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W ostatnich latach w technice cyfrowej obserwuje siê ogrom-
ne zmiany w metodach projektowania uk³adów i systemów cyfro-
wych oraz w technologiach wykonywania urz¹dzeñ cyfrowych.
Z punktu widzenia technologii jest to postêp od uk³adów katalo-
gowych, montowanych na p³ytkach drukowanych, do specjalizo-
wanych uk³adów ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
i reprogramowalnych uk³adów FPGA (Field Programmable Gate
Array) o z³o¿onoœci siêgaj¹cej milionów bramek. W metodach
projektowania jest to postêp od strukturalnej reprezentacji uk³a-
du do algorytmicznych jêzyków opisu sprzêtu. W rezultacie tech-
nika uk³adów cyfrowych, zatem równie¿ metody projektowania
i implementacji systemów cyfrowych, sta³y siê w ostatnich latach
dziedzin¹ o b³yskawicznych i rewolucyjnych zmianach w ca³ym
zakresie tej dziedziny, tj. od algebry uk³adów prze³¹czaj¹cych
(np. uk³ady logiki wielowartoœciowej) do sztucznej inteligencji
(sieci neuronowe) i proceduralnych jêzyków HDL (Hardware De-
scription Language). 

W szczególnoœci coraz silniej zaznaczaj¹ siê tendencje synte-
zy sprzêtowo-programowej w projektowaniu z³o¿onych syste-
mów cyfrowych. Polegaj¹ one na procesie formalnej, abstrakcyj-
nej specyfikacji w odpowiednim jêzyku opisu sprzêtu oraz na
transformacji tej specyfikacji na urz¹dzenie za pomoc¹ ró¿norod-
nych narzêdzi komputerowego wspomagania projektowania
CAD (Computer Aided Design), w których jedn¹ z g³ównych ról
spe³niaj¹ zaawansowane procedury syntezy logicznej i odwzoro-
wania technologicznego. 

Nowoczesne narzêdzia modelowania, budowy wirtualnych
prototypów, symulacji, analizy, automatycznej syntezy, testowa-
nia i formalnego dowodzenia poprawnoœci projektów zwiêkszaj¹
wydajnoœæ projektantów systemów cyfrowych do niespotykane-
go dotychczas poziomu. Ogromny wp³yw ma tu równie¿ wielo-
krotne wykorzystywanie na coraz wiêksz¹ skalê gotowych pro-
jektów (design reuse) coraz bardziej z³o¿onych standardowych
podsystemów, a w szczególnoœci uprzednio zaprojektowanych
rdzeni mikroprocesorów, mikrokontrolerów, procesorów sygna³o-
wych, uk³adów ASIP (Application Specific Integrated Processor)
i innych makrobloków, takich jak: kontrolery urz¹dzeñ peryferyj-
nych, bloki interfejsowe, jednostki multimedialne, bloki telekomu-
nikacyjne i sieciowe. Gotowe, sprawdzone i scharakteryzowane
(wyposa¿one w dokumentacjê techniczn¹) rdzenie i makrobloki
zastêpuj¹ uk³ady projektowane specjalnie dla danego zastoso-
wania, przyspieszaj¹c proces projektowania oraz gwarantuj¹c
wysok¹ jakoœæ i spe³nienie za³o¿eñ projektowych. Scalenie ca³e-
go z³o¿onego systemu w jednej strukturze krzemowej (w jednym
chipie), tzn. wykonanie ca³ego z³o¿onego systemu informacyjne-
go ³¹cznie z sensorami, przetwornikami A/C i C/A, modu³ami ko-
munikacyjnymi, rekonfigurowalnym sprzêtem do przetwarzania
informacji i wbudowanym oprogramowaniem, sta³o siê rzeczywi-
stoœci¹, istotnie kszta³tuj¹c¹ rolê techniki cyfrowej w telekomuni-
kacji. 

Jednak nie tylko liczba tranzystorów lub bramek czy mo¿liwo-
œci scalenia systemów w jednej strukturze decyduj¹ o nowej ja-
koœci wspó³czesnej mikroelektroniki i jej ogromnym wp³ywie na
rozwój techniki cyfrowej dla potrzeb telekomunikacji. Równie
wa¿ne s¹ nowe technologie układów programowalnych.
Osi¹gniêcia technologii umo¿liwi³y opracowanie nowych genera-
cji uk³adów specjalizowanych, tzw. uk³adów programowalnych
przez u¿ytkownika PLD/FPGA. W szczególnoœci udoskonalenia
procesu technologicznego, polegaj¹ce na redukowaniu wymia-
rów elementów pó³przewodnikowych i zwiêkszaniu liczby warstw
metalizowanych po³¹czeñ, a tak¿e nowe techniki programowania
umo¿liwi³y opracowanie generacji struktur FPLD (Field Program-
mable Logic Devices) z mo¿liwoœci¹ reprogramowania i rekonfi-
guracji. 

Struktury uk³adów reprogramowalnych
i rekonfigurowalnych

Obecnie produkowane uk³ady FPLD, w zale¿noœci od ich
struktury, klasyfikuje siê na uk³ady matrycowe – CPLD (Complex
PLD) oraz uk³ady komórkowe – FPGA. 

Elementem charakterystycznym dla architektury CPLD jest
wykorzystanie w uk³adach wielu bloków PAL po³¹czonych ze so-
b¹ szybk¹, programowan¹ matryc¹ po³¹czeniow¹, jak to pokaza-
no na rys. 1. Jej zadaniem jest przesy³anie sygna³ów miêdzy wej-
œciami zewnêtrznymi a wewnêtrznymi blokami logicznymi oraz
miêdzy tymi blokami. 
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OO Rys. 1. Budowa typowego układu CPLD

Niezale¿nie od wykonania, wa¿nymi parametrami matrycy po-
³¹czeniowej, bêd¹cej krytycznym fragmentem uk³adów CPLD,
s¹: zdolnoœæ ³¹czeniowa i czas propagacji sygna³u. Pod pojê-
ciem zdolnoœci ³¹czeniowej rozumie siê mo¿liwoœæ ³¹czenia 
dowolnych elementów struktury programowalnej. Producenci
uk³adów rozwi¹zuj¹ zwi¹zane z tym problemy w ró¿ny sposób.
Efektem tego s¹ ró¿norodne architektury matryc po³¹czenio-



wych, w „du¿ych” uk³adach CPLD tak¿e wielopoziomowe. Archi-
tektura matrycy po³¹czeniowej i zastosowana do jej realizacji
technologia maj¹ du¿y wp³yw na czas propagacji sygna³u. We
wspó³czesnych uk³adach CPLD czas propagacji sygna³u przez
matrycê po³¹czeniow¹ nie przekracza zazwyczaj 0,8–3 ns (m.in.
matryce GRP firmy Lattice, PIA – Altera, PIM – Cypress, ZIA –
Xilinx). Dostêpne s¹ tak¿e uk³ady, w których czas propagacji
skrócono do ok. 100–200 ps (ZIA, AIM – Xilinx). 

Grup¹ uk³adów programowalnych o architekturze i budowie
elementarnych komórek logicznych znacznie odmiennej od ar-
chitektury i budowy komórek uk³adów CPLD s¹ programowalne
matryce bramkowe FPGA. Na rys. 2 pokazano u³o¿enie komórek
logicznych oraz traktów po³¹czeniowych charakterystyczne dla
wiêkszoœci uk³adów FPGA. 

Praktycznie wszystkie obecnie produkowane uk³ady progra-
mowalne s¹ wyposa¿one w reprogramowalne matryce pamiêcio-

we. Najczêœciej s¹ stosowane dwa rodzaje matryc: z komórkami
pamiêci SRAM (Static RAM) i trwa³ej EEPROM, a coraz rzadziej
PROM lub EPROM. Uk³ady reprogramowalne CPLD i FPGA ofe-
ruje na œwiecie kilku producentów. S¹ to zarówno uk³ady z ma-
trycami SRAM, jak i EEPROM. Nieulotne matryce EEPROM cha-
rakteryzuj¹ siê ograniczon¹ liczb¹ dopuszczalnych cykli repro-
gramowania, zazwyczaj od 100 do 1000, gwarantuj¹ natomiast
d³ugi czas przechowywania zapisanych w nich konfiguracji (do
100 lat) bez zasilania. Ze wzglêdu na znaczne rozmiary komórek
pamiêciowych EEPROM pojemnoœci logiczne struktur tego typu
s¹ stosunkowo niewielkie. 

