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. . . Rok 1847
George BOOLE „The Mathematical Analysis of Logic” 

 algebra sygnałów binarnych – algebra boolowska

•
•

Algebry Boole'a są specjalnym typem struktur algebraicznych wykorzystywanych
w matematyce teoretycznej, informatyce oraz elektronice cyfrowej.
Najprostsza algebra Boole'a ma tylko dwa elementy, "0" i "1" i stanowi narzędzie
matematyczne do opisu układów cyfrowych.
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. . . Rok 1958 . . .
Jack Kilby z Texas Instruments zbudował pierwszy układ scalony 

(1 tranzystor, 3 rezystory i 1 kondensator)

 za co otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki w 2000.
•

Pierwsze układy scalone zawierały mniej niż 20 tranzystorów. Obecnie, chociaż
wielkość układu liczy się w milimetrach kwadratowych, układ scalony może
zawierać miliardy tranzystorów.

Na kropce kończącej to zdanie zmieści
się ponad 6 milionów tranzystorów trigate (w technologii 22 nm )
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. . . Obecnie
•

Telefonia komórkowa

•

Usługi szerokopasmowe
– wideo na żądanie,
– szybki dostęp do Internetu,

UKŁAD CYFROWY

– e-commers, e-banking,

– telepraca,
– telenauczanie

•

Kompresja obrazów

•

Kompresja sygnałów audio i mowy ludzkiej

•

Rozpoznawanie mowy

•

Kryptografia

•

Zastosowania militarne

•

Astronautyka
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Dlaczego sygnały cyfrowe

Jak odtworzyć
sygnał oryginalny

•

•
•

Transmitowany sygnał s(t) jest zakłócany przez szum n(t), w wyniku czego
odbierany jest zniekształcony sygnał r(t)
Szum może pochodzić z wielu źródeł
Odtworzenie sygnału cyfrowego jest łatwiejsze
Mariusz Rawski
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Zalety stosowania techniki cyfrowej

Sygnał
analogowy

Sygnał
cyfrowy

Sygnał
cyfrowy
przetworzony

Sygnał
analogow
y
przetworzony

[Źródło :www.cs.indiana.edu]

• Podstawowymi zaletami są:
– możliwość bezstratnego kodowania i przesyłania informacji,
– możliwość stosowania kompresji, szyfrowania
– uproszczony zapis i przechowywanie informacji cyfrowej
– mniejsza wrażliwość na zakłócenia elektryczne
– możliwość tworzenia układów przetwarzania cyfrowego, których
działanie określa program komputerowy (mikroprocesor, procesor
DSP).
– prostota układów realizujących operacje DSP
Mariusz Rawski
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Konwersja sygnału
[Źródło :www.nutaq.com]

•
•
•

Próbkowanie – kwantowanie w czasie czyli reprezentacja sygnału ciągłego za pomocą
ciągu wartości nazywanych próbkami
Kwantyzacja – przypisanie wartości analogowych do najbliższych poziomów reprezentacji,
co wiąże się z nieuniknioną i nieodwracalną utratą informacji
Kodowanie – przypisanie wartości binarnych wartościom skwantowanych próbek
Mariusz Rawski
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Tranzystor

VS

VGS

VDS

Rosnące
VGS

Wzmacniacz – technologia analogowa
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Tranzystor jako przełącznik
VBRAMKI = 0 V
Prąd nie płynie

VBRAMKI > VPROGOWE
Prąd płynie

Przełącznik– technologia cyfrowa
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Realizacja w technologii CMOS

• Widok w edytorze topografii

• Maski produkcyjne

• Przekrój

Źródło: PODSTAWY MIKROELEKTRONIKI
http://vlsi.imio.pw.edu.pl/pmk/
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Bramki logiczne
• Bramki logiczne budowane są z tranzystorów
Schemat

Topografia

Inwerter

Jaką funkcję
realizuje ta
bramka

4 wejściowa
bramka NAND
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Struktury scalone
•

