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Περίληψη 
  
 Η συνεχής συρρίκνωση των διαστάσεων στην κατασκευαστική διαδικασία των 
κυκλωµάτων έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της κατασκευαστικής µεταβλητότητας.  Αυτό 
συνεπάγεται σηµαντική απώλεια ταχύτητας, επειδή τα εργαλεία αυτόµατης σύνθεσης υλικού 
χρονίζουν το κύκλωµα µε βάση τη στατική χρονική ανάλυση σε συχνότητα πολύ χαµηλότερη σε 
σχέση µε αυτή που θα µπορούσε να λειτουργήσει στην πραγµατικότητα λόγω ενός συνόλου 
συσσωρευµένων απλοποιήσεων και θεωρήσεων χειρότερης περίπτωσης. Μία λύση σε αυτό το 
πρόβληµα είναι η χρήση µονότονων κυκλωµάτων µε αναγνώριση ολοκλήρωσης τα οποία 
δουλεύουν στις πραγµατικές καθυστερήσεις και έχουν τη δυνατότητα να προσαρµόζονται στην 
µεταβλητότητα. Σε αυτή την εργασία υπολογίζεται η διαφορά της στατικής χρονικής ανάλυσης 
σε σχέση µε την πραγµατική καθυστέρηση λειτουργίας ενός κυκλώµατος υλοποιηµένου σε 
FPGA, το κόστος µετατροπής ενός κυκλώµατος σε µονότονο µε αναγνώριση ολοκλήρωσης και η 
µεταβλητότητα µεταξύ διαφορετικών συσκευών. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα η 
µετατροπή ενός κυκλώµατος σε µονότονο προκαλεί αύξηση του εµβαδού 670% κατά µέσο όρο 
και αύξηση της καθυστέρησης στην χειρότερη περίπτωση κατά µέσο όρο 39%. Όµως το κέρδος 
από τη λειτουργία του κυκλώµατος στις πραγµατικές καθυστερήσεις είναι µείωση της 
καθυστέρησης 46% κατά µέσο όρο. Όσον αφορά τη µεταβλητότητα µεταξύ διαφορετικών 
συσκευών τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι δεν υπάρχει σηµαντική απόκλιση στις καθυστερήσεις.  
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή  
 
 Στο παρόν κεφάλαιο εισάγεται η έννοια των ασύγχρονων κυκλωµάτων τα οποία είναι 
κυκλώµατα που δεν χρησιµοποιούν εξωτερικό χρονισµό. Επίσης αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα 
και τα µειονεκτήµατα τους σε σχέση µε τα αντίστοιχα σύγχρονα. 
 

1.1 Σύγχρονα και ασύγχρονα κυκλώµατα 
 

Για να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή ταχύτητα λειτουργίας στα κυκλώµατα θα πρέπει 
οι κυκλωµατικοί πόροι να χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερες φορές στη µονάδα 
του χρόνου. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρησιµοποίηση σηµάτων χρονισµού τα οποία 
ενεργοποιούνται όποτε οι κυκλωµατικοί πόροι είναι έτοιµοι να δεχτούν νέα δεδοµένα προς 
επεξεργασία. 

Σύµφωνα µε την πιο διαδεδοµένη σχεδιαστική τακτική, σε κάποιο κύκλωµα θα πρέπει 
όλοι οι κυκλωµατικοί πόροι να δέχονται καινούρια δεδοµένα προς επεξεργασία στην ίδια 
χρονική στιγµή δηλαδή να λειτουγούν συγχρονισµένα.Αυτή η προσέγγιση είναι ευρέως γνωστή 
ως σύγχρονη και αντίστοιχα η σχεδίαση µε αυτόν τον τρόπο σύγχρονη σχεδίαση. 

Εκτός της σύγχρονης σχεδίασης τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να µελετώνται 
κυκλώµατα στα οποία δεν υπάρχουν καθολικά σήµατα χρονισµού, όπου οι κυκλωµατικοί πόροι 
δέχονται νέα δεδοµένα προς επεξεργασία όποτε οι κυκλωµατικοί πόροι που τα παράγουν έχουν 
επεξεργαστεί τα δικά τους δεδοµένα και τα αποτελέσµατα αυτής της επεξεργασίας είναι έτοιµα 
προς χρησιµοποίηση. Για να επικοινωνούν οι πόροι που έχουν τις παραπάνω εξαρτήσεις 
δεδοµένων χρησιµοποιούνται ακολουθιακά στοιχεία   τα οποία εφαρµόζουν ένα πρωτόκολλο που 
εξασφαλίζει τη σωστή µετάδοση των δεδοµένων. Τα κυκλώµατα αυτά ονοµάζονται ασύγχρονα 
και η αντίστοιχη σχεδίαση ασύγχρονη. 

Το γεγονός ότι στη βιοµηχανία τα περισσότερα κυκλώµατα που σχεδιάζονται είναι 
συγχρονα δεν έγκειται στο ότι τα σύγχρονα κυκλώµατα πλεονεκτούν πάντα έναντι των 
αντίστοιχων ασύγχρονων αλλά στο ότι η ασύγχρονη σχεδίαση είναι ακόµα αρκετά νέα ως 
σχεδιαστική τεχνική και δεν υπάρχουν βιοµηχανικής ποιότητας εργαλεία υψηλού επιπέδου που 
να την υποστηρίζουν. Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των σχεδιαστών ψηφιακών 
κυκλωµάτων που επανδρώνουν τη βιοµηχανία είναι εκπαιδευµένοι µε βάση τη σύγχρονη 
σχεδίαση. 

Στη συνέχεια αναφέρονται τα πελονεκτήµατα αλλά και τα µειονεκτήµατα των 
ασύγχρονων κυκλωµάτων σε σχέση µε αντίστοιχα σύγχρονα. 
 

1.2 Πλεονεκτήµατα των ασύγχρονων κυκλωµάτων     
 

Τα ασύγχρονα κυκλώµατα πλεονεκτούν των αντίστοιχων σύγχρονων στους παρακάτω πολύ 
σηµαντικούς τοµείς: 

• Χαµηλή κατανάλωση ενέργειας [1,2,3,4,5,6] η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει καθολικό ρολόι άρα και δίκτυο καθολικού ρολογιού το οποίο στα ασύγχρονα 
κυκλώµατα µπορεί να καταναλώνει σηµαντικό µέρος της συνολικής ενέργειας. Επίσης, η 
συνιστώσα της λειτουργικής δραστηριότητας των πυλών είναι αισθητά µειωµένη σε 
σχέση µε την αντίστοιχη σύγχρονη µιάς και οι κυκλωµατικοί πόροι δεν επεξεργάζονται 
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δεδοµένα σε κάθε ενεργοποίηση των σηµάτων χρονισµού αλλά όποτε χρειάζεται 
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο επικοινωνίας. 

• Υψηλή ταχύτητα λειτουργίας [7,8,9] η οποία συνεπάγεται απο την υπόθεση ότι το 
κύκλωµα µπορεί να δουλεύει µε ταχύτητα που προσδιορίζεται από τις πραγµατικές 
καθυστερήσεις των κυκλωµατικών πόρων και όχι από την καθυστέρηση του αργότερου 
κυκλωµατικού πόρου που υπάρχει στο κύκλωµα. 

• Χαµηλος ηλεκτροµαγνητικός θόρυβος [10,11] σε σχέση µε τα αντίστοιχα σύγχρονα που 
προκύπτει από την αφαίρεση των καθολικών σηµάτων χρονισµού τα οποία και τον 
παράγουν. Στη θέση τους µπαίνουν σήµατα που δεν ενεργοποιούνται ταυτόχρονα κι έτσι 
ο ηλεκτροµαγνητικός θόρυβος που παράγεται είναι χαµηλότερος του αντίστοιχου 
σύγχρονου κυκλώµατος. 

• Καλύτερη συνθεσιµότητα και ευκολότερη διάσπαση [12,13,14,15,16] λόγω των απλών 
διεπαφών που έχουν οι µανταλωτές – ελεγκτές και των τοπικών σηµάτων που 
χρησιµοποιούν. 

• Αποφυγή του διαµοιρασµού του ρολογιού και των προβληµάτων που προκύπτουν από το 
διαµοιρασµο αυτό όπως απόκλιση στην άφιξη και αναταράξεις . 

• Επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν λόγω της µεταβλητότητας των κυκλωµάτων 
[17,18,19] στην τάση, τη θερµοκρασία και τα σφάλµατα που µπορούν να γίνουν κατά τη 
διαδικασία παραγωγής κυκλωµάτων. 

1.3 Μειονεκτήµατα των ασύγχρονων κυκλωµάτων 
 
 Τα ασύγχρονα κυκλώµατα έχουν και µειονεκτήµατα σε σχέση µε τα αντίστοιχα 
σύγχρονα: 

• Πολυπλοκότερη σχεδίαση η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι οι περισσότεροι 
µηχανικοί είναι εξοικειωµένοι µε το σύγχρονο τρόπο σχεδίασης. 

• Έλλειψη αξιόπιστων εργαλείων για την ασύγχρονη σχεδίαση. Την τελευταία εικοσαετία 
έχει αναπτυχθεί µεγάλο πλήθος εργαλείων για τη σχεδίαση σύγχρονων κυκλωµάτων σε 
αντίθεση µε τα εργαλεία ασύγχρονης σχεδίασης που έχουν αρχίσει µόλις τα τελευταία 
χρόνια να κάνουν την εµφάνιση τους. 

