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- مياين مقاله روشي ارائه . در فرايند سنتز سطح باال تأثير قابل توجهي بر ميزان مصرف توان مدارهاي ديجيتال دارد انتساب منابع و رجيسترها -دهيچك

شود انجام ميCDFGاي گراف ه، بر مبناي استفاده مؤثر از عمر مفيد سيگنالها در سيكلآن انتساب منابع همزمان با انتساب رجيسترها در  كهنمايد

 به طور متوسط تا 0.18um نتايج تجربي سنتز  با تكنولوژي .دگردو پيچيدگي كنترلر ميآنها  سوئيچينگ همچنين رجيسترها و تعدادكه موجب كاهش

 به صورت الگوريتميك اين روش.  درصد به كاهش توان منجر شده است3/25 به طور متوسط تا حدود 0.13um درصد و در تكنولوژي 6/21حدود 

.  را داردCDFGقابليت استفاده در فرايندهاي سنتز سطح باال و مبتني بر گراف 

مصرف توان،سنتز سطح باال،انتساب منابع و رجيسترها- كليد واژه

مقدمه- 1

هاي اخير، كاهش مصرف توان از طريق انتساب در سال

گرفته ي قرار منابع و رجيسترها مورد توجه تحقيقاتي زياد

برخي از اين كارها در جهت مديريت توان ]. 1-8[است

(power management)اند به اين معني كه  انجام گرفته

هاي دهند كه وروديانتساب رجيسترها را طوري انجام مي

هر يك از واحدهاي عملياتي در زمانهايي كه نياز به انجام 

خواسته به اين ترتيب از اتالف نا. عملي نيست، تغيير نكنند

 تا 40اين روشها به ]. 3- 5[و ] 8[شود توان جلوگيري مي

از طرفي اين روشها . شوند درصد كاهش توان منجر مي50

گردند در برخي از مواقع موجب افزايش تعداد رجيسترها مي

. دهندو از اين طريق مساحت طرح سنتز شده را افزايش مي

-رصد مي د8 تا 6افزايش مساحت در اين روشها در حدود 

برخي ديگر از كارها نيز در زمينه پيدا كردن راه حل . باشد

-هاي خاصي ميبهينه مسئله انتساب از طريق الگوريتم

مسئله تخصيص در مسير داده ] 6[در ].1- 2 [- ]6-7[باشند

(data path) به صورت يك مسئله ILP(integer linear 

programming)ي بندي شده است كه در آن واحدها فرمول

اند و پلكسرها در نظر گرفته شدهعملياتي، رجيسترها و مالتي

، حداقل كردن ميزان (objective function)تابع هدف 

ميزان ] 1[در . باشدسوئيچينگ كلي در مسير داده مي

اي از رجيسترها توسط يك روش سوئيچينگ مجموعه

آماري به دست آمده است و با استفاده از اين مقادير، مسئله 

minimum-cost cliqueتساب رجيسترها به شكل پوشش ان

يك گراف سازگاري مناسب، فرمولبندي و سپس توسط 

در اين .  حل شده استmaximum-cost flowالگوريتم 

روش براي هر منبع فقط يك نوع معماري در نظر گرفته 

شده است كه اين مطلب فضاي جستجو براي يافتن بهترين 

. كند مصرف توان را محدود ميحالت انتساب از نقطه نظر

كه در آن ] 7[اين محدوديت توسط روش ارائه شده در 

يافته مطرح شده مسئله انتساب رجيسترها به شكل تعميم

يعني براي هر منبع بيش از يك . است بر طرف گرديده است

 سپس به  عنوان يك  ومعماري در نظر گرفته شده است

اهميت ] 2[در .است به شكل بهينه حل گرديده ILPمسئله 

. محاسبه حدود باال و پايين مصرف توان در نظر گرفته شد

مسئله انتساب منابع و رجيسترها براي كاهش مصرف توان، 

-در دو حالت با و بدون اعمال قيد روي تعداد منابع، فرمول

بر اساس مصرف توان محاسبه شده براي . بندي شده است

سنتز سطح باال جهت كاهش مصرف توان از طريق مديريت در انتساب منابع و 

رجيسترها
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گيري راي اندازهواحدهاي عملياتي، روشهاي كارامدي ب