W aplikacjach wymagaj¹cych du¿ej pojemnoœci logicznej s¹
stosowane przede wszystkim struktury FPGA, w których rolê ele-
mentu pamiêciowego spe³nia komórka pamiêci nietrwa³ej SRAM.
Po ka¿dorazowym w³¹czeniu zasilania jest niezbêdne wprowa-
dzenie danych o konfiguracji, czyli tzw. inicjalizacja konfiguracji
matrycy. Proces rekonfiguracji we wszystkich uk³adach FPGA
przebiega podobnie przy czym, w zale¿noœci od typu uk³adu,
czas inicjalizacji struktury waha siê od 1ms (uk³ady serii
AT6000), a¿ do 320 ms (uk³ady FLEX10K). Dziêki wykorzystaniu
standardowych interfejsów szeregowych SDI (Serial Data Inter-
face) w uk³adach FPGA oraz JTAG−ISP w uk³adach CPLD, dane
konfiguracyjne mo¿na „za³adowaæ” do struktury programowalnej
za pomoc¹ lokalnego sterownika lub specjalnego interfejsu pro-
gramuj¹cego. Strumieñ danych konfiguracyjnych jest zwykle
przechowywany w standardowej pamiêci sta³ej o dowolnej orga-
nizacji lub w specjalnej pamiêci szeregowej. Ze wzglêdu na w³a-
œciwoœci matryc pamiêciowych, do stosowania w aplikacjach re-
konfigurowalnych s¹ predestynowane uk³ady FPGA. 

G³ównym celem rekonfiguracji systemu jest dostosowanie
struktury funkcjonalnej, dostêpnej w ramach jego architektury ba-
zowej, do wymagañ realizowanych algorytmów. W przypadku
realizacji algorytmów, które nie „mieszcz¹” siê w ca³oœci w struk-
turze systemu, istnieje koniecznoœæ ich roz³o¿enia na sekwencje
podzadañ realizowanych kolejno w odpowiednich konfigura-
cjach. Warunkiem niezbêdnym do realizacji ca³ego algorytmu
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OO Rys. 2. Budowa typowego układu FPGA

OO Tabela 1. Zestawienie podstawowych parametrów układów PLD z możliwością rekonfiguracji w systemie

Rodzina Architektura
Liczba 

makrokomórek 

Liczba bramek 
przeliczeniowych

×× 1000

Maksymalny 
czas konfiguracji

[ms]

Rekonfiguracja 
częściowa 

FLEX6000 FPGA 1320–1960 8–24 100 – 

FLEX8000 FPGA 208–1296 2,5–16 100 – 

FLEX10000 FPGA 576–12160 10–250 320 – 

XC3000 FPGA 64–484 (*2) 1,5–7,5 10 – 

XC4000 FPGA 238–7448 (*2) 3–85 240 – 

XC4000XE/XL FPGA 152–7448 1–180 50 – 

XC6200 FPGA 2304.–16384 9–100000 0,2 (*4) + 

Virtex FPGA 1728–27648 57,906–1124,022 0,1 +/– (*1) 

Spartan FPGA 238–1862 5–40 32 – 

AT6000 FPGA 1024–6400 6–30 8 + 

AT40K FPGA 256.. 2304 5–50 5 + 

QL4000 FPGA 160–1584 9–90 40 – 

DY8000 FPGA 1152–6272 20–105 200 – 

XC9500 CPLD 36–288 0,8–6,4 – – (*3) 

MAX7000E/S CPLD 32–256 0,6–5 – – (*3) 

MAX9000 CPLD 320–560 6–12 – – (*3) 

Flash370 CPLD 32–128 1–5,2 – – (*3) 

Ultra 37000 CPLD 32–512 0,8–9 – – (*3) 

Uwagi: (*1) – dane aktualne na koniec 2000 roku, (*2) – podano liczbê CLB, (*3) – uk³ady z matryc¹ EEPROM lub Flash o ograniczonej licz-
bie dopuszczalnych cykli programowania (*4) – z wykorzystaniem kompresji danych konfiguruj¹cych. 
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jest zdolnoœæ systemu rekonfigurowalnego do wymiany danych
konfiguracyjnych wraz z przekazaniem wyników uzyskanych
w bie¿¹cej konfiguracji do kontynuowania obliczeñ w nastêpnej
konfiguracji. Taki sposób rekonfiguracji systemu podczas jego
dzia³ania jest wyró¿niany terminem run-time.

Obecnie stosuje siê kilka metod rekonfiguracji uk³adów FPGA
[49]. Najprostszym implementacyjnie, ale niezbyt efektywnym
sposobem rekonfiguracji, jest zmiana konfiguracji (tzw. kontek-
stu) ca³ej struktury programowalnej, polegaj¹ca na szeregowym
wprowadzeniu strumienia nowych danych konfiguracyjnych. Wa-
d¹ tej metody jest koniecznoœæ przerwania pracy ca³ego uk³adu,
co w konsekwencji mo¿e obni¿yæ wydajnoœæ ca³ego systemu.
Uk³ady wyposa¿one w taki mechanizm rekonfiguracji s¹ nazywa-
ne jednokontekstowymi. Wiêkszoœæ obecnie produkowanych
uk³adów FPGA mo¿na uwa¿aæ za uk³ady jednokontekstowe
o ró¿nych czasach rekonfiguracji. Przyk³adowe czasy konfigura-
cji przedstawiono w tabeli 1. 

Bardziej efektywnym sposobem rekonfiguracji jest rekonfigu-
racja czêœciowa. Jest ona mo¿liwa pod warunkiem przerwania
pracy uk³adu, podobnie jak w przypadku uk³adów jednokontek-
stowych, chocia¿ dziêki mo¿liwoœci wymiany tylko niezbêdnej
czêœci danych konfiguracyjnych œredni czas rekonfiguracji mo¿e
byæ znacznie krótszy, zale¿nie od przyjêtego sposobu przydzia-
³u zadañ. 

Próby komercyjnego wdro¿enia uk³adów rekonfigurowalnych
podjê³o dotychczas kilka firm, lecz obecnie z wyj¹tkiem uk³adów
AT40K/KA/KAL, AT6000 oraz FPSLIC AT94 (wszystkie wymie-
nione rodziny s¹ to uk³ady FPGA, produkuje je firma Atmel [11])
oraz Virtex/Virtex II i Virtex E (produkuje je firma Xilinx), ¿adne in-
ne nie s¹ wytwarzane seryjnie. 

Ogromn¹ zalet¹ uk³adów AT40K/KA/KAL oraz AT6000 jest
mo¿liwoœæ ich czêœciowej rekonfiguracji bez koniecznoœci „wy³¹-

czania” pozosta³ej, nie poddawanej
rekonfiguracji, czêœci uk³adu. Ilustra-
cjê czêœciowej rekonfiguracji pokaza-
no na rys. 3. 

Uzyskanie tak dobrego efektu
u¿ytkowego jest mo¿liwe dziêki za-
awansowanemu mechanizmowi wy-
miany danych konfiguracyjnych Ca-
cheLogic, w który wyposa¿ono
wszystkie uk³ady obydwu rodzin. 

Zupe³nie inn¹ architekturê i nieco
inne walory u¿ytkowe maj¹ uk³ady
AT94, nazywane w nomenklaturze
producenta tak¿e FPSLIC (Field Pro-
grammable System Level Integrated
Circuit). Integruj¹ one bowiem w jed-
nej strukturze rekonfigurowaln¹ ma-
trycê FPGA oraz 8-bitowy mikrokon-
troler RISC (rys. 4). Budowa, w³aœci-
woœci (w tym mo¿liwoœæ czêœciowej
rekonfiguracji) i podstawowe parame-
try matryc rekonfigurowalnych s¹
identyczne, jak dla matryc stosowa-
nych w uk³adach AT40K. Mo¿liwoœci
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OO Rys. 3. Ilustracja zasady częściowej rekonfiguracji układu PLD: 
a) konfiguracja pierwotna, b) układ po częściowej rekonfiguracji

OO Rys. 4. Schemat blokowy układu
FPSLIC – przykładu nowoczesnego po−
dejścia do systemów rekonfigurowal−
nych



u¿ytkowe uk³adów AT94K znacznie zwiêksza fakt zintegrowania
w ich strukturze szybkiego mikrokontrolera o architekturze RISC,
którego wydajnoœæ dochodzi do 40 MIPS. Szczegó³owy opis ar-
chitektury uk³adów FPSLIC mo¿na znaleŸæ m. in. w pracy [49]. 

Do stosowania w aplikacjach nie wymagaj¹cych czêœciowej
rekonfiguracji struktury uk³adu doskonale nadaj¹ siê uk³ady z ro-
dzin Virtex, Virtex II i Virtex E, które nale¿¹ obecnie do grupy naj-
wy¿ej zaawansowanych technologicznie uk³adów FPGA. O ich
du¿ych mo¿liwoœciach decyduj¹ m. in. mechanizmy sprzêtowej
implementacji pamiêci ró¿nego typu (w tym FIFO oraz DualPort
FIFO), mo¿liwoœæ ³¹czenia bloków logicznych w bloki funkcjonal-
ne bez wykorzystywania lokalnych zasobów po³¹czeniowych,
a tak¿e krótki czas rekonfiguracji (tabela 1). 