• Μεγαλύτερο εµβαδόν λόγω των ακολουθιακών στοιχείων που ρυθµίζουν την 
επικοινωνία των κυκλωµατικών πόρων. 

• ∆υσκολία να συσσωρευτούν όλα τα πλεονεκτήµατα των ασύγχρονων κυκλωµάτων σε 
ένα κύκλωµα. 

1.4 Στόχος της εργασίας 
 
 Τα εργαλεία σύγχρονης σχεδίασης χρονίζουν τα κυκλώµατα σε συχνότητες πολύ 
χαµηλότερες σε σχέση µε αυτές που θα µπορούσαν να λειτουργούν στην πραγµατικότητα. Ο 
λόγος για αυτή τη σηµαντική απώλεια στη ταχύτητα, είναι η αδυναµία των σύγχρονων 
κυκλωµάτων να συνεχίζουν να λειτουργούν σωστά, έπειτα από µεταβολές στην τάση και τη 
θερµοκρασία καθώς και η µεταβλητότητα που παρουσιάζεται κατά τη διαδικασία παραγωγής. 
Αντίθετα τα ασύγχρονα κυκλώµατα προσαρµόζονται στις όποιες µεταβολές τάσης και 
θερµοκρασίας και δεν επηρεάζονται από τη µεταβλητότητα στη διαδικασία παραγωγής. Στόχος 
αυτής της εργασίας είναι να µελετηθεί η µεταβλητότητα και το µέτρο συνεισφοράς της στην 
απόκλιση της ταχύτητας των σύγχρονων κυκλωµάτων σε σχέση µε τα αντίστοιχα ασύγχρονα 
καθώς και το κόστος µετατροπής των σύγχρονων κυκλωµάτων σε ασύγχρονα (µονότονα µε 
αναγνώριση ολοκλώρωσης). 
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Κεφάλαιο 2 

Αποσυγχρονισµός και αναγνώριση 
ολοκλήρωσης 
 
 Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται η µέθοδος του αποσυγχρονισµού µε 
την οποία µετατρέπεται ένα σύγχρονο κύκλωµα σε ασύγχρονο. Έπειτα παρουσιάζεται η 
κωδικοποίηση διπλής ράγας  η οποία χρησιµοποιείται στα ασύγχρονα κυκλώµατα. Τέλος 
περιγράφεται η αναγνώριση ολοκλήρωσης και ο τρόπος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
συνδυασµό µε τον αποσυγχρονισµό και την κωδικοποίηση διπλής ράγας για τη δηµιουργία 
διασωληνοµένων κυκλωµάτων. 

2.1 Αποσυγχρονισµός 
 

Στο σχήµα 2-1(α) φαίνεται ένα συνήθες σύγχρονο κύκλωµα. Το σχήµα 2-1(β) 
αντιπροσωπεύει το ασύγχρονο κύκλωµα που έχει παραχθεί εφαρµόζοντας τη µέθοδο του 
αποσυγχρονισµού στο προηγούµενο κύκλωµα.   

FF FF FF

CLK

(b)

(a)

gen gen gen gen gen gen
CLK CLK CLK CLK CLK CLK

CLCL

M S M S M SCLCL

Cm Cs

 
Σχήµα 2.1.Aποσυγχρονισµός.(α)Σύγχρονο κύκλωµα (β)Ασύγχρονο κύκλωµα 

 
Τα βασικα βήµατα αυτής της τεχνικής είναι τα εξής: 
• Αντικατάσταση καταχωρητών από µανταλωτές. Οι καταχωρητές που υπάρχουν στο 

σύγχρονο κύκλωµα αφαιρούνται και στη θέση τους εισάγονται µανταλωτές. 
• Οµαδοποίηση των ακολουθιακών στοιχείων του κυκλώµατος. Εφαρµόζονται µέθοδοι 

οµαδοποίησης στο κύκλωµα ώστε οι κυκλωµατικοί πόροι που βρίσκονται µεταξύ των 
καταχωρητών να οµαδοποιηθούν κι έτσι να ελαχιστοποιηθούν στο ελάχιστο δυνατό και 
οι µανταλωτές – ελεγκτές που θα εφαρµόσουν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας µεταξύ των 
κυκλωµατικών πόρων. 

• ∆ηµιουργία δικτύου ελέγχου. Εισάγεται στο κύκλωµα το δίκτυο που συνδέει τους 
ελεγκτές των µανταλωτών – ελεγκτών και το οποίο θα πρέπει να συµφωνεί µε τις 
εξαρτήσεις δεδοµένων µεταξύ των οµαδοποιηµένων κυκλωµατικών πόρων. 
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Στον αποσυγχρονισµό απαιτούνται στοιχεία καθυστέρησης τα οποία να καθυστερούν τα 
σήµατα ελέγχου ανάλογα µε την καθυστέρηση των συνδυαστικών συννέφων που υπάρχουν 
µεταξύ των ζευγαριών µανταλωτών που συνδέονται. Τα στοιχεία καθυστέρησης αν 
τοποθετηθούν στο κύκλωµα αρκετά κοντά µε τους κυκλωµατικούς πόρους των οποίων την 
καθυστέρηση µοντελοποιούν λύνουν και πολλές πτυχές του προβλήµατος της µεταβλητότητας 
των κυκλωµάτων επειδή λόγω της τοπικότητας έχουν τις ίδιες αυξοµοιώσεις θερµοκρασίας και 
τάσης. Όµως τα στοιχεία καθυστέρησης δεν µπορούν να ανεχτούν τα σφάλµατα που γίνονται 
κατά την διαδικασία παραγωγής και τα οποία αφορούν τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν οι 
καθυστερήσεις ίδιων πυλών στο κύκλωµα καθώς και το δίκτυο ελέγχου αποτελείται απο τέτοιες 
πύλες.  

Επίσης έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι σε ένα µονότονο κύκλωµα χωρισµένο µε 
καταχωρητές η καθυστέρηση της συνδυαστικής λογικής µεταξύ των καταχωρητών είναι 
δυναµική γιατί εξαρτάται από τα δεδοµένα που της δίνονται σαν είσοδοι. Όµως ένα 
αποσυγχρονισµένο κύκλωµα µε στοιχεία καθυστέρησης λειτουργεί µε βάση την καθυστέρηση 
του κρίσιµου µονοπατιού σε κάθε σύννεφο συνδυαστικής λογικής.  

Μια λύση σε αυτό το πρόβληµα θα µπορούσε να είναι η χρήση τηλεσκοπικών µονάδων, 
δηλαδή παραπάνω των ένα στοιχείων καθυστέρησης για κάθε συνδυαστική λογική τα οποία θα 
επιλέγονται από ένα βοηθητικό κύκλωµα το οποίο θα λαµβάνει υπόψιν του τις τρέχουσες τιµές 
των δεδοµένων εισόδου[23,24]. Αυτή η λύση όµως απαιτεί επιπλέον κυκλωµατικούς πόρους άρα 
κι επιπλέον κατανάλωση ενέργειας στο κύκλωµα και οξύνει και το πρόβληµα της 
µεταβλητότητας των καθυστερήσεων µιας και εισάγει περισσότερους χρονικούς περιρισµούς. 

 Η λύση η οποία αντιµετωπίζει και τα δύο αυτά προβλήµατα αποτελεσµατικά και η οποία θα 
αναλυθεί στη συνέχεια ονοµάζεται αναγνώριση ολοκλήρωσης.    

2.2 Αναγνώριση ολοκλήρωσης  
2.2.1 Μεταβλητότητα κυκλωµάτων και δυναµικά δεδοµένα 
  

Με τη συνεχή συρρίκνωση των διαστάσεων η µεταβλητότητα έχει αναχθεί ως ένα από τα 
σηµαντικότερα προβλήµατα για την ορθή υλοποίηση κυκλωµάτων. Αν περιοριστούµε στα 
κυκλώµατα CMOS τα οποία κυριαρχούν στην παραγωγή η ταχύτητα του κυκλώµατος εξαρτάται 
κατά κύριο λόγο απο το µήκος της πύλης του κάθε MOS transistor κι έτσι η ακρίβεια του 
σχεδιασµού transistor µε το κατάλληλο µήκος πύλης είναι πολύ σηµαντικός για την απόδοση του 
κυκλώµατος. Όµως όσο τα transistor σµικρύνονται τόσο πιο εύκολο είναι να γίνει κάποιο λάθος 
στην ακρίβεια σχεδιασµού του µήκους πύλης.  

Η µεταβλητότητα στο µήκος πύλης δεν έιναι τυχαία[25] αλλά εξαρτάται από κάποιους 
τοπολογικούς παράγοντες πάνω στο κύκλωµα όπως η απόσταση του συγκεκριµένου transistor 
απο το κέντρο του κυκλώµατος και η σχετική του απόσταση στο χώρο από τα γειτονικά του 
transistor κι επιπλέον ότι η µεταβλητότητα αυτή θα οξύνεται περισσότερο µε την περαιτέρω 
µείωση του µεγέθους των transistors. Eπίσης αυτή η έρευνα έδειξε οτι η συγκεκριµένη 
µεταβλητότητα προσθέτει καθυστέρηση ~17% στα κρίσιµα µονοπάτια συνδυαστικής λογικής και 
άλλο ~8% στο δίκτυο ρολογιού και αν συνεκτιµηθεί και το γεγονός ότι σχεδόν κανένα από τα 
εργαλεία που υπολογίζουν την υποθετική καθυστέρηση του κυκλώµατος δεν λαµβάνουν υπόψιν 
τους τα παραπάνω κάνει την ανάγκη για µεθόδους σχεδίασης κυκλωµάτων αναίσθητων στη 
µεταβλητότητα περισσότερο επιτακτική από ποτέ. 