•

•
•

•

•
•

Układ scalony IC (integrated circuit ) zbudowany jest z
warstw domieszkowanego krzemu, metalu, dwutlenku
krzemu naniesionych jedna na drugą. Niektóre warstwy
tworzą tranzystory inne połączenia.
Wskaźnikiem technicznego zaawansowania procesu
wytwarzania układów scalonych jest minimalna długość
kanału tranzystora wyrażona w mikrometrach lub
nanometrach – długość kanału jest nazywana
rozmiarem charakterystycznym (lub
technologicznym)
ULSI (Ultra-large-scale integration) –układy scalone
zawierające więcej niż 1 milion tranzystorów
System-on-a-chip (SoC) – układ scalony zawierający
wszystkie komponenty potrzebne do stworzenia
komputera
Network-on-Chip (NoC) – układy scalone zawierające
moduły SoC połączone w sposób podobny do
tradycyjnech cyfrowych sieci teleinformatycznych.
Układy scalene 3D (3D-IC)
Mariusz Rawski
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Proces produkcyjny
– wytworzenie podłoża – plastra
monokrystalicznego półprzewodnika.
– proces epitaksji – wytwarzanie
cienkiej warstwy półprzewodnika o
przeciwnym typie przewodnictwa
– maskowanie – wytworzenie maski,
która umożliwi selektywne
domieszkowanie (wykorzystuje się
fotolitografię lub wycinanie wiązką
elektronową)
– domieszkowanie – dyfuzja
domieszek lub implantacja jonów
– wykonanie połączeń – warstwy
przewodzące
– montaż i testowanie
[Źródło :"integrated circuit: manufacturing steps in sequence."
Online Art. Encyclopædia Britannica Online. 11 Sept. 2007]
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Podział układów cyfrowych

Układy
programowalne

Mariusz Rawski

Standard Cell

Full Custom
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Technologie wytwarzania

układy programowane
przez użytkownika
(PLD)

•
•

układy projektowane
przez użytkownika
(semi-custom)

układy zamawiane
przez użytkownika
(full-custom)

Full-custom – układy zamawiane przez użytkownika.
Semi-custom – układy projektowane przez użytkownika.
– Standars-cell – układ jest konstruowany z komórek standardowych wybieranych z
biblioteki zawierającej podstawowe bramki logiczne, multipleksery 2 na 1czy 1-bitowe
pełne sumatory.
– Gate array – układ budowany jest z macierzy jednakowych komórek zwanych
komórkami podstawowymi spełniającymi funkcję bramki logicznej; dopasowanie
polega na zaprojektowaniu połączeń między komórkami.

•
•

FPLD – układy programowane przez użytkownika.
Off-the-shelf – układy standardowe o ustalonej i ograniczonej funkcjonalności
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Komputerowe projektowanie…

SPECYFIKACJA
FUNKCJONALNA
(HDL)

SIEĆ
LOGICZNA

SYNTEZA
FUNKCJONALNA

OPTYMALIZACJA
LOGICZNA

OPIS RTL

ODWZOROWANIE
TECHNOLOGICZNE

TRANSLACJE
SPECYFIKACJI

SYNTEZA
FIZYCZNA
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Układy programowalne

GA

L

PA L

FPGA

FLE
X

EPLD

[Źródło :ecnmag.com], xilinx.com, intel.com
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Jak było do niedawna?
Do niedawna użytkownik mógł wykorzystać:
•

•

układy SSI lub MSI do implementacji względnie
małego układu logicznego za pomocą wielu
układów scalonych albo VLSI do
implementacji bardziej złożonych systemów

jedną z technologii full-custom lub semicustom do realizacji wyspecjalizowanych
układów

Mariusz Rawski

układy projektowane
przez użytkownika układy zamawiane
(semi-custom)
przez użytkownika
(full-custom)
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Prosty układ jako przykład
y = x1x2x3 + x1x3 + x2x3