PRODUKTY WIRTUALNE – RDZENIE
PROJEKTOWE

Wraz z wprowadzeniem struktur reprogramowalnych pojawi³y
siê nowe mo¿liwoœci aplikacyjne. Wynikaj¹ one nie tylko z popra-
wy parametrów funkcjonalnych i czasowych oraz zmian w archi-
tekturze logicznej, ale równie¿ z samej istoty reprogramowalno-
œci. Jeden z kierunków takich aplikacji okreœla koncepcja produk-
tu wirtualnego – systemu, funkcji lub uk³adu scalonego, które nie
istniej¹ w rzeczywistoœci materialnej, ale potencjalnie mog¹ byæ
zrealizowane w ka¿dej chwili. Takie uk³ady wirtualne mog¹ byæ
zarówno gotowymi produktami o zmiennych funkcjach i w³aœci-
woœciach, jak równie¿ elastycznymi „klockami”, z których mo¿na
konstruowaæ wiêksze systemy. 

Koncepcja produktu wirtualnego, traktowanego jako blok kon-
strukcyjny do tworzenia z³o¿onych systemów, znajduje szerokie
zastosowanie w nowoczesnych narzêdziach syntezy logicznej
CAD (MAX+PLUS2 firmy ALTERA, FOUNDATION firmy XILINX)
w postaci bogatych bibliotek elementów funkcjonalnych – od pry-
mitywnych funkcji do bardzo z³o¿onych makro- i megafunkcji.
Specyfikacje megafunkcji, które s¹ replikami uk³adów cyfrowych
ogólnego przeznaczenia i specjalizowanych popularnych modu-
³ów-standardów przemys³owych, maj¹ formê procedur zapisa-
nych w jêzyku opisu sprzêtu wy¿szego poziomu VHDL lub Veri−
log HDL [44]. Ich najwa¿niejsz¹ cech¹ jest optymalizacja pod
k¹tem syntezy logicznej w okreœlonych architekturach logicznych
i uwarunkowañ technologii krzemowej. 

Idea megafunkcji szybko zyska³a uznanie producentów i u¿yt-
kowników, a w konsekwencji zosta³a przyjêta jako obowi¹zuj¹cy
standard w œrodowisku narzêdzi do projektowania CAD. Rola
megafunkcji wzrasta ogromnie wraz z rozwojem technologii
struktur programowalnych. Zawrotne tempo rozwoju technologii
w sektorze programowalnych uk³adów scalonych w ostatnich 4 –
5 latach przynios³o kilkakrotnie wiêkszy wzglêdny wzrost produk-
cji ni¿ w ca³ym przemyœle uk³adów scalonych. Stanowi to wyzwa-
nie dla twórców komputerowych narzêdzi syntezy. Kluczem do
rozwi¹zania tych problemów s¹ jêzyki specyfikacji HDL, ich stan-
daryzacja oraz biblioteki elastycznych modu³ów funkcjonalnych,
które zapewniaj¹ optymalizacjê logiczn¹ i topologiczn¹ na pozio-
mie du¿ych systemów. Intensywne prace nad tworzeniem no-
wych megafunkcji s¹ obecnie prowadzone w dwóch kierunkach: 
M tworzenia i udoskonalania megafunkcji parametryzowanych,
których indywidualne cechy funkcjonalne mo¿na „kszta³towaæ”
za pomoc¹ zestawu parametrów, 
M tworzenia replik popularnych uk³adów cyfrowych – standar-
dów przemys³owych, które s¹ gotowymi produktami ogólnego
przeznaczenia lub specjalizowanymi. 

Powstaje rynek odrêbnych wirtualnych produktów specjalizo-
wanych, tzw. rynek w³asnoœci intelektualnej IP (Intellectual Pro-
perty) zawartej w uk³adach zaprojektowanych w postaci kodów
Ÿród³owych jêzyków HDL. Cech¹ charakterystyczn¹ tego rynku –
inicjowanego przez producentów uk³adów programowalnych –

jest dwutorowoœæ organizowania jednostek opracowuj¹cych
uk³ady i systemy wirtualne. Na przyk³ad najwiêksi producenci
uk³adów FPLD – Xilinx i Altera – organizuj¹ rynek w³asnoœci in-
telektualnej oferuj¹c uk³ady wirtualne opracowywane bezpoœred-
nio u siebie b¹dŸ organizuj¹ stowarzyszenia firm w ramach spe-
cjalnego programu (np. Altera Megafunction Partners Program
czy Xilinx Alliance CORE). W rezultacie uk³ady realizuj¹ce stan-
dardowe funkcje przetwarzania typu DSP (np. uk³ady arytme-
tyczne, filtry, kodeki) s¹ opracowywane bezpoœrednio przez pro-
ducentów uk³adów FPLD, co ma tê zaletê, ¿e kody Ÿród³owe spe-
cyfikacji tych uk³adów s¹ idealnie przystosowane do struktur
realizacyjnych, jak te¿ same struktury s¹ dobrane pod k¹tem
uzyskania dobrych parametrów. Natomiast dla uk³adów z³o¿o-
nych, których projekty stanowi¹ wynik wieloletnich doœwiadczeñ
firm specjalizuj¹cych siê w produkcji wysokiej klasy urz¹dzeñ
komputerowych i telekomunikacyjnych, ich wirtualne specyfika-
cje powstaj¹ bezpoœrednio w tych firmach, ale zorganizowane
stowarzyszenia IP oferuj¹ te uk³ady innym producentom po 
cenach komercyjnych. Charakterystycznym przyk³adem s¹ opra-
cowania telekomunikacyjnej firmy CSELT (W³ochy), której wirtu-
alnymi produktami w cenie 1 – 8 tys. USD s¹ miêdzy innymi ko-
mutatory i rutery ATM, dekodery Viterbiego dla sieci LAN, skram-
blery i deskramblery itp. 

UNIWERSYTECKIE SYSTEMY
SYNTEZY LOGICZNEJ

Rynek produktów wirtualnych, to jednoczeœnie ogromne wy-
zwanie dla zaawansowanych metod optymalizacji logicznej. Wy-
nika to z faktu, ¿e konkurencjê na tym rynku bêd¹ wygrywaæ tyl-
ko najlepsze produkty, do których realizacji zostan¹ wykorzysta-
ne zaawansowane metody syntezy, niejednokrotnie wystêpuj¹ce
wy³¹cznie w specjalistycznym oprogramowaniu uniwersyteckim.
Du¿a z³o¿onoœæ struktur FPGA, a tak¿e ich nietypowe konstruk-
cje (komórki), spowodowa³y wzrost roli i znaczenia zaawansowa-
nych procedur syntezy logicznej. Nie jest przypadkiem, ¿e to w³a-
œnie uk³adom FPGA poœwiêcono ogromn¹ liczbê prac badaw-
czych, a odpowiednie procedury syntezy logicznej sta³y siê ju¿
kanonem nowoczesnych metod projektowania [29]. 

Jednoczeœnie koniecznoœæ ci¹g³ej modyfikacji tych procedur,
wynikaj¹ca z potrzeby dopasowywania siê do nowych technolo-
gii, stymuluje opracowywanie uniwersyteckich systemów syntezy
i projektowania uk³adów cyfrowych. Systemy te – czêsto wykony-
wane w formie niezbyt wygodnej do stosowania w bezpoœredniej
praktyce in¿ynierskiej – spe³niaj¹ w dziedzinie nowoczesnych
metod syntezy uk³adów cyfrowych nie mniejsz¹ rolê ni¿ firmowe
systemy komercyjne. Z za³o¿enia s¹ to systemy przystosowane
do obs³ugi przez u¿ytkownika o g³êbszej wiedzy w zakresie syn-
tezy logicznej. Spe³niaj¹ wiêc rolê niejako „awaryjn¹”, tzn. s¹ sto-
sowane w tych przypadkach, w których systemy komercyjne nie
daj¹ pozytywnych rezultatów ze wzglêdu na du¿¹ z³o¿onoœæ ob-
liczeniow¹. Z tych w³aœnie powodów wiêkszoœæ systemów ko-
mercyjnych ma wbudowane procedury, umo¿liwiaj¹ce komuni-
kacjê lub co najmniej wymianê danych z niektórymi systemami
uniwersyteckimi.