Για να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση η οποία θα καθυστερεί το κάθε τµήµα συνδυαστικής 
λογικής κατά όσο είναι η καθυστέρηση του µονοπατιού που ενεργοποιείται θα πρέπει µε κάποιο 
τρόπο να είναι δυνατό να ελεγθεί πότε η συνδυαστική λογική επεξεργάστηκε τα δεδοµένα 
εισόδου της και έχει έτοιµα τα δεδοµένα εξόδου. Σε αυτή την προοπτική φαίνεται πολύ χρήσιµη 
η κωδικοποίηση διπλής ράγας ασύχρονων κυκλωµάτων η οποία θα παρουσιαστεί στη συνέχεια. 
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2.2.2 Ασύγχρονα κυκλώµατα διπλής ράγας 
 

Μια κωδικοποίηση ονοµάζεται αναίσθητη στις καθυστερήσεις όταν καµία λέξη αυτής 
της κωδικοποίησης δεν περιέχεται σε κάποια από τις άλλες[26] . Αυτές οι κωδικοποιήσεις 
βρίσκουν εφαρµογή στα δίκτυα διασύνδεσης όπου έχουµε ένα αποστολέα και ένα παραλήπτη και 
ο παραλήπτης µπορεί να αντιλαµβάνεται πότε έφτασαν καινούρια δεδοµένα σε αυτόν και να 
ζητάει από τον αποστολέα νέα χωρίς να κάνει χρονικές υποθέσεις.  

Οι κωδικοποιήσεις µπορούν να αξιολογηθούν σύµφωνα µε τρεις παράγοντες: την 
αποδοτικότητα, την ευκολία αναγνώρισης και την πολυπλοκότητα της λογικής που χρειάζεται για 
την αποκωδικοποίηση µιας λέξης. Η κωδικοποίηση διπλής ράγας αξιολογείται[27] ως καλή λύση 
γι’ αυτό και εφαρµόζεται σε µεγάλη κλίµακα στα ασύγχρονα κυκλώµατα.  

Σύµφωνα µε αυτήν κάθε σήµα(d) της συµβατικής κωδικοποίησης αναπαρίσταται µε δύο 
σήµατα(d.t , d.f). Όταν d.t = 1, d.f = 0 έχουµε το αντίστοιχο 1 της συµβατικής κωδικοποίησης 
ενώ όταν d.t = 0, d.f = 1 έχουµε το αντίστοιχο 0. Ο συνδυασµός d.t = 1, d.f = 1 είναι µη 
επιτρεπτός ενώ ο συνδυασµός d.t = 0 , d.f = 0 ονοµάζεται κενή λέξη και η χρησιµότητα της στα 
πρωτόκολλα επικοινωνίας των ασύγχρονων κυκλωµάτων θα αναλυθεί στη συνέχεια. Αξίζει να 
σηµειωθεί οτι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και το d.t = 1, d.f = 1 σαν κενή λέξη και το 
συνδυασµό d.t = 0, d.f = 0 ως µη επιτρεπτό µιας και αν σε µια κωδικοποίηση αλλάξουµε τις τιµές 
των bits µε τα συµπληρώµατα τους η κωδικοποίηση που προκύπτει είναι επίσης αναίσθητη στις 
καθυστερήσεις[26] . 

2.2.3 Αναγνώριση ολοκλήρωσης  
 

Σε ένα σύγχρονο κύκλωµα η ταχύτητα λειτουργίας εξαρτάται από το κρίσιµο µονοπάτι 
του πιο αργού τµήµατος συνδυαστικής λογικής. Όµως, το διάνυσµα των εισόδων που 
ενεργοποιούν αυτό το µονοπάτι συνήθως είναι ένα πολύ µικρό υποσύνολο του συνόλου των 
διανυσµάτων των εισόδων. Ετσι, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές οι οποίες επιδιώκουν να αυξήσουν 
την ταχύτητα λειτουργίας του κυκλώµατος κάνοντας το να δουλεύει σε χρόνο µικρότερο της 
αργότερης καθυστέρησης του κρίσιµου µονοπατιού. 

Μία τέτοια πρόσφατη τεχνική[28] η οποία µπορεί να εφαροστεί σε σύγχρονα κυκλώµατα 
προσθέτει έναν ειδικό τύπο µανταλωτή στους καταχωρητές οι οποίοι ακολουθούν τµήµατα 
συνδυαστικής λογικής µε µεγάλη καθυστέρηση. Αυτοί οι µανταλωτές οι οποίοι µαζί µε τον 
αντίστοιχο καταχωρητή αποτελούν καταχωρητή Razor ενεργοποιούνται από ένα σήµα το οποίο 
είναι καθυστερηµένο σε σχέση µε το ρολόι που ενεργοποιεί τους καταχωρητές. Ετσι, σε κάθε 
κύκλο συγκρίνεται η τιµή της τιµής που έχει αποθηκεύσει ο καταχωρητής µε την τιµή του 
µανταλωτή και αν υπάρχει διαφορά συνεπάγεται ότι ο καταχωρητής δεν έχει πάρει σωστά 
δεδοµένα και θα πρέπει τα δεδοµένα να προωθηθούν από τον µανταλωτή σταµατώντας 
παράλληλα την λειτουργία του σύγχρονου κυκλώµατος. Ανάλογα µε τον αριθµό των χρονικών 
σφαλµάτων που λαµβάνουν χώρα στο κύκλωµα ένα βοηθητικό κύκλωµα αυξοµειώνει την 
παρεχόµενη τάση για να επιτυγχάνεται µείωση της κατανάλωσης.  

Αυτή όπως και παρόµοιες τεχνικές αν κι έχει πολλά θετικά αποτελέσµατα όπως η 
αντιµετώπιση των περισσότερων παραµέτρων της µεταβλητότητας των κυκλωµάτων δε µπορεί 
να κάνει το κύκλωµα να λειτουργήσει σύµφωνα µε την καθυστέρηση των µονοπατιών που 
ενεργοποιούνται κάθε φορά. Αυτό κατά βάση συνεπάγεται από τη φύση των σύγχρονων 
κυκλωµάτων.  

Αντίθετα τα ασύγχρονα κυκλώµατα µπορούν µε κάποιους τρόπους που θα αναλύσουµε 
στη συνέχεια να ορίσουν δυναµικά µε βάση τα δεδοµένα εισόδου τη ταχύτητα στην οποία θα 
λειτουργεί το κύκλωµα.  Ο πρώτος τρόπος[30] µε ονοµασία NCL συνδυάζει την κωδικοποίηση 
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διπλής ράγας, τη χρησιµοποίηση ειδικών πυλών των οποίων οι έξοδοι εξαρτάται και από την 
προηγούµενη είσοδο τους γνωστές και ως πύλες µε υστέρηση[31] και της τεχνικής DIMS για 
σχεδίαση ασύγχρονων κυκλωµάτων.  

Στην NCL τεχνική χρησιµοποιείται ένα σήµα το οποίο ειδοποιεί πότε µια έξοδος 
συνδυαστικής λογικής έχει πάρει την τελική της τιµή αποτελούµενη απο δεδοµένα ώστε η 
συνδυαστική λογική που προηγείται αυτής να της παρέχει ένα διάνυσµα δεδοµένων µε την κενή 
λέξη, πράγµα απαραίτητο για τον διαχωρισµο των διαφορετικών τιµών δεδοµένων. Η παραπάνω 
τεχνική καταφέρνει και θέτει το κύκλωµα σε λειτουργία καθορισµένη αυστηρά από τις τιµές των 
εισόδων αλλά έχει και κάποια σοβαρά µειονεκτήµατα. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι η 
καθυστέρηση από τη διάδοση του διανύσµατος της κενής λέξης, η ανικανότητα για την 
εφαρµογή τεχνικών απλοποίησης του κυκλώµατος για να µη υπάρξει πρόβληµα µε την 
διατήρηση της ανοχής στις καθυστερήσεις του κυκλώµατος και το κόστος σε χώρο του 
κυκλώµατος το οποίο αποδεικνύει την ανοχή του κυκλώµατος σε καθυστερήσεις.  

Μία βελτιωµένη έκδοση του NCL γνωστή και ως NCLX [29] δεν εξασφαλίζει την ανοχή 
στις καθυστερήσεις µέσα από τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώµατος αλλά τα λειτουργικά 
τµήµατα του κυκλώµατος υλοποιούνται ξεχωριστά από τα δίκτυα που αναγνωρίζουν την 
ολοκλήρωση και εξασφαλίζουν την ανοχή στις καθυστερήσεις. Έτσι αυτό που επιτυγχάνεται 
είναι η δυνατότητα να απλοποιήσουµε ξεχωριστά τη λογική της ολοκλήρωσης από την 
λειτουργική που κάνει τους απαραίτητους υπολογισµούς. Έτσι επιτυγχάνουµε καλύτερα 
αποτελέσµατα σε ταχύτητα αλλά η µεγάλη διαφορά είναι στο µέγεθος του κυκλώµατος το οποίο 
µετα τις απλοποιήσεις έχει σµικρυνθεί αρκετά. Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα των NCLX 
κυκλωµάτων είναι ότι κάθε πύλη πρέπει να σηκώνει κάποιο σήµα για να σηµαίνει την έγκυρη 
έξοδο της.Έτσι δηµιουργείται ένα αρκετά µεγάλο δίκτυο αναγνώρισης ολοκλήρωσης στο οποίο 
ακόµα κι αν γίνουν απλοποιήσεις είναι περίπου ίσο µε την επιβάρυνση που έχουµε από τη 
χρησιµοποίση της κωδικοποίσης διπλής ράγας κι έτσι έχουµε κύκλωµα τριπλάσιο περίπου σε 
µέγεθος σε σχέση µε το αντίστοιχο σύγχρονο.  