از اين حدود . حدود باال و پايين مصرف توان ارائه شده است

در . توان براي جستجو در فضاي طراحي استفاده كردمي

 رجيستري CDFGروشهاي فوق براي همه متغيرهاي گراف 

توان با توجه شود و در آنها مواردي كه ميدر نظر گرفته مي

 از آنها در رجيستر به طول عمر متغيرها، از ذخيره برخي

همانطور كه در اين . جلوگيري كرد در نظر گرفته نشده است

توان كاهش مقاله بحث شده است، با بررسي اين نكته مي

.قابل توجهي در ميزان مصرف توان ايجاد كرد

آن انتساب منابع اين مقاله روشي ارائه مينمايد كه در 

اده مؤثر از عمر همزمان با انتساب رجيسترها، بر مبناي استف

شود  انجام ميCDFGهاي گراف مفيد سيگنالها در سيكل

-Leftنسبت به الگوريتم كه موجب كاهش تعداد رجيسترها 

Edge] 9 [ و همچنين سوئيچينگ آنها و پيچيدگي كنترلر

.ميگردد

انتساب منابع و رجيسترهاالگوريتم پيشنهادي -2

پيشنهادي براي انتساب در اين بخش ابتدا به ارائه الگوريتم

 مشكلي كه  پس از آنوشود پرداخته ميمنابع و رجيسترها 

. گردده همراه راه حل آن بيان ميدر مورد آن وجود دارد ب

در انتها . شودسپس روش فوق در قالب يك مثال بيان مي

. گيردمزاياي استفاده از اين روش مورد بررسي قرار مي

 قبالً زمانبندي شده CDFGشود كه گراف ابتدا فرض مي

ش مورد بحث تأثيري كه رودليل اين مطلب اين است . است

روي زمان اجراي برنامه ندارد و فقط روي انتساب منابع و 

همچنين در ادامه فرض شده است . كندرجيسترها كار مي

كه هر يك از منابع مورد استفاده، خروجي خود را پس از 

 برقرار نبودن اين شرط در صورت. كننديك سيكل توليد مي

در اين روش، . شودتنها تغييرات جزيي در الگوريتم ايجاد مي

انتساب رجيسترها و منابع بطور همزمان و با اجراي مراحل 

. شودزير انجام مي

Left-Edgeابتدا انتساب رجيسترها توسط الگوريتم ) 1

نتيجه اين مرحله در جدولي به نام جدول . شودانجام مي

 قرار RBT(Register Binding Table) رجيسترها يا انتساب

. گيردمي

-  دو دسته از متغيرها حذف ميRBTدر اين مرحله در ) 2

دسته اول متغيرهايي هستند كه طول عمرشان به . شوند

اين متغيرها در همان سيكلي كه . باشداندازه يك سيكل مي

ر گيرند و حتي اگشوند، مورد استفاده قرار ميتوليد مي

اند در همين سيكل هم مورد منابعي كه آنها را توليد كرده

استفاده قرار گيرند، خروجي جديد خود را در سيكل بعد 

كنند و خروجي قبلي آنها در اين سيكل تغيير توليد مي

بنابراين عملياتي كه در اين سيكل به مقدار اين . كندنمي

 منابعي كه توانند مستقيماً از خروجيمتغيرها نياز دارند مي

اند استفاده كنند و نيازي به ذخيره آنها در آنها را توليد كرده

هاي برنامه دسته دوم گروهي از ورودي. رجيستر نيست

از . باشدهستند كه طول عمرشان به اندازه يك سيكل مي

ها در همان يك سيكل مورد آنجايي كه اين گروه از ورودي

ه جاي قرار گرفتن در توانند بگيرند، مياستفاده قرار مي

در نتيجه پس از . رجيستر مستقيماً مورد استفاده قرار گيرند

 كمتر RBTانجام اين مرحله، تعداد متغيرهاي موجود در 

. شوندمي

در اين مرحله عملياتي كه به صورت يك شبه كد در ) 3

در اين شبه كد . شود نشان داده شده است انجام مي1شكل 

معرفي 1شده است كه در جدول از نمادهايي استفاده 

. شدند

1معرفي نمادهاي استفاده شده در الگوريتم شكل : 1جدول 

L هاي اجراي برنامهتعداد سيكل

Ct  امtسيكل 

{ },..., 21 kkK t =
 ام انجام tاي از انواع عملياتي كه در سيكل مجموعه

...)   مثالً ضرب، جمع و (شوند مي

vi نام يك متغير نوعي    

Vt(ki)