Drug¹, nie mniej wa¿n¹ rol¹ systemów uniwersyteckich, jest
zdobywanie wiedzy i doœwiadczenia w zakresie skutecznoœci
procedur obliczeniowych. Tak wiêc z biegiem lat wiele progra-
mów i procedur obliczeniowych, stosowanych w systemach uni-
wersyteckich, wesz³o w sk³ad wyposa¿enia systemów komercyj-
nych. Typowym przyk³adem mog¹ tu byæ systemy Espresso,
MIS, SIS opracowane na uniwersytecie kalifornijskim w Berkeley
oraz ASYL opracowany w INPG (Grenoble). Najwiêksz¹ popular-
noœæ zdoby³ system SIS [2], którego obecna wersja jest przysto-
sowana do z³o¿onych zadañ wielopoziomowej syntezy logicznej,
ukierunkowanej na uk³ady bramkowe oraz na uk³ady FPGA. 
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Europejskim odpowiednikiem systemu SIS jest system ASYL
[43]. Jest on systemem wielozadaniowym, przystosowanym do
syntezy logicznej zarówno dla uk³adów typu Gate Array, jak te¿
dla uk³adów PLD i FPGA. System ten uwzglêdnia równie¿ synte-
zê uk³adów sekwencyjnych typu FSM (Finite State Machines),
ale koncentruje siê g³ównie na strukturach z pamiêciami ROM
i matrycami PLA, a wiêc inaczej, ni¿ to jest w systemie SIS, gdzie
preferowane s¹ struktury wielopoziomowe bramkowe. 

Systemy SIS i ASYL, jakkolwiek opracowane dla tych samych
potrzeb, ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ nie tylko strategiami obliczeñ,
ale maj¹ czêœciowo roz³¹czne zadania. Sytuacja taka nie jest by-
najmniej dzie³em przypadku, a wynika raczej z czêœciowej spe-
cjalizacji uniwersytetów, której sprzyjaj¹ wielkie konferencje na-
ukowe w dziedzinie syntezy logicznej i automatycznego projekto-
wania uk³adów cyfrowych: DAC, Euro-DAC, EDAC, IWLAS,
ISMVL, ICCAD itp. oraz w Polsce MIXDES, RUC (Reprogramo-
walne Uk³ady Cyfrowe), PDS (Programmable Devices and Sys-
tems). Potwierdzeniem takiej specjalizacji s¹ opracowania uni-
wersytetów w Kyushu (Japonia) [42], Grenoble [43], a w Polsce
badania prowadzone w Politechnice Warszawskiej i Œl¹skiej [5],
[23], [29], koncentruj¹ce siê przede wszystkim na dekompozycji
funkcji boolowskich, a ostatnio na uk³adach z logik¹ wielowarto-
œciow¹. Interesuj¹ce s¹ równie¿ narzêdzia syntezy uk³adów lo-
gicznych opracowane w Politechnice Szczeciñskiej [51], [33].

Dalej bêd¹ omówione eksperymenty, których celem by³o zba-
danie wp³ywu zaawansowanych procedur syntezy logicznej na
wynikowe realizacje systemów cyfrowych uzyskiwanych za po-
moc¹ narzêdzi komercyjnych. Jako system uniwersytecki zosta³
wybrany system DEMAIN opracowany w Instytucie Telekomu−
nikacji Politechniki Warszawskiej [37]. 

Eksperymenty te polega³y na implementacji typowych uk³adów
cyfrowych – g³ównie z dziedziny teleinformatyki – za pomoc¹
ró¿nych systemów projektowania, a nastêpnie na porównaniu ich
realizacji pod wzglêdem liczby u¿ytych komórek takiej samej
struktury FPGA. Inaczej mówi¹c – istot¹ eksperymentu by³o po-
równanie realizacji tego samego uk³adu, projektowanego za po-
moc¹ ró¿nych systemów i odwzorowanego technologicznie w ta-
kiej samej strukturze FPGA. Wymowa przeprowadzonych ekspe-
rymentów jest znacz¹ca w tym sensie, ¿e do projektowania u¿yto
systemów renomowanych firm œwiatowych, takich jak Altera, Sy-
nopsys, Exemplar i Xilinx. 

W szczególnoœci zaprojektowano nastêpuj¹ce uk³ady: 
M bin2bcd1 – konwerter kodu binarnego na kod BCD dla liczb

z zakresu od 0 do 99, 
M bin2bcd2 – konwerter kodu binarnego na kod BCD dla liczb

z zakresu od 0 do 355, 
M DESboxes – zespó³ skrzynek podstawieniowych szyfru DES, 
M rd88 – sbox z algorytmu kryptograficznego Rijndael, 
M DESaut – kombinacyjna czêœæ uk³adu sekwencyjnego z im-

plementacji algorytmu kryptograficznego DES, 
M 5B6B – kombinacyjna czêœæ uk³adu kodera 5B-6B, 
M count4 – 4-bitowy licznik z mikrooperacjami COUNT UP, CO-

UNT DOWN, HOLD, CLEAR i LOAD. 
W tabeli 2 przedstawiono wyniki porównania metody wykorzy-

stuj¹cej dekompozycjê zrównowa¿on¹ zaimplementowan¹
w systemie DEMAIN z metodami zaimplementowanymi w nastê-
puj¹cych systemach: SIS, FPGA Express, Leonardo Spectrum
i MAX+PlusII. Przyk³adowe funkcje zosta³y zaimplementowane
w uk³adach z rodziny FLEX o strukturze FPGA. W tabeli podano
liczbê komórek logicznych wymaganych do implementacji po-
szczególnych funkcji. Z podanych rezultatów wynika, ¿e metoda
wykorzystuj¹ca dekompozycjê zrównowa¿on¹ realizuje uk³ad
najoszczêdniej pod wzglêdem liczby zajêtych komórek i wygrywa
nawet z systemem SIS, co jest istotne o tyle, ¿e SIS stosuje rów-
nie¿ metodê dekompozycji funkcjonalnej – jednak bez zastoso-
wania dekompozycji zrównowa¿onej. 

W szczególnoœci warto zwróciæ uwagê na implementacjê kon-

wertera kodu binarnego na kod BCD oraz na implementacje
skrzynek podstawieniowych (s-box) szyfrów DES i Rijndael. Jak
widaæ, wspomaganie procesu projektowania zaawansowanymi
procedurami syntezy logicznej prowadzi do rezultatów niemo¿li-
wych do uzyskania nawet za pomoc¹ najlepszych systemów ko-
mercyjnych. Trzeba równie¿ podkreœliæ, ¿e na jakoœæ powy¿-
szych implementacji w systemach komercyjnych nie maj¹ wp³y-
wu nawet najlepsze kompilatory jêzyków HDL. Konwerter
BIN2BCD1 jest typowym przyk³adem takiej sytuacji. Otó¿ kon-
werter ten mo¿na zaprojektowaæ b¹dŸ to w strukturze zbudowa-
nej z bloków funkcjonalnych wed³ug tzw. algorytmu +31), b¹dŸ
te¿ jako uk³ad kombinacyjny realizuj¹cy bezpoœrednio tablicê
prawdy konwertera. W obu przypadkach strukturê konwertera
mo¿na zapisaæ w jêzykach opisu sprzêtu, np. AHDL lub VHDL.
Opisuj¹c realizacjê wed³ug algorytmu +3 w jêzyku VHDL i doko-
nuj¹c odpowiedniej kompilacji w systemie MAX+PLUSII amery-
kañskiej firmy Altera, uzyskuje siê realizacjê uk³adu BIN2BCD1
na 32 komórkach struktury FLEX 10K. Ten sam uk³ad opisany ta-
blic¹ prawdy (w specyfikacji VHDL instrukcjami CASE) i skompi-
lowany w tym samym systemie Altery zajmuje 131 komórek
FLEX. Oczywiœcie jest to realizacja znacznie szybsza od po-
przedniej (co najmniej 8 razy), gdy¿ w tym przypadku opóŸnienie
sygna³u jest wnoszone wy³¹cznie przez uk³ad kombinacyjny,
a poprzedni uk³ad by³ struktur¹ sekwencyjn¹ wymagaj¹c¹ do pe³-
nej konwersji 8 taktów sygna³u zegarowego. 

Okazuje siê jednak, ¿e realizacjê tê mo¿na znakomicie upro-
œciæ równie¿ pod wzglêdem liczby komórek. Otó¿ wprowadzaj¹c
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1) Dok³adny opis takiej realizacji znaleŸæ mo¿na w ksi¹¿ce [28].

tablicê prawdy uk³adu BIN2BCD1 do systemu DEMAIN i dokonu-
j¹c odpowiedniej dekompozycji, uzyskuje siê realizacjê tego¿ sa-
mego konwertera na zaledwie 13 komórkach struktury FLEX –
czyli 10 razy lepiej. 