•
•
•

W technologii MSI potrzeba kilku elementów scalonych np. z serii 74XXX i
obwodu drukowanego
W technologii full-custom wystarczy ogólna charakterystyka działania, dostawca
zaprojektuje indywidualny ułożenie w krzemie każdego tranzystora i połączeń
W technologii semi-custom można wcześniej „skomponować” układ z elementów
bibliotecznych tworząc gotowy schemat rozmieszczenia i połączeń; dostawca
wykona strukturę scaloną zgodnie ze schematem

Mariusz Rawski
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Czy można inaczej?
x1

D

x2

C

x3

B

A
MATRYCA OR
(PROGRAMOWALNA)

y = x1x2x3 + x1x3 + x2x3

MATRYCA AND
(PROGRAMOWALNA)

Q3 Q2 Q1 Q 0

y
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Jak to możliwe?
Obecnie dostępna jest inna możliwości
tworzenia systemów cyfrowych
UKŁADY PROGRAMOWALNE

•

•

•

Układy posiadające możliwość
reprogramowania i rekonfiguracji.
Osiągają pojemność pozwalającą realizować w
jednym układzie systemy o złożoności setek
tysięcy bramek

FPLD
PLD

„Fabryka na biurku”
układy programowane
przez użytkownika
(PLD)
Mariusz Rawski
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Budowa układów MAX
I/O OUTPUT ENABLE
SYST EM CLOCK
PRESET

D

P

Q
TO
I/O

ARRAY CLOCK

CONTR OL
BLOCK

C
CLEAR

From
inputs

From
PIA

Expander I/O and
Product Macrocell
Terms Feedback

8

AND
Array

8

8

macro
cell

macro
cell

macro
cell
PLD
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Budowa układów FLEX
I/O Element
(IOE)

IOE

IOE

IOE

IOE

IOE

IOE

Fast Track
Interconnect

IOE

IOE

IOE

IOE
Embedded
Array
Block

Logic Element
(LE)

IOE

IOE

IOE

IOE
Embedded
Array
Block

IOE
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Logic Array Block
(LAB)

IOE

IOE

IOE

IOE

IOE

Logic
Array
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Porównanie technologii

Full Custom

Pojemność,
Szybkość,
Złożoność,
Koszt

ASIC
CPLD
FPGA
PLD
Koszt projektu, Czas implementacji projektu

Mariusz Rawski

24

Projektowanie z wykorzystaniem FPLD
•

Układy FPLD udostępniają zasoby składające się z identycznych komórek
logicznych (logic cells) i mechanizmy łączenia ich ze sobą.

•

Wielkość dostępnych zasobów i złożoność projektów realizowanych w układach
wymagają narzędzi umożliwiających translację funkcji zadanych przez
użytkownika w sieć zbudowaną z komórek logicznych i programowalnych
połączeń formującą docelowy projekt.

•

Oprogramowanie umożliwia automatyczną translację projekt dla różnych
architektur FPLD.

•

Systemy projektowe integrują różne etapy projektowania w jednolite środowisko
projektowe.

• Systemy umożliwiają projektowanie na wysokim poziomie abstrakcji, ale
jednocześnie umożliwiają projektantowi analizowanie fizycznego
rozmieszczenia projektu w układzie FPLD a nawet zmianę szczegółów
projektu na najniższym bramkowym poziomie abstrakcji.