شوند و  توليد ميtمجموعه از متغيرها كه در سيكل 

 است             kiعمليات توليد كننده آن از نوع 

)هاها و خروجيبه غير از ورودي(

Cstart(vi)
شود                در آن توليد ميviسيكلي كه متغير 

Cend(vi)

رسد  در آن به اتمام ميviسيكلي كه طول عمر متغير 

FU(vi)
كند                   را توليد ميviمنبعي كه متغير 

( )iC kOP
j

-  انجام ميCj كه در سيكل kiمجموعه عمليات از نوع 

شوند                

( )iC kOPNO
j

.
-  انجام ميCj كه در سيكل kiتعداد عمليات از نوع 

شوند                        

( )iC kFUfree
j

.
.  آزاد هستندCj كه در سيكل kiمجموعه منابع از نوع 

 منبعي است كه براي انجام Cjمنبع آزاد در سيكل (

) عملياتي در اين سيكل در نظر گرفته نشده است

( )iC kFUfreeNO
j

..  آزاد هستند         Cj كه در سيكل kiتعداد منابع از نوع 
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ه شده، با شروع از سيكل آخر و تا ئبر اساس الگوريتم ارا

رسيدن به سيكل اول، در هر سيكل از بين متغيرهاي توليد 

شده در آن سيكل كه عمليات توليد كننده آنها از يك نوع 

ترين طول عمر را دارد انتخاب  كه طوالنيهستند، متغيري

براي انجام عملي كه توليد كننده اين متغير است، . شودمي

يكي از واحدهاي عملياتي آزاد در اين سيكل در نظر گرفته 

ها  در همه سيكل موجود، همه منابعي كاردر ابتدا (شودمي

 سپس در فاصله بين آن سيكل تا سيكل آخر ).آزاد هستند

 نوع آنجوي سيكلي كه در آن تعداد عمليات از به جست

شود برابر با تعداد منابع آزاد از همان نوع است پرداخته مي

)Cm .( اين همان سيكلي است كه بايد منبع در نظر گرفته

شده براي توليد اين متغير نيز در آن مورد استفاده قرار 

اين سيكل چنين سيكلي وجود نداشته باشد و يا اگر . گيرد

عد از سيكلي باشد كه طول عمر متغير فوق در آن به اتمام ب

توان در بازه طول عمر اين متغير از آن منبع رسد، ميمي

در اين حالت آن . استفاده نكرد تا خروجي آن تغيير نكند

بنابراين . شودمنبع از ليست منابع آزاد در اين بازه حذف مي

 حذف RBTبراي متغير فوق نيازي به رجيستر نيست و از 

به اين ترتيب رجيستري كه اين متغير را در خود . شودمي

در غير اينصورت منبع فوق بايد . شودداشت آزاد مينگه مي

در اين حالت از آن .  مورد استفاده قرار گيردCmدر سيكل 

شود و  استفاده نميCm-1منبع تا حد ممكن يعني تا سيكل 

در اين مورد . دمان بدون تغيير ميCmخروجي آن تا سيكل 

. شودآن منبع از ليست منابع آزاد در اين فاصله حذف مي

 در رجيستر Cmتوان متغير فوق را از سيكل بنابراين مي

به اين ترتيب زمان آزاد بودن اين رجيستر . مربوطه قرار داد

. يابدافزايش مي

 مدت زمان آزاد بودن RBTپس از انجام مراحل قبل، در ) 4

در اين مرحله با شروع از سيكل . يابديش ميرجيسترها افزا

اول، در هر سيكل اگر در باالي جدول رجيستر آزاد وجود 

داشته باشد، متغيرهاي توليد شده در آن سيكل كه در 

رجيسترهاي پايين جدول قرار دارند به رجيسترهاي آزاد 

شود كه برخي اينكار موجب مي. يابندباالي جدول انتقال مي

ي پايين جدول حذف شوند و بنابراين تعداد از رجيسترها

مانده در هر نابع آزاد باقيم،در پايان. رجيسترها كاهش يابد

 را 2 متغيرهاي حذف شده در مرحله  عملياتي كه بهسيكل

