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SAMMANFATTNING

I detta arbete undersöks ett antal energibesparande metoder för en multiplikator på
algoritmnivå. För undersökningen konstrueras en multiplikator i VHDL, varefter kretsens
prestanda undersöks. Ett antal tekniker för minskad effektförbrukning införs i kretsen och
utvärderas därefter. Slutsatsen blir att samtliga undersökta metoder, pipelining, interleaving
och spänningsskalning, bör utnyttjas maximalt för att minimera effektförbrukningen.
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1� INTRODUKTION

1.1� Bakgrund
Den växande marknaden för mobila, batteridrivna elektroniska system (t ex mobiltelefoner
och bärbara datorer) ställer allt högre krav på låg effektförbrukning i IC-kretsar. Samtidigt
som tätheten, komplexiteten och storleken på chipen ökar måste kylningen av dessa vara
tillräcklig och lätta batterier ska kunna driva systemen så länge som möjligt.

1.2� Syfte
Avsikten med detta arbete är att studera energibesparande metoder för en multiplikator på
algoritmnivå.

1.3� Metod
För undersökningen konstrueras en 16-bitars multiplikator i programspråket VHDL. Valet av
en multiplikator är lämpligt, eftersom många digitala beräkningar begränsas av hastigheten på
just multiplikationer. Dessutom är multiplikatorer vanligtvis utrymmeskrävande.

Multiplikatorns effektförbrukning och maximala throughput beräknas först. Vidare
spänningsskalas den för att utveckla minimal effekt vid en given klockfrekvens. Genom
införande av register och multiplexrar konstrueras ett antal varianter av multiplikatorn och
undersöks på samma sätt för respektive konfiguration.
Problem med glitchar kommer sannolikt att uppstå, vilket ger högre effektutveckling.

1.4� Läsanvisningar
Kapitel två innehåller en kort beskrivning av de verktyg, program och programmeringsspråk
som använts i projektet. Teorin som anses vara nödvändig för att förstå tankegångarna i
utförandet beskrivs i tredje och fjärde kapitlet. Tyngdpunkten i arbetet ligger i kapitel fem där
själva utförandet, programmeringen samt resultaten av syntes och simuleringar finns.
 Kapitel sex sammanställer och jämför teorin med de resultat som uppnåtts i form av mina
slutsatser. Längst bak finns appendix med information som inte passar in i själva rapporten.

1.5� Kommentarer
I samband med beskrivningen av verktyg samt framförallt i teorikapitlet kommer jag att lägga
in förklaringar till varför jag bara beskriver vissa delar av de olika områdena. Med andra ord
kommer jag kontinuerligt att sammankoppla teorin med utförandet i kapitel fyra, för att ge
läsaren en känsla av vart jag vill komma; en så kallad röd tråd.
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2� VERKTYG

2.1� Synopsys Design Compiler
Synopsys Design Compiler är, enligt Synopsys, den mest använda logiksyntesprodukten i
världen [10]. Design Compiler omfattar flera program för logiksyntes och optimering av
digitala designer. Bland dessa finns Design Analyzer; ett analysverktyg som ger användaren
möjlighet att kontrollera syntes, analysera design och betrakta kretsar grafiskt. Optimering
med avseende på faktorer som effekt, area och tidsåtgång genomförs enkelt genom val i
menyer.

I det här arbetet kommer Design Analyzer att användas för att hitta kritiska vägar samt för
effektberäkningar. Detta genomförs kortfattat i tre steg.

I. Ladda in designen till ett grafiskt fönster och ställ in begränsningar på kretsens
funktionalitet.

II. Syntetisera designen.
III. Undersök designen grafiskt, generera rapporter etc.

Mer om hur Design Analyzer används finns att läsa i appendix B.

2.2� Modelsim SE 5.5
Modelsim är ett programpaket bestående av kompileringsverktyg och simulator för designer
skrivna i VHDL eller Verilog [11]. Detta verktyg används för att verifiera funktionaliteten hos
multiplikatorn i projektet.

