście nie musi następować z maksymalną szybkością, można założyć, że 

częstotliwość sygnału zegarowego CLK_SYS może być niska. Co więcej ten obszar 

układu musi być stale aktywny ze względu na komunikację z zewnętrznym procesorem. 

Należy zauważyć, że w rozwiązaniu przedstawionym w [63] CLK_SYS jest głównym 

sygnałem zegarowym układu, którego częstotliwość określona jest przez ścieżkę 

krytyczną najwolniejszego modułu w systemie.  
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2) CLK_MCT – synchronizuje moduł transformacji MCT oraz wejściowy interfejs RGB. 

W koderze Motion JPEG 2000 istotne jest, aby konwersja składowych RGB do YCBCR 

oraz zapis próbek do pamięci następował tak szybko jak to jest możliwe. Dlatego też, 

sygnał zegarowy CLK_MCT powinien mieć maksymalną, osiągalną częstotliwość w 

systemie. Blok MCT przechodzi w stan nieaktywny automatycznie po zakończeniu 

transformacji MCT i trwa w nim do czasu rozpoczęcia kompresji kolejnej ramki obrazu. 

3) CLK_DWT – synchronizuje moduł transformacji DWT i kwantyzacji, który integruje 

cztery inne podmoduły połączone szeregowo. Układ transformacji falkowej cechuje się 

dużą złożonością obliczeniową. Dodatkowo, moduły wewnętrzne bloku DWT posiadają 

dużą liczbę interfejsów wejściowych i wyjściowych. Moduł lokalnie synchroniczny 

DWT jest aktywowany po zakończeniu transformacji MCT i wykonuje obliczenia aż do 

momentu zakończenia transformacji falkowej w ostatnim bloku 136 x 136 składowej 

CR. 

4) CLK_TIER1 – synchronizuje koder blokowy EBCOT TIER-1, który w praktyce 

reguluje szybkość kompresji w układzie Motion JPEG 2000. W odróżnieniu od modułu 

DWT operuje on na innych jednostkach danych – przetwarzanie bitowe. Koder EBCOT 

TIER-1 integruje cztery podmoduły realizujące odpowiednio kodowanie płaszczyzn 

bitowych, adaptacyjne kodowanie arytmetyczne, kontrolę wyznaczania punktów cięcia 

oraz analizę RDO. Obliczenia w bloku lokalnie synchronicznym EBCOT TIER-1 

rozpoczynane są w momencie otrzymania pierwszego bloku kodowego luminancji Y z 

modułu DWT i trwają do momentu zakończenia kodowania ostatniego bloku 

chrominancji CR. 

5) CLK_TIER2 – synchronizuje koder blokowy warstwy drugiej, który 

zaimplementowano w systemie Motion JPEG 2000 jako pojedynczy moduł. Koder 

EBCOT TIER-2 jest dość złożonym automatem sekwencyjnym, który jest aktywowany 

w momencie zakończenia obliczeń EBCOT TIER-1 w całej ramce obrazu. W trybie 

kompresji stratnej obliczenia i formowanie strumienia wyjściowego w bloku EBCOT 

TIER-2 zajmują relatywnie krótki czas całkowitego czasu kompresji. W trybie 

bezstratnym, kiedy strumień skompresowany MJ2 jest zazwyczaj znacznie dłuższy, 

moduł EBCOT TIER-2 również wykonuje obliczenia przez dłuższy czas. 

6) CLK_MMU – synchronizuje moduł generatora adresów TIER-1. Ten blok lokalnie 

synchroniczny jest aktywowany na krótki czas, kiedy odbiera na wejściu gotowy 

strumień binarny bloku kodowego wraz z punktami cięcia. Następuje wtedy 
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aktualizacja struktury danych TIER-2 w pamięci zewnętrznej i wysłanie danych na 

wyjście – do kontrolera pamięci. Ponieważ ten moduł integruje trzy pamięci typu FIFO 

o pojemnościach odpowiednio 1024 x 33 bity, 32 x 34 bity oraz 32 x 43 bity, opłaca się 

go traktować jako oddzielny system lokalnie synchroniczny, doszukując się możliwości 

redukcji poboru mocy ze względu na krótkie czasy aktywności. 

7) CLK_SCHED – synchronizuje część kontrolera pamięci, która komunikuje się z 

modułami kodera. Kontroler dostępów do pamięci zewnętrznej jest złożonym modułem 

integrującym w sobie konwerter adresów, szereg asynchronicznych bloków FIFO oraz 

wyjściowy moduł arbitrażu. Granicą obszarów zegarowych CLK_SCHED, CLK_MEM 

są moduły FIFO wykorzystujące kod Graya, które zapewniają synchronizację 

międzydomenową. Kontroler pamięci, a w szczególności jego część synchronizowana 

sygnałem zegarowym CLK_SCHED jest aktywny w różnych fazach kompresji, lecz nie 

wszystkie jego kanały są wykorzystywane jednocześnie. Wewnętrzna struktura 

kontrolera, wykorzystująca bloki FIFO stwarza możliwość redukcji poboru mocy w 

kanałach danych, które nie są w danym momencie przełączane. 

8) CLK_MEM – synchronizuje moduł arbitrażu w kontrolerze pamięci oraz układ 

odczytu „kolejek FIFO”. Sygnał zegarowy jest aktywny przez cały czas kompresji w 

koderze Motion JPEG 2000 i powinien mieć wysoką częstotliwość, aby zapewnić dużą 

przepustowość interfejsu pamięci, o który "konkuruje" wiele portów kodera. Mimo 

posiadania dwóch sygnałów zegarowych, układ kontrolera pamięci należy zaliczyć do 

modułów lokalnie synchronicznych. 

Do wszystkich wymienionych wyżej obszarów zegarowych doprowadzono sygnał 

zerowania. W każdym bloku lokalnie synchronicznym, wejście w stan zerowania jest 

asynchroniczne, natomiast wyjście z niego jest realizowane synchronicznie w takt 

odpowiedniego sygnału zegarowego. W ten sposób, każdy z przedstawionych w tym 

rozdziale modułów kodera cechuje się typowymi właściwościami układów 

synchronicznych. 

Parametry otrzymane po syntezie wyróżnionych bloków lokalnie synchronicznych w 

układzie FPGA serii Virtex-6 (xc6vlx75t-3ff784) zawarto w tabeli 4.1. W kolumnach 

oznaczonych symbolami fmax oraz fpracy umieszczono odpowiednio maksymalną 

częstotliwość sygnału zegarowego w danym bloku lokalnie synchronicznym oraz pożądaną 

częstotliwość pracy tego bloku w koderze.  
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Tab. 4.1. Parametry bloków lokalnie synchronicznych kodera w układzie FPGA Virtex-6 
 

fmax  – maksymalna częstotliwość sygnału zegarowego uzyskana w danym bloku kodera 

fpracy – częstotliwość sygnału zegarowego wymagana dla typowej pracy kodera 
 

Obszar 

zegarowy 

fmax 

[MHz] 

fpracy 

[MHz] 

Liczba 

przerz. 

Liczba 

bloków 

LUT 

Liczba 

pamięci 

BRAM 

Liczba 

bloków 

DSP48 

Liczba 

asynch. 

interf. 

wej. 

Liczba 

asynch. 

interf. 

wyj. 

CLK_SYS 549 < 100 353 171 0 0 3 2 

CLK_MCT 224 max 520 1073 0 7 1 2 

CLK_DWT 161 max 3351 5641 23 22 2 5 

CLK_TIER1 166 max 1851 7553 10 0 2 2 

CLK_MMU 272 max 253 465 3 0 2 2 

CLK_TIER2 203 max 961 3490 1 0 2 3 

CLK_SCHED 261 max 
3420 7170 0 0 5 1 

CLK_MEM 282 200 
 

 

W kolejnych kolumnach tabeli zawarte są informacje o liczbie typowych elementów 

struktury FPGA, takich jak przerzutniki i komórki LUT, wykorzystanych w procesie 

syntezy. Na podstawie tabeli 4.1 można wnioskować, że częstotliwości sygnałów 

zegarowych najbardziej złożonych modułów kodera, tj. DWT, EBCOT TIER-1, EBCOT 

TIER-2 oraz kontrolera pamięci, będą decydowały o szybkości przetwarzania w całym 

układzie. Łączna liczba interfejsów asynchronicznych poszczególnych bloków kodera, 

otrzymana w wyniku przeprowadzonej „galsyfikacji”, waha się pomiędzy 3 – jedno wejście 

i dwa wyjścia dla obszaru CLK_MCT, a 7 – dwa wejścia i pięć wyjść dla obszaru 

CLK_DWT. 

Analizując otrzymane parametry można postawić pytanie czy zastosowana metoda 

„galsyfikacji” jest właściwa. W niniejszej pracy kierowano się głównie znajomością 

funkcjonalności integralnych modułów kodera Motion JPEG 2000. Dodatkowo, niektóre 

podmoduły bloku EBCOT TIER-1, stosowane w koderze JPEG 2000 [63], zintegrowano w 

ramach wspólnego bloku lokalnie synchronicznego, aby zminimalizować liczbę interfejsów 

asynchronicznych. Myśląc o ogólnej metodzie „galsyfikacji”, zagadnienie podziału 

dowolnego układu synchronicznego na szereg bloków lokalnie synchronicznych w 

strukturze GALS można sprowadzić do następujących kryteriów: 

1) Warto wyodrębnić blok lokalnie synchroniczny, gdy pobór mocy dodatkowego układu 

komunikacji asynchronicznej jest mniejszy od oszczędności dynamicznego poboru 

mocy w wydzielonym bloku. To kryterium jest bezpośrednio związane z liczbą portów 
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wejściowych oraz wyjściowych modułu, które warunkują powierzchnię interfejsów 

asynchronicznych. 

2) Warto wyodrębnić blok lokalnie synchroniczny, gdy czas potrzebny na wymianę 

danych z innym blokiem lokalnie synchronicznym nie degraduje właściwości 

dynamicznych całego układu. Chodzi o wyodrębnienie takich modułów, jak np. 

kontroler interfejsów kodera Motion JPEG 2000, które mogą być synchronizowane 

sygnałem zegarowym o znacznie mniejszej częstotliwości niż pozostałe moduły kodera. 

3) Warto wyodrębnić blok lokalnie synchroniczny, gdy skraca się ścieżkę krytyczną w 

module nadrzędnym. Przykładowo, gdy dany moduł synchroniczny składa się z szeregu 

podmodułów i jeden z nich (najwolniejszy) istotnie ogranicza częstotliwość pracy 

pozostałych, to opłacalne może okazać się jego włączenie do innego obszaru 

zegarowego. W efekcie uzyskuje się korzystniejsze parametry czasowe modułu 

nadrzędnego. 

Powyższe kryteria „galsyfikacji” wydają się być atrakcyjnym kierunkiem dalszych prac 

w obszarze struktur GALS ukierunkowanych na redukcję dynamicznego poboru mocy w 

układach scalonych. Prowadząc dyskusję nad różnymi metodami „galsyfikacji” układów 

synchronicznych nasuwa się także koncepcja projektowania kodera od początku z myślą o 

strukturze GALS, z pominięciem etapu „galsyfikacji”. W tej pracy zastosowano inne 

podejście, ale gdyby implementować układ kompresji jedynie z myślą o architekturze 

globalnie asynchronicznej lokalnie synchronicznej, to można spodziewać się uzyskania 

lepszych parametrów bloków lokalnie synchronicznych, niż te przedstawione w tabeli 4.1. 