.شوند نسبت داده ميكنند،توليد مي

 مشكل استفاده از اين روش و راه حل آن- 2-1

ين روش تا حد ممكن همانطور كه در بخش قبل گفتيم، در ا

شود و به جاي آن از از رجيسترها استفاده كمتري مي

براي تحقق اين امر بايد در . گرددخروجي منابع استفاده مي

از طرفي در . طول يك بازه خاص خروجي منبع تغيير نكند

هاي مورد اين روش هر منبع براي توليد يك متغير، ورودي

-  خروجي منابع ديگر مينياز را از بعضي از رجيسترها يا از

در اين شرايط اگر در طول اين بازه آن رجيسترها . گيرد

متغيرهاي ديگري را در خود ذخيره كند يا آن منابع، 

هاي منبع مورد نظر عملياتي ديگري انجام دهند، ورودي

اين امر موجب تغيير خروجي منبع و . كنندتغيير مي

براي . شودظر ميبنابراين از بين رفتن مقدار متغير مورد ن

در جهت ] 8[جلوگيري از اين مطلب از روشي كه در 

بر اساس آن . شودمديريت توان ارائه شده است استفاده مي

در . شودهايي قرار داده ميهاي منابع لچروش در ورودي

هاي زماني خاصي كه اين منابع نبايد عملي انجام دهند، بازه

هاي  از اين طريق وروديها غير فعال شود وساز لچپايه فعال

شود كه خروجي اين امر موجب مي. كندمنابع تغيير نمي

. هاي فوق ثابت بمانندمنابع در بازه

/* An algorithm for resource and register binding. The input to this 
algorithm is the RBT   
  of a scheduled CDFG that register binding has been done for it using left 
edge 
  alrorithm (without variables that have one cycle life time). The output of 
this algorithm
  is the RBT of that CDFG with reduced number of registers.  
*/
for (Ct = CL ; Ct >= C1 ; Ct -- ) {
        while ( Kt is not empty ) {
                ki = one member from Kt ;
                while ( Vt(ki) is not empty ) {
                           vm = a variable from Vt(ki) with maximum life time ;

FU(vm) = one of ( )iC kFUfree
t

. ;

                           for ( Cm=Ct ; Cm <= CL ; Cm ++ ) {
                                 if ( ( )iC kOPNO

m
.  == ( )iC kFUfreeNO

m
..  ) {

                                        exit ;
                                    }

                  }
                             if ( Cm >= Cend(vm) ) {
                                 delete vm from RBT ;
                               for ( Cj = Ct ; Cj <= Cend(vm) - 1 ; Cj ++ ) {

delete FU(vm) from ( )iC kFUfree
j

.  ;

                                  }
                             }
                             else {
                                  Cstart(vm) = Cm ;
                                for ( Cj = Ct ; Cj <= Cm - 1 ; Cj ++ ) {

delete FU(vm) from ( )iC kFUfree
j

.  ;

                                  }
                              }
                              delete vm from Vt(ki) ;
                }
                delete ki from Kt ;
        }
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يك مثال براي كاربرد روش ارائه شده- 2-2