2.2.1 Vcom
Vcom är ett kompileringsverktyg som används för att kunna simulera programkod skriven i
VHDL.

2.2.2 Vsim
Vsim är ett grafiskt simuleringsprogram för verifiering av funktionaliteten i ett system. Indata,
simuleringstid, klockfrekvens och andra parametrar justeras efter behov för att genomföra
önskade tester. Referens- och testsignaler samt olika simuleringar jämförs genom användarens
egen igenkänning eller med hjälp av speciella jämförelseverktyg i programmet.

2.3� GNU Emacs
En kostnadsfri texteditor som används framförallt på UNIX-datorer är GNU Emacs [12]. Jag
skriver all VHDL-kod i det här programmet.

2.4� Microsoft Word
Microsoft Word är en välkänd texteditor, med vilken jag valde att skriva den här rapporten.
Meningen var från början att jag skulle skriva den i Emacs, men för att kunna arbeta hemma
föll valet på ett pc-baserat program. Jag avråder dock ovana användare från att utnyttja allt för
många av de olika funktionerna i programmet, eftersom de ofta orsakar problem om de inte
används korrekt.
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2.5� VHDL
VHDL, VHSIC Hardware Description Language, är ett programmeringsspråk på hög nivå
speciellt anpassat för elektronikkonstruktion [7].
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3� TEORI

3.1� Introduktion
Innehållet i detta kapitel har sin tyngdpunkt på multiplikationsalgoritmer i allmänhet och den
specifika algoritmen som jag kommer att använda mig av i synnerhet. Här beskrivs även flera
grundläggande begrepp, för att ge mindre insatta läsare en ökad möjlighet att tillgodogöra sig
rapporten.

Lite grundläggande information om register ges också, eftersom utplacering av register kan
möjliggöra minskad effektförbrukning, vilket beskrivs utförligare i kapitel 4.
Inledningsvis kommer olika talsystem att jämföras, då valet av sådant kan ha betydelse för
faktorer som effekt och area.

3.2� Talsystem
Valet av talsystem påverkar kretsars hastighet, yta och effektförbrukning, varför talsystemen
bör väljas med omsorg.

Det finns som bekant åtskilliga talsystem, som det vanliga decimala (med basen 10), binära
(2), oktala (8) och hexadecimala (16). Bland dessa finns vanliga ickeredundanta talsystem,
t ex teckenbeloppsrepresentation, 1- och 2-komplement etc, men även redundanta talsystem
som teckenbitkodning och kanonisk teckenbitkodning. Redundanta talsystem används ofta för
att förenkla och öka hastigheten på aritmetiska operationer. Nackdelar med dessa är att
komplexiteten ökar och större register krävs.

I det här arbetet läggs fokus inte på valet av talsystem som energibesparande metod, varför
endast det inom digital signalbehandling vanligaste systemet tvåkomplement kommer att
användas.

Ett normaliserat binärt tal med bitbredden Wd beskrivs i tvåkomplement med

� = −�0 + �
L
2−L

L=1

:
G

−1

∑

Värdet ligger i området −1 ≤ � <1.

3.3� Multiplikation

3.3.1 Introduktion
Binära tal kan multipliceras på samma sätt som decimala tal (figur 3.1). Den så kallade
multiplikandens siffror bestämmer om multiplikatorn, skiftad ett antal steg, eller värdet noll
ska ingå i summeringen av partialprodukterna.



6

1 1 0 1
* 1 0 0 1

1 1 0 1
0 0 0 0

0 0 0 0
+ 1 1 0 1

1 1 1 0 1 0 1

9

* 1 3

2 7
+ 9

1 1 7

Figur 3.1 Uppställning för multiplikation av binära respektive decimala tal.

Realisering av en multiplikator kan genomföras på en mängd olika sätt beroende på vilka
krav man ställer på den. Inmatningen av data kan vara seriell eller parallell och summering av
partialprodukter kan utföras med olika metoder etc.