Nie mniej szokuj¹ce s¹ wyniki implementacji skrzynek s-box
algorytmów kryptograficznych DES i Rijndael. Dobry stosunkowo
wynik realizacji DESboxes w systemie Leonardo Spectrum mo¿-
na uznaæ za przypadek, gdy¿ ju¿ realizacja innego uk³adu tego
samego typu (rd88) wyraŸnie ustêpuje implementacji uzyskanej
w systemie DEMAIN. 

W tabeli 3 przedstawiono porównanie sposobów realizacji
uk³adu sekwencyjnego opisanego tablicami przejœæ-wyjœæ z za-
kodowanymi stanami wewnêtrznymi w systemie Altery
MAX+PlusII. Dla ka¿dego ze sposobów implementacji uk³adu se-
kwencyjnego w tabeli przedstawiono liczbê komórek logicznych
i wielkoœæ pamiêci potrzebn¹ do realizacji (wielkoœæ uk³adu) oraz
maksymaln¹ czêstotliwoœæ sygna³u zegarowego (szybkoœæ dzia-
³ania uk³adu). W kolumnie oznaczonej FF_MAX+PlusII przedsta-
wiono rezultaty otrzymane przy wykorzystaniu systemu Altery
w klasycznej implementacji z u¿yciem przerzutników. W kolum-

bin2bcd1 13 131 30 30 – 

bin2bcd2 39 505 225 120 136 

DESboxes 184 585 486 192 – 

rd88 167 332 341 245 248 

DESaut 28 46 25 30 32 

5B6B 41 92 100 49 51

Count4 11 74 17 11 13

OO Tabela 2. Wyniki implementacji rzeczywistych układów przy uży−
ciu różnych narzędzi syntezy logicznej

Przykład

Architektura FPGA EPF10K10LC84−3 

DEMAIN MAX+
+Plus II 

FPGA
Express

Leonardo
Spectrum

SIS

liczba komórek logicznych



nie FF_DEMAIN przedstawiono wyniki implementacji uk³adu se-
kwencyjnego ze zdekomponowan¹ czêœci¹ kombinacyjn¹. Wyni-
ki realizacji uk³adu sekwencyjnego z u¿yciem pamiêci ROM
przedstawiono w kolumnie oznaczonej ROM, zaœ wyniki imple-
mentacji z zastosowaniem uk³adu modyfikacji adresu przedsta-
wiono w kolumnie UMA_ROM. 

oparta na uk³adach rodziny FLEX10K firmy Altera, zosta³a po-
myœlana przede wszystkim jako sprzêtowy symulator systemów
opisanych w jêzyku VHDL. Dziêki zastosowaniu interfejsu ko-
munikacyjnego PCI jest mo¿liwe po³¹czenie w jeden system
wielu takich platform, co pozwala weryfikowaæ projekty o roz-
miarach przekraczaj¹cych wielokrotnie pojemnoœæ najwiêk-
szych dostêpnych uk³adów rekonfigurowalnych FPGA i specjali-
zowanych ASIC. 

Tak¿e do celów eksperymentalnych firma Virtual Computer
Corporation oferuje zestawy Virtual Workbench, HOT-PCI I oraz
HOT-PCI II [19]. Wykorzystano w nich uk³ady Virtex (z kilku pod-
rodzin) oraz Spartan. Ich konstrukcjê oraz oprogramowanie na-
rzêdziowe zoptymalizowano pod k¹tem weryfikacji dzia³ania mo-
du³ów IP, przy czym najwiêkszy nacisk po³o¿ono na mo¿liwoœæ
symulacji w czasie rzeczywistym. 

Nietypowe rozwi¹zanie, w którym wykorzystano uk³ady rekon-
figurowalne, wdro¿y³a do produkcji firma Nova Engineering – jest
to uniwersalna karta I/O Constellation z uk³adem z rodziny
FLEX10K (wersje od K20 do K1000E), przystosowana do mon-
towania w komputerach przemys³owych zgodnych ze standar-
dem PC/104 [15]. Jej funkcjê w systemie okreœla u¿ytkownik –
konfiguracjê uk³adu mo¿na zmieniæ przez jeden z interfejsów:
JTAG, ISA lub USB. Podobn¹ u¿ytkowo uniwersaln¹, rekonfigu-
rowaln¹ kartê I/O przystosowan¹ do pracy w komputerach
PC/104+ (z interfejsem PCI) produkuje firma RPA Electronics
Design LLC [16], jednak najszersz¹ ofertê rekonfigurowalnych
koprocesorów oraz kart I/O ma firma Annapolis Micro Systems
[10]. S¹ wœród nich karty z interfejsem PCI: FireBird, Wild One
i WildStar, karty z interfejsem VME: MyriNet i WildStar, a tak¿e
rekonfigurowalne wersje kart z interfejsem PCMCIA WildCard.
Wszystkie rozwi¹zania firmy Annapolis s¹ budowane z wykorzy-
staniem uk³adów rodzin Virtex (II, E) oraz Spartan – firmy Xilinx. 

Uk³ady rekonfigurowalne znalaz³y miejsce tak¿e w aplikacjach
telekomunikacyjnych, czego przyk³adem mog¹ byæ satelitarne
systemy telemetryczne firmy TSI TelSys [17], w których rekonfi-
gurowalna matryca, sk³adaj¹ca siê z 12 uk³adów APEX20K100,
spe³nia rolê rekonfigurowalnego systemu DSP, automatycznie
dostosowuj¹cego siê do protoko³u transmisyjnego misji satelitar-
nej (EOS, SBIRS-High, DRTS, Heliosat). 

Mo¿liwoœæ rekonfiguracji uk³adów CPLD wykorzysta³a firma
LG Information & Telecommunications, która oferuje urz¹dzenia
stosowane w systemach komórkowych CDMA (Code Division
Multiple Access), W−CDMA (Wideband CDMA) oraz WLL (Wire-
less Local Loop). Firma ta – we wspó³pracy z firm¹ Hanaro Tele-
com [9] – wdro¿y³a do produkcji modemy W-CDMA, w których
zastosowano po cztery uk³ady EPF10K100. Zastosowanie uk³a-
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Szczególnie interesuj¹ce s¹ wyniki implementacji uk³adu licz-
nika count4. Zapis tablicowy takiego uk³adu prowadzi do bardzo
nieoptymalnych rezultatów. Wykorzystanie specjalnych kon-
strukcji jêzyka HDL przeznaczonych do opisu tego typu uk³adów
daje bardzo dobre wyniki. Jednak¿e zastosowanie dekompozycji
zrównowa¿onej pozwala nie tylko osi¹gn¹æ bardzo dobre wyniki,
ale pozwala tak¿e kontrolowaæ proces implementacji. Umo¿liwia
to konstrukcjê b¹dŸ uk³adu o niewielkiej liczbie komórek logicz-
nych, b¹dŸ o du¿ej szybkoœci. Warto zauwa¿yæ, ¿e uk³ad opty-
malizowany pod wzglêdem szybkoœci dzia³ania ci¹gle zajmuje
ma³o komórek logicznych. 

Realizacja uk³adów sekwencyjnych z wykorzystaniem pamiê-
ci ROM umo¿liwia znaczne zmniejszenie zajêtoœci komórek lo-
gicznych – wyniki oznaczone ROM w tabeli 2. Jednak¿e niektó-
re uk³ady wymagaj¹ zbyt du¿ej pamiêci, co uniemo¿liwia tak¹ re-
alizacjê. Zastosowanie dekompozycji zrównowa¿onej do
implementacji z wykorzystaniem uk³adu modyfikacji adresu po-
zwala znacznie zredukowaæ wymagan¹ pamiêæ bez du¿ej straty
szybkoœci uk³adu. 

Przeprowadzone eksperymenty w pe³ni potwierdzaj¹ tezê, ¿e
komercyjne systemy projektowania uk³adów cyfrowych niejedno-
krotnie realizuj¹ projekty dalekie od rozwi¹zañ optymalnych pod
wzglêdem zajêtoœci zasobów sprzêtowych. Sytuacja ta jest
szczególnie niepokoj¹ca dla najnowszych uk³adów reprogramo-
walnych typu FPGA i FLEX. Przyczyna tego zjawiska tkwi w nie-
dostosowaniu procedur syntezy logicznej, które w systemach ko-
mercyjnych s¹ z regu³y realizowane wed³ug klasycznych metod
minimalizacji funkcji boolowskich i nie uwzglêdniaj¹ metod de-
kompozycji funkcjonalnej. Zatem lepsze jakoœciowo projekty
mo¿na realizowaæ przede wszystkim przy wspomaganiu syste-
mów komercyjnych najnowszymi narzêdziami syntezy logicznej,
dostêpnymi – jak do tej pory – wy³¹cznie w systemach uniwersy-
teckich. 