Αυτή η επιβάρυνση δεν συναντάται στον ίδιο βαθµό στην τεχνική µετατροπής µε De 
Morgan και διόρθωση φάσης[32] η οποία θα αναλυθεί στη συνέχεια και η οποία µελετάται 
πειραµατικά σε αυτήν την εργασία. Αυτή η τεχνική συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει 
η δυναµική CMOS λογική έναντι της στατικής µε αυτά της κωδικοποίησης διπλής ράγας όπως 
αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω. Η δυναµική λογική είναι σαφώς πιο γρήγορη από την αντίστοιχη 
στατική ειδικά όταν χρησιµοποιείται σύντοµος κύκλος προφόρτισης. Τα ασύγχρονα κυκλώµατα 
δουλεύουν και αυτά σε δύο φάσεις κι έτσι µπορούµε να µοντελοποιήσουµε τη φάση προφόρτισης 
µε τη φάση που διαδίδει την κενή λέξη στο κύκλωµα και την φάση υπολογισµού µε τη φάση που 
διαδίδει τα δεδοµένα στο κύκλωµα. Όµως όπως και στα CMOS δυναµικής λογικής πετυχαίνουµε 
µέγιστη απόδοση κάνοντας την φάση προφόρτισης όσο σύντοµη γίνεται (αυτό βοηθάει και στην 
αποτροπή της εκφόρτισης των πυκνωτών που φορτίστηκαν) έτσι και στα ασύγχρονα κυκλώµατα 
θα πετυχαίναµε πολύ καλή απόδοση αν η φάση που διαδίδει την κενή λέξη ήταν πολύ σύντοµη. 
Αυτό µπορεί εύκολα να γίνει αν κατά την φάση διάδοσης της κενής λέξης δεν απαιτούµε από το 
κύκλωµα να είναι ανεχτικό στις καθυστερήσεις και εισάγουµε κάποιες χρονικές υποθέσεις οι 
οποίες δε θα επηρεάζουν τη λειτουργία του κυκλώµατος αλλά ούτε και την ανοχή του στην 
µεταβλητότητα. Μία αποδοτική υλοποίηση είναι η εισαγωγή της κενής λέξης σε ενδιάµεσα 
στάδια της συνδυαστικής λογικής. Με αυτόν τον τρόπο η φάση διάδοσης της κενής λέξης διαρκεί 
πολύ λίγο πράγµα που µοντελοποιεί την σύντοµη φάση προφόρτισης στην δυναµική λογική 
CMOS. Όσον αφορά τη φάση διάδοσης των έγκυρων δεδοµένων η χρησιµοποίηση µονότονου 
δικτύου µας εξασφαλίζει τη σωστή διάδοση δεδοµένων µε την παράλληλη αποφυγή εµφάνισης 
λάθος τιµών δεδοµένων στο κύκλωµα. Επίσης είναι δυνατή η χρησιµοποίηση αρνητικών πυλών 
οι οποίες είναι γρηγορότερες από τις αντίστοιχες θετικές και οι οποίες δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε καµία από τις δύο προηγούµενες µεθόδους.  

Συνοψίζοντας η τελευταία µέθοδος συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα µιας γρήγορης µεθόδου 
σύνθεσης σύγχρονων κυκλωµάτων , τη δυναµική λογική( η οποία όµως δε µπορεί να εφαρµοστεί 
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εύκολα στη πράξη λόγω του υξηλού θορύβου και άλλων προβληµάτων που παρουσιάζει όπως 
τον διαµοιρασµό του φορτίου) για τη φάση διάδοσης  των κενών λέξεων και τα πλεονεκτήµατα 
των δυναµικών δεδοµένων για τη φάση διάδοσης των δεδοµένων. Έτσι η τεχνική αυτή όπως θα 
φανεί στη συνέχεια µπορεί να εφαρµοστεί στην πράξη µε επιτυχία.  

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των 
ασύγχρονων κυκλωµάτων και δόθηκε βαρύτητα στην προσαρµοστικότητα των ασύγχρονων 
κυκλωµάτων στη µεταβλητότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύχθηκε η τεχνική του 
αποσυγχρονισµού η οποία σε συνδυασµό µε τα κυκλώµατα διπλής ράγας µε αναγνώριση 
ολοκλήρωσης µπορεί να δώσει κυκλώµατα ανεκτικά στη µεταβλητότητα τα οποία να δουλεύουν 
στις πραγµατικές καθυστερήσεις. Στα επόµενα κεφάλαια θα παρουσιαστεί µια πειραµατική 
διαδικασία υπολογισµού της πραγµατικής καθυστέρησης των κυκλωµάτων και θα υπολογιστεί το 
κόστος µετατροπής των σύγχρονων κυκλωµάτων ωστε να δουλεύουν στις πραγµατικές 
καθυστερήσεις. 
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Κεφάλαιο 3 

Πειραµατική διαδικασία 
 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται µια πειραµατική διαδικασία για τον υπολογισµό των 
πραγµατικών καθυστερήσεων κυκλωµάτων διπλής ράγας µε αναγνώριση ολοκλήρωσης. Επίσης 
υπολογίζεται το κόστος µετατροπής σύγχρονων κυκλωµάτων σε αντίστοιχα ασύγχρονα διπλής 
ράγας µε αναγνώριση ολοκλήρωσης. Τα στάδια της πειραµατικής διαδικασίας έχουν ως εξής: 

 

 
Σχήµα 3-1.Στάδια πειραµατικής διαδικασίας. 

 
 

3.1 Μετατροπή συνδυαστικών κυκλωµάτων σε µονότονα µε 
αναγνώριση ολοκλήρωσης 
 
 Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3α κατά το πρώτο βήµα της πειραµατικής διαδικασίας 
µετατρέπουµε ένα συνδυαστικό κύκλωµα µονής ράγας σε συνδυαστικό διπλής ράγας µε 
αναγνώριση ολοκλήρωσης. Το αρχικό κύκλωµα έχει περιγραφεί σε γλώσσα περιγραφής υλικού 
BLIF( Berkeley Login Interchange Format). Με το εργαλείο SIS αρχικά γίνεται βελτιστοποίηση 
στο κύκλωµα χρησιµοποιώντας το script βελτιστοποίησης του SIS, script.rugged. Ακολούθως 
χρησιµοποιώντας την εντολή dr_create –c που βρίσκεται στο SIS DR package µετατρέπεται 

Κύκλωµα σε blif 

Μετατροπή σε κύκλωµα διπλής 
ράγας µε αναγνώριση ολοκλήρωσης  SIS DR package 

ISE platform 
Παραγωφή µοντέλου προσοµείωσης  
έπειτα από P&R σε FPGA 

Εύρεση κρίσιµων µονοπατιών και 
στήριξης των εξόδων τους SIS 

Verilog - XL 
Εύρεση του διανύσµατος που 
που ευαισθητοποιεί την 
κρίσιµη οδό 

ISE platform 
P&R και προγραµµατισµός 
 της FPGA 

Παραγωγή HDL για µέτρηση 
της καθυστέρησης σε FPGA 

Μέτρηση της πραγµατικής
καθυστέρησης  Logic Analyzer 

Στατική χρονική ανάλυση σε 
τεχνολογία FPGA  
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το κύκλωµα σε διπλής ράγας µε αναγνώριση ολοκλήρωσης. Έπειτα γίνεται τεχνολογική 
απεικόνιση στο κύκλωµα στη βιβλιοθήκη UMC 0.18 και εξάγεται το απεικονισµένο διπλής 
ράγας κύκλωµα. Ακολούθως µε τη βοήθεια ενός απλού προγράµµατος µετατρέπεται το κύκλωµα 
στη γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog.  
 Το παραπάνω βήµα όπως και τα υπόλοιπα θα επεξηγηθούν µε τη βοήθεια ενός 
παραδείγµατος. Το κύκλωµα πολλών εξόδων που θα περάσει από όλα τα στάδια της 
πειραµατικής διαδικασίας υλοποιείται από την εξίσωση: f = a’b’c + ac’. Στο παρακάτω σχήµα 
φαίνεται σχηµατικά το κύκλωµα όπως µετατρέπεται σε διπλής ράγας µε αναγνώριση 
ολοκλήρωσης: 
 

Αρχικό κύκλωµα 

 
 

Κύκλωµα διπλής ράγας µε αναγνώριση ολοκλήρωσης 

 
Σχήµα 3-2.Μετατροπή ενός κυκλώµατος από µονής σε διπλής ράγας. 