Beroende på val av talsystem måste speciell hänsyn också tas till multiplikation med ett
eller flera negativa tal. T ex kan två tecken-belopprepresenterade tal, X och Y, multipliceras
som vanliga positiva tal, varpå teckenbiten enkelt bildas som x0 xor y0. Dock kommer den
vanligaste talrepresentationen tvåkomplement (se kapitel 3.2) att användas i det här arbetet

3.3.2 Bitparallell multiplikation
Summeringen av partialprodukterna kan utföras med ett antal olika additionsalgoritmer vilka
har olika egenskaper vad gäller komplexitet, hastighet, area, effektförbrukning etc. Fördelen
med parallell inmatning är framförallt enkelheten. Speciellt implementering av multiplikatorer
vid tvåkomplementsrepresentation är enkel, eftersom operationen är oberoende av tecknet på
de aktuella talen. I många fall är det däremot fördelaktigt att använda andra talsystem för att
förbättra olika egenskaper.

Bitparallella multiplikatorer kan delas in i tre klasser. Den första är skift- och
additionsbaserade multiplikatorer, som genererar partialprodukter sekventiellt och adderar
dem successivt. Detta är den långsammaste typen, men den kräver å andra sidan liten yta. Den
andra sorten är array-multiplikatorer som använder en array av nästan identiska celler för
generering av partialprodukter och addering. Slutligen den så kallade trädmultiplikatorn, som
genererar partialprodukterna parallellt och använder ett adderarträd för ackumuleringen av
dessa. I detta arbete kommer endast trädmultiplikatorn att undersökas.

Trädmultiplikatorns struktur delas ofta in i tre delar; partialproduktgenerering samt carry-
fri respektive carry-propagerande addition. Dessa tre delar kan implementeras med varierande
metoder. T ex kan partialproduktgenereringen implementeras med AND-grindar eller med
något som kallas Booths algoritm, vilken halverar antalet additions-/subtraktionscykler och
därmed minskar effektförbrukningen. Den carry-fria additionen sker oftast med ett CSA-träd
och den carry-propagerande additionen kan konstrueras med någon av additionsalgoritmerna
RCA, CLA, CSA etc, vilket beskrivs närmare i kommande kapitel.

3.3.3 Partialproduktgenerering
Begreppet partialprodukt beskrivs kanske bäst av exemplet i figur 3.1 ovan, eller figur 3.3.
Partialprodukterna genereras, som tidigare nämnts, med en kombination av AND-grindar eller
med en konstruktion enligt Booths algoritm.

multiplikator

multiplikand

partialprodukter

produkt
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3.3.4 CSA-träd
Adderare av typen carry-save är lämpliga när tre eller flera tal ska adderas. Dessa byggs upp
av hel- och halvadderare för att beräkna en summa och en carry utgående från tre eller två
insignaler.
Det går för enkelhetens skull att använda sig av en enkel carrysave-struktur vid summeringen,
vilken har fördelen att dess kritiska väg är entydigt definierad [4]. I det här projektet används
dock en trädliknande struktur som ger avsevärt högre hastighet (figur 3.2). Priset för detta är
att det tar längre tid att konstruera kretsen, eftersom den kritiska vägen inte är lika lätt att
finna.

Figur 3.2 a) Del av en 6-bitars carrysave-multiplikator. b) Samma del med trädstruktur.

I  figur 3.3 nedan visas en förenklad bild av multiplikationsalgoritmen. De två binära talen X
och Y bildar de partialprodukter som sedan summeras till den slutliga produkten.
Vad som inte framgår är hur dessa partialprodukter ska summeras. Det första
summeringssteget, CSA-trädet, åskådliggörs i figurerna på kommande sida.

Figur 3.3 Förenklad bild av multiplikationsalgoritm.