4.3. Koncepcja asynchronicznych modułów nadrzędnych 

Istotą proponowanej globalnie asynchronicznej lokalnie synchronicznej architektury 

kodera Motion JPEG 2000 jest oryginalna metoda wymiany danych pomiędzy blokami 

lokalnie synchronicznymi, wskazanymi w poprzednim rozdziale. Założono, że komunikacja 

pomiędzy modułami ma być realizowana w sposób asynchroniczny. Punktem wyjścia dla 

autorskiej metody prezentowanej w dysertacji była struktura GALS zaproponowana przez 

Amini i pozostałych w [4][5], w której lokalne sygnały zegarowe wprowadza się do układu 

z zewnątrz. Ze względu na zależność częstotliwości od warunków temperaturowych oraz 

trudność w kalibracji, w zaproponowanym rozwiązaniu nie stosuje się generatorów 

sygnałów zegarowych, zbudowanych z pierścienia inwerterów o nieparzystej liczbie 

elementów. 
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Rys. 4.2. Schemat blokowy asynchronicznego modułu nadrzędnego 

 

Autorską metodę kontroli transferu danych w systemie GALS przedstawiono na 

rysunku 4.2 w formie asynchronicznego modułu nadrzędnego dla uogólnionego bloku 

lokalnie synchronicznego. Prezentowany moduł zawiera M portów wejściowych oraz N 

portów wyjściowych. Kiedy blok lokalnie synchroniczny jest gotowy na przyjęcie danych, 

na odpowiednim porcie wejściowym ustawia flagę LS_DIN_EN (ang. Locally Synchronous 

Data In Enable) natomiast, gdy żąda wysłania danych, ustawia na porcie wyjściowym flagę 

LS_DOUT_EN (ang. Locally Synchronous Data Out Enable). W dowolnym momencie 

czasu możliwe jest uaktywnienie tylko jednego portu wejściowego, bądź wyjściowego. 

Obydwie flagi synchronizowane są narastającym zboczem lokalnego sygnału zegarowego 

LCLK oraz doprowadzane są do wejść przerzutników typu T (TFF). Te z kolei 

synchronizowane są opadającym zboczem sygnału LCLK i powodują zmianę stanu wyjścia 

z 0 na 1 lub z 1 na 0, gdy tylko wejście LS_DIN_EN lub LS_DOUT_EN jest w stanie 

aktywnym. Przerzutnik TFF zastosowano, aby zrealizować sygnalizację zmian wartości 

sygnałów DIN_EN oraz DOUT_EN, które uaktywniają odpowiednio kontroler portu 

wejściowego oraz kontroler portu wyjściowego. Asynchroniczna wymiana danych 
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pomiędzy każdymi dwoma modułami kodera następuje wg czterofazowego protokołu, 

w którym odpowiednie fazy sygnalizowane są poziomami sygnałów żądania i potwierdzenia 

– REQ = 1, ACK = 1, REQ = 0, ACK = 0. 

Kontrolery portu wejściowego oraz wyjściowego zaimplementowano w formie 

asynchronicznych automatów sekwencyjnych stanowiących odrębne moduły kodera. 

W obydwu kontrolerach uaktywnienie wymiany danych następuje po wykryciu zmiany 

sygnału wejściowego, odpowiednio DIN_EN, albo DOUT_EN, co automatycznie powoduje 

bramkowanie sygnału zegarowego. Aby wyeliminować hazardy związane z sygnałem 

zegarowym, wyłączenie sygnału LCLK następuje zawsze na nieaktywnym zboczu 

globalnego sygnału zegarowego (CLK). Jeśli moduł lokalnie synchroniczny 

synchronizowany jest zboczem narastającym, blokada sygnału zegarowego wykonywana 

jest na zboczu opadającym. Bramkowanie sygnału zegarowego następuje w sytuacji, gdy 

jakikolwiek kontroler portu wejściowego ustawi wyjście GATEI_N w stan 0 lub dowolny 

kontroler portu wyjściowego spowoduje, że wyjście GATEO_N przyjmie wartość 0. Jeżeli 

blok lokalnie synchroniczny oczekuje na przyjęcie danych na wejściu, to jego sygnał 

zegarowy jest bramkowany tak długo, aż na wejściu pojawią się ważne dane sygnalizowane 

flagą LS_STB. Takie zachowanie pozwala na minimalizację poboru mocy kodera, gdyż 

sygnały zegarowe dla poszczególnych bloków funkcjonalnych są wyłączone, jeśli nie 

otrzymano żadnych danych do przetwarzania.  

Opracowany protokół wymiany danych zakłada, że tylko jeden port wejściowy lub 

wyjściowy może być uaktywniony w danym takcie sygnału zegarowego LCLK. 

Funkcjonalność modułu lokalnie synchronicznego powinna zapewniać, aby nie następowało 

ustawianie sygnału LS_DIN_EN na więcej niż jednym porcie wejściowym. Podobnie na 

wyjściu, w tym samym momencie moduł synchroniczny powinien ustawiać tylko jeden 

sygnał LS_DOUT_EN. Układ asynchroniczny z rysunku 4.2 wykorzystuje również 

przerzutniki typu D wyzwalane poziomem (oznaczone na rysunku symbolem L), w których 

następuje zatrzaśnięcie danych wejściowych DATAI1, DATAIM, gdy sygnały, odpowiednio 

ACKI  oraz ACKIM są w stanie wysokim. Na końcu każdego transferu wejściowego, bądź 

wyjściowego, sygnał zegarowy jest z powrotem włączany, aby umożliwić wykonywanie 

obliczeń w bloku lokalnie synchronicznym. W celu dopasowania asynchronicznych 

transferów danych do synchronicznego protokołu stosowanego w modułach kodera, 

wprowadzono pomocnicze sygnały LS_STB (ang. Locally Synchronous Strobe) oraz 

LS_ACK (ang. Locally Synchronous Acknowledge), które sygnalizują odpowiednio ważne 



Koder Motion JPEG 2000 – struktura GALS   

 

64 

 

dane na wyjściu przerzutnika (rys. 4.2 – symbol L) oraz potwierdzenie wysłania danych na 

porcie wyjściowym. Obydwa sygnały ustawiane są asynchronicznie, gdy sygnał ACK jest w 

stanie aktywnym, natomiast przechodzą w stan 0 na narastającym zboczu sygnału LCLK, 

automatycznie po jego włączeniu. Opisany mechanizm potwierdzania ważności odebranych 

lub wysłanych danych, pomiędzy interfejsem asynchronicznym oraz blokiem lokalnie 

synchronicznym, jest także oryginalnym elementem opracowanej architektury GALS kodera 

Motion JPEG 2000. 

Asynchroniczny moduł nadrzędny wyposażony jest również w interfejsy synchroniczne 

– najczęściej porty wejściowe wchodzące bezpośrednio do modułu lokalnie 

synchronicznego. W koderze Motion JPEG 2000 interfejsy synchroniczne wykorzystywane 

są do odbioru parametrów kompresji wystawianych przez blok rejestrów konfiguracyjnych. 

Parametry takie jak rozdzielczość obrazu, liczba poziomów dekompozycji, rozmiary bloku 

kodowego, tryb kodera TIER-1 zatrzaskiwane są w rejestrach w momencie konfiguracji 

układu, a następnie wyprowadzane do odpowiednich modułów kodera. Parametry kodera 

nie zmieniają się podczas kompresji sekwencji wizyjnej. Ze względu na wolnozmienny 

charakter tych sygnałów, nie stosuje się dla nich synchronizatorów podczas wykonywania 

obliczeń w poszczególnych blokach lokalnie synchronicznych kodera. 

4.4. Kontrolery portów 

Na rysunku 4.3 przedstawiono schemat blokowy układu jednoportowej, 

asynchronicznej wymiany danych pomiędzy dwoma modułami lokalnie synchronicznymi. 

Komunikacja odbywa się za pomocą oryginalnych kontrolerów portów, które zrealizowano 

w postaci asynchronicznych automatów sekwencyjnych. Obydwa kontrolery mają 3 wejścia 

i 2 wyjścia. Para sygnałów REQ, ACK jest wykorzystywana do realizacji czterofazowego 

protokołu wymiany danych, w którym kontroler wyjściowy generuje żądanie REQ, 

natomiast kontroler wejściowy potwierdza ich odbiór sygnałem ACK. Opracowany protokół 

jest rozszerzeniem metod proponowanych w pracach [4][5][69] i zapewnia prawidłową 

wymianę danych, nawet w przypadku dowolnej kolejności występowania zmian sygnałów 

REQ i DIN_EN.  

Poszczególne etapy asynchronicznej wymiany danych z żądaniem inicjowanym poprzez 

stan wysoki sygnału REQO i potwierdzeniem, realizowanym przez sygnał ACKI widoczne 

są na wykresie czasowym pokazanym na rysunku 4.4. 
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Rys. 4.3. Schemat asynchronicznej wymiany danych pomiędzy kontrolerami portów 
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Rys. 4.4. Wykres czasowy asynchronicznej wymiany danych pomiędzy kontrolerami portów 
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Kontroler portu wyjściowego uaktywniany jest przez sygnał DOUT_EN, otrzymany na 

wyjściu przerzutnika typu T po ustawieniu sygnału LS_DOUT_EN przez moduł lokalnie 

synchroniczny 1 (rys. 4.4 – szczegół 1). Podobnie kontroler portu wejściowego uaktywniany 

jest przez sygnał DIN_EN, otrzymany na wyjściu przerzutnika typu T po ustawieniu flagi 

LS_DIN_EN przez moduł lokalnie synchroniczny 2 (rys. 4.4 – szczegół 2). Czterofazowy 

protokół uzgadniania realizowany jest pomiędzy sygnałami REQO oraz ACKI. Szary, 

prostokątny obszar na wykresie wskazuje moment, w którym w porcie wejściowym 

następuje zatrzaskiwanie danych DATA.  Zakreskowane fazy w przebiegu sygnałów 

GATEO_SYNC_N i GATEI_SYNC_N określają czas, w którym lokalne sygnały zegarowe, 

odpowiednio LCLK1 i LCLK2, są bramkowane [62]. Szczegóły 3 i 4 pokazane na wykresie 

wskazują momenty, w których wymienione lokalne sygnały zegarowe zostają odblokowane. 

Opis funkcjonalny kontrolera portu wejściowego (moduł AFSM 2 – rysunek 4.3) 

przedstawiono w postaci grafu asynchronicznego automatu sekwencyjnego na rysunku 4.5. 

Dla uproszczenia nazwy poszczególnych sygnałów skrócono do pierwszej litery. Po opisie 

układu wykonano syntezę automatu metodą tablic przejść-wyjść. Rozpatrywano różne 

rozwiązania chcąc uzyskać najlepszą strukturę pod względem właściwości dynamicznych. 

Ostatecznie zdecydowano się na realizację układu w postaci automatu Mealy'ego, kojarząc 

wszystkie przejścia z krawędziami hipersześcianu, decydując się na cykliczne przejścia 

występujące w pierwotnym grafie pomiędzy stanami 2→3→4 oraz 6→7→8 [62]. 
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Rys. 4.5. Graf asynchronicznego automatu sekwencyjnego dla kontrolera portu wejściowego 
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Realizując funkcje wzbudzeń wyeliminowano statyczne hazardy strukturalne, a tym 

samym wyścigi krytyczne. Wynikiem syntezy bloku pamięci są zależności (4.1).  

DqRqDqQ

RDqDqRqqqQ

1010

011011




         (4.1) 

Syntezując kombinacyjny blok wyjściowy, szczególną uwagę zwrócono na eliminację 

hazardów strukturalnych i wypracowanie na wyjściach możliwie najszybszych zmian 

istotnych w procesie synchronizacji wymiany danych. Uzyskane w wyniku syntezy funkcje 

wyjść przedstawiają zależności (4.2). 

DqqDqqG

RqA

0101

0




              (4.2) 

Sposób realizacji funkcji A gwarantuje wystąpienie zmiany na wyjściu ACKI z 1 na 0 

przed zmianą sygnału GATEI_N z 0 na 1, przy przejściach 4→5 oraz 8→1. Taka kolejność 

zmian sygnałów jest wymagana, aby zachować poprawną sekwencję sygnałów podczas 

wymiany danych, przedstawioną na rysunku 4.4.  

Kontroler portu wyjściowego (moduł AFSM 1 – rysunek 4.3) jest bliźniaczo podobny 

do kontrolera portu wejściowego. Graf opisujący jego działanie przedstawiono na rysunku 

4.6. Blok pamięci automatu w jednym i drugim przypadku jest identyczny [62].  
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Rys. 4.6. Graf asynchronicznego automatu sekwencyjnego dla kontrolera portu wyjściowego 
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W wyniku syntezy uzyskano następujące zależności opisujące kombinacyjny blok 

wyjściowy (4.3): 

DqqDqqG

DqqDqqR

0101

0101




          (4.3) 

Sposób realizacji bloku wyjść, tzn. odpowiedni rozkład opóźnień, zapewnia wymaganą 

sekwencję zmian sygnałów REQO i GATEO_N. Zgodnie z zaproponowanym protokołem 

wymiany danych, zmiana wyjścia REQO z 0 na 1 powinna nastąpić po zmianie z 1 na 0 

sygnału GATEO_N. 