 
3.2 Στατική χρονική ανάλυση 
 
 Στο επόµενο βήµα εκτελείται στατική χρονική ανάλυση σύµφωνα µε το διαθέσιµο 
επαναπρογραµµατιζόµενο υλικό. Αρχικά αντικαθίστανται οι πύλες της δοθείσας βιβλιοθήκης η 
οποία είναι περιγεγραµµένη µε το πρότυπο genlib σε Verilog modules συµβατά µε το διαθέσιµο 
υλικό, καθένα από τα οποία µοντελοποιεί µία από τις πύλες τις τεχνολογίας. Οι πύλες αυτές είναι 
µονότονες για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της κωδικοποίησης διπλης ράγας. Όµως τα 
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εργαλεία σύνθεσης κυκλωµάτων χρησιµοποιούν τεχνικές βελτιστοποίησης οι οποίες αναιρούν 
την ιεραρχία των κυκλωµάτων. Αυτό όµως δηµιουργεί τον κίνδυνο να χρησιµοποιηθούν και 
πύλες µη µονότονες πράγµα που θα δηµιουργούσε σφάλµατα στη σωστή λειτουργία του 
κυκλώµατος. Γι’αυτό χρησιµοποιείται ο περιορισµός keep_hierarchy του ISE ο οποίος δεν 
επιτρέπει να συµπτυχθούν instances των modules που έχουν αυτό τον περιορισµό. 
 Έπειτα χρησιµοποιείται το εργαλείο ISE για να γίνει απεικόνιση του κυκλώµατος στο 
υλικό. Την απεικόνιση ακολουθεί η εξαγωγή της στατικής χρονικής ανάλυσης µε το εργαλείο 
Timing Analyzer της Xilinx. Έτσι στο παράδειγµα που µελετάται η έξοδος του timing analyzer 
δίνει : 
 

Source    Destination Delay(ns) 
Axt             fxt             11.310 
Cxt             fxf             11.417 
Axt             fxf                11.634 
Cxf             fxt             11.943 
Cxt             fxt             12.073 
bxf             fxt             12.182 
Axf             fxt               12.730 
Cxf             fxf             13.697 
Axf             fxf             13.709 
Axt             xxCDxx         15.570 
Bxt             fxf             15.869 
Cxt             xxCDxx         16.409 
bxf             xxCDxx         16.518 
Cxf             xxCDxx         17.813 
Axf             xxCDxx         17.825 
Bxt             xxCDxx         19.985 

Πίνακας 3-1.STA. 
 
 Όπως φαίνεται στον πίνακα 3-1 η έξοδος του εργαλείου δίνει πληροφορίες για την 
καθυστέρηση από κάθε είσοδο του κυκλώµατος σε κάθε έξοδο του κυκλώµατος. Το πιο αργό 
µονοπάτι σε αυτό το παράδειγµα ξεκινάει από την είσοδο bxt και καταλήγει στις εξόδους fxf , 
CD. 
 Όµως το εργαλείο ISE δεν µας δίνει πληροφορίες για το διάνυσµα εισόδου που 
ευαισθητοποίησε το κρίσιµο µονοπάτι και λόγω της έλλειψης αυτής υλοποιήθηκε µια απλή 
εξονιχιστική µέθοδος η οποία το υπολογίζει. Για τον υπολογισµό χρησιµοποιείτε και πάλι το 
εργαλείο SIS σε συνδυασµό µε το Cadence Verilog-XL. Αρχικά εισάγεται στο εργαλείο SIS το 
κύκλωµα και µε την εντολή collapse [output_port] βρίσκουµε την εξίσωση εξάρτησης 
της κρίσιµης εξόδου ως προς ελαχιστόρους του κύκλώµατος. Από την εξίσωση αυτή εξάγεται η 
στήριξη της εξόδου. Η στήριξη µιας εξόδου αποτελεί το σύνολο των πρωτευόντων εισόδων του 
κωκλώµατος από τις οποίες ξεκινάει τουλάχιστον ένα µονοπάτι το οποίο καταλήγει σε αυτή την 
έξοδο. Στο παράδειγµα  η στήριξη της fxf είναι το σύνολο axt , axf, bxt, bxf, cxt. Αυτό 
επαληθεύεται εύκολα παρατηρώντας το σχήµα 3β. 
 Αφού βρεθεί η στήριξη της κρίσιµης εξόδου του κυκλώµατος παράγεται ένα αρχείο 
Verilog το οποίο περιέχει ένα αντικείµενο του κυκλώµατος και παράγει όλα τα έγκυρα 
διανύσµατα εισόδου που ευαισθητοποιούν το κρίσιµο µονοπάτι µε τα οποία τροφοδοτεί το 
κύκλωµα. Ως έγκυρο διάνυσµα ορίζεται το διάνυσµα εισόδου που συµφωνεί µε την 
κωδικοποίηση διπλής ράγας όπως αυτή ορίστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο. Έπειτα στο Verilog-
XL φορτώνεται το αρχείο Verilog παράλληλα µε το αρχείο χρονισµού .sdf που παράγει το 
εργαλείο ISE και χρησιµοποιώντας την εντολή $time της Verilog-XL υπολογίζονται οι 
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καθυστερήσεις από τις εισόδους στις εξόδους και βρίσκεται ποιο από τα διανύσµατα εισόδου που 
ανήκουν στη στήριξη της εξόδου του κρίσιµου µονοπατιού ενεργοποιεί το κρίσιµο µονοπάτι. 
 Στο παράδειγµα που εξετάζεται η στήριξη του σήµατος fxf, που είναι η κατάληξη του 
κρίσιµου µονοπατιού, αποτελείται από τις εισόδους axt, axf, bxt, cxt, cxf. Έτσι δίνουµε στο 
κύκλωµα όλα τα έγκυρα διανύσµατα εισόδου που ενεργοποιούν το κρίσιµο µονοπάτι και τα 
οποία είναι τα τέσσερα απο τα εξής: 
 
Dual rail      Single rail 
axt axf bxt bxf cxt cxf  a b c 
0 0 0 0 0 0  Μη έγκυρο  
0 0 0 0 0 1  Μη έγκυρο 
0 0 0 0 1 0  Μη έγκυρο 
0 0 0 0 1 1  Μη έγκυρο 
0 0 0 1 0 0  Μη έγκυρο 
0 0 0 1 0 1  Μη έγκυρο 
0 0 0 1 1 0  Μη έγκυρο 
0 0 0 1 1 1  Μη έγκυρο 
0 0 1 0 0 0  Μη έγκυρο 
0 0 1 0 0 1  Μη έγκυρο 
0 0 1 0 1 0  Μη έγκυρο 
0 0 1 0 1 1  Μη έγκυρο 
0 0 1 1 0 0  Μη έγκυρο 
0 0 1 1 0 1  Μη έγκυρο 
0 0 1 1 1 0  Μη έγκυρο 
0 0 1 1 1 1  Μη έγκυρο 
0 1 0 0 0 0  Μη έγκυρο  
0 1 0 0 0 1  Μη έγκυρο 
0 1 0 0 1 0  Μη έγκυρο 
0 1 0 0 1 1  Μη έγκυρο 
0 1 0 1 0 0  Μη έγκυρο 
0 1 0 1 0 1  0 0 0 (δεν ανήκει στη στήριξη) 
0 1 0 1 1 0  0 0 1 (δεν ανήκει στη στήριξη) 
0 1 0 1 1 1  Μη έγκυρο 
0 1 1 0 0 0  Μη έγκυρο 
0 1 1 0 0 1  0 1 0 
0 1 1 0 1 0  0 1 1 
0 1 1 0 1 1  Μη έγκυρο 
0 1 1 1 0 0  Μη έγκυρο 
0 1 1 1 0 1  Μη έγκυρο 
0 1 1 1 1 0  Μη έγκυρο 
0 1 1 1 1 1  Μη έγκυρο 
1 0 0 0 0 0  Μη έγκυρο  
1 0 0 0 0 1  Μη έγκυρο 
1 0 0 0 1 0  Μη έγκυρο 
1 0 0 0 1 1  Μη έγκυρο 
1 0 0 1 0 0  Μη έγκυρο 
1 0 0 1 0 1  1 0 0 (δεν ανήκει στη στήριξη) 
1 0 0 1 1 0  1 0 1 (δεν ανήκει στη στήριξη) 
1 0 0 1 1 1  Μη έγκυρο 
1 0 1 0 0 0  Μη έγκυρο 
1 0 1 0 0 1  1 1 0 
1 0 1 0 1 0  1 1 1 
1 0 1 0 1 1  Μη έγκυρο 

Πίνακας 3-2.Έγκυρα διανύσµατα εισόδου 
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 Από αυτά τα τέσσερα διανύσµατα που δίνονται ως είσοδοι του κυκλώµατος αυτό το 
οποίο καθυστέρησε περισσότερο να ενεργοποιήσει την έξοδο fxf ήταν το (axt=0, axf=1, bxt=1, 
bxf=0, cxt=1, cxf=0) και η καθυστέρηση που µετρήθηκε στην προσοµοίωση ήταν 19985 ps για 
την ενεργοποίηση του CD και 15869 ps για την ενεργοποίηση του fxf. Aν συγκριθεί αυτό το 
αποτέλεσµα και µε το αποτέλεσµα του timing analyzer του εργαλείου ISE έχουν ακριβώς την 
ίδια τιµή (15869, 19985). 
 