Partial-
produkter

Produkt

X, Y
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I det första steget i CSA-trädet placeras så många heladderare som möjligt ut. Därefter behövs
oftast även ett antal halvadderare för att minimera antalet steg i processen. Exemplet nedan
visar hur dessa adderare lämpligt placeras ut i trädet när två tal om sex bitar multipliceras.
Resultatet av det första steget blir att antalet termer minskar från sex till fyra. Dessa utgör i sin
tur insignaler till nästa steg.

Figur 3.4 Lämplig utplacering av hel- och halvadderare.

I steg tre placeras adderare ut på samma sätt och antalet termer minskar ytterligare. Detta
förfarande upprepas i ett antal steg tills endast två termer återstår. Det beskrivna exemplet ger
totalt tre steg innan detta uppnåtts. De två slutliga talen adderas sedan på ett sätt som beskrivs
närmare i nästa kapitel.

Figur 3.5 Adderarpositioner i de sista stegen.

3.3.5 CLA-adderare
En ripple-carry-adderare, som är den enklaste formen av adderare, konstrueras genom att
ansluta ett antal heladderare till varandra i en kedja [3]. Nackdelen med dessa är att om
dataordlängden är lång kan fördröjningen från den minst signifikanta inbiten till den mest
signifikanta utbiten, via carry-kedjan, bli så stor att den begränsar hastigheten i kretsen.

Finessen med en carrylookahead-adderare är, som namnet indikerar, att den beräknar
carry-signalerna snabbare genom att utnyttja det faktum att varje carry beror på de tre
ingångarna (xi, yi och ci) till varje position i. Om xi = yi = 1 kommer en carry att genereras
oberoende av carry-signalen från den förra bitpositionen och om båda signalerna är noll
genereras ingen carry. Endast när xi skiljer sig från yi är den föregående carry-positionen
viktig.
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Ett problem med CLA-adderare är att de ofta har en hög fan-in på dataingången [3]. Detta
löser man enklast genom att dela in CLA-adderaren i block om tre till fem bitpositioner.
Adderaren jag har konstruerat delas in i fyra bitpositioner. Ytterligare en fördel med denna
uppdelning är att logiken blir enklare. Möjligheten att införa pipelining i adderaren finns
också, vilket ytterligare ökar kretsens throughput.

CLA-adderaren har även den en trädliknande struktur, men för att undvika missförstånd
kommer ordet träd hädanefter alltid att syfta på CSA-träd, eftersom tyngdpunkten av arbetet
görs i den delen.

3.3.6 Översikt över vald multiplikationsalgoritm
För detta arbete valdes en multiplikationsalgoritm, enligt följande.

Figur 3.6 Översikt över multiplikatorn som ska konstrueras.

de med en CLA-adderare.
De horisontella linjerna i figuren symboliserar de olika positioner (totalt 13) i kretsen där

pipelining ko, varefter mmer att Inmatning av data utförs parallellt. Partialprodukterna
genereras med enkla AND-grindar adderas införas, vilket beskrivs i kommande kapitel. T ex
markerar linjerna märkta med bokstäver de ungefärliga de först summeras till två tal enligt
principen för en trädbaserad multiplikator. Slutligen positioner som pipelining kan införas på i
CSA-trädet.
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3.4� Register
Ett register är ett lagringsutrymme för information, vilket i digitaltekniken motsvaras av ett
antal inbördes ordnade minneselement. Ett sådant minneselement lagrar värdet av den signal
som ansluts till ingången och inläsningen av nya värden styrs av en klocksignal. Fler register i
ett system innebär högre energiåtgång, eftersom antalet klocknät då ökar, men lämplig
placering av register möjliggör energibesparingar genom t ex sänkt klockfrekvens.

Jag kommer att använda flera olika ord för lagringsenheterna, så som minneselement,
fördröjningselement och register, men betydelsen är ändå densamma.
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4� TEORI FÖR LÅGEFFEKTDESIGN

4.1� Introduktion
I detta kapitel beskrivs teorin för de energibesparande metoder som kommer att användas i
arbetet. Inledningsvis förklaras begreppet lågeffektkonstruktion, varefter spänningsskalning
behandlas. Slutligen beskrivs metoderna pipelining och interleaving.