REKONFIGUROWALNE MODUŁY
SPRZĘTOWE

Próby opracowania rekonfigurowalnych modu³ów sprzêto-
wych z wykorzystaniem uk³adów FPGA by³y podejmowane od
pocz¹tku lat 90. Jednak dopiero ostatnie lata przynios³y rozwi¹-
zania, które mo¿na uznaæ za osi¹gniêcia wybitne. 

Jedn¹ z bardziej spektakularnych aplikacji tego typu jest re-
konfigurowalna zmiennoprzecinkowa jednostka arytmetyczna,
któr¹ zaimplementowa³a firma Intel w koprocesorze procesora
IA64 Merced [7]. Szacunkowe dane podawane przez producen-

OO Tabela 3. Wyniki implementacji układów sekwencyjnych w architekturze FPGA (EPF10K10LC84−3) 

DESaut 46/0 41,1 28/0 61,7 8/1792 47,8 7/896 47,1 

5B6B 93/0 48,7 43/0 114,9 6/448 48,0 – 3) – 3) 

Count4 72/0 44,2 11/0 68,5
18/01) 86,21) 13/02) 90,02) 16/16384 – 4) 12/1024 39,5

Przykład

FF_MAX+PlusII FF_DEMAIN ROM UMA_ROM

LC/bit
Szybkość

[MHz] LCs/bit
Szybkość

[MHz] LCs/bit
Szybkość

[MHz] 
Szybkość

[MHz] LCs/bit

1) uk³ad opisany specjaln¹ konstrukcj¹ jêzyka AHDL, 2) dekompozycja z minimaln¹ liczb¹ poziomów logicznych, 3) dekompozycja niemo¿liwa, 
4) zbyt ma³o pamiêci do implementacji uk³adu sekwencyjnego  

ta tego uk³adu sygnalizuj¹ przyrost wydajnoœci realizowanych
obliczeñ o ok. 28% w stosunku do tego samego modu³u oblicze-
niowego zrealizowanego w technice standardowej. 

Przyk³adem najnowszych aplikacji, funkcjonuj¹cych ju¿ na
rynku, jest rekonfigurowalna procesor-platforma Xcite-1000 [9]
amerykañskiej firmy Axis. Platforma, której konstrukcja jest
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dów rekonfigurowalnych wi¹¿e siê z mo¿liwoœci¹ szybkiego
i w miarê bezproblemowego dostosowania toru obróbki sygna³u
do wprowadzanych modyfikacji wg Zalecenia ITU, maj¹cych na
celu m.in. zwiêkszenie przep³ywnoœci kana³ów transmisyjnych,
przy jednoczesnym zawê¿eniu zajmowanego pasma. 

Uk³ady rekonfigurowalne znalaz³y zastosowanie tak¿e we
wspó³czesnych telewizyjnych systemach retransmisyjnych, cze-
go przyk³adem mo¿e byæ rodzina procesorów wizyjnych D1 firmy
Snell & Wilcox [9]. Wed³ug danych producenta, zastosowanie
uk³adów rekonfigurowalnych pozwoli³o obni¿yæ koszt wykonania
takiego procesora o ok. 30% w stosunku do klasycznych rozwi¹-
zañ opartych na procesorach sygna³owych. 

Interesuj¹ce aplikacje uk³adów rekonfigurowalnych wdro¿y³a
do produkcji firma Time Logic, która oferuje kilka rekonfigurowal-
nych koprocesorów wykorzystywanych do obliczeñ oraz symula-
cji biologicznych [18], wœród których najbardziej jest znany De-
Cypher [18]. Na jego podstawie powsta³y m.in.: 
M „silniki” baz danych TeraBLAST oraz specjalizowanej Gene-
BLAST, których szybkoœæ segregowania i wyszukiwania danych
jest ponad 170–200 razy wiêksza od rozwi¹zañ opartych na su-
perkomputerach, 
M serwery klasterowe TeraClustering stosowane m.in. przez
œwiatowych dostawców Internetu (m.in. Ebone [13]), 
M symulatory procesów biologicznych, wykorzystywane m.in. do
symulacji dzia³ania leków na organizmy ¿ywe (algorytmy BLAST,
Smith-Waterman oraz FrameSearch) [18]; o przydatnoœci tych
rozwi¹zañ œwiadczy fakt, ¿e s¹ one stosowane przez wszystkie
licz¹ce siê w œwiecie firmy farmaceutyczne prowadz¹ce badania
nad nowymi lekami [18]. 

Amerykañska firma Metalithic Systems jest producentem pro-
fesjonalnego, studyjnego sprzêtu audio, w tym wielu cyfrowych
konsol mikserskich. W 1999 roku in¿ynierowie tej firmy opraco-
wali 128-kana³ow¹ konsolê wykonan¹ na uk³adach Spartan firmy
Xilinx, w której mo¿liwoœæ rekonfiguracji tych uk³adów wykorzy-
stano do budowy ró¿nego rodzaju efektów audio, w tym cyfrowe-
go pog³osu i kompresji szumów [14]. 

Szczególnym przypadkiem w grupie opracowañ komercyjnych
jest propagowana od 1998 roku przez firmê Xilinx idea budowa-
nia sprzêtu rekonfigurowanego przez Internet – IRL (Internet 
Reconfigurable Logic). Ideê dzia³ania sprzêtu IRL pokazano na
rys. 5, a zosta³a ona dok³adnie przedstawiona w publikacjach
[20]. Do tworzenia aplikacji IRL firmy Xilinx, WindRiver oraz Ce-
loxica opracowa³y specjalne narzêdzie. 

Pierwsze komercyjne aplikacje IRL opracowa³y i wdro¿y³y
w 1999 roku firmy Bosch i Siemens, które testuj¹ mo¿liwoœci sto-
sowania uk³adów zdalnie rekonfigurowalnych aplikacjach samo-
chodowych [20]. Na pocz¹tku 2001 roku – w wyniku prac prowa-
dzonych wspólnie z LG Electronics oraz konsorcjum: Xilinx, Ce-
loxica oraz WindRiver – powsta³y oparte na uk³adach Virtex E
zdalnie rekonfigurowalne: odtwarzacz MP3 oraz internetowy te-
lefon VoIP [12]. Urz¹dzenia te maj¹ zostaæ wdro¿one do maso-
wej produkcji przed koñcem 2003 roku. 

Przedstawione przyk³ady stosowania uk³adów rekonfigurowal-
nych nale¿¹ do szerokiej i – co wa¿ne – ci¹gle rosn¹cej grupy
aplikacji, w których wykorzystano tê nowoczesn¹ technologiê.
Jako ilustracjê mo¿liwoœci wybrano najbardziej spektakularne
przyk³ady, które oczywiœcie nie wyczerpuj¹ mo¿liwych i wykorzy-
stywanych obszarów zastosowañ. 

✽ ✽ ✽

Nieszczêœliwie siê z³o¿y³o, ¿e intensywny rozwój technologii
uk³adów programowalnych (pocz¹tek lat 90.) przypad³ w okresie
gruntownych zmian gospodarki polskiej, a w szczególnoœci
w okresie upadku du¿ych firm zwi¹zanych z mikroelektronik¹
(TEWA) oraz firm zwi¹zanych z elektronik¹ u¿ytkow¹. Spowodo-
wa³o to pewne negatywne nastawienie do wszelkich przedsiê-
wziêæ zwi¹zanych z technik¹ uk³adów PLD/FPGA. Szczêœliwie
ten z³y okres mamy chyba poza sob¹, a niektóre tendencje go-
spodarcze zdaj¹ siê potwierdzaæ wzrost zainteresowania mo¿li-
woœciami oferowanymi przez technikê uk³adów programowal-
nych. Jednak wiele szkód, wynikaj¹cych z pechowego dla Polski
okresu rozwoju tej technologii, wymaga szczególnie intensyw-
nych i – niestety – kosztownych œrodków zaradczych. 