Przedstawione opisy asynchronicznych kontrolerów portów nie uwzględniają wejścia 

RESET_N, które w obu przypadkach pełni rolę nadrzędną, wywołując zerowanie bloku 

pamięci Q0, Q1, co jest odzwierciedlone w równaniach (4.4). 

      
nresetQQ

nresetQQ

_

_

1

'

1

0

'

0




                             (4.4) 

Zaprojektowane automaty sekwencyjne zostały opisane w języku opisu sprzętu Verilog 

i wykorzystane podczas implementacji interfejsów asynchronicznych kodera Motion JPEG 

2000, zgodnie z koncepcją przedstawioną w poprzednim rozdziale. Należy zaznaczyć, że 

interfejsy te składają się zazwyczaj z kilku kontrolerów portów wejściowych oraz 

wyjściowych. Przykładowo na rysunku 4.7 pokazano uproszczony schemat asynchronicznej 

wymiany danych pomiędzy modułami DWT oraz EBCOT TIER-1 kodera Motion JPEG 

2000. Opracowany protokół komunikacji nie zezwala na jednoczesny transfer danych na 

więcej niż jednym porcie wejściowym oraz wyjściowym. Oznacza to, że w poniższym 

przykładzie moduł DWT najpierw aktywuje port wejściowy P1 i czeka na żądanie 

rozpoczęcia przetwarzania – sygnał DWT_INIT. Kiedy ten sygnał zostanie odebrany 

następuje odczyt bloku danych, o rozmiarze 136 x 136 próbek, z pamięci zewnętrznej (nie 

przedstawiono tego na rysunku), po czym moduł DWT wykonuje transformację falkową, 

dekomponując blok próbek na cztery subpasma. Gdy moduł EBCOT TIER-1 jest gotowy do 

odbioru danych, blok DWT aktywuje port wyjściowy P2 i wysyła sygnał TIER-1_INIT 

będący żądaniem rozpoczęcia przetwarzania w bloku EBCOT. Po zakończeniu wymiany 

danych na porcie P2, uaktywniany jest port wyjściowy P3 i do modułu TIER-1 wysyłane są 

asynchronicznie dane wraz z odpowiednimi parametrami subpasm. Po zakończeniu 

przetwarzania wszystkich danych YCBCR, moduł DWT aktywuje port wyjściowy P1 i 

wysyła do kontrolera interfejsów flagę DWT_END. 



Koder Motion JPEG 2000 – struktura GALS   

 

69 

 

REQO_P2

ACKO_P2

REQI_P1

CLK_DWT

ACKI_P1

REQO_P3

ACKO_P3
REQI_P2

ACKI_P2

DATAO_P3
118

DATAI_P2

CLK_TIER1

Parametry 

kodera EBCOT i 

wspólczyniki TIER-1

Parametry DWT 

i wspólczynniki 

kwantyzacji

REQI_P1

ACKI_P1

REQI_P2

ACKI_P2

REQO_P1
ACKO_P1

REQO_P3

ACKO_P3

DATAO_P3

REQO_P1

ACKO_P1

DWT INIT

DWT END

TIER-1 READY

TIER-1 INIT

DWT COEFFS.

TIER-1 OUT DATA

46

DWT I 

KWANTYZACJA

KODER EBCOT 

TIER-1

 

Rys. 4.7. Graf AFSM opisujący kontroler portu wyjściowego 

4.5. Układ bramkowania sygnału zegarowego 

W proponowanej koncepcji interfejsów asynchronicznych niezwykle ważny jest proces 

blokowania lokalnego sygnału zegarowego w czasie  wymiany danych, a szczególnie jego 

prawidłowe odblokowywanie po zakończonym transferze. Istota problemu sprowadza się do 

niedopuszczenia do wystąpienia w sygnale zegarowym LCLK jakichkolwiek impulsów oraz 

zapewnienie odpowiednich czasów ustawiania i przetrzymania danych na wejściach 

przerzutników w bloku lokalnie synchronicznym. Szczegółowa analiza zależności 

czasowych w asynchronicznym protokole wymiany danych pokazana jest na rysunku 4.8, na 

przykładzie kontrolera portu wyjściowego, gdzie tA oznacza czas propagacji sygnału przez 

dwuwejściową bramkę AND, wykorzystywaną do bramkowania sygnału CLK, tTF 

reprezentuje czas propagacji sygnału DOUT_EN przez przerzutnik typu T, natomiast tG to 

czas, po którym pojawia się zmiana sygnału na wyjściu GATE_N kontrolera portu. 

Pokazany wykres prezentuje dwie istotne cechy asynchronicznego protokołu wymiany 

danych. Po pierwsze, aby wyeliminować ryzyko wystąpienia stanów metastabilnych 

przerzutników w bloku lokalnie synchronicznym konieczne jest spełnienie warunku (4.5), 

gdzie TCLK reprezentuje okres sygnału zegarowego CLK. 

2

CLK
GTFA

T
ttt          (4.5) 
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tTF tG tGS0tA tGS1

TCLK

tA     – czas propagacji sygnału przez dwuwejściową bramkę AND

tTF    – czas propagacji przerzutnika typu T

tG     – czas propagacji zmiany sygnału z wejścia na wyjście GATE_N układu bramkującego

tGS0  – czas propagacji zmiany 1 -> 0 z wejścia na wyjście GATE_SYNC_N układu bramkującego

tGS1  – czas propagacji zmiany 0 -> 1 z wejścia na wyjście GATE_SYNC_N układu bramkującego

TCLK – okres sygnału zegarowego CLK

Rys. 4.8. Parametry czasowe asynchronicznego protokołu wymiany danych 

 

Spełnienie zależności (4.5) zapewnia zablokowanie sygnału LCLK przed kolejnym 

narastającym zboczem sygnału zegarowego CLK. Drugą, istotną cechą asynchronicznego 

protokołu wymiany danych jest niedeterministyczność pojawienia się sygnału  

potwierdzenia ACKO. Niemożliwe jest określenie, w której fazie sygnału zegarowego CLK 

pojawi się aktywny sygnał ACKO, a co za tym idzie nie wiadomo, w którym momencie 

nastąpi uaktywnienie sygnału GATE_N, odblokowującego bramkę sygnału zegarowego 

LCLK. Na rysunku 4.8 szarym obszarem zaznaczono fazę wymiany danych, w której 

odblokowanie sygnału LCLK jest niepożądane, gdyż powoduje skrócenie okresu sygnału 

zegarowego. W konsekwencji, pojawienie się narastającego zbocza sygnału LCLK w 

zaznaczonym obszarze, może naruszyć stabilność danych na wejściach przerzutników w 

module lokalnie synchronicznym. Aby wyeliminować możliwość zmiany okresu sygnału 

zegarowego LCLK, w momencie jego włączania po zakończonej wymianie danych, 

zaproponowano  metodę synchronizacji sygnału GATE_N. Należy zaznaczyć, że w ogólnym 

przypadku flaga GATE_N jest skojarzona z wyjściem bramki AND, na wejście której 

wchodzą sygnały bramkujące z wielu kontrolerów portów wejściowych oraz wyjściowych.  
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tA     – czas propagacji sygnału przez dwuwejściową bramkę AND

tG     – czas propagacji zmiany sygnału z wejścia na wyjście GATE_N układu bramkującego

tGS0  – czas propagacji zmiany 1 -> 0 z wejścia na wyjście GATE_SYNC_N układu bramkującego

tGS1  – czas propagacji zmiany 0 -> 1 z wejścia na wyjście GATE_SYNC_N układu bramkującego  

Rys. 4.9. Oryginalny układ bramkowania sygnału zegarowego 

 

Oryginalny układ bramkowania lokalnych sygnałów zegarowych w asynchronicznym 

module nadrzędnym dla M portów wejściowych oraz N portów wyjściowych przedstawiono 

na rysunku 4.9. Sygnały bramkujące GATEI1_N, …, GATEIM_N oraz GATEO1_N, .., 

GATEON_N wychodzące z kontrolerów portów doprowadzone są do wspólnej bramki 

AND, na wyjściu której otrzymywany jest sygnał bramkujący GATE_N. Jeśli wyjście 

bramki AND jest w stanie niskim, to oznacza to, że w jednym z kontrolerów portów trwa 

obsługa asynchronicznego transferu danych. Stan niski sygnału GATE_N lub RESET_N 

powoduje wyzerowanie przerzutnika typu D, na wyjściu którego otrzymywany jest sygnał 

GATE_SYNC_N, bramkujący sygnał zegarowy CLK. Czas propagacji zmiany sygnału 

GATE_N (1→0) na wyjście GATE_SYNC_N (1→0) zaznaczono na rysunku 4.9 symbolem 

tGS0. Zastosowany układ zapewnia, że lokalny sygnał zegarowy jest automatycznie 

bramkowany przy rozpoczęciu asynchronicznej wymiany danych. Kiedy transfer kończy się 

i wyjście bramki GATE_N przyjmuje stan wysoki, wartość ta jest „zatrzaskiwana” 

w przerzutniku D dopiero na opadającym zboczu sygnału zegarowego CLK. Czas propagacji 

zmiany 0→1 sygnału GATE_N na wyjście GATE_SYNC_N zaznaczono na rysunku 4.9 jako 

tGS1. Bramkowanie sygnału CLK za pomocą sygnału GATE_SYNC_N eliminuje możliwość 

wystąpienia metastabilności przerzutników w module lokalnie synchronicznym, gdyż 

odblokowanie sygnału zegarowego następuje na nieaktywnym zboczu. Zakładamy, że czas 
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tGS1 jest znacznie krótszy od połowy okresu sygnału CLK, co w zaproponowanym 

rozwiązaniu jest spełnione. 

Podsumowując, wymagania czasowe w zaproponowanej asynchronicznej metodzie 

wymiany danych można zatem rozszerzyć o zależność (4.6), uwzględniając czasy propagacji 

sygnałów przez układ synchronizacji sygnału bramkującego GATE_N:  

2

2

1

0

CLK
GSA

CLK
GSGTFA

T
tt

T
tttt





        (4.6) 

Wadą proponowanego układu bramkowania sygnału zegarowego jest dwukrotne 

zmniejszenie średniej częstotliwości sygnału LCLK w porównaniu do sygnału CLK. Wynika 

to z faktu, że zarówno blokowanie jak i odblokowanie sygnału zegarowego LCLK następuje 

na zboczu opadającym globalnego sygnału CLK. Pokazany w tym rozdziale układ został 

opisany w języku Verilog i jest elementem wszystkich interfejsów asynchronicznych kodera 

Motion JPEG 2000. 



 

5. Implementacja kodera – metodyka 

     badań eksperymentalnych 

W niniejszym rozdziale pracy przedstawiono metodykę badań eksperymentalnych 

kodera GALS, począwszy od opisu układu na poziomie RTL, poprzez badania symulacyjne, 

syntezę w układzie FPGA, a skończywszy na analizie poboru mocy. Opis metodyki badań 

przedstawiono skrótowo, gdyż nie jest to kluczowym elementem rozprawy. Niektóre 

z etapów, takie jak opracowanie architektury kodera, „galsyfikacja” układu, zostały 

szczegółowo omówione w rozdziale 4. Celem niniejszego rozdziału jest systematyczne 

zobrazowanie kolejnych etapów działań, w rezultacie których otrzymano parametry kodera 

GALS oraz kodera referencyjnego.  

5.1. Implementacja synchronicznej wersji kodera, środowisko 

        testowe 

Koder Motion JPEG 2000 w wersji synchronicznej został zaprojektowany zgodnie z 

architekturą przedstawioną na rysunku 4.1, z pominięciem asynchronicznych elementów 

układu. Poszczególne moduły przetwarzania opisano w języku VHDL. Przy tworzeniu opisu 

na poziomie RTL bazowano na rezultatach wcześniejszych prac związanych z szybkim 

procesorem DWT [85] oraz koderem JPEG 2000 [61][63]. Opis kodera w postaci RTL 

kompilowano za pomocą sytemu wspomagającego projektowanie QuestaSim 6.5f firmy 

Mentor Graphics, natomiast końcowe etapy syntezy przeprowadzono w środowisku Xilinx 

ISE Design Suite 13.4. 