4.2� Lågeffektkonstruktion

4.2.1 Introduktion
Termen lågeffektkonstruktion (inom elektronik) spelar en central roll i det här arbetet. Därför
är det på sin plats att poängtera att uttrycket inkluderar alla ansträngningar som görs med
syftet att optimera kretsar för låg effektförbrukning.

Vad är då effektförbrukning? Den grundläggande definitionen för den momentana effekt
som utvecklas i en krets är

�(�) = �(�)�(�)

där i(t) är den momentana strömmen och v(t) är den momentana spänningen. Medelvärdet av
p(t) över en viss tid T beräknas enligt:

� =
1

�
�(�)	�

0

7

∫

Effekten i en CMOS-krets delas upp enligt följande:

� = �6ZLWFK +�.RUWVOXWQLQJ + �/lFNDJH

Bidraget från PSwitch beror på laddning och urladdning av kapacitanser, PKortslutning är den effekt
som utvecklas när par av PMOS och NMOS leder samtidigt och PLäckage härrör från
substratinjektion och subthresholdeffekter [6, 13].

PSwitch var tidigare det dominerande bidraget till den totala effektförbrukningen, men med
modernare processer blir PLäckage allt viktigare. Detta arbete kommer dock att fokuseras på
bidraget från PSwitch, vilket beräknas enligt:

VZFORFN''/6ZLWFK

��� 2

2

1=

där CL är den kapacitiva lasten, VDD är matningsspänningen, fCLOCK är klockfrekvensen och
ESW är switchaktiviteten. Uppenbarligen minskar man lämpligen denna effekt genom att
minska matningsspänningen, eftersom effekten har ett kvadratiskt beroende av Vdd, vilket
beskrivs närmare i kapitel 4.3. Det är även möjligt att sänka klockfrekvensen under
förutsättning att en viss marginal i prestandan finns. Olika metoder för att behålla marginalen
är bl a pipelining och interleaving, vilket innebär ökning av antalet register respektive
duplicering av hårdvaran. Båda metoderna medför högre kapacitans i kretsen, vilket dock kan
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åtgärdas genom att minimera kretsens yta. Slutligen kan switchaktiviteten reduceras genom
exploatering av olika signalsamband.

Olika metoder för att minska samtliga effekter kan delas in i lågeffektdesign på system-,
krets- och komponentnivå (mer om detta i kommande kapitel) [9]. För att optimera sin design
på framförallt system- och kretsnivå delar man in uppgiften i två skilda problem:

� Effektuppskattning.
� Effektoptimering och lågenergisyntes.

Arbetet med båda kategorierna görs idag med kommersiella datorprogram, vilka är
begränsade till transistor- och grindnivå. Dominerande i branschen är Synopsys, som inte bara
har grundläggande effektuppskattnings- och energisyntesfunktioner i programmet Design
Analyzer, utan även har köpt upp EPIC Software och deras verktyg för
transistornivåestimering Powermill [14].

Design Analyzer är, som nämnts, det verktyg som huvudsakligen kommer att användas för
att undersöka multiplikatorn i detta arbete.

4.2.2 Lågeffektkonstruktion på systemnivå
På denna nivå tar man hänsyn till huruvida man ska ha seriella eller parallella dataflöden (se
3.3), om pipelining (4.4) och/eller interleaving ska användas, hur minnen och bussar ska
fördelas, på vilket sätt systemklockan ska konstrueras, eventuella avstängningstekniker etc. I
det här arbetet kommer pipelining och interleaving att undersökas närmare.

4.2.3  Lågeffektkonstruktion på kretsnivå
När man vill optimera kretsar är det framförallt sänkningar av matningsspänningar som är
aktuella, men även metoder för att minska lastkapacitanser och antalet signalomslag samt
speciella logikstilar har betydelse.