Powinny dotyczyæ one przede wszystkim reorganizacji na-
uczania szeroko rozumianej techniki uk³adów cyfrowych w Pol-
sce, tradycyjnie nauczanych w schemacie bramek logicznych,
tablic Karnaugha i bloków funkcjonalnych, a wiêc w ujêciu kla-
sycznej syntezy strukturalnej polegaj¹cej na sk³adaniu systemu
z wyodrêbnionych bloków funkcjonalnych [24], [47], [34], [27].
Tradycja ta jest podtrzymywana, a œciœlej mówi¹c, jej zmiany s¹
hamowane brakiem ksi¹¿ek i podrêczników dotycz¹cych nowo-
czesnej syntezy uk³adów logicznych i cyfrowych. Wobec ogrom-
nej liczby nowoczesnych monografii i podrêczników, jakie
w ostatnich latach opublikowano na œwiecie w dziedzinie synte-
zy uk³adów cyfrowych, lista krajowych publikacji z tej dziedziny
jest wyj¹tkowo uboga i praktycznie w niektórych dziedzinach
ogranicza siê do pozycji prezentuj¹cych metody sprzed 30 lat,
jak to jest na przyk³ad w przypadku algorytmów syntezy logicz-
nej, ci¹gle ograniczanych do klasycznego algorytmu Quine’a-
McCluskeya. Mankamenty nauczania techniki cyfrowej w Polsce
mo¿na scharakteryzowaæ krótko w nastêpuj¹cy sposób: brak
metod redukcji argumentów [8] i minimalizacji symbolicznej [2],
[42], brak metod syntezy wielopoziomowej, dekompozycji funk-
cjonalnej i odwzorowania technologicznego [26], [42] i – co naj-
gorsze ca³kowity brak2) jakichkolwiek informacji o standardowych
narzêdziach uniwersyteckich (Espresso, SIS itp.) [2], [26]. Nie
wykorzystuje siê przy tym du¿ego doœwiadczenia Polaków pra-
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OO Rys. 5. Schemat blokowy systemu ze zdalnie rekonfigurowanym
blokiem sprzętowym; 1, 2, 3, 4 – etapy rekonfiguracji

––––––––
2) Jedyna polska ksi¹¿ka [29] obszernie omawiaj¹ca te zagadnienia zosta-
³a wydana przez Wy¿sz¹ Szko³ê Informatyki Stosowanej i Zarz¹dzania
i ma ograniczony zasiêg. 



cuj¹cych w tej dziedzinie w zagranicznych oœrodkach nauko-
wych, mimo ¿e ich badania naukowe niejednokrotnie zdobywa³y
du¿e uznanie gremiów miêdzynarodowych. Polska jest chyba je-
dynym krajem o tak licznych publikacjach w dziedzinie syntezy
logicznej na œwiecie, a tak niewielkim ich oddŸwiêku w literaturze
krajowej3). 

Prawdopodobnie obni¿a siê równie¿ poziom badañ nauko-
wych w tej dziedzinie, o czym œwiadczy fakt, ¿e niemal¿e
wszystkie konferencje miêdzynarodowe w zakresie metod synte-
zy uk³adów cyfrowych i jêzyków opisu sprzêtu s¹ organizowane
np. w Czechach, Estonii, S³owacji, a udzia³ Polaków z kraju w ta-
kich konferencjach na terenie Unii Europejskiej, USA czy Kana-
dy jest od pocz¹tku lat 90. znikomy. 

Dopiero ostatnie lata aktywnej dzia³alnoœci niektórych œrodo-
wisk uczelnianych przynios³y pewn¹ poprawê w tej dziedzinie, co
objawi³o siê miêdzy innymi organizacj¹ miêdzyuczelnianego
Centrum Szkolenia ADEC [25] oraz zorganizowaniem corocz-
nych konferencji, takich jak: RUC (Reprogramowalne Uk³ady Cy-
frowe – Szczecin) [41] i PDS (Programmable Devices and Sys-
tems) [38]. Wymienione przedsiêwziêcia s¹ istotne o tyle, ¿e
uk³ady reprogramowalne obni¿aj¹ próg inwestycyjny potrzebny
przedsiêbiorstwom do osi¹gniêcia wysokiego poziomu technolo-
gicznego. Mog¹ powstawaæ równie¿ dziêki temu ma³e, prê¿ne fir-
my realizuj¹ce ma³oseryjne systemy specjalizowane. Szczegól-
nie w tym ostatnim przypadku atrakcyjnoœæ ekonomiczna dzia³al-
noœci gospodarczej jest du¿a, zaœ konkurencja stosunkowo
ograniczona. Istotne jest jeszcze to, ¿e uk³ady reprogramowalne
obni¿aj¹ ryzyko na etapie rozwoju produktu (rozwi¹zania mo¿na
poprawiæ nawet po ich wyprodukowaniu) i dziêki niskim kosztom
pocz¹tkowym obni¿aj¹ b¹dŸ eliminuj¹ koniecznoœæ kredytowania
przedsiêwziêæ. 

Zdaniem autorów, byłoby ogromną szkodą dla nauki i go−
spodarki polskiej, gdyby powszechnie uznawana za rewolu−
cyjną technika układów programowalnych, a w szczególno−
ści jej rewelacyjne zastosowania w cyfrowym przetwarzaniu
sygnałów [35], ominęły najpierw krajowe instytucje odpowie−
dzialne za nauczanie podstaw telekomunikacji i informatyki,
a następnie – w konsekwencji – ominęły firmy i przedsiębior−
stwa odpowiedzialne za kondycję polskiej teleinformatyki. 

LITERATURA

[1] Biliñski K., Adamski M., Saul J. M., Dagless E. L.: Petri net based al-
gorithms for parallel controller synthesis. IEEE Proceedings – Com-
puter and Digital Techniques, Vol. 141, No 6, Nov. 1994. 

[2] De Micheli G.: Synthesis and Optimization of Digital Circuits. McGra-
w-Hill, New York, 1994. Równie¿ t³umaczenie polskie: Synteza i opty-
malizacja uk³adów cyfrowych. WNT, Warszawa 1998. 

[3] Guccione S. A., Delon L., Downs D.: A reconfigurable content ad-
dressable memory, Parallel and Distributed Processing. Springer-Ve-
rlag, Berlin, May 2000. 

[4] Hrynkiewicz E.: Logic function set minimization by reducing of a Bo-
olean space occupated by the generated implicants. Proc. Internatio-
nal Conference on Programmable Devices and Systems, Ostrawa
1996. 

[5] Hrynkiewicz E., Buda P., Kania D., Pucher K.: Projektowanie uk³adów
cyfrowych w strukturach PLD z wykorzystaniem oprogramowania
PLD-CAD. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, Bydgoszcz, 1996. 

[6] IEEE Computer Society, Proceedings of IEEE Workshop on FPGAs
for Custom Computing Machines, 1993-1996 

[7] CDROM: Developers Insight, Intel, May 1999
[8] Iman S., M. Pedram M.: Logic Synthesis for Low Power VLSI Design,

Kluwer Academic Publishers, 1999 
[9] http: //www.altera.com

[10] http: //www.annapmicro. com
[11] http: //www.atmel.com

[12] http: //www.windriver. com
[13] http: //www.ebone.com
[14] http: //pw1.netcom.com
[15] http: //www.nova-eng.com
[16] http: //www.rpaelectronics.com
[17] http: //www.tsi-telsys.com
[18] http: //www.timelogic.com
[19] http: //www.vcc.com
[20] http: //www.xilinx.com
[21] Jasiñski K., Zbysiñski P., Rekonfigurowalny koprocesor systemowy:

uniwersalna platforma obliczeniowa, Przegl¹d Telekomunikacyjny
10/2000

[22] Jachna Z., £uba T.: Analiza zasad specyfikacji jêzyka VHDL z punk-
tu widzenia odwzorowania technologicznego, Przegl¹d Telekomuni-
kacyjny i Wiadomoœci Telekomunikacyjne, nr. 12, 1999 

[23] Kania D.: Two-level logic synthesis on PAL-based CPLD and FPGA
using decomposition. Proc of the 25th Euromicro Conference, Milan
1999 

[24] Kamionka-Miku³a H., Ma³ysiak H., Pochopieñ B.: Uk³ady cyfrowe.
Teoria i przyk³ady. Wyd. II poszerzone. Wydawnictwo Pracowni Kom-
puterowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2000 

[25] KuŸmicz W., Pfitzner A., Wielgus A., Fija³kowski A., £uba T., Jasiñski
K., Turowski M., Kos A.: Uk³ady ASIC w ma³ych i œrednich firmach.
Formy wsparcia i pomocy. Prace Instytutu Technologii Elektronowej,
Zeszyt 4/5, Warszawa 1996 

[26] Lala P. K.: Practical digital logic design and testing. Prentice-Hall,
New Jersey 1996 

[27] Lisiecka-Fr¹szczak J.: Synteza uk³adów cyfrowych. Wydawnictwo
Politechniki Poznañskiej. Poznañ 2000 

[28] £uba T., Zbierzchowski B.: Komputerowe projektowanie uk³adów cy-
frowych. Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci, Warszawa 2000

[29] £uba T.: Synteza uk³adów logicznych, Wy¿sza Szko³a Informatyki
Stosowanej i Zarz¹dzania, Wyd. 2, poprawione i rozszerzone, War-
szawa 2001 

[30] £uba T., Niewiadomski H., Pleban M., Selvaraj H., Sapiecha P.:
Functional decomposition and its applications in design of digital cir-
cuits and machine learning. Proc. of the IASTED Int. Symposia. Ap-
plied Informatics. Innsbruck, Austria, Feb. 2001 