Dla potrzeb testowania kodera Motion JPEG 2000 wykorzystano proste środowisko 

testowe (ang. test bench) kodera JPEG 2000 [61][63]. Zostało ono stworzone również w 

języku VHDL i składa się z czterech modułów. Pierwszym elementem jest układ 

wymuszający dane na wejściowym interfejsie RGB kodera. Pobiera on kolejne ramki obrazu 

zapisane w formacie PPM (ang. Portable Pixel Map), a następnie wyodrębnia z tych danych 

8-bitowe składowe RGB pikseli i wysyła do kodera Motion JPEG 2000 zgodnie z 

protokołem OCP. Następnym modułem środowiska testowego jest układ kontroli 

parametrów kompresji. Pobiera on wymagane dane sterujące koderem z pliku tekstowego,  
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a następnie wysyła wszystkie parametry do interfejsu rejestrów kontrolnych kodera również 

zgodnie z protokołem OCP. Transmisja parametrów kompresji do kodera jest realizowana 

przed rozpoczęciem procesu kodowania oraz przed odebraniem danych obrazu, w postaci 

składowych RGB. Dodatkowo, układ kontroli parametrów kompresji odpowiedzialny jest za 

obsługę interfejsu przerwań kodera. Skompresowany strumień kodera odbierany jest w 

środowisku testowym przez blok formowania pliku wyjściowego MJ2. Koder wysyła na 

wyjście kolejne 32-bitowe słowa danych do momentu wykrycia znacznika końca strumienia. 

Ostatnim elementem środowiska testowego jest prosty model pamięci zewnętrznej typu 

RAM o 64-bitowej szerokości słowa danych oraz 23-bitowej szerokości słowa adresowego, 

w wyniku czego całkowita pojemność tej pamięci wynosi 64 MB. Koder Motion JPEG 2000 

komunikuje się z pamięcią zewnętrzną za pomocą interfejsu pamięci, zgodnie z protokołem 

OCP. 

5.2. Metodyka tworzenia kodera w postaci struktury GALS 

Podstawą do opracowania kodera w postaci architektury globalnie asynchronicznej 

lokalnie synchronicznej była synchroniczna postać kodera JPEG 2000, z której zaczerpnięto 

szereg przetestowanych poprzednio bloków funkcjonalnych [63][85]. Jak wspomniano 

wcześniej, nie jest to jedyna metoda otrzymania złożonego układu realizowane w postaci 

struktury GALS, choć tego typu działanie może stanowić strategię „poprawiania” rozwiązań 

synchronicznych pod względem poboru mocy. Wykorzystując w początkowym etapie prac 

synchroniczny układ kompresji Motion JPEG 2000, strukturę GALS tego układu otrzymano 

w następujących etapach: 

1) Wyodrębnienie obszarów lokalnie synchronicznych – kierując się znajomością 

funkcjonalności oraz złożonością poszczególnych elementów synchronicznej wersji 

kodera, zdefiniowano osiem bloków lokalnie synchronicznych, do których 

doprowadzono niezależne sygnały zegarowe z zewnątrz układu. 

2) Implementacja asynchronicznych modułów nadrzędnych – dla każdego bloku lokalnie 

synchronicznego opracowano otoczenie asynchroniczne wg koncepcji przedstawionej w 

rozdziale 4.3. Interfejsy asynchroniczne, przerzutniki asynchroniczne oraz inne 

elementy asynchronicznych modułów nadrzędnych opisano w języku VHDL. 

3) Projektowanie asynchronicznych automatów sekwencyjnych – proces szczegółowo 

przedstawiono w rozdziale 4.4. Oryginalne kontrolery portu wejściowego oraz 

wyjściowego zostały opisane za pomocą grafów przejść, po czym wykonano syntezę 
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funkcji wzbudzeń oraz funkcji wyjść. W rezultacie otrzymano dwuelementowe bloki 

pamięci, które zrealizowano w formie kombinacyjnego bloku wzbudzeń, ze 

sprzężeniem zwrotnym. Ze względu na realizację automatów w postaci automatu 

Mealy’ego, w kombinacyjnym bloku wyjściowym otrzymano zależność wyjść od stanu 

pamięci oraz stanu wejść kontrolerów. Obydwa kontrolery portów tworzą odrębne 

moduły, a po ich opisaniu w języku Verilog, zostały one zintegrowane z 

asynchronicznymi modułami nadrzędnymi kodera. 

4) Opracowanie układu bramkowania sygnału zegarowego – każdy z asynchronicznych 

modułów nadrzędnych został wzbogacony o kombinacyjny blok wzbudzeń z rysunku 

4.9, zapewniający bezpieczne odblokowywanie lokalnego sygnału zegarowego LCLK. 

Rozpatrując zagadnienie tworzenia struktury GALS danego układu w szerszej 

perspektywie, należy zwrócić uwagę na alternatywne podejście jakim jest projektowanie 

modułów od początku z myślą o architekturze globalnie asynchronicznej lokalnie 

synchronicznej. Stwarza to możliwość dostosowania mikroarchitektury tych bloków do 

wymagań struktury GALS. Mowa tutaj o odpowiedniej synchronizacji z interfejsami 

wejściowym oraz wyjściowymi, czy minimalizacji ilości wymienianych danych pomiędzy 

blokami. 

5.3. Koder referencyjny 

Dla celów przeprowadzenia dokładnej analizy parametrów opracowanego kodera 

Motion JPEG 2000, takich jak szybkość kompresji, powierzchnia układu po implementacji, 

czy wielkość poboru mocy, konieczne było porównanie struktury GALS z układem 

referencyjnym. Prowadzenie badań eksperymentalnych wyłącznie z wykorzystaniem kodera 

GALS, utrudniłoby obiektywną ocenę otrzymanych właściwości struktury globalnie 

asynchronicznej lokalnie synchronicznej.  

Referencyjny koder będący strukturą synchroniczną, wykorzystywany w badaniach 

eksperymentalnych, opracowano w stosunkowo prosty sposób, wykorzystując strukturę 

globalnie asynchroniczną. W opisie kodera Motion JPEG 2000 wprowadzono globalny 

parametr o nazwie GALS, który umożliwiał wybór pożądanego charakteru struktury.          

W szczególności miał on wpływ na implementację asynchronicznych modułów 

nadrzędnych. Gdy wartość tego parametru było równa 0, wtedy wyjścia asynchroniczne 

REQ oraz ACK ustawiono bezpośrednio z bloków lokalnie synchronicznych, z pominięciem 

asynchronicznych kontrolerów portów. Dodatkowo w trybie synchronicznym (GALS = 0), 
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dla każdego modułu nadrzędnego, lokalny sygnał zegarowy LCLK był bezpośrednio 

przyłączany do niebramkowanego wejścia zegarowego CLK. Układ bramkujący w tym 

przypadku był całkowicie odłączony. Gdy wartość parametru GALS była równa 1, to 

asynchroniczne moduły nadrzędne realizowały asynchroniczną wymianę danych oraz 

blokowanie lokalnego sygnału zegarowego zgodnie z przedstawioną wcześniej koncepcją. 

Otrzymany koder referencyjny jest więc w pełni synchroniczną wersją kodera Motion 

JPEG 2000, różniącą się od oryginalnego kodera z rozdziału 5.1 jedynie szerokością 

interfejsów pomiędzy modułami. Kluczowe w kwestii porównania parametry kodera, przede 

wszystkim szybkość kompresji, zostały niezmienione. Opracowany układ referencyjny 

okazał się bardzo przydatny podczas uruchamiania, badań symulacyjnych, testowania i 

implementacji kodera GALS.  

5.4. Wybór zbioru testowych ramek obrazu 

Dla potrzeb testowania kodera Motion JPEG 2000 zrealizowanego w postaci struktury 

GALS oraz kodera referencyjnego zdecydowano się na wybór trzech różnych ramek obrazu 

o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli, przedstawiających sceny naturalne. Obrazy te nazwano 

test 0, test 1 oraz test 2. Wybrane obrazy testowe charakteryzują się 24-bitową precyzją 

pikseli, czyli 8-bitową precyzją składowych RGB. Dodatkowo, aby sprawdzić pobór mocy 

oraz szybkość przetwarzania danych w koderze postanowiono testować układ w trybie 

stratnym oraz bezstratnym kompresji, przy zastosowaniu jednego, dwóch lub trzech 

poziomów dekompozycji falkowej. W trybie stratnym stopień kompresji zmienia się w 

zależności od wybranej liczby poziomów dekompozycji pomiędzy 0,33 bit/piksel, a 1,5 

bit/piksel. W trybie bezstratnym stopień kompresji nie jest definiowany i w praktyce 

strumień skompresowany jest większy niż w przypadku kompresji stratnej. Pracując nad 

zbiorem wektorów testowych dla kodera GALS wykorzystano doświadczenia i wnioski z 

weryfikacji kodera JPEG 2000 [64]. Podsumowując, zbiór 18 wektorów testowych 

wykorzystanych w badaniach eksperymentalnych przedstawiono w tabeli 5.1. 

 

 

 

 

 

 



Implementacja kodera – metodyka badań eksperymentalnych  

 

77 

 

 

Tab. 5.1. Zbiór testów wykorzystywanych w procesie symulacji kodera Motion JPEG 2000 
 

LPD – liczba poziomów dekompozycji falkowej 

SK – stopień kompresji, liczba bitów na piksel obrazu 

ε – stopień kompresji wg równania 2.1 
 

Numer testu Tryb kompresji Obraz testowy 

1 
Stratny, LPD = 1,  

SK = 1.5 bit/piksel (ε = 16:1) 

test0 

2 test1 

3 test2 

4 
Stratny, LPD = 2,  

SK = 0.75 bit/piksel (ε = 32:1) 

test0 

5 test1 

6 test2 

7 
Stratny, LPD = 3,  

SK = 0.33 bit/piksel (ε = 72:1) 

test0 

8 test1 

9 test2 

10 

Bezstratny, LPD = 1 

test0 

11 test1 

12 test2 

13 

Bezstratny, LPD = 2 

test0 

14 test1 

15 test2 

16 

Bezstratny, LPD = 3 

test0 

17 test1 

18 test2 
 

5.5. Badania symulacyjne kodera GALS oraz kodera 

         referencyjnego 

Koder Motion JPEG 2000 w wersji GALS oraz koder referencyjny testowano w 

procesie symulacji na poziomie RTL oraz symulacji po syntezie, z zastosowaniem 

środowiska testowego opisanego w rozdziale 5.1 oraz symulatora Mentor Graphics 

QuestaSim 6.5f. W procesie symulacji przyjęto częstotliwości sygnałów zegarowych 

przedstawione w tabeli 5.2. 

  

Tab. 5.2. Częstotliwości sygnałów zegarowych w procesie symulacji kodera Motion JPEG 2000 
 

 Częstotliwość sygnału zegarowego [MHz] 

Wersja 

kodera 

CLK 

SYS 

CLK 

MCT 

CLK 

DWT 

CLK 

TIER1 

CLK 

MMU 

CLK 

TIER2 

CLK 

SCHED 

CLK 

MEM 

GALS 50 102 101 105,3 104,2 103,1 108,7 200 

REF 100 100 100 100 100 100 100 200 
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W przypadku kodera GALS kontroler interfejsów pracuje najwolniej – z częstotliwością 

50 MHz, natomiast moduły funkcjonalne takie jak blok DWT, EBCOT TIER-1 i EBCOT 

TIER-2 synchronizowane są różnymi sygnałami zegarowymi o częstotliwościach 

odpowiednio 101 MHz, 105,3 MHz i 103,1 MHz. Do kontrolera pamięci zewnętrznej 

doprowadzane są sygnały o częstotliwości 108,7 MHz i 200 MHz. Częstotliwości lokalnych 

sygnałów zegarowych w koderze GALS różnią się o kilka MHz, aby zapewnić 

asynchroniczny charakter całego układu. Koder referencyjny (oznaczony w tabeli symbolem 

„REF”) synchronizowany jest dwoma sygnałami zegarowymi. Pierwszy z nich ma 

częstotliwość 100 MHz i doprowadzony jest do wejść zegarowych wszystkich modułów 

kodera oprócz modułu kontrolera pamięci, który synchronizowany jest sygnałem 

CLK_MEM o częstotliwości 200 MHz. Odpowiednie sygnały zegarowe tworzone są w 

środowisku testowym, razem z asynchronicznym sygnałem zerowania. 