Mariusz Rawski
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• System projektowania umożliwia:
 opis projektu,
 translację opisu w celu realizacji projektu,
 weryfikację projektu,
 programowanie układu,
 powtórne wykorzystanie projektów (reusability)

Mariusz Rawski
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Etapy procesu projektowania

Mariusz Rawski
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Opis projektu
Koncepcja sys temu
cyfroweg o

Opis projektu:

Symu lacja funk cjonalna

- schemat
- opis HDL

- weryfik acja pop rawnoś ci
- ewentualne os zacowanie
paramertów czasowych

Impleme ntacja:
-

transformacja opisu
synteza logiczna
partitioning/fitting
ruting
plik programujący

Symu lacja czas owa

- parametry czas owe po
etapie rozlokaowania logiki
w układzie

Wery fikacj a w s ystem ie
- analiza współpracy z innymi
elementami sprzetowy mi I
oprogramowaniem

Progr amowanie układ u
FLEX

Wery fikacj a projektu

Projekt układu może być podany w formie schematu
graficznego lub w postaci pliku tekstowego zawierającego zapis w
jednym z języków opisu sprzętu HDL. Wśród projektantów
występuje spór o to, która z metod jest lepsza.
Jakie możliwości ma projektant:
– modelowanie układu zarówno na poziomie strukturalnym
(sprzętowym) jak i behawioralnym (funkcjonalnym),
– megafunkcje, repliki układów cyfrowych (np. serii 74XX),
– produkty wirtualne, jako uniwersalne i sparametryzowane bloki
konstrukcyjne do tworzenia złożonych systemów.
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Implementacja projektu
Koncepcja sys temu
cyfroweg o

Opis projektu:

Symu lacja funk cjonalna

- schemat
- opis HDL

- weryfik acja pop rawnoś ci
- ewentualne os zacowanie
paramertów czasowych

Impleme ntacja:
-

transformacja opisu
synteza logiczna
partitioning/fitting
ruting
plik programujący

Symu lacja czas owa

- parametry czas owe po
etapie rozlokaowania logiki
w układzie

Wery fikacj a w s ystem ie
- analiza współpracy z innymi
elementami sprzetowy mi I
oprogramowaniem

Progr amowanie układ u
FLEX

Wery fikacj a projektu

Etap obejmuje:
– translację opisu wysokopoziomowego (np. HDL) na opis
niskiego poziomu (np. równania boolowskie) – umożliwia dalsze
przetwarzanie projektu przez narzędzia optymalizujące,
– syntezę logiczną – optymalizacja projektu pod względem zajętości
zasobów, szybkości systemu, poboru mocy, itd.,
– odwzorowanie technologiczne – realizacja zoptymalizowanych
równań przy wykorzystaniu dostępnych bloków budulcowych,
– partitioning – ewentualny podział projektu na części,
– fitting – znalezienie najlepszego rozmieszczenia bloków budulcowych
z uwzględnieniem dostępnych zasobów,
– generację pliku programującego.

Mariusz Rawski
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Weryfikacja projektu

Koncepcja sys temu
cyfroweg o

Opis projektu:

Symu lacja funk cjonalna

- schemat
- opis HDL

- weryfik acja pop rawnoś ci
- ewentualne os zacowanie
paramertów czasowych

Impleme ntacja:
-

transformacja opisu
synteza logiczna
partitioning/fitting
ruting
plik programujący

Symu lacja czas owa

- parametry czas owe po
etapie rozlokaowania logiki
w układzie

Wery fikacj a w s ystem ie
- analiza współpracy z innymi
elementami sprzetowy mi I
oprogramowaniem

Progr amowanie układ u
FLEX

Wery fikacj a projektu

Weryfikacja projektu odbywa się na różnych etapach
przetwarzania projektu.
– symulacja funkcjonalna – zweryfikowanie poprawności logicznej
projektu, przeprowadzana przed etapem podziału (partitioning) i
rozmieszczenia (fitting)
– symulacja czasowa – po etapie podziału i rozmieszczenia system
uzupełnia informacje o projekcie o dane na temat zależności
czasowych, co umożliwia dokładne przeanalizowanie projektu pod
względem niepożądanych efektów związanych z opóźnieniami
wprowadzanymi przez rzeczywiste struktury cyfrowe,
– weryfikacja w systemie umożliwia przetestowanie układu w
warunkach w jakich będzie on rzeczywiście pracował.
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Programowanie układu
Koncepcja sys temu
cyfroweg o