Spänningsskalning kommer att användas senare i detta arbete och beskrivs därför närmare i
kapitel 4.3.

4.2.4 Lågeffektkonstruktion på komponentnivå
Komponenternas effektutveckling minskas genom att sänka matningsspänningar och
chipskapacitanser. Detta kan t ex uppnås med fysisk skalning, d v s minskad fysisk storlek.

Vidare information om fysisk skalning ges inte i rapporten, eftersom arbetet inte fokuseras
på detta, men observera skillnaden mellan fysisk skalning och spänningsskalning. När ordet
skalning nämns senare i texten menas med detta spänningsskalning.

4.3� Spänningsskalning
PSwitch, som oftast är den dominerande källan till effektförbrukning i CMOS, minskar man
lämpligen genom att sänka matningsspänningen, eftersom effekten har ett kvadratiskt
beroende av Vdd. Detta framgår av exemplen i figur 4.1 på nästa sida, vilka bygger på
experimentella kretsar [5].
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Figur 4.1 Effektfördröjningsprodukten är kvadratiskt beroende av matningsspänningen.

Det är dock inte kostnadsfritt att minska matningsspänningen p g a tidsfördröjningens (Td)
beroende av olika spänningar.

�
G
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/
�

''

�
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�
''
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(� �)(�
''

−�
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)2

Däremot ser man i figur 4.2 på nästa sida att den så kallade effektfördröjningsprodukten
minskar när fördröjningen ökar till följd av sänkt matningsspänning. Exemplen i figuren
beskriver olika implementeringar av en adderare och bygger på experimentella mätningar och
simuleringar i Spice [5]. Effektfördröjningsprodukten beräknas enligt:

�
WRWDO

�
FORFN

= 
HIIHNWLY

�
''

2

och kan alltså ses som mängden förbrukad energi varje klockperiod, vilket gör den användbar
vid jämförelse av effektutveckling i olika kretsar.
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Figur 4.2 Effektfördröjningsprodukten minskar när fördröjningen ökar.

Slutsatsen blir att kretsar bör arbeta med lägsta möjliga hastighet. För att inte bara minimera
effektutvecklingen, utan även behålla önskad throughput, måste då kompensation för den
ökade fördröjningen utföras genom t ex pipelining eller interleaving.

Det jag kommer att göra i det här arbetet är att minska matningsspänningen för en
multiplikator tills den ligger precis över en viss minimihastighet. Sedan inför jag interleaving
och pipelining i åtskilliga kombinationer vilket förhoppningsvis leder till att spänningen kan
minskas ytterligare med bibehållen throughput.

Något jag inte kommer att ta hänsyn till är det faktum att fysiska problem kan uppstå när
spänningar sänks. Ju lägre spänning desto svårare blir det att avgöra huruvida strömmen
genom en transistor kommer sig av att den är öppen eller om det beror på läckströmmar
genom en stängd transistor. Signal/brusförhållandet minskar också vid lägre spänningar,
vilket inte heller är önskvärt.

I figuren på nästa sida visas några exempel på olika kretsars effektutveckling i förhållande
till dess matningsspänning. Kapacitansökningen som beskrivs där beror på ökad parallellism
och ökat antal kretsar, vilket behövs för att kompensera för den ökade fördröjningen vid lägre
spänningar. Huruvida kapacitansen ökar linjärt, kvadratiskt eller kubiskt med antalet kretsar
(N i figuren) varierar från system till system, varför exempel på samtliga varianter ritats ut.
Som synes har alla kretsar i bilden en optimal arbetspunkt vid ungefär 1,5 volts
matningsspänning. Närmare beskrivning av exemplet finns i [5].
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Figur 4.3 Optimal arbetsspänning för några kretsar.

4.4� Pipelining och interleaving

4.4.1 Allmänt
Ett återkopplat systems throughput begränsas alltid av de kritiska looparna. I ett system utan
återkoppling däremot, t ex en multiplikator, finns en kritisk väg, TCP, som bestämmer
hastigheten. De två vanligtvis använda metoderna för att minska beräkningstider i kritiska
vägar och därmed öka systemets throughput är pipelining och interleaving, vilka beskrivs
utförligare i kommande kapitel.