W procesie symulacji na poziomie RTL kodera GALS przyjęto nominalne opóźnienia 

wyjść REQO, GATEO_N oraz ACKI, GATEI_N odpowiednio w kontrolerze portu 

wejściowego oraz kontrolerze portu wyjściowego, określone w wyniku syntezy w układzie 

FPGA serii Virtex-6. Wartości tych opóźnień zawarto w tabeli 5.3. 

 

Tab. 5.3. Opóźnienia na wyjściach kontrolerów portów kodera Motion JPEG 2000 
 

x – reprezentuje „O” dla portu wyjściowego oraz „I” dla portu wejściowego 
 

Sygnał wyjściowy 
Opóźnienia na wyjściach  

kontrolera portu wej.  [ns] 

Opóźnienia na wyjściach  

kontrolera portu wyj.  [ns] 

GATEx_N 1,933 1,724 

ACK 1,724 - 

REQ - 1,714 
 

 

Przykładowe wykresy czasowe wyników symulacji pokazano na rysunkach 5.1, 5.2 

oraz 5.3. Przedstawiają one sygnały asynchronicznego modułu nadrzędnego dla bloku 

transformacji DWT. Na pierwszych dwóch rysunkach widoczna jest faza oczekiwania na 

rozpoczęcie przetwarzania, w czasie której lokalny sygnał zegarowy LCLK jest nieaktywny 

(rys. 5.1, 5.2 – szczegół 1). Sygnał bramkujący GATE_SYNC_N jest w stanie niskim, więc 

wejściowy sygnał zegarowy CLK jest bramkowany. Podobna sytuacja występuje po 

zakończeniu przetwarzania (rys. 5.1 – szczegół 2). Żądanie rozpoczęcia przetwarzania 

sygnalizowane jest przez ustawioną flagę REQI_P1 odbieraną na wejściu kontrolera portu 

wejściowego 1. W efekcie, ustawiany jest sygnał potwierdzenia ACKI_P1, po czym 

odblokowywany jest sygnał zegarowy LCLK oraz zerowana jest flaga DWT_READY przez 
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blok lokalnie synchroniczny (rys. 5.2 – szczegół 2). Na wykresie 5.1 widoczne jest także 

przejście w stan oczekiwania na kolejną ramkę, kiedy moduł DWT uaktywnia kontroler 

portu wejściowego nr 1 (rys. 5.1 – szczegół 3). Blok transformacji falkowej posiada dwa 

asynchroniczne porty wejściowe oraz pięć portów wyjściowych. Szczegół 3 pokazany na 

rysunku 5.2 wskazuje wymianę danych na interfejsie zapewniającym komunikację 

z kontrolerem pamięci. Służy on do odczytu bloków próbek YCBCR z pamięci zewnętrznej. 

Po zakończonym odczycie każdego bloku próbek, w module lokalnie synchronicznym 

następuje właściwa dekompozycja falkowa. Skwantowane próbki DWT wysyłane są do 

modułu EBCOT TIER-1 za pomocą interfejsu wyjściowego nr 3 (rys. 5.2 – szczegół 4). 

Wykres czasowy 5.3 w większym zbliżeniu pokazuje fazę przetwarzania danych, 

w czasie której ciągle mogą występować chwilowe przestoje w asynchronicznej wymianie 

danych. Gdy tak się dzieje, sygnał zegarowy CLK jest automatycznie bramkowany i lokalny 

sygnał LCLK jest nieaktywny (rys. 5.3 – szczegół 2). Rysunek 5.3 ilustruje również bardzo 

ważną właściwość opracowanego protokołu wymiany danych. Mianowicie, kontroler portu 

wejściowego nie wystawia potwierdzenia ACK na aktywny sygnał żądania REQ, dopóki nie 

nastąpi uaktywnienie protokołu sygnałem DIN_EN przez blok lokalnie synchroniczny 

(rys. 5.3 – szczegół 1). 

Oprócz symulacji na poziomie RTL kodera GALS oraz kodera referencyjnego jednym z 

etapów badań eksperymentalnych były badania symulacyjne układu przeprowadzone na 

poziomie „netlisty”, czyli struktury kodera po syntezie w układzie FPGA. W tym celu, 

jeszcze przed wykonaniem pełnej implementacji, w programie Xilinx IDE Design Suite 

wygenerowano model symulacyjny obydwu wersji kodera po syntezie. Otrzymano w ten 

sposób opisy strukturalne układów w języku Verilog składające się z elementów typu LUT, 

przerzutników synchronicznych oraz asynchronicznych dostępnych w docelowej strukturze 

FPGA serii Virtex-6. Tak opisany koder Motion JPEG 2000 poddano dalszym badaniom 

symulacyjnym, ponownie w programie QuestaSim 6.5f z wykorzystaniem zbioru testowych 

ramek obrazu. W procesie symulacji dla każdego testu tworzono plik w formacie SAIF (ang. 

Switching Activity Interchange Format) zawierający informację o liczbie przełączeń 

sygnałów w układzie. Aktywność przełączeń poszczególnych elementów kodera 

wykorzystywano do analizy poboru mocy w dalszych etapach badań. 
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Rys. 5.1. Wyniki symulacji asynchronicznego modułu nadrzędnego dla bloku DWT – pogląd na całą ramkę obrazu 
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Rys. 5.2. Wyniki symulacji asynchronicznego modułu nadrzędnego dla bloku DWT – początkowy etap przetwarzania 
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Rys. 5.3. Wyniki symulacji asynchronicznego modułu nadrzędnego dla bloku DWT – przykład wstrzymania transferu danych 
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5.6. Implementacja kodera GALS oraz kodera referencyjnego 

         w układzie FPGA 

Koder Motion JPEG 2000 w postaci struktury GALS oraz w wersji synchronicznej 

zaimplementowano w układzie FPGA firmy Xilinx serii Virtex-6 xc6vlx75t-3ff784. Do 

implementacji użyto programu Xilinx ISE Design Suite 13.4. Po zakończonych etapach 

syntezy, „mapowania” i rozmieszczania elementów kodera w strukturze FPGA, a następnie 

„routingu” i analizie czasowej otrzymano wyniki przedstawione w tabeli 5.4. W kolumnach 

oznaczonych symbolem „GALS” przedstawiono parametry kodera w wersji GALS, 

natomiast w kolumnach oznaczonych symbolem „REF” zamieszczono parametry 

referencyjnego kodera synchronicznego. W kolumnie oznaczonej skrótem „W” pokazano 

częstotliwości sygnałów zegarowych narzucone w procesie implementacji. Za wyjątkiem 

sygnału zegarowego kontrolera pamięci (CLK_MEM), którego założona częstotliwość 

wynosiła 200 MHz, dla wszystkich pozostałych sygnałów zegarowych narzucono taką samą 

częstotliwość równą 125 MHz. Należy zaznaczyć, że w obydwu implementacjach – kodera 

GALS oraz kodera referencyjnego – parametry procesu syntezy oraz „routingu” były 

identyczne. 

W układzie po implementacji kodera referencyjnego wszystkie wymagane 

częstotliwości sygnałów zegarowych zostały osiągnięte, co ilustruje kolumna „REF” w 

grupie kolumn fmax tabeli 5.4. Dla kodera GALS otrzymano nieznaczne odchylenia od 

wymaganej częstotliwości w bloku DWT (122 MHz dla sygnału LCLK) oraz w bloku 

kontrolera pamięci (195 MHz dla sygnału CLK). Porównując częstotliwości sygnałów 

zegarowych LCLK w koderze GALS z częstotliwościami sygnałów CLK w koderze 

referencyjnym, podobne parametry otrzymano dla bloków DWT, TIER-1, TIER-2 oraz 

kontrolera pamięci. Moduły kontrolera interfejsów oraz transformacji MCT wykazują 

większą częstotliwość lokalnych sygnałów LCLK w stosunku do referencyjnego sygnału 

CLK, natomiast w bloku generatora adresów otrzymana maksymalna częstotliwość sygnału 

LCLK, równa 160 MHz, jest niższa niż w koderze referencyjnym – 187 MHz. Pogorszone 

parametry częstotliwościowe niektórych modułów wynikają z faktu, że w strukturze GALS 

kodera, sygnał zegarowy LCLK jest bramkowany sygnałem GATE_SYNC_N, ustawianym 

przez kombinacyjny blok wzbudzeń, co wprowadza dodatkowe opóźnienie propagacji 

sygnału zegarowego do wewnątrz modułu lokalnie synchronicznego. 



 

 

Tab. 5.4. Wyniki implementacji kodera GALS oraz kodera referencyjnego w układzie FPGA serii Virtex-6 (xc6vlx75t-3ff784) 
 

W – wymagana częstotliwość (narzucona podczas implementacji) 

C / LC – częstotliwość globalnego sygnału zegarowego CLK / częstotliwość lokalnego sygnału zegarowego LCLK 

C1 / C2 – częstotliwości dwóch sygnałów zegarowych synchronizujących moduł (kontroler pamięci oraz tablice współczynników to bloki dwuzegarowe) 

LP – liczba przerzutników 

LL – liczba elementów typu LUT 

GALS – koder Motion JPEG 2000 – struktura GALS 

REF – koder Motion JPEG 2000 – struktura synchroniczna 

* – ujemne wartości procentowe LL oznaczają zmniejszenie liczby elementów LUT w strukturze GALS w stosunku do kodera referencyjnego  
 

Moduł 

kodera 

fmax [MHz] 

Przyrost 

powierz. 

[%] 

Liczba 

przerzutników 

synch. 

Liczba 

przerzutników 

asynch. 

Liczba 

układów LUT 

Liczba 

pamięci 

BRAM 

Liczba 

układów 

DSP48 

W 
GALS 

C / LC 

REF 

C1 / C2 

GALS 

LP / LL 
GALS REF GALS REF GALS REF GALS REF GALS REF 

Kontroler 

interfejsów 
125 135 / 451 191 14,7 / 21 372 353 33 0 207 171 0 0 0 0 

MCT 125 125 / 141 133 2,1 / 2.3 528 520 3 0 1098 1073 0 0 7 7 

DWT 125 131 / 122 125 2,3 / 1 3363 3351 64 0 5700 5641 23 23 22 22 

TIER-1 125 126 / 128 126 7,9 / -1 1880 1851 118 0 7490 7553 10 10 0 0 

Generator 

adresów 
125 185 / 160 187 23 / 25 268 253 43 0 580 465 3 3 0 0 

TIER-2 125 145 / 125 130 12 / -0,1 979 961 96 0 3473 3490 1 1 0 0 

Kontroler 

pamięci 
200 195 / 131 200 / 134 9,9  / 0 3461 3420 296 0 7142 7170 0 0 0 0 

Tablice DWT 125 135 / 122 191 / 125 - 0 0 0 0 2 2 4 4 0 0 

Tablica TIER-1 125 135 / 128 191 / 126 - 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 

Tablica TIER-2 125 135 / 125 191 / 130 - 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 

Tablica R&D 125 128 / 125 126 / 130 - 33 33 0 0 37 37 1 1 0 0 

Łącznie: - - - 7,2/ -1,5 * 10895 10809 693 0 23093 23437 51 51 29 29 
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Analizując powierzchnię kodera GALS oraz kodera referencyjnego po procesie 

implementacji, można zauważyć zwiększenie liczby przerzutników w pierwszej strukturze 

o 7,2% wynikające głównie z wykorzystywanych dodatkowo 693 przerzutników 

asynchronicznych, które stosowane są w asynchronicznych modułach nadrzędnych. 

Porównując liczbę układów LUT, wykorzystywanych głównie w kombinacyjnych blokach 

wzbudzeń w układzie FPGA, widoczne jest zmniejszenie tych zasobów w koderze GALS o 

1,5% w stosunku do kodera synchronicznego. Może to wskazywać na mniejsze problemy z 

rozmieszczaniem modułu EBCOT TIER-1 w strukturze FPGA. Jest to uzasadnione, gdyż w 

koderze GALS narzędzie do syntezy nie musi optymalizować opóźnień ścieżek na poziomie 

globalnym. Z drugiej strony należy się spodziewać gorszych parametrów czasowych 

asynchronicznych sygnałów REQ, ACK, które ze względu optymalizację rozmieszczenia 

w ramach bloków lokalnie synchronicznych (kosztem optymalizacji na poziomie 

nadrzędnym), mogą cechować się większymi opóźnieniami. 