Opis projektu:

Symu lacja funk cjonalna

- schemat
- opis HDL

- weryfik acja pop rawnoś ci
- ewentualne os zacowanie
paramertów czasowych

Impleme ntacja:
-

transformacja opisu
synteza logiczna
partitioning/fitting
ruting
plik programujący

Symu lacja czas owa

- parametry czas owe po
etapie rozlokaowania logiki
w układzie

Wery fikacj a w s ystem ie
- analiza współpracy z innymi
elementami sprzetowy mi I
oprogramowaniem

Progr amowanie układ u
FLEX

Wery fikacj a projektu

– Po stworzeniu pliku programującego układ jest
konfigurowany i natychmiast gotowy do pracy.
– Większość technologii programowalnych wymaga odpowiedniego
urządzenia programującego.
– Układy programowane w systemie nie muszą wykorzystywać
fizycznego urządzenia programującego a wymagają jedynie pewnych
inteligentnych mechanizmów umożliwiający załadowanie konfiguracji
do układu bez konieczności wyjmowania go z systemu, a nawet bez
konieczności wyłączania systemu.
– Tego typu konfiguracja możliwa jest przy wykorzystaniu
mikroprocesora, mikrokontrolera, czy złącza JTAG.
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Technika produktów wirtualnych
Układy reprogramowalne oraz
języki opisu sprzętu stały się
postawą koncepcji produktu
wirtualnego - systemu, funkcji lub
układu, który nie istnieje w
rzeczywistości materialnej, ale
potencjalnie może być
zrealizowany w każdej chwili.
IPCore’a poproszę

Rynek własności intelektualnej
IP (Intellectual Property) zawartej
w układach zaprojektowanych i
oferowanych do sprzedaży w
postaci kodów źródłowych języków
HDL.
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Xilinx - Intellectual Property
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„Szanowni Panowie,
zwracam sie do Was w imieniu Wydawnictwa BTC (KAMAMI.pl)
z propozycja współpracy, która z jednej strony pozwoli wykorzystać potencjał studentów
zajmujących sie układami FPGA, z drugiej strony - ułatwi lub wręcz umożliwi im realizacje
kompleksowych projektów z wykorzystaniem nowoczesnych podzespołów.”
Propozycja:
- studentom udostępnimy bezpłatnie uzgodnione elementy i/lub podzespoły potrzebne do realizacji projektów
oraz również bezpłatnie wykonamy płytki drukowane wg przygotowanych projektów lub (tu warunkiem
jest przygotowanie kompletnego schematu elektrycznego w Protel’u lub Altium Designerze) projektu PCB
wykonanego przez naszego projektanta.
-w zamian za wsparcie oczekujemy przygotowania krótkiego artykułu lub kilku artykułów (po uzgodnieniu)
prezentującego wybrane zagadnienia (uzgodnione z Inami praktyczne fragmenty) realizowanego projektu,
który to artykuł Bedzie opublikowany na stronie internetowej, oczywiście pod nazwiskiem autora opracowania.
Autorzy opracowań zakwalifikowanych do publikacji dodatkowo otrzymają wybrana przez nich książkę
Wydawnictwa BTC (www.btc.pl) oraz zaświadczenie/opinie potwierdzająca współprace. Osobom, które
podejmą z nami dłuższa współprace (przygotują powyżej 5 artykułów, które zostaną opublikowane) możemy
zaliczyć praktyki i/lub poświadczymy odbycie stażu zawodowego.
Jeżeli w wyniku współpracy powstanie duży, kompletny projekt lub realizowane tematy będą usprawiedliwiały
„duża” publikacje, przygotowane artykuły będziemy kierować do miesięcznika Elektronika Praktyczna.
Być może w Panów zasięgu są także studenci zajmujący sie tematami związanymi z elektronika, innymi niz.
FPGA - chętnie podejmiemy współprace także z nimi.
Mariusz Rawski
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