مربوط به قسمتي زمانبندي شده CDFGالف گراف .2شكل 

ب را نمايش .2 نشان داده شده در شكل VHDLاز يك كد 

ها  وروديyinport و xinport ، uinportين كد در ا. دهدمي

الف، .2در شكل .هاي برنامه هستند خروجيo2 و o1و 

هايي كه زير هر گره وجود دارد به صورت دستي شماره

. تر باشداضافه شدند تا تشخيص عمليات از يكديگر راحت

براي سادگي شكل نام متغيرهاي مياني برنامه روي همچنين

.اندشته شدهيالهاي گراف نو

ب.2مربوط به كد شكل زمانبندي شده CDFGگراف : الف.2شكل 

VHDLقسمتي از يك كد : ب.2شكل 

 resource)زمانبندي با قيد منابعالف، .2براي شكل 

constrained scheduling)]10[ همچنين . استگرفته انجام

شده است  فرض (resource allocation)تخصيص منابعدر 

، m1 ،m2(كننده  عدد ضرب3ابع موجود عبارتند از  منكه

m3( ،1كننده عدد جمع)a1 ( كننده  عدد تفريق2و)s1 و 

s2 (زمان اجراي هر يك از اين منابع به اندازه يك سيكل و 

 ابتدا انتساب 2طبق روش ارائه شده در بخش . استكالك 

نتيجه .شودانجام ميLeft-Edge الگوريتم رجيسترها توسط

.نشان داده شده است(RBT)2نجام اين مرحله در جدول ا

در اين جدول، نام رجيسترها در ستون سمت چپ و نام 

دهنده طول عمر آنهاست هايي كه نشانمتغيرها روي پيكان

.نوشته شده است

توسط الگوريتم (الف .2انتساب رجيسترها روي گراف شكل : 2جدول 

Left-Edge(

→?@AB 

 CADEF↓

1 2 3 4 5

Reg1 xinport t4 t6 o2

Reg2 yinport o1

Reg3 uinport

Reg4 t1

Reg5 t2 t5

Reg6 t3

 به دليل اينكه طول t6 و t2 ،t3 ،t4 ،t5سپس متغيرهاي 

. شوندعمرشان به اندازه يك سيكل است از جدول حذف مي

با شروع از سيكل 1ق با الگوريتم شكل برحله مطامدر اين 

-آخر، متغيرهاي توليد شده در آن سيكل در نظر گرفته مي

 از جدول t6 و t2 ،t3 ،t4 ،t5بعد از حذف متغيرهاي . شوند

 تنها سيكلي است كه در آن متغيري در اين 2 سيكل ،2

 كه از نوع 1اين متغير توسط عمل . شودجدول توليد مي

براي انجام اين عمل يكي از . شودميتوليد اشدبضرب مي

گرفته  در نظر m1هاي آزاد در اين سيكل، مثالً كنندهضرب

 سيكلي كه در آن 4 تا سيكل 2سپس از سيكل .شودمي

هاي آزاد كنندهتعداد عمليات ضرب برابر با تعداد ضرب

تعداد در ابتداي كار با توجه به اينكه. كنيمباشند را پيدا مي

-ها برابر با تعداد ضربهاي آزاد در همه سيكلكنندهضرب

در هيچكدام از و است ) كننده ضرب3(هاي موجود كننده

چنين شود، سه عمل ضرب انجام نمي4 تا 2هاي سيكل

توان از مجموعه را مي m1بنابراين منبع . سيكلي وجود ندارد

يك ، يعني3 تا 2هاي فاصله سيكلهاي آزاد در كنندهضرب

بايد توجه شود . حذف كرد t1سيكل قبل از اتمام طول عمر 

هاي آزاد در سيكل كنندهدر مجموعه ضربتواند  ميm1كه 

 در اين m1صورت انجام عملي توسط زيرا در  قرار گيرد 4

 و خروجي كند تغيير مي5خروجي آن در سيكل ،سيكل

واند تماند و مي بدون تغيير مي4 تا سيكل t1قبلي آن يعني 

t1 := uinport * 3;

t2 := xinport * 3;

t3 := yinport * 3;

t4 := t1 * t2; 

t5 := xinport + t3; 

t6 := t4 - yinport;

o1 <= uinport - t5;

o2 <= t6 - t1; 
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. شود حذف ميRBT از t2بنابراين. مورد استفاده قرار گيرد

 xinport ،yinport ،uinport ،o1 تنها RBTبه اين ترتيب در 

در اين شرايط چون در رجيسترهاي . مانند باقي ميo2و 

Reg4 تا Reg6 متغير وجود ندارد، از RBTشوند حذف مي .