3.3 Μέτρηση της πραγµατικής καθυστέρησης 
 
 Τελευταίο στάδιο της πειραµατικής διαδικασίας είναι ο προγραµµατισµός του υλικού και 
η µέτρηση των πραγµατικών καθυστερήσεων. Αρχικά παράγεται ένα αρχείο Verilog το οποίο να 
µπορεί να απεικονιστεί στο υλικό. Στο αρχείο αυτό υπάρχει η µονάδα του κυκλώµατος διπλής 
ράγας, στην οποία θα πρέπει να δοθεί το διάνυσµα εισόδου που υπολογίστηκε στο προηγούµενο 
βήµα της πειραµατικής διαδικασίας. Για να είναι δυνατόν όµως να υπολογιστούν οι πραγµατικοί 
χρόνοι πάνω στο υλικό θα πρέπει να δοθεί επαναληπτικά στη µονάδα του κυκλώµατος το 
διάνυσµα εισόδου και να µετράµε την καθυστέρηση από τις εισόδους στο αντικείµενο του 
κυκλώµατος µέχρι και τις εξόδους του.  
 Για να δίνεται επαναληπτικά το διάνυσµα εισόδου χρησιµοποιούνται κάποια στοιχεία 
µνήµης που υπάρχουν στο υλικό, οι block RAM. Οι block RAM είναι δυναµικά στοιχεία µνήµης 
τα οποία υπάρχουν σε συγκεκριµένες θέσεις της FPGA και στην υλοποίηση που µελετάται 
χρησιµοποιούνται σε ζευγάρια. Στη µία εισάγονται οι true ράγες των πρωτευόντων εισόδων και 
στην άλλη το συµπλήρωµα τους που είναι το false του διανύσµατος εισόδου που ενεργοποιεί το 
κρίσιµο µονοπάτι. Οι έξοδοι των στοιχείων µνήµης οδηγούν τη µονάδα του κυκλώµατος. Οι 
έξοδοι αυτές δηλώνονται σαν pads όπως και οι έξοδοι του κυκλώµατος για να µπορεί να 
συσχετιστεί η διαφορά στο χρόνο ενεργοποίησης τους στο λογικό αναλυτή.  
 Έπειτα το αρχείο αυτό απεικονίζεται στο υλικό το οποίο και προγραµµατίζεται. Τελικα 
υπολογίζονται οι καθυστερήσεις µεταξύ των pads που οδηγούνται από τις εξόδους των Block 
RAMs(εισόδους κυκλώµατος) του κυκλώµατος και των pads που οδηγούνται από τις εξόδους του 
κυκλώµατος σε ένα λογικό αναλυτή. Όπως παρατηρείται στο λογικό αναλυτή η καθυστέρηση 
αυτή δεν είναι σταθερή κι έχει κάποιες διακυµάνσεις οπότε κρατάται η µεγαλύτερη από αυτές.   
 Έπειτα το αρχείο αυτό απεικονίζεται στο υλικό το οποίο και προγραµµατίζεται. Τελικα 
µετράµε τις καθυστερήσεις µεταξύ των pads που οδηγούνται από τις εξόδους των Block 
RAMs(εισόδους κυκλώµατος) του κυκλώµατος και των pads που οδηγούνται από τις εξόδους του 
κυκλώµατος σε ένα λογικό αναλυτή. Όπως παρατηρείται στο λογικό αναλυτή η καθυστέρηση 
αυτή δεν είναι σταθερή κι έχει κάποιες διακυµάνσεις οπότε χρησιµοποιείται η µεγαλύτερη από 
αυτές. 
 Στο παράδειγµα που µελετάται εισάγεται το διάνυσµα εισόδου που ενεργοποιεί το 
κρίσιµο  µονοπάτι στην Block RAM και παρατηρούνται οι πραγµατικές καθυστερήσεις στο 
λογικό αναλυτή.  
 Με την παραπάνω διαδικασία, όπως παρουσιάστηκε στο τρέχον κεφάλαιο, συνετέθηκαν 
κυκλώµατα από τα IWLS benchmarks ώστε να αξιολογηθεί η διαφορά µεταξύ των 
αποτελεσµάτων της στατικής χρονικής ανάλυσης και των πραγµατικών καθυστερήσεων. Επίσης 
υπολογίστηκε το κόστος της διαδικασίας στο εµβαδό και την ταχύτητα των κυκλωµάτων. Τα 
αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στο επόµενο κεφάλαιο της εργασίας. 
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Κεφάλαιο 4  

Αποτελέσµατα 
 
 Σε αυτό το κεφάλαιο παραθέτονται τα αποτελέσµατα εφαρµογής της ροής, που 
παρουσιάστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο σε 25 benchmark κυκλώµατα IWLS’89. Αρχικά 
υπολογίζεται η διαφορά σταικής χρονικής ανάλυσης και πραγµατικών καθυστερήσεων καθώς και 
το κόστος εφαρµογής της διαδικασίας στα κυκλώµατα. Έπειτα υπολογίζεται η µεταβλήτοτητα 
µεταξύ διαφορετικών συσκευών µε το ίδιο rating. 

4.1 Σύγκριση στατικής χρονικής ανάλυσης κυκλωµάτων 
διπλής και µονής ράγας. 
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Σχήµα 4-1.∆ιαφορά καθυστέρησης κυκλωµάτων µονής και διπλής ράγας. 
 
 Στο πρώτο πείραµα µετρήθηκε η καθυστέρηση του κρίσιµου µονοπατιού που  δίνει η 
στατική χρονική ανάλυση στα κυκλώµατα απλής ράγας και τα αντίστοιχα διπλής. Από τα 
αποτελέσµατα όπως αυτά φαίνονται στο παραπάνω ιστόγραµµα µπορούµε να οµαδοποιήσουµε 
τα κυκλώµατα ανάλογα µε το ποσοστό διαφοράς καθυστέρησης που παρουσιάζει ένα κύκλωµα 
όταν µετατρέπεται από µονής ράγας σε διπλής µε αναγνωριση ολοκλήρωσης.  
 Έτσι παρατηρούµε στο παραπάνω ιστόγραµµα ότι µια οµάδα κυκλωµάτων την οποία 
αποτελούν τα κυκλώµατα C17, CM152, CM138, x2, CM85, CM151, cu, alu4, 
cmb, decod, CM150, frg1 παρουσιάζει αύξηση στην καθυστέρηση όταν µετατρέπεται σε 
διπλής ράγας µε αναγνώριση ολοκλήρωσης µικρότερη από 30%. 
 Τα υπόλοιπα κυκλώµατα b1, CM162, CM42, CM82, z4ml, CM163, f51m, 
alu2, 9symml, term1, vda, ttt2 παρουσιάζουν αύξηση στην καθυστέρηση όταν 
µετατρέπονται σε διπλής ράγας µε αναγνώριση ολοκλήρωσης µε ποσοστό που ξεκινάει από το 
40% (CM162, term1, z4ml, f51m) και φτάνει το 120%(CM42).  
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Σχέδιο single rail(ns) dual rail(ns) %αύξηση(ns) 
C17 8,389 10,233 0,22 
B1 8,324 15,362 0,85 
CM152 14,581 17,320 0,19 
CM138 13,491 17,652 0,31 
X2 15,778 18,320 0,16 
CM162 13,131 18,468 0,41 
CM42 8,588 18,586 1,16 
CM85 16,272 18,791 0,15 
CM151 16,72 19,916 0,19 
CM82 10,467 19,977 0,91 
Z4ml 14,519 20,655 0,42 
Cu 16,639 20,867 0,25 
CM163 15,142 27,704 0,83 
F51m 21,054 30,213 0,44 
alu2 35,739 46,581 0,30 
alu4 42,142 50,491 0,20 
Cmb 15,012 19,545 0,30 
decod 13,771 17,904 0,30 
CM150 19,76 19,235 -0,03 
9symml 23,512 45,542 0,94 
Term1 19,203 27,763 0,45 
Vda 23,779 38,726 0,63 
ttt2 20,063 32,868 0,64 
frg1 18,582 20,934 0,13 

Πίνακας 4-1.∆ιαφορά καθυστέρησης κυκλωµάτων µονής και διπλής ράγας. 
 

4.2 Στατική χρονική ανάλυση και πραγµατική 
καθυστέρηση 
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Σχήµα 4-2.∆ιαφορά STA και πραγµατικής καθυστέρησης. 
 
   
 Όπως φαίνεται στο γράφηµα του σχήµατος 4-1 η στατική χρονική ανάλυση σε κάποια 
κυκλώµατα (C17, b1, CM152, CM138, decod, x2, CM162, CM42, CM85, 
CM150, cmb, CM151, CM82, z4ml, cu, frg1, CM163, term1, ttt2) δίνει 
πρόβλεψη καθυστέρησης η οποία έχει πολύ µεγάλη διαφορά µε την καθυστέρηση την οποία έχει 
τελικά το κύκλωµα πάνω στο επαναπρογραµµατιζόµενο υλικό. Για παράδειγµα στο κύκλωµα 
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CM82 η στατική χρονική ανάλυση δίνει χρόνο κοντά στα 20ns ενώ η πραγµατική καθυστέρηση 
δε ξεπερνά τα 7,5ns. Σε κάποια άλλα κυκλώµατα (f51m, alu2, alu4) η πρόβλεψη της 
στατικής χρονικής ανάλυσης είναι πολύ κοντά στην πραγµατική καθυστέρηση του κυκλώµατος. 
Για παράδειγµα στο κύκλωµα alu2 η πρόβλεψη της στατικής χρονικής ανάλυσης είναι περίπου 
46 ns ενώ η πραγµατική καθυστέρηση στο υλικό είναι 42,5ns. 
 