W przypadku obszarów lokalnie synchronicznych, które otoczono asynchronicznymi 

modułami nadrzędnymi, największy przyrost powierzchni układu widoczny jest dla bloków 

najmniejszych, takich jak kontroler interfejsów, czy generator adresów TIER-1. Spośród 

bloków o największej powierzchni, a więc DWT, TIER-1, TIER-2 oraz bloku kontrolera 

pamięci, najmniejszy przyrost liczby przerzutników otrzymano dla bloku transformacji 

falkowej, natomiast największy dla bloku kontrolera pamięci. Wynika to z liczby 

i szerokości słów danych w interfejsach asynchronicznych, które przekładają się 

bezpośrednio na liczbę przerzutników asynchronicznych w tych modułach. Ostatecznie 

koder Motion JPEG 2000 w wersji GALS zajął 74%, natomiast koder referencyjny 72% 

powierzchni układu FPGA liczonej w liczbie komórek typu „slice”, co pokazano w tabeli 

5.5.  

Podsumowując uzyskane wyniki implementacji w układzie FPGA, można więc przyjąć, 

że rozpatrywane rozwiązania – koder w postaci struktury GALS oraz koder synchroniczny, 

są porównywalne pod względem powierzchni. 

 

Tab. 5.5. Zajętość układu FPGA serii Virtex-6 xc6vlx75t-3ff784 po implementacji 
 

Wersja kodera Liczba komórek „slice” Zajętość układu FPGA [%] 

GALS 8650 74 

REF 8442 72 
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5.7. Sposób wyznaczania poboru mocy 

Aby oszacować średni pobór mocy dowolnego układu zrealizowanego w strukturze 

programowalnej FPGA, czy dedykowanej strukturze ASIC, konieczne jest wyznaczenie 

liczby przełączeń elementów występujących w badanym układzie. Aktywność przełączeń 

najczęściej uzyskuje się w procesie symulacji na poziomie RTL lub symulacji układu po 

syntezie. W pierwszym przypadku otrzymywana dokładność określenia poboru mocy jest 

zazwyczaj niezadowalająca. 

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia zdecydowano się wyznaczyć pobór mocy 

kodera Motion JPEG 2000 korzystając z programu Xilinx XPower Analyzer 13.4, który jest 

przeznaczony do analizy układów FPGA. Narzędzie to korzysta z opisu układu w formacie 

NCD (ang. Native Circuit Description), zbioru warunków czasowych narzuconych na koder 

opisanych w formacie PCF (ang. Physical Constraints File) oraz informacji o liczbie 

przełączeń w formacie SAIF. W niniejszej pracy, powyższe dane wejściowe wraz z 

informacją o aktywności układu otrzymywano z serii badań symulacyjnych kodera po 

syntezie.  

Po wstępnym przygotowaniu wszystkich wymaganych danych oraz wyborze 

zaawansowanego trybu analizy poboru mocy, otrzymywano wartość mocy rozpraszanej 

w danym układzie FPGA, uśrednioną w zakładanym czasie symulacji. Dla obydwu 

analizowanych struktur kodera otrzymano 76% zgodność sygnałów z symulacji, z sygnałami 

po implementacji, co gwarantuje wysoki poziom pewności otrzymanych wyników. 

Podsumowanie parametrów analizy poboru mocy w programie XPower Analyzer 

przedstawiono w tabeli 5.6. 

 

 Tab. 5.6. Parametry analizy poboru mocy kodera w programie XPower Analyzer 
 

LFM – ang. Linear Feet per Minute 

Parametr analizy mocy [jednostka] Wartość 

Układ FPGA / rodzina xc6vlx75t-3ff784 / Virtex-6 

Temperatura otoczenia [ºC] 50 

Przepływ powietrza [LFM] 250 

Typ radiatora (ang. heatsink) Profil średni 

Rozmiar układu FPGA [cal x cal] Średni, 10 cali x 10 cali 

Całkowity poziom pewności Wysoki 

Pokrycie sygnałów z symulacji w układzie [%] 76 
 



 

 

6. Wyniki eksperymentów 

6.1. Szybkość kompresji 

Dla każdego z osiemnastu przygotowanych wektorów testowych wykonano symulację 

na poziomie RTL kodera w wersji GALS oraz kodera referencyjnego. W środowisku 

testowym dobrano częstotliwości sygnałów zegarowych takie jak w tabeli 5.2. Sygnały 

CLK_MCT, CLK_DWT, CLK_TIER1, CLK_TIER2 oraz CLK_MEM, najistotniejsze ze 

względu na szybkość przetwarzania danych miały zbliżoną częstotliwość. Pozwala to na 

precyzyjne porównanie szybkości kompresji obydwu struktur kodera.  Niska częstotliwość 

kontrolera interfejsów (50 MHz), nie ma większego wpływu na całkowitą przepustowość 

kodera GALS, gdyż ten blok lokalnie synchroniczny nie bierze udziału w obliczeniach 

związanych z algorytmem kompresji.  W wyniku symulacji otrzymano informację o czasie 

kompresji pojedynczej ramki obrazu. Uzyskane czasy kompresji poszczególnych obrazów 

testowych oraz odpowiadające im przepustowości badanych układów (liczba 

przetworzonych próbek w czasie jednej sekundy) zawarto w tabeli 6.1.  

Zgodnie z oczekiwaniami koder GALS cechuje się mniejszą przepustowością, mierzoną 

w liczbie próbek RGB przetwarzanych w czasie jednej sekundy, niż synchroniczny koder 

referencyjny. Spadek prędkości kompresji, w stosunku do kodera referencyjnego, waha się 

od 27,6% do 36,6% w zależności od obrazu testowego. W efekcie, w układzie GALS 

w każdym przypadku otrzymano dłuższy czas kompresji oraz mniejszą częstotliwość 

odświeżania obrazu mierzoną w liczbie klatek na sekundę. 

Zmniejszenie prędkości przetwarzania danych w koderze GALS, otrzymane przy 

częstotliwościach sygnałów zegarowych zbliżonych do częstotliwości sygnałów zegarowych 

kodera synchronicznego, wynika przede wszystkim z właściwości asynchronicznego 

protokołu wymiany danych oraz zastosowanej metody bramkowania sygnałów zegarowych. 

Zagadnienia te opisano szczegółowo w rozdziale 4. W układzie bramkującym z rysunku 4.9 

tracony jest jeden takt zegarowy, gdyż synchronizacja sygnału GATE_N realizowana jest na 

opadającym zboczu sygnału CLK. W efekcie średnia częstotliwość lokalnego sygnału 

zegarowego LCLK jest dwukrotnie niższa od częstotliwości sygnału CLK. Jest to dobrze 

widoczne także na rysunku 5.3 (szczegół 3). W wyniku bramkowania, lokalny sygnał 

zegarowy cechuje się nierównym wypełnieniem. Jednak pomimo dwukrotnie mniejszej 
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częstotliwości sygnału LCLK w koderze GALS, maksymalne pogorszenie przepustowości 

otrzymane w serii badań symulacyjnych było równe 36,6%, natomiast średnio w 18 testach 

osiągnęło wartość 32,7%. 

 

Tab. 6.1. Wyniki prędkości kompresji otrzymane z symulacji RTL kodera Motion JPEG 2000 
 

GALS – koder Motion JPEG 2000 – struktura GALS 

REF – koder Motion JPEG 2000 – struktura synchroniczna 

LPD – Liczba poziomów dekompozycji 

SK – stopień kompresji (liczba bitów na piksel, ang. bit per pixel) 
 

Numer 

testu 

Tryb 

kompresji 

Obraz 

testowy 

Czas kompresji 

[ms] 

Przepustowość 

[Mpróbek / s] 

Liczba 

klatek / s 

Spadek  

szybkości 

kompresji  

w koderze  

GALS 

[%] 

GALS REF GALS REF GALS REF 

1 Stratny,  

LPD = 1, 

SK = 1.5 bpp 

test 0 66,3 46,1 41,7 60,0 15,1 21,7 30,5 

2 test 1 72,6 52,6 38,1 52,6 13,8 19,0 27,6 

3 test 2 71,9 51,7 38,4 53,4 13,9 19,3 28,1 

4 Stratny,  

LPD = 2, 

SK = 0.75 bpp 

test 0 61,8 40,0 44,7 69,1 16,2 25,0 35,3 

5 test 1 66,4 44,8 41,6 61,8 15,1 22,3 32,6 

6 test 2 67,3 45,3 41,1 61,0 14,9 22,1 32,7 

7 Stratny,  

LPD = 3, 

SK = 0.33 bpp 

test 0 58,8 37,3 47,0 74,2 17,0 26,8 36,6 

8 test 1 63,3 42,2 43,7 65,5 15,8 23,7 33,4 

9 test 2 64,7 43,1 42,7 64,1 15,5 23,2 33,4 

10 
Bezstratny,  

LPD = 1 

test 0 120,0 82,4 23,0 33,6 8,3 12,1 31,4 

11 test 1 132,6 91,5 20,9 30,2 7,5 10,9 31,0 

12 test 2 132,9 91,4 20,8 30,3 7,5 10,9 31,2 

13 
Bezstratny,  

LPD = 2 

test 0 115,1 75,6 24,0 36,5 8,7 13,2 34,3 

14 test 1 127,6 84,5 21,7 32,7 7,8 11,8 33,7 

15 test 2 129,6 86,3 21,3 32,1 7,7 11,6 33,5 

16 
Bezstratny,  

LPD = 3 

test 0 114,4 74,4 24,2 37,2 8,7 13,4 35,0 

17 test 1 126,7 83,1 21,8 33,3 7,9 12,0 34,4 

18 test 2 129,4 85,5 21,4 32,3 7,7 11,7 33,9 

 

 

Uzyskanie takiej samej prędkości kompresji w koderze GALS jest teoretycznie możliwe 

poprzez zwiększenie częstotliwości lokalnych sygnałów zegarowych dla bloków DWT, 

EBCOT TIER-1, EBCOT TIER-2 o około 30%. W praktyce takie podejście okazało się 

niemożliwe w zastosowanym układzie FPGA ze względu na opóźnienia ścieżek wynikające 

z segmentowej struktury połączeń. Należy zaznaczyć jednak, że architektura globalnie 

asynchroniczna lokalnie synchroniczna badanego kodera Motion JPEG 2000 umożliwia 
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zwiększenie jego przepustowości w układach typu ASIC. Jest to możliwe poprzez 

zwiększenie częstotliwości sygnałów zegarowych dla obszarów lokalnie synchronicznych. 

6.2. Dynamiczny pobór mocy 

Po analizie parametrów dynamicznych kodera GALS oraz kodera referencyjnego, które 

przedstawiono w poprzednim rozdziale, zdecydowano się na obniżenie częstotliwości 

sygnału zegarowego CLK wszystkich bloków funkcjonalnych kodera referencyjnego za 

wyjątkiem kontrolera pamięci, którego sygnał zegarowy pozostał niezmieniony i jego 

częstotliwość wynosiła 200 MHz. Efektem zmian częstotliwości sygnałów zegarowych było 

uzyskanie takiego samego czasu kompresji kodera referencyjnego, jak kodera GALS.  

Powyższa modyfikacja umożliwia dokładne porównanie poboru mocy obydwu struktur, 

nieobarczone błędem wynikającym z różnego czasu przetwarzania. Istota zmian 

częstotliwości sygnałów zegarowych sprowadza się do sytuacji, w której obydwa kodery 

pracują z identyczną szybkością, co sprawia, że możliwe jest ich precyzyjne porównanie pod 

względem poboru mocy. Zdecydowano się na obniżenie częstotliwości globalnego sygnału 

zegarowego kodera synchronicznego, a nie na zwiększenie częstotliwości lokalnych 

sygnałów zegarowych kodera GALS, gdyż w dostępnej strukturze FPGA maksymalna 

częstotliwość tych sygnałów w praktyce nie może być większa niż 110-120 MHz. 

Sprawdzono to w badaniach symulacyjnych przeprowadzonych po procesie „routingu”, w 

których wiernie modelowane są wszystkie opóźnienia ścieżek danych. Ze względu na 

właściwości struktury FPGA otrzymano opóźnienia 8-9 ns pomiędzy sygnałami REQ, ACK. 