. دهدان مي را نشRBT تغييرات به وجود آمده در 3جدول 

3 به 6شود تعداد رجيسترها از همانطور كه مشاهده مي

. كاهش يافته است

نتيجه عمل انتساب رجيسترها پس از اعمال روش كاهش : 3جدول 

الف.1رجيستر در گراف شكل 

→?@AB 

 CADEF↓

1 2 3 4 5

Reg1 xinport o2

Reg2 yinport o1

Reg3 uinport

 مزاياي استفاده از اين روش- 2-3

. باشد سه مزيت قابل توجه زير مياين روش داراي

 گفته 2 همانطور كه در بخش :كاهش تعداد رجيسترها) 1

شد، اين روش با كم كردن موارد ذخيره متغيرها در 

رجيسترها موجب كاهش تعداد رجيسترها نسبت به 

كاهش تعداد رجيسترها . شود ميLeft-Edgeالگوريتم 

مستقيماً به كاهش تعداد ترانزيستورها و بنابراين كاهش 

توان دروني و توان ناشي از جريانهاي نشتي و همچنين 

كاهش توان سوئيچينگ كه در رجيسترهاي حذف شده 

 كاهش تعداد ،از طرف ديگر. گرددشد منجر ميمصرف مي

تواند و ميشود رجيسترها موجب كاهش مساحت مدار مي

را ) 1-2بخش (ها افزايش مساحت ناشي از اضافه كردن لچ

. جبران كند و يا حتي درنهايت مساحت مدار را كاهش دهد

 ذخيره كردن چند :كاهش سوئيچينگ در رجيسترها) 2

متغير در طي چند سيكل در يك رجيستر موجب ايجاد 

از آنجايي كه در اين . شودسوئيچينگ در آن رجيستر مي

شود تا حد ممكن از ذخيره متغيرها در ش سعي ميرو

رجيسترها جلوگيري به عمل آيد، هر رجيستر متغيرهاي 

-  در خود نگه ميLeft-Edgeكمتري را نسبت به الگوريتم 

اين . شوددارد و بنابراين ميزان سوئيچينگ در آنها كمتر مي

امر موجب كاهش توان سوئيچينگ در رجيسترهاي موجود 

.گردددر مدار مي

-در اين روش سعي ميچون . :كاهش پيچيدگي كنترلر) 3

شود تا حد ممكن متغيرها كمتر در رجيسترها قرار گيرند، 

هايي كه در آنها متغيري در رجيستري قرار تعداد سيكل

گيرد كاهش يافته و از اين طريق تعداد اتصاالت در مي

بخش كنترلر مدار كمتر شده و پيچيدگي كنترلر كاهش 

كاهش تعداد اتصالت در بخش كنترلر سبب كاهش . يابدمي

گردد كه اين امر هاي كنترلي ميخازن بار در سيگنال

- ها ميموجب كاهش تأخير در صعود و نزول اين سيگنال

از آنجاييكه توان دروني مستقيماً با زمان صعود و نزول . شود

 كاهش پيچدگي كنترلر به كاهش ،سيگنالها مرتبط است

. انجامدني مدار ميتوان درو

نتايج تجربي . 3

 روي چند نمونه كد و در بهترين 2روش ارائه شده در بخش 

. سازي شدو بدترين حالت از نظر كاهش مصرف توان پياده

آيد كه در مرحله تخصيص بدترين حالت زماني به وجود مي

منابع، براي هر يك از انواع عمليات فقط يك منبع در نظر 

كننده و كننده، يك ضربمثالً يك جمع(د گرفته شده باش

در اين حالت تعداد منابع آزاد در هر سيكل به حداقل ...). 

در هر سيكل يك منبع از هرنوع وجود (رسد ممكن مي

 زمان آزاد بودن 1در نتيجه بر اساس شبه كد شكل ). دارد

از سوي ديگر . رسدهر رجيستر به كمترين مقدار خود مي

آيد كه در مرحله تخصيص ني به وجود ميبهترين حالت زما

در اين حالت . منابع از حداكثر تعداد منابع استفاده شود

در . رسدتعداد منابع آزاد در هر سيكل به حداكثر ممكن مي

 زمان آزاد بودن هر 1نتيجه بر اساس شبه كد شكل 

به طور كلي در . رسدرجيستر به بيشترين مقدار خود مي

ثر تعداد منابع مورد نياز از هرنوع  حداك،CDFGيك گراف 

برابر است با حداكثر تعداد عمليات از همان نوع كه همزمان 

اين تعداد به نتيجه عمل . شونددر يك سيكل انجام مي

 زمانبندي با هدف ،در اين مقاله. زمانبندي بستگي دارد

براي اينكار . حداقل كردن زمان اجراي برنامه انجام شد

مورد ] ASAP(As Soon As Possible)] 10الگوريتم 

،سپس با توجه به نتيجه زمانبندي. استفاده قرار گرفت

. حداكثر تعداد منابع از هر نوع به دست آمد
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fir و diffeq،ellipfروش فوق روي سه نمونه كد به نامهاي 