Σχέδιο STA(ns) 
Real(average 

FPGA)(ns) 
b1 15,4 7,5 
C17 10,2 5,0 
CM42 18,6 10,0 
CM82 20,0 7,5 
CM162 18,5 7,5 
CM138 17,7 10,0 
decod 17,9 7,5 
z4ml 20,7 10,0 
CM152 17,3 5,0 
Cmb 19,5 12,5 
CM163 27,7 12,5 
x2 18,3 7,5 
CM85 18,8 10,0 
Cu 20,9 10,0 

CM151 19,9 10,0 
Term1 27,8 12,5 
CM150 19,2 10,0 
ttt2 32,9 12,5 
f51m 30,2 22,5 

9symml 45,5 35,0 
Vda 38,7 25,0 
alu2 46,6 40,0 
alu4 50,5 42,5 
frg1 20,9 12,5 

Πίνακας 4-2.∆ιαφορά STA και πραγµατικής καθυστέρησης. 

4.3 Μεταβλητότητα µεταξύ συσκευών FPGA 
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Σχήµα 4-3.∆ιαφορά στην καθυστέρηση των διαφορετικών αντικειµένων υλικού. 
 
 Στο επόµενο πείραµα συνδέσαµε τρεις συσκευές FPGA στο λογικο αναλυτή και αφού τις 
προγραµµατίσαµε για καθένα από τα κυκλώµατα µετρούσαµε ταυτόχρονα την καθυστέρηση που 
παρουσίαζε το κάθε αντικείµενο υλικού σε καθένα από τα κυκλώµατα. Τα διαφορετικά 
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αντικείµενα του επαναπρογραµµατιζόµενου υλικού ήταν Xilinx Spartan 2E FPGAs. Επίσης ο 
λογικός αναλυτής που χρησιµοποιήθηκε ήταν της Agilent και η µικρότερη χρονική διάρκεια που 
µπορεί να κάνει δειγµατοληψία είναι τα 2.5 ns κι αυτός είναι ο λόγος που όλοι οι χρόνοι είναι 
πολλαπλάσια του 2.5. 
 Όπως φαίνεται στο ιστόγραµµα 4-2 παρατηρούνται διαφορετικές τιµές στην 
καθυστέρηση των κρίσιµων µονοπατιών σε κάποια από τα κυκλώµατα. Σε κάποια άλλα 
κυκλώµατα όµως η καθυστέρηση παρέµεινε η ίδια και στα τρία διαφορετικά αντικείµενα του 
υλικού που προγραµµατίστηκαν(C17, CM152, CM162, CM151, CM82, cu, alu4, 
term1, vda). 
 Επίσης είναι φανερό ότι η FPGA3 παρουσιάζει µεγαλύτερες καθυστερήσεις  από τις 
άλλες δύο στα περισσότερα κυκλώµατα ενώ η FPGA1 παρουσιάζει τις µικρότερες 
καθυστερήσεις µε εξαίρεση τα κυκλώµατα b1 και CM138. 
 

Σχέδιο FPGA1(ns) FPGA2(ns) FPGA3(ns)
C17 5,0 5,0 5,0 
b1 5,0 7,5 5,0 

CM152 5,0 5,0 5,0 
CM138 7,5 10,0 7,5 
x2 7,5 7,5 10,0 

CM162 7,5 7,5 7,5 
CM42 7,5 10,0 10,0 
CM85 7,5 10,0 10,0 
CM151 10,0 10,0 10,0 
CM82 7,5 7,5 7,5 
z4ml 10,0 10,0 12,5 
cu 10,0 10,0 10,0 

CM163 12,5 12,5 12,5 
f51m 22,5 22,5 25,0 
alu2 37,5 40,0 42,5 
alu4 42,5 42,5 42,5 
cmb 10,0 12,5 12,5 

decod 10,0 7,5 10,0 
CM150 7,5 10,0 10,0 
9symml 32,5 35,0 35,0 
term1 12,5 12,5 12,5 
vda 25,0 25,0 25,0 
ttt2 12,5 12,5 15,0 
frg1 10,0 12,5 12,5 

Πίνακας 4-3.∆ιαφορά στην καθυστέρηση των διαφορετικών FPGA. 
 

4.4 Σύγκριση εµβαδού 
  
 Στο σχήµα 4-3 φαίνεται το πρόσθετο εµβαδό στα κυκλώµατα διπλής ράγας µε 
αναγνώριση ολοκλήρωσης σε σχέση µε τα αντίστοιχα µονής ράγας. Στις µπάρες µε άσπρο χρώµα 
αναπαριστάται η αύξηση στο εµβαδό αν επιτρέψουµε στο εργαλείο αυτόµατης σύνθεσης να 
κάνει όλες τις δυνατές βελτιστοποιήσεις ενώ στις σκιασµένες µε µαύρο αν δώσουµε στο εργαλείο 
τους ίδιους περιορισµούς που δώσαµε κατά την απεικόνιση του κυκλώµατος διπλής ράγας. 
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Σχήµα 4-4.Λόγος εµβαδού κυκλωµάτων µονής και διπλής ράγας. 
 

Πίνακας 4-4.∆ιαφορά στο εµβαδό κυκλωµάτων µονής και διπλής ράγας. 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα εφαρµογής της ροής του κεφαλαίου 3. 
Στο επόµενο κεφάλαιο θα αναλυθούν τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τα αποτελέσµατα 
και θα αναφερθεί η µελλοντική εργασία που µπορεί να γίνει. 

DR 
SLICES 

SR SLICES 
περιορισµένη 
σύνθεση 

SR SLICES σύνθεση 
χωρίς περιορισµούς 

Λόγος αύξησης εµβαδού σε σχέση 
µε τα χωρίς περιορισµούς 
κυκλώµατα 

Λόγος αύξησης εµβαδού σε 
σχέση µε τα περιορισµένα 
κυκλώµατα 

12 6 1 11,000 1,000 

10 4 1 9,000 1,500 

47 17 5 8,400 1,765 

14 13 3 3,667 0,077 

55 25 8 5,875 1,200 

39 14 5 6,800 1,786 

88 28 11 7,000 2,143 

42 22 5 7,400 0,909 

17 10 3 4,667 0,700 

62 28 9 5,889 1,214 

60 22 5 11,000 1,727 

64 24 9 6,111 1,667 

44 27 8 4,500 0,630 

74 29 10 6,400 1,552 

22 12 4 4,500 0,833 

195 88 25 6,800 1,216 

53 32 9 4,889 0,656 

254 114 39 5,513 1,228 

96 48 14 5,857 1,000 

935 89 32 28,219 9,506 

627 277 122 4,139 1,264 

672 168 65 9,338 3,000 

869 330 125 5,952 1,633 

426 75 25 16,040 4,680 

192 97 38 4,053 0,979 

97 45 11 7,818 1,156 
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Κεφάλαιο 5 

Συµπεράσµατα και µελλοντική εργασία 
 
 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τα 
αποτελέσµατα των πειραµάτων του προηγούµενου κεφαλαίου. Συγκεκριµένα αναλύονται οι 
επιπτώσεις που έχει στη λειτουργία των κυκλωµάτων η πρόβλεψη της καθυστέρησης της 
στατικής χρονικής ανάλυσης, η µεταβλητότητα στην καθυστέρηση µεταξύ των διαφορετικών 
αντικειµένων του υλικού και η αύξηση της καθυστέρησης και του εµβαδού που παρουσιάζουν τα 
κυκλώµατα κατά την µετατροπή τους από µονής ράγας σε διπλής. 