Wynika to z faktu, że podczas rozmieszczania bloków funkcjonalnych kodera w układzie 

FPGA, dostępne narzędzia EDA starają się przede wszystkim spełnić wymogi czasowe 

dotyczące sygnałów zegarowych, pomijając optymalizację ścieżek sygnałów 

wykorzystywanych w procesie asynchronicznej wymiany danych (REQ, ACK). 

W związku z powyższym, każdy test kodera synchronicznego przeprowadzony był 

kilkukrotnie, aby wystarczająco dokładnie dobrać częstotliwość pracy układu 

referencyjnego do częstotliwości pracy układu GALS. W zależności od testu, koder 

referencyjny synchronizowano sygnałem zegarowym o częstotliwości w zakresie 

62,5 MHz - 72,7 MHz. Łączny czas badań symulacyjnych kodera GALS oraz kodera 

referencyjnego zajął kilka miesięcy, gdyż przeprowadzenie jednej symulacji po syntezie na 

komputerze z procesorem typu Intel i5 CPU 2,6 GHz, pamięcią RAM o pojemności 16 GB 

oraz 64-bitowym systemem operacyjnym Windows 7 zajmuje od 6 do 10 godzin. 
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Wyniki średniego dynamicznego poboru mocy dla poszczególnych testów otrzymane 

dla kodera GALS przedstawiono w tabeli 6.2, natomiast dla kodera referencyjnego w tabeli 

6.3. Należy zaznaczyć, że statyczny pobór mocy w układzie FPGA nie zmieniał się 

i w obydwu koderach przyjmował wartość 1,58 W. Informacja o statycznym poborze mocy 

została pominięta w obydwu tabelach. Moc spoczynkowa w układzie FPGA jest zazwyczaj 

znacznie większa od mocy przełączeń ze względu na właściwości struktury 

programowalnej. Dla kodera synchronicznego (tabela 6.3) podano częstotliwość głównego 

sygnału zegarowego CLK, którą dobrano tak, aby uzyskać prawie identyczny czas kompresji 

w obydwu strukturach. W celu całkowitego wyeliminowania nieznacznych różnic w czasie 

kompresji zastosowano normalizację wielkości poboru mocy kodera referencyjnego. Moc 

znormalizowana, zaznaczona w tabeli 6.3 symbolem Pznorm,  jest to średnia moc rozproszona 

w koderze referencyjnym odniesiona do czasu kompresji kodera GALS. Sposób 

wyznaczania średniej mocy znormalizowanej kodera synchronicznego można opisać 

równaniem: 

GALS

REF
znorm

t

P
P         (6.1) 

gdzie 

PREF  – średni pobór mocy kodera synchronicznego, 

tGALS – czas kompresji kodera Motion JPEG 2000 w strukturze GALS.  

 W każdym z 18 testów uzyskano redukcję dynamicznego poboru mocy w zakresie od 

12,1% do 16,2%. Graficznie pokazano to na rysunku 6.1 oraz 6.2, odpowiednio dla 9 testów, 

w których stosowano kompresję stratną oraz 9 testów dla kompresji bezstratnej. Największe 

oszczędności strat mocy osiągnięto w trybie kompresji bezstratnej, a także w trybie 

kompresji stratnej z jednym poziomem dekompozycji (LPD = 1). Wynika to z faktu, że 

w tych testach główne moduły układu, a więc transformacja DWT oraz koder blokowy 

EBCOT TIER-1 wykonują obliczenia krócej w stosunku do całkowitego czasu kompresji, 

niż w przypadku pozostałych trybów kompresji. Jak tylko przetwarzanie danych w tych 

modułach kończy się, to natychmiast ich sygnały zegarowe są blokowane, dzięki czemu 

redukowane są dynamiczne straty mocy. W najlepszym przypadku moc została obniżona 

z 352,8 mW do 296 mW, natomiast w najgorszym przypadku otrzymano redukcję poboru 

mocy z 384,2 mW do 338 mW. Średnio w 18 testach, dynamiczne straty mocy zostały 

zmniejszone o 14,5%. 



 

 

 

       Tab. 6.2. Wyniki dynamicznego poboru mocy dla kodera Motion JPEG 2000 w wersji GALS (XPower Analyzer) 
 

LPD – Liczba poziomów dekompozycji 

SK – stopień kompresji (liczba bitów na piksel, ang. bit per pixel) 

tGALS – czas kompresji 

  * – Redukcja poboru mocy w porównaniu do kodera referencyjnego z tabeli 6.3  
 

Numer 

Testu 
Tryb kompresji Obraz testowy 

Koder GALS – parametry 

Czas 

kompresji  

(tGALS) [ms] 

Średnia moc 

dynamiczna [mW] 

Średnia 

energia [mJ] 

Redukcja poboru 

mocy [%] * 

1 

Stratny, LPD = 1, SK = 1.5 bpp 

test 0 66,3 310 20,6 16,0 

2 test 1 72,6 323 23,4 15,2 

3 test 2 71,9 324 23,3 15,3 

4 

Stratny, LPD = 2, SK = 0.75 bpp 

test 0 61,8 315 19,4 13,4 

5 test 1 66,4 327 21,7 13,2 

6 test 2 67,3 331 22,3 13,1 

7 

Stratny, LPD = 3, SK = 0.33 bpp 

test 0 58,8 320 18,8 12,3 

8 test 1 63,3 333 21,1 12,1 

9 test 2 64,7 338 21,9 12,1 

10 

Bezstratny, LPD = 1 

test 0 120,0 296 35,5 16,2 

11 test 1 132,6 298 39,5 15,8 

12 test 2 132,9 299 39,7 15,7 

13 

Bezstratny, LPD = 2 

test 0 115,1 298 34,3 14,9 

14 test 1 127,6 300 38,3 15,1 

15 test 2 129,6 301 39,1 15,1 

16 

Bezstratny, LPD = 3 

test 0 114,4 299 34,2 14,9 

17 test 1 126,7 301 38,1 14,8 

18 test 2 129,4 303 39,1 14,9 



 

  

     

  Tab. 6.3. Wyniki dynamicznego poboru mocy dla referencyjnego kodera Motion JPEG 2000 (XPower Analyzer) 
 

LPD – Liczba poziomów dekompozycji 

SK – stopień kompresji (liczba bitów na piksel, ang. bit per pixel) 

fclk – częstotliwość głównego sygnału zegarowego w koderze synchronicznym 

Pznorm – średnia pobór mocy znormalizowany do czasu kompresji kodera GALS 
 

Numer  

testu 
Tryb kompresji Obraz testowy 

 Koder synchroniczny - parametry 

Czas  

kompresji [ms] 
fclk [MHz] 

Średnia moc  

dynamiczna  

(PREF) [mW] 

Średnia moc  

dynamiczna  

znormalizowana  

(Pznorm) [mW] 

Średnia  

energia [mJ] 

1 

Stratny, LPD = 1, SK = 1.5 bpp 

test 0 66,1 69,9 370,5 369,5 24,5 

2 test 1 72,6 72,7 380,8 380,6 27,6 

3 test 2 72,7 71,4 379,0 383,0 27,6 

4 

Stratny, LPD = 2, SK = 0.75 bpp 

test 0 61,5 63,7 364,9 363,0 22,4 

5 test 1 66,5 66,7 376,3 377,0 25,0 

6 test 2 67,9 66,7 377,9 381,1 25,6 

7 

Stratny, LPD = 3, SK = 0.33 bpp 

test 0 58,2 62,5 369,1 365,3 21,5 

8 test 1 63,1 65,4 380,3 378,8 24,0 

9 test 2 64,5 66,7 385,7 384,2 24,9 

10 

Bezstratny, LPD = 1 

test 0 120,9 69,4 350,1 352,8 42,3 

11 test 1 132,6 70,4 353,9 353,8 46,9 

12 test 2 132,5 70,4 355,3 354,2 47,1 

13 

Bezstratny, LPD = 2 

test 0 114,1 67,6 353,8 350,5 40,4 

14 test 1 127,7 67,6 353,3 353,5 45,1 

15 test 2 130,2 67,6 353,6 355,2 46,0 

16 

Bezstratny, LPD = 3 

test 0 113,8 66,7 353,5 351,7 40,2 

17 test 1 125,5 67,6 356,4 353,0 44,7 

18 test 2 129,1 67,6 356,4 355,6 46,0 
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Rys. 6.1. Dynamiczny pobór mocy w koderze Motion JPEG 2000 – kompresja stratna 

 

 

 

Rys. 6.2. Dynamiczny pobór mocy w koderze Motion JPEG 2000 – kompresja bezstratna 
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6.3. Porównanie z innymi koderami Motion JPEG 2000 

Podjęto również próbę porównania otrzymanych parametrów kodera Motion JPEG 

2000 w wersji GALS z innymi tego typu układami przedstawionymi w literaturze. Analizę 

rozwiązań konkurencyjnych przeprowadzono w zakresie koderów i kodeków standardu 

Motion JPEG 2000 oraz JPEG 2000 o porównywalnej przepustowości.  

Wyniki analizy porównawczej przedstawiono w tabeli 6.4. W kolejnych wierszach 

tabeli zawarto kolejno: technologię, w której zrealizowano dany układ, powierzchnię 

zajmowaną przez koder, bądź kodek wykonany w danej technologii, maksymalną 

częstotliwość sygnału zegarowego, przepustowość kodera/kodeka oraz trzy wielkości 

poboru mocy: 

Porg – pobór mocy kodera/kodeka zrealizowanego w pierwotnej technologii, 

PVirtex6 – pobór mocy kodera zrealizowanego w układzie Xilinx Virtex-6, 

P40nm – pobór mocy kodera/kodeka przeskalowany do technologii ASIC 40 nm. 

Kodery bądź kodeki spotykane w literaturze, to głównie układy scalone ASIC 

wytwarzane w technologiach 180 nm [1][51][103]. Z tego względu bezpośrednie 

porównanie ich parametrów z koderem GALS implementowanym w strukturze FPGA nie 

jest zadaniem łatwym. Możliwe jest jednak szacunkowe porównanie tych istotnie różnych 

sposobów implementacji systemów kompresji. 

Zakładając identyczny rozmiar tranzystora w strukturze programowalnej oraz układzie 

ASIC, okazuje się, że układ cyfrowy zrealizowany w strukturze programowalnej zużywa 

znacznie większą moc, niż układ ASIC [48]. Na podstawie rozmiarów tranzystorów 

znajdujących się w poszczególnych układach, możliwe staje się określenie tzw. 

współczynników skalowania mocy, które zostały wykorzystane do porównania układów 

wykonanych w różnych technologiach. Dla potrzeb niniejszej pracy przyjęto zgrubny 

współczynnik skalowania mocy pomiędzy technologiami FPGA (Virtex6) oraz ASIC 

(40nm) o wartości 10. Oznacza to, że 320 mW dynamicznego poboru mocy kodera GALS w 

technologii Virtex-6, o wymiarach tranzystora 40nm, przeskalowano do 32 mW poboru 

mocy w technologii ASIC 40 nm. W ten sposób otrzymano szacowany pobór mocy dla 

kodera GALS oraz kodera JPEG 2000 [61] w wierszu tabeli oznaczonym P40nm. Układy 

scalone Analog Devices [1], Motion JPEG 2000 Yamauchi [103] oraz JPEG 2000 Liu [51] 

zostały zaprojektowane w technologii ASIC 180 nm, dlatego również ich pobór mocy 

przeskalowano do procesu 40 nm (wartości w wierszu P40nm) dzieląc oryginalny pobór mocy 
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przez współczynnik równy 18. Wartość ta została eksperymentalnie oszacowana na 

podstawie porównania średniej mocy pobieranej przez bramki logiczne typu NOT 

w obydwu technologiach. Podobne próby skalowania parametrów układów wykonanych 

w różnych technologiach można znaleźć w literaturze [53][82].  

Porównanie poboru mocy wykonano także w odniesieniu do opracowanego wcześniej 

kodera JPEG 2000, który implementowano w układzie FPGA Virtex-5 [61]. W tym celu, 

korzystając z odpowiednich współczynników skalowania [97][98][99], dynamiczny pobór 

mocy otrzymany w układzie Virtex-5 (636 mW) przeskalowano do technologii Virtex-6 

i otrzymano PVirtex6 = 445 mW. Przy porównywalnej przepustowości obydwu układów, 

opracowany koder Motion JPEG 2000 w strukturze GALS cechuje się wyraźnie niższym 

poborem mocy niż koder JPEG 2000 przy niemal identycznych parametrach kompresji [61]. 