اين كدها . سازي شددر بهترين و بدترين حالت پياده] ١١[

 يك فيلتر ،معادله تفاضليبه ترتيب مربوط به توصيف يك 

كدهاي . هستندبيضوي و يك فيلتر با پاسخ ضربه متناهي 

هاي دوم و سوم يك رفتار تبادل داده بدون وجود شاخه

هاي  در حالي كه كد اول داراي شاخه،كنترلي را دارند

 يك ،هاي اين كدهابه هر يك از ورودي. باشدكنترلي نيز مي

نرمال و با چگالي گذر  عدد متوالي با توزيع 500بار 

(transition density) نامشخص و بار ديگر با چگالي گذر  

 چگالي گذر به ،در يك توالي اعداد دودويي.  اعمال شد5/0

 به  ،نسبت تعداد تغييرات سطح از صفر به يك و بر عكس

7 تا 4جداول ]. 12[شود كل تعداد اعداد آن توالي گفته مي

- تكنولوژيدر كدهاي فوق كه نتايج مربوط به مصرف توان

اند را براي چگالي  به دست آمدهum 0.13 و um 0.18هاي 

9 و 8جداول . دهند نشان مي5/0گذرهاي نامشخص و 

در همه . دندهنتايج مساحت را براي اين كدها نشان مي

] 13- 15[افزاري هاي نرم توسط بستهCDFGموارد، گراف 

. اندبدست آمده

  مربوط به مصرف توان و با 0.18umربي سنتز بر اساس تكنولوژي نتايج تج: 4جدول 

چگالي گذر نامشخص

(mw)مصرف توان در بهترين حالت (mw)مصرف توان در بدترين حالت 

نام كد

بدون 

استفاده 

از روش 

ارائه شده

با 

استفاده 

از روش 

ارائه شده

درصد 

كاهش 

توان

بدون 

استفاده 

از روش 

ارائه شده

با 

ه استفاد

از روش 

ارائه شده

درصد 

كاهش 

توان

diffeq274/1149/181/9771/1485/115/16

ellipf312/1255/134/4433/1149/182/19

fir577/1418/121/10608/1259/170/21

متوسط درصد كاهش 

توان 
12/8

متوسط درصد كاهش 

توان 
22/19

  مربوط به مصرف توان و با 0.13umكنولوژي نتايج تجربي سنتز بر اساس ت: 5جدول 

چگالي گذر نامشخص
(mw)مصرف توان در بهترين حالت (mw)مصرف توان در بدترين حالت 

نام كد

بدون 

استفاده 

از روش 

ارائه شده

با 

استفاده 

از روش 

ارائه شده

درصد 

كاهش 

توان

بدون 

استفاده 

از روش 

ارائه شده

با 

استفاده 

از روش 

ارائه شده

درصد 

كاهش 

توان

diffeq329/0285/037/13429/0342/028/20

ellipf428/0391/064/8425/0333/065/21

fir371/0329/032/11412/0293/088/28

متوسط درصد كاهش 

توان 
11/11

متوسط درصد كاهش 

توان
60/23

وط به مصرف توان و با   مرب0.18umنتايج تجربي سنتز بر اساس تكنولوژي : 6جدول 

5/0چگالي گذر 

(mw)مصرف توان در بهترين حالت (mw)مصرف توان در بدترين حالت 

نام كد
بدون 

استفاده 

از روش 

ارائه شده

با استفاده 

از روش 

ارائه شده

درصد 

كاهش 

توان

بدون 

استفاده 

از روش 

ارائه شده

با استفاده 

از روش 

ارائه شده

درصد 

كاهش 

توان

diffeq202/1059/190/11605/1241/168/22

Ellipf390/1331/124/4554/1224/124/21

Fir594/1436/191/9648/1300/112/21

متوسط درصد كاهش 

توان
68/8

متوسط درصد كاهش 

توان
68/21

  مربوط به مصرف توان و با چگالي0.13umنتايج تجربي سنتز بر اساس تكنولوژي : 7جدول

5/0گذر 
(mw)مصرف توان در بهترين حالت (mw)مصرف توان در بدترين حالت 

نام كد
بدون 

استفاده 

از روش 

ارائه شده

با 

استفاده 

از روش 

ارائه شده

درصد 

كاهش 

توان