5.1 Στατική χρονική ανάλυση και χρονισµός λειτουργίας 
 
 Κάποιες από τις  προβλέψεις των εργαλείων αυτόµατης σύνθεσης υλικού µπορεί να 
φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στις πραγµατικές καθυστερήσεις των κυκλωµάτων, όπως φάνηκε 
στο προηγούµανο κεφάλαιο, κι έτσι να δίνουν τη δυνατότητα στους µηχανικούς να σχεδιάζουν 
κυκλώµατα χωρίς περιττές καθυστερήσεις, τα οποία να λειτουργούν µε τη µεγαλύτερη δυνατή 
ταχύτητα. Όµως από την άλλη µεριά χρονίζοντας ένα σύγχρονο κύκλωµα να λειτουργεί µε 
καθυστέρηση πολύ κοντά στην πραγµατική αυξάνουµε την πιθανότητα να έχουµε λανθασµένη 
λειτουργία του κυκλώµατος υπό κάποιες συνθήκες. Για παράδειγµα ας θεωρηθεί το κύκλωµα 
alu2 το οποίο είχε στη στατική χρονική ανάλυση πρόβλεψη καθυστέρησης του κρίσιµου 
µονοπατιού 46,581ns. Το κύκλωµα αυτό όταν τοποθετήθηκε στο υλικό έδωσε καθυστέρηση του 
κρίσιµου µονοπατιού 42,5ns. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία[33] αύξηση της θερµοκρασίας από 
τους 28ΟC στους 58οC σε µία Xilinx Spartan2 έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση στις 
καθυστερήσεις του κυκλώµατος κατά 5%. Έτσι αν είχε χρησιµοποιηθεί το κύκλωµα alu2 σε ένα 
διασωληνωµένο κύκλωµα του οποίου να αποτελούσε το πio αργό στάδιο θα είχαµε ελαττωµατική 
λειτουργία του κυκλώµατος σε κάθε ενεργοποίηση του κρίσιµου µονοπατιού µε παράλληλη 
αύξηση της θερµοκρασίας άνω των 40 βαθµών. Παρόµοια συµπεράσµατα παράγει η µεταβολή 
της τάσης λειτουργίας του κυκλώµατος. 
 Οι προβλέψεις που δεν είναι κοντά στην πραγµατική καθυστέρηση κατά τη στατική 
χρονική ανάλυση αναγκάζουν να χρονίζεται το κύκλωµα σε συχνότητες πολύ χαµηλότερες από 
αυτές που θα µπορούσε να λειτουργήσει. Αν επί παραδείγµατι χρησιµοποιηθεί το κύκλωµα ttt2 
σε ένα διασωληνοµένο σύγχρονο κύκλωµα του οποίου είναι και το αργότερο τµήµα 
συνδυαστικής λογικής οπότε η καθυστέρηση του προσδιορίζει και τη καθυστέρηση του 
κυκλώµατος. Η στατική χρονική ανάλυση ορίζει ότι η τιµή της καθυστέρησης του κυκλώµατος 
είναι 32,868ns κι έτσι χρονίζουµε το σύγχρονο κύκλωµα να έχει κύκλο 32,868ns. Η πραγµατική 
καθυστέρηση του κυκλώµατος ttt2 όµως είναι µονάχα 15ns κι έτσι παρατηρείται ότι έχει 
αναγκαστεί το κύκλωµα να λειτουργεί µε καθυστέρηση πάνω απο δύο φορές σε σχέση µε αυτή 
που θα µπορούσε στην πραγµατικότητα να λειτουργήσει. 
 Τα παραπάνω δείχνουν ότι πρόβλεψη της στατικής χρονικής ανάλυσης έχει πολύ 
σηµαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του κυκλώµατος. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη µέθοδο 
του αποσυγχρονισµού σε συνδυασµό µε την αναγνώριση ολοκλήρωσης ως µια πολύ 
αποτελεσµατική λύση αφού το κύκλωµα προσαρµόζεται στις µεταβολές της θερµοκρασίας και 
της τάσης όσον αφορά τη σωστή λειτουργία και επιτρέπει στο κύκλωµα να λειτουργεί σύµφωνα 
µε τις πραγµατικές καθυστερήσεις των µονοπατιών που ενεργοποιούν δυναµικά τα δεδοµένα 
όσον αφορά την ταχύτητα. 
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5.2 Μεταβλητότητα µεταξύ διαφορετικών συσκευών 
 
 Όπως φάνηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο υπήρξε διαφοροποίηση στην καθυστέρηση 
µεταξύ των διαφορετικών αντικειµένων του υλικού. Το µέτρο της διαφοροποίησης αυτής άλλες 
φορές είναι ακίνδυνο για τη σωστή λειτουργία του κυκλώµατος όπως στο κύκλωµα b1 όπου στα 
δύο αντικείµενα του υλικού είναι 5ns ενώ στο τρίτο είναι 7,5ns µε τη στατική χρονική ανάλυση 
να κυµαίνεται στα 15,362ns. Στην περίπτωση αυτή είναι σχεδόν αδύνατο να έχουµε πρόβληµα 
λειτουργίας από τη µεταβλητότητα των καθυστερήσεων στα διάφορα αντικείµενα αν 
εµπιστευθούµε τη στατική χρονική ανάλυση και χρονίσουµε το κύκλωµα στα 15,362ns. Σε άλλα 
κυκλώµατα όµως η µεταβλητότητα των καθυστερήσεων µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία αν 
δε γίνει λεπτοµερής ανάλυση. Για παράδειγµα στο κύκλωµα alu2 αν ελεγχθεί µονάχα το 
αντικείµενο υλικού που έδωσε χρόνο καθυστέρησης κρίσιµου µονοπατιού 37,5ns θα 
επιβεβαιονόταν ότι η στατική χρονική ανάλυση έδωσε πολύ καλό αποτέλεσµα 46,581ns. Όµως 
τοποθετόντας το ίδιο κύκλωµα και στις υπόλοιπες συσκευές αποδείχτηκε ότι οι χρόνοι 
καθυστέρησης ήταν πολύ πάνω από τα 37,5ns και µάλιστα έφτασαν τα 42,5ns χρόνο που σε 
καµία περίπτωση δε µπορεί να εγγυηθεί τη σωστή λειτουργία του κυκλώµατος µε κάποιες 
αλλαγές στις συνθήκες λειτουργίας όπως αυτές αναλύθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. 
 Και αυτή η παράµετρος της µεταβλητότητας βρίσκει λύση µε τη µέθοδο του 
αποσυγχρονισµού µε ή χωρίς τη χρήση αναγνώρισης ολοκλήρωσης. Αν δε χρησιµοποιηθεί 
αναγνώριση ολοκλήρωσης τότε στο αποσυγχρονισµένο κύκλωµα θα χρησιµοποιηθούν στοιχεία 
καθυστέρησης όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 2. Αυτά τα στοιχεία καθυστέρησης αν 
τοποθετηθούν κοντά στο τµήµα της λογικής της οποίας την καθυστέρηση µοντελοποιούν 
ακολουθούν τις µεταβολές της καθυστέρησης κι έτσι η σωστή λειτουργία του κυκλώµατος είναι 
σχεδόν σίγουρη. Αυτό αποδείχτηκε και στην πράξη µετά τον αποσυγχρονισµό του κυκλώµατος 
ενός απλού επεξεργαστή DLX και της υλοποίησης του σε ASIC (ASPIDA PROJECT IST-
37796). Ο επεξεργαστής αυτός δούλευε σωστά ακόµα και µε τάση τροφοδοσίας 0,95V 
αποδεικνύοντας ότι το αποσυγχρονισµένο κύκλωµα άρχισε να επηρεάζεται απο τη 
µεταβλητότητα σε τάση τροφοδοσίας πολύ κοντά στο Vt των transistors. Να σηµειωθεί ότι 
κανονική τάση λειτουργίας είχαν θεωρηθεί τα 2,5V. 
 Με τη χρήση αναγνώρισης ολοκλήρωσης δε χρειάζεται να κάνουµε και τις υποθέσεις για 
την τοποθέτηση των στοιχείων καθυστέρησης κοντά στη λογική που µοντελοποιούν. 
 Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι η µεταβλητότητα µεταξύ των κυκλωµάτων δεν είναι 
τυχαία αλλά µάλιστα αν παρατηρηθούν οι καµπύλες µεταβλητότητας µεταξύ των συσκευών 
φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχετικά γρήγορο αντικείµενο υλικού (FPGA1) , ένα τυπικό αντικείµενο 
(FPGA2) κι ένα σχετικά αργό (FPGA3). 
 Και οι τρεις συσκευές Spartan 2E που δοκιµάστηκαν είχαν το ίδιο rating οπότε 
δεδοµένων των αποτελεσµάτων του προηγούµενου κεφαλαίου µπορούµε να συµπαιράνουµε ότι 
η διαδικασία ταξινόµησης (binning) της εταιρείας Xilinx είναι σχετικά καλή και η inter die 
µεταβλητότητα δεν είναι σηµαντική. Όµως µένει να µελετηθεί περαιτέρω η σηµαντική intra die 
µεταβλητότητα που παρατηρήθηκε και η οποία εξαρτάται από παράγοντες όπως το δυναµικό, η 
θερµοκρασία και η µεταβλητότητα στα µεγέθη των πυλών.  
 
 

5.3 Μονοτονία και εµβαδό 
 
 Όπως παρατηρήθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο η αύξηση του εµβαδού στα 
περισσότερα κυκλώµατα έφτανε τις πέντε µε έξι φορές σε σχέση µε το αρχικό µονής ράγας 
κύκλωµα όταν στο εργαλείο αυτόµατης σύνθεσης υλικού δε δίνονταν περιορισµοί. Αυτό µπορεί 
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εύκολα να εξηγηθεί αν λάβουµε υπόψιν µας τις επιθετικές τεχνικές που χρησιµοποιούν τα 
σηµερινά εργαλεία αυτόµατης σύνθεσης υλικού και τις επιπτώσεις που έχει στις τεχνικές αυτές η 
εισαγωγή περιορισµών.  
 Έτσι αυτή η αύξηση είναι πολύ σηµαντική και µπορεί να αποτελέσει επιχείρηµα για τη 
µη υιοθέτηση της τεχνικής του αποσυγχρονισµού µε τη προσθήκη αναγνώριση ολοκλήρωσης 
όπως αυτή µελετάται σε αυτή την εργασία. Γιαυτό το λόγο θα πρέπει να µελετηθεί διεξοδικά 
µέχρι σε ποιο σηµείο µπορούµε να επιτρέψουµε στο εργαλείο αυτόµατης σύνθεσης υλικού να 
κάνει βελτιστοποιήσεις χωρίς όµως να επηρεάζεται η λειτουργικότητα του κυκλώµατος διπλής 
ράγας από τις βελτιστοποιήσεις αυτές. Αυτό όµως δεν αποτελεί στόχο της παρούσας εργασίας 
και θα πρέπει να µελετηθεί στο µέλλον.  
 Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα συµπεράσµατα από τα αποτελέσµατα της 
πειραµατικής διαδικασίας. Όπως αναλύθηκε, η εργασία αυτή κατάφερε να υπολογίσει µε 
επιτυχία τη διαφορά στατικής χρονικής ανάλυσης και πραγµατικών καθυστερήσεων καθώς και 
το κοστος εφαρµογής της ροής στο εµβαδό και την ταχύτητα. Επίσης υπολόγισε τη 
µεταβλητότητα µεταξύ διαφορετικών συσκευών υλικού. 
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