Ostatecznie można stwierdzić, że pod względem poboru mocy otrzymany koder GALS 

jest konkurencyjny w stosunku do układów, których parametry przedstawiono w tabeli 6.4.  

 

 Tab. 6.4. Porównanie parametrów układów Motion JPEG 2000 oraz JPEG 2000 spotykanych 

                 w literaturze 
 

Porg – pobór mocy kodera / kodeka otrzymany w pierwotnej technologii 

PVirtex6 – pobór mocy kodera w układzie Xilinx Virtex-6 

P40nm – pobór mocy kodera / kodeka przeskalowany do technologii ASIC 40 nm 
 

Parametr 

Koder 

Motion 

JPEG 2000 

GALS 

Koder 

JPEG 2000 

[61] 

Kodek 

JPEG 2000 

ADV202 [1] 

Kodek 

M-JPEG 2000 

Yamauchi 

[103] 

Koder 

JPEG 2000 

Liu [51] 

Technologia 

FPGA 

Virtex-6 

[40 nm] 

FPGA 

Virtex-5 

[65 nm] 

ASIC 

180nm 

ASIC 

180 nm 

ASIC 

180 nm 

Powierzchnia 
8650 

slices 

6883 

slices 

169 

mm2 

84,64 

mm2 

< 20 

mm2 

Częstotliwość 

[MHz] 
~ 100 / 200 100 / 200 135 54 50 / 100 

Przepustowość 

[Mpróbek/s] 
47 48 55 70 67 

Porg [mW] 320 636 630 900 450 

PVirtex6 [mW] 320 445 - - - 

P40nm [mW] ~32 ~45 ~35 ~50 ~25 

 



 

 

7. Podsumowanie 

Koncepcja realizacji złożonego układu kompresji jakim jest koder Motion JPEG 2000, 

w strukturze globalnie asynchronicznej lokalnie synchronicznej okazała się słuszna. 

Początkowe obserwacje systemów synchronicznych, wskazujące na możliwość redukcji 

strat mocy w układzie poprzez efektywne zarządzanie sygnałem zegarowym, pozwoliły 

skierować obszar badań na struktury typu GALS. Dzięki oryginalnej metodzie 

asynchronicznej wymiany danych, która przy minimalnych dodatkowych zasobach układu 

pozwala na efektywny transfer danych pomiędzy blokami lokalnie synchronicznymi, 

możliwe było wyeliminowanie globalnego sygnału zegarowego. Co więcej, opracowany 

sposób komunikacji pomiędzy blokami synchronicznymi oraz otoczeniem asynchronicznym 

umożliwił zredukowanie dynamicznych strat mocy w lokalnych buforach zegarowych. Efekt 

ten uzyskano poprzez blokowanie sygnałów zegarowych poszczególnych modułów, 

w momentach oczekiwania na odebranie danych wejściowych lub oczekiwania na 

potwierdzenie wysłania danych wyjściowych przez kontrolery portów. Dzięki ograniczeniu 

liczby przełączeń sygnałów zegarowych, możliwe stało się także zmniejszenie strat mocy 

w przerzutnikach synchronicznych oraz wbudowanych pamięciach typu RAM kodera, które 

łącznie stanowiły znaczną część strat mocy całego układu. W rezultacie prowadzonych prac 

otrzymano oryginalną, niespotykaną w literaturze strukturę kodera Motion JPEG 2000, którą 

zaimplementowano w układzie FPGA. Wynik syntezy sprawdzono w badaniach 

symulacyjnych oraz porównano z synchronicznym koderem referencyjnym. Wyniki badań 

przedstawione w rozdziale 6 niniejszej dysertacji wskazują na kilkunastoprocentową 

redukcję dynamicznego poboru mocy w stosunku do kodera referencyjnego, przy takim 

samym czasie kompresji w obydwu układach, takich samych parametrach procesu 

implementacji oraz niewielkim przyroście powierzchni kodera GALS w obserwowanym 

układzie FPGA. 

Autorska metoda asynchronicznej wymiany danych z wykorzystaniem 

asynchronicznych automatów sekwencyjnych wpływająca na lokalny sygnał zegarowy 

spowodowała około 33% spadek szybkości kompresji w badanym układzie. Ze względu na 

właściwości struktury FPGA, w której implementowano koder, niemożliwe było 

zwiększenie częstotliwości lokalnych sygnałów zegarowych w koderze GALS powyżej 

wartości 110 MHz. Podczas implementacji nakładano szereg wymagań czasowych na 
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poszczególne sygnały zegarowe LCLK, natomiast sygnały interfejsów asynchronicznych 

REQ, ACK, GATE_N, ze względu na brak sygnału synchronizującego, były pomijane przez 

narzędzie syntezy w procesie optymalizacji rozmieszczenia bloków kodera w strukturze 

FPGA. Układ programowalny, taki jak Virtex-6 cechuje się tym, że znaczącym składnikiem 

opóźnienia w ścieżce danych nie jest kombinacyjny blok wzbudzeń, lecz czas propagacji 

sygnału przez ścieżkę pomiędzy dwoma przerzutnikami. W tej sytuacji istotną poprawę 

parametrów czasowych kodera GALS można by uzyskać w układzie ASIC, poprzez 

odpowiednie rozmieszczenie bloków kodera w strukturze oraz minimalizację czasu 

propagacji sygnału pomiędzy portami REQ, ACK asynchronicznych kontrolerów. 

Koder Motion JPEG 2000 zrealizowany w postaci struktury globalnie asynchronicznej 

lokalnie synchronicznej porównano z innymi synchronicznymi koderami o podobnej 

przepustowości oraz wcześniejszymi pracami autora. W rezultacie przeprowadzonej analizy 

można powiedzieć, że koder GALS cechuje się niższym poborem mocy niż bardzo podobny 

układ JPEG 2000, w którym zastosowano metodę bramkowania sygnałów zegarowych na 

poziomie globalnym. Opracowany koder Motion JPEG 2000 jest także konkurencyjny pod 

względem przepustowości oraz poboru mocy w stosunku do układu scalonego firmy Analog 

Devices. Należy podkreślić, że celem pracy nie było otrzymanie kodera o możliwie 

największej przepustowości, lecz potwierdzenie możliwości redukcji dynamicznego poboru 

mocy w strukturze GALS na przykładzie układu kompresji Motion JPEG 2000. Biorąc pod 

uwagę problemy z jakimi spotykano się podczas prac implementacyjnych, prowadzonych w 

ramach doktoratu, można oczekiwać poprawy parametrów „szybkościowych”, jeśli dany 

układ projektowany byłby od początku z myślą o strukturze GALS. Termin „galsyfikacji” 

wprowadzony w dysertacji związany jest z realizacją układu w postaci architektury GALS 

na podstawie pierwotnej architektury synchronicznej. Nie było to celem doktoratu, ale 

gdyby podejść do zagadnienia implementacji systemu przetwarzania obrazu od zera, to 

można pokusić się o optymalizację liczby interfejsów, czy minimalizację ilości danych 

wymienianych pomiędzy blokami lokalnie synchronicznymi, co powinno doprowadzić do 

uzyskania kodera o jeszcze lepszych parametrach, niż przedstawione w pracy. 

Podsumowując wyniki badań eksperymentalnych przedstawione w rozprawie można 

stwierdzić, że wszystkie cele szczegółowe pracy zostały osiągnięte, a postawiona na wstępie 

teza mówiąca, że: Istnieje możliwość ograniczenia poboru mocy synchronicznego układu 

kodera Motion JPEG 2000 poprzez jego realizację w odpowiedniej strukturze globalnie 

asynchronicznej lokalnie synchronicznej została udowodniona.  
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Proponowane i zweryfikowane rozwiązanie wskazuje nowe kierunki projektowania 

układów cyfrowych nastawione na minimalizację poboru mocy. Oczywiście, istnieje szereg 

problemów związanych z implementacją oraz weryfikacją struktur typu GALS, wśród 

których można wymienić skomplikowaną analizę czasową elementów asynchronicznych, 

czy brak odpowiednich narzędzi wspierających syntezę i optymalizację tego typu układów. 

Ograniczenia te stanowiły nie lada wyzwanie podczas prac, prowadzonych w ramach 

doktoratu. Kierunkiem dalszych działań może być między innymi automatyzacja procesu 

projektowania i testowania struktur globalnie asynchronicznych lokalnie synchronicznych. 

Autorska koncepcja asynchronicznej wymiany danych oraz metoda bramkowania 

sygnału zegarowego mogą być stosowane w różnego typu układach cyfrowych, 

a w szczególności w strukturach z potokowym przetwarzaniem danych i ograniczoną liczbą 

interfejsów wejściowych oraz wyjściowych. Takimi parametrami cechują się przede 

wszystkim złożone układy kompresji, dekompresji, przetwarzania, skalowania obrazu 

ruchomego i nieruchomego, czy też sprzętowe implementacje algorytmów szyfracji [44]. 

Ze względu na asynchroniczny charakter wymiany danych na poziomie systemu, struktura 

GALS staje się także bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem pod względem emisji zakłóceń 

elektromagnetycznych, których moc jest znacznie mniejsza, niż w przypadku układów 

synchronicznych. 

W powyższych rozważaniach pokazano kilka potencjalnych kierunków dalszych prac 

badawczych. Rozprawa udowadnia tezę o niższym dynamicznym poborze mocy struktury 

GALS w stosunku do układu synchronicznego, zakładając taki sam czas kompresji dwóch 

alternatywnych rozwiązań. Zastosowana metoda bezpiecznego odblokowywania sygnału 

zegarowego wprowadza jednak utratę pojedynczego cyklu sygnału zegarowego, co 

w konsekwencji prowadzi do pogorszenia szybkości kompresji nawet o 35%, co pokazano 

w rozdziale 6.1. Dalsze badania powinny być ukierunkowane na poszukiwanie lepszych 

rozwiązań aktywacji i deaktywacji sygnału LCLK. Przykładem mogą być prace nad 

możliwością wykorzystania obydwu zboczy sygnału zegarowego, czy modyfikacji jego 

wypełnienia. Celem powinno być skrócenie odstępu czasu pomiędzy uaktywnieniem 

asynchronicznej wymiany danych, a odblokowaniem sygnału LCLK po zakończonej 

transmisji danych. Kolejnym potencjalnym kierunkiem działań może być automatyzacja 

metod „galsyfikacji” struktur synchronicznych w celu uzyskiwania najlepszej struktury pod 

względem poboru mocy oraz prędkości przetwarzania. Chodzi o opracowanie precyzyjnych 

kryteriów podziału układu synchronicznego na bloki lokalnie synchroniczne, 
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z wykorzystaniem takich informacji jak wielkość modułu po syntezie w stosunku do 

powierzchni asynchronicznych modułów nadrzędnych, maksymalna wymagana 

częstotliwość pracy, dynamiczny pobór mocy bloku lokalnie synchronicznego, czy typ 

i liczba interfejsów służących wymiany danych.  

Ostatecznie ważnym kierunkiem dalszych prac powinny być metody analizy 

parametrów czasowych interfejsów asynchronicznych wykorzystywanych w systemach 

GALS. Aby zapewnić poprawne warunki pracy tych układów konieczne jest sprawdzanie 

długości ścieżek pomiędzy sygnałami REQ, ACK asynchronicznych modułów, a także 

pomiędzy tymi wejściami oraz sygnałami bramkującymi GATE_N. Bez opracowania 

efektywnych metod narzucania wymagań czasowych na ścieżki tych sygnałów, na etapie 

syntezy trudne będzie otrzymanie szybkich układów globalnie asynchronicznych lokalnie 

synchronicznych w obecnie dostępnych narzędziach EDA. Konieczne staje się więc 

opracowanie specjalizowanych narzędzi ukierunkowanych na realizację złożonych 

systemów cyfrowych w postaci struktur globalnie asynchronicznych lokalnie 

synchronicznych. 

Czas pokaże, czy tego typu idee zostaną upowszechnione i znajdą odzwierciedlenie w 

szeroko rozumianej praktyce inżynierskiej. 
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