بدون 

استفاده 

از روش 

ارائه شده

با 

استفاده 

از روش 

ارائه شده

درصد 

كاهش 

توان

Diffeq310/0268/055/13393/0295/094/24

Ellipf452/0414/041/8457/0353/076/22

fir374/0333/096/10420/0301/033/28

متوسط درصد كاهش 

توان
97/10

متوسط درصد كاهش 

توان
34/25

  مربوط به مساحت0.18umنتايج تجربي سنتز بر اساس تكنولوژي : 8جدول 

um) در بدترين حالت مساحت
2
um) در بهترين حالت احتمس(

2
)

نام 

كد

بدون 

استفاده از 

روش ارائه 

شده

با استفاده از 

روش ارائه 

شده

درصد 

كاهش 

مساحت

بدون 

استفاده از 

روش ارائه 

شده

با استفاده از 

روش ارائه 

شده

درصد 

كاهش 

مساحت

diffeq34/8603784/8947600/4-25/16923702/17335243/2-

ellipf31/12506928/12236816/277/17235012/16962358/1

fir18/7763812/7398970/422/34756209/32860545/5

53/1متوسط درصد كاهش مساحت95/0متوسط درصد كاهش مساحت

  مربوط به مساحت0.13umنتايج تجربي سنتز بر اساس تكنولوژي : 9جدول 

um) در بدترين حالت مساحت
2
um)ترين حالت  در بهمساحت(

2
)

نام 

كد

بدون 

استفاده از 

روش ارائه 

شده

با استفاده از 

روش ارائه 

شده

درصد 

كاهش 

مساحت

بدون استفاده 

از روش ارائه 

شده

با استفاده از 

روش ارائه 

شده

درصد 

كاهش 

مساحت

diffeq00/4296677/4410665/2-32/8377558/8531080/1-

ellipf66/6212617/6013920/337/8667032/8317104/4

fir25/3881489/3670543/580/17120555/16134476/5

67/2متوسط درصد كاهش مساحت99/1متوسط درصد كاهش مساحت

گيري  نتيجه- 4

بر مبناي استفاده در اين مقاله انتساب منابع و رجيسترها 

CDFGهاي گراف مؤثر از عمر مفيد سيگنالها در سيكل

 اينكار موجب كاهش تعداد رجيسترها، كاهش .انجام شد

شده و از اين سوئيچينگ در آنها و كاهش پيچيدگي كنترلر 

 روش ارائه شده در اين .دهدطريق مصرف توان را كاهش مي

 فيلتر ، روي سه نمونه كد شامل معادله تفاضلي،مقاله
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 در بهترين و بدترين حالت از نظر ميزان firو فيلتر بيضوي

همچنين در هر حالت . سازي شدرف توان پيادهكاهش مص

هاي با چگالي گذر نامشخص و بار ديگر با يك بار از ورودي

نتايج به دست آمده با استفاده .  استفاده شد5/0چگالي گذر 

 در بدترين حالت به طور متوسط um 0.13از تكنولوژي 

هاي با  درصد كاهش توان با استفاده از ورودي11/11

 درصد كاهش توان با 97/10نامشخص و چگالي گذر 

. دهند را نشان مي5/0هاي با چگالي گذر استفاده از ورودي

 درصد 60/23همچنين در بهترين حالت به طور متوسط 

هاي با چگالي گذر كاهش توان با استفاده از ورودي

-  درصد كاهش توان با استفاده از ورودي34/25نامشخص و

اين اعداد در . ه شده است مشاهد5/0هاي با چگالي گذر 

،12/8،68/8 به ترتيب عبارتند از um 0.18تكنولوژي 

 در تكنولوژي ،همچنين روش ارائه شده. 68/21 و 22/19

0.13 um درصد 67/2 و 99/1 به طور متوسط موجب 

كاهش مساحت به ترتيب در بدترين و بهترين حالت و در 

ش  درصد كاه53/1 و 95/0 موجب um 0.18تكنولوژي 

. مساحت به ترتيب در بدترين و بهترين حالت شده است
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