[31] £uba T., Zbierzchowski B., JóŸwiak L: Nowoczesna mikroelektronika
jako sprzêtowe oblicze technik informacyjnych. Przegl¹d Telekomu-
nikacyjny i Wiadomoœci Telekomunikacyjne, nr1, 2000 

[32] £uba T.: Nowoczesna synteza logiczna – rola i znaczenie w techni-
ce cyfrowej i in¿ynierii wiedzy Seminarium WE i TI oraz IEEE, 21 li-
stopada 2000 r. Materia³y z seminarium dostêpne na stronie www:
http://wwwzpt.tele.pw.edu.pl/se_wy_tl.htm 

[33] £uba T., Moraga C., Yanushkevich S., Opoka M., Shmerko V.: Evo-
lutionary Multilevel Network synthesis in Given Design Style. Proc.
IEEE 30th Int. Symposium on Multiple-Valued Logic, Portland 2000 

[34] Majewski W.: Uk³ady logiczne, wyd. 6, WNT 1999 
[35] Meyer-Baese U.: Digital Signal Processing with Field Programmable

Gate Arrays, Springer Verlag, Berlin 2001 
[36] Milik A., Hrynkiewicz E.: Reconfigurable Logic Controller Based on

FPGA. International Workshop on Electronic Control, Measurement
and Signals – Liberec, Czech Republic, May 1999 

[37] Nowicka M., Rawski M., £uba T.: DEMAIN – an Interactive Tool for
FPGA-Based Logic Decomposition, Proceedings of the 6th Internatio-
nal Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems,
Kraków 1999 

[38] IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems (E. Hrynkie-
wicz – chairman), PDS2001, Materia³y Konferencyjne, Gliwice 2001. 

[39] Rawski M., JóŸwiak L., £uba T.: Functional decomposition with an ef-
ficient input support selection for sub-functions based on information
relationship measures. Journal of Systems Architecture, 47, Elsevier
Science B. V., 2001 

[40] Rawski M., Jachna Z., Brzozowski I., Rzechowski R.: Practical
Aspects of Logic Synthesis Based on Functional Decomposition. Proc.
Euromicro Symposium on Digital Systems Design, Warszawa 2001 

[41] Reprogramowalne uk³ady cyfrowe (J. So³dek – przewodnicz¹cy komi-
tetu programowego), Materia³y IV Konferencji Naukowej, Szczecin
2001 

[42] Sasao T. Switching Theory for Logic Synthesis, Kluwer Academic Pu-
blishers, 1999 

[43] Saucier G., Brasen D., Hiol J. P.: Circuit partitioning for FPGAs, in
Saucier G., Mignotte A. (ed.), Logic and Architecture Synthesis,
Chapman&Hall, 1995 

328 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY ROCZNIK LXXV nr 5/2002

––––––––
3) Obszerny wykaz literatury dotycz¹cej problemów syntezy logicznej

mo¿na znaleŸæ w [29]. 



329

[44] Salsic Z.: VHDL and FPLDs in Digital Systems Design, Prototyping
and Customization, Kluwer Academic Publishers, Boston 1998 

[45] Sentovich E., et al.: SIS: A system for Sequential Circuits Synthesis.
Electronics Research Laboratory Memorandum, No.
VCB/ERLM92/41, University of California, Berkeley, 1992 

[46] Selvaraj H., Sapiecha P., £uba T.: Functional decomposition and its
applications in machine learning and neural networks. International
Journal of Computational Intelligence and Applications. World Scien-
tific Publishing Company, Vol. 1, No. 3, 2001 (Imperial College
Press) 

[47] Skorupski A.: Podstawy Techniki Cyfrowej. WK£, Warszawa 2001 

[48] Tomaszewicz P., Kraœniewski A.: Self-Testing of Test Units in User-
-Programmed FPGAs, Proceedings of the 25th EUROMICRO Confe-
rence, Milan, Italy, IEEE Computer Society, Los Alamitos, 1999 

[49] Zbysiñski P., Rekonfigurowalne uk³ady FPSLIC firmy Atmel, Elektro-
nizacja 7-8/2000

[50] Pasierbiñski J., Zbysiñski P., Uk³ady programowalne w praktyce,
WK£, Warszawa 2001 

[51] Yanushkevich S.: Logic differential calculus in multi-valued logic de-
sign, Prace Naukowe Politechniki Szczeciñskiej, Nr 537, Instytut In-
formatyki Nr 1, 1998 

(Artyku³ nades³ano do red. – marzec 2002)

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY ROCZNIK LXXV nr 5/2002

Bohdan MROZIEWICZ* 

Półprzewodnikowe 
lasery telekomunikacyjne.

Część II – Lasery przestrajalne

Lasery pó³przewodnikowe s¹ niezast¹pionymi Ÿród³ami sy-
gna³ów optycznych w œwiat³owodowych systemach telekomuni-
kacyjnych i ich zaawansowanie technologiczne ma istotny wp³yw
na poziom techniczny oraz ekonomikê tych systemów. Tê zna-
cz¹c¹ rolê odgrywa³y dotychczas lasery emituj¹ce fale o sta³ej
d³ugoœci, opisane w I czêœci cyklu o pó³przewodnikowych lase-
rach telekomunikacyjnych [1]. Nowe wymagania stawiane nadaj-
nikom stosowanym w torach œwiat³owodowych pracuj¹cych
w systemach WDM (Wavelength Division Multiplexing), a ostat-
nio DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) wywieraj¹
coraz wiêksz¹ presjê na wprowadzenie do tych systemów Ÿróde³
sygna³ów o przestrajalnej d³ugoœci fali. Wynika to z licznych za-
let tego rodzaju rozwi¹zania – zarówno natury technicznej, jak
i ekonomicznej [2]. Nie jest zatem zaskoczeniem, ¿e przewidy-
wany rynek laserów przestrajalnych ju¿ w 2004 roku ma byæ
okreœlony kwot¹ 400 mln USD [3]. Na rynek ten z³o¿¹ siê lasery
przestrajalne w w¹skim zakresie d³ugoœci fal, do których nale¿¹
lasery DFB oraz w wiêkszym stopniu lasery o szerokim zakresie
przestrajania, takie jak DBR, ECL i VCSEL. Przewidywane pro-
porcje dochodów z tytu³u produkcji tych dwóch grup laserów
przedstawiono na rys. 1. 

Chocia¿ prace nad technologi¹ pó³przewodnikowych laserów
przestrajalnych s¹ ju¿ prowadzone od ponad 15 lat, dopiero nie-
dawno uda³o siê osi¹gn¹æ poziom zaawansowania tej technolo-
gii umo¿liwiaj¹cy podjêcie ich produkcji. Na przeszkodzie sta³y
bowiem nie tylko trudnoœci techniczne, ale równie¿ brak dosta-
tecznie g³êbokiej wiedzy na temat skutecznego wykorzystania
zjawisk prowadz¹cych do zmiany d³ugoœci fali laserów w sposób
kontrolowany, niezawodny i powtarzalny. Zjawiska te, a tak¿e
rozwi¹zania konstrukcyjne laserów, w których s¹ one wykorzy-
stywane w celu przestrajania d³ugoœci fali, bêd¹ tematem niniej-
szego artyku³u stanowi¹cego II czêœæ cyklu poœwiêconego pó³-
przewodnikowym laserom telekomunikacyjnym. 

MECHANIZMY PRZESTRAJANIA
DŁUGOŚCI FALI GENEROWANEJ
PRZEZ LASERY
PÓŁPRZEWODNIKOWE

D³ugoœæ fali emitowanej przez laser pó³przewodnikowy jest
uwarunkowana przez widmow¹ charakterystykê wzmocnienia
optycznego wystêpuj¹cego w obszarze czynnym lasera i rezo-
nansowe czêstotliwoœci wytworzonej w laserze wnêki optycznej
[1]. W konsekwencji d³ugoœæ emitowanej fali jest z³o¿on¹ funkcj¹
temperatury oraz natê¿enia pr¹du zasilaj¹cego laser, gdy¿ od
tych parametrów zale¿y zarówno charakterystyka wzmocnienia
optycznego, jak i wspó³czynnik za³amania materia³u, z którego
jest wykonany rezonator lasera. Wspó³czynnik za³amania ma
przy tym bezpoœredni wp³yw na d³ugoœæ fali, dla której jest spe³-

*) Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
e−mail: bomro@ite. waw.pl

––––––––
1) Czêœæ I artyku³u opublikowano w zeszycie kwietniowym (4’2002) PTiWT

OO Rys. 1. Wykresy ilustrujące rynek przestrajalnych laserów pół−
przewodnikowych i perspektywy jego wzrostu. Uwzględniono po−
dział na lasery przestrajalne w wąskim i szerokim zakresie częstotli−
wości [3]