4.4.2 Pipelining
Pipelining är en kraftfull metod för ökning av ett systems throughput. För att införa pipelining
propagerar man helt enkelt in fördröjningselement från in- eller utgångar i systemet till de
kritiska vägarna. Resultatet av detta är att TCP minskar. Detta illustreras av exemplet nedan.

Figur 4.4 Kretsexempel innan pipelining införts.

Fördröjningen i den ursprungliga strukturen är

�
&3

= 2(�
DGG

+�
PXOW

)
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vilket är markerat i bilden. När ett fördröjningselement förs in i strukturen fås följande
fördröjning:

�
&3

=�
DGG

+�
PXOW

De två längsta vägarna är markerade i bilden nedan. Vanligen delas  den kritiska vägen in i
mindre vägar av ungefär lika längd för att optimera kretsen.
Ett grundläggande krav för att använda pipelining är givetvis att fördröjningen i algoritmen
tillåts öka.

Figur 4.5 Kretsexempel efter pipelining införts.
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4.4.3 Interleaving
Interleaving är ännu en metod för att öka ett sekventiellt systems throughput. Metoden bygger
på ökning av antalet beräkningselement, vilket ger en throughputförbättring proportionell mot
ökningen av antalet element. Uppenbarligen blir denna lösning utrymmeskrävande, men om
eventuella krav på kretsyta inte överskrids kan metoden vara användbar.

Figur 4.6 Två metoder för att öka ett systems throughput: a) interleaving och b) dubbel
klockfrekvens.

I det här arbetet kommer jag att undersöka om interleaving är ett bra alternativ i
effektavseende genom att jämföra de olika metoderna i bilden ovan. Bilden beskriver två
alternativ för att öka en multiplikators throughput.

Den ena metoden går ut på att fördubbla antalet beräkningselement, s k interleaving,
medan den andra endast utnyttjar en multiplikatorkrets tillsammans med multiplexer och
demultiplexer, vars syfte är att dubblera antalet in- och utgångar. Det andra alternativet kräver
att klockfrekvensen kan ökas till dubbla hastigheten relativt den interleavade metoden, för att
uppnå samma förbättring av systemets throughput, vilket möjliggörs genom t ex pipelining.

a)
Två multiplikatorer
med klockfrekvensen
100 MHz.

b)
En multiplikator,
multiplexer och
demultiplexer med
klockfrekvensen
200 MHz.
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5� UTFÖRANDE

5.1� Översikt
Närmast följer en beskrivning av hur multiplikatorn implementerades i VHDL. Därefter
beskrivs, för de olika konstruktionerna, resultaten av optimeringen i Design Analyzer.
Slutligen tolkas de resultat som uppnåtts och jämförs med teorin i tidigare kapitel.

Olika problem som uppstod kommer att redovisas och lösningar eller anpassningar till
dessa redogörs för om nödvändigt.

5.2� Multiplikator i VHDL

5.2.1 Allmänt
Jag skrev egen VHDL-kod för samtliga delar i multiplikatorn, med undantag för själva CSA-
trädet där pipelining senare infördes, då färdig kod för detta fanns tillgänglig. De olika
komponenterna i övrigt är partialproduktgenerator och CLA-adderare samt även multiplexer
och demultiplexer, vilka behövs för att ge en korrekt jämförelse av effektförbrukningen med
eller utan interleaving.

Mina färdigheter i VHDL var inte så goda när jag började, vilket gör att mer erfarna
programmerare kan finna koden klumpig och inkonsekvent. Jag lärde mig dock nya metoder
under projektets gång.

5.2.2 Partialproduktgenerator
Partialproduktgenereringen går ut på att konstruera en vektor bestående av de olika
partialprodukterna. Vektorn byggs upp av signalerna A och B där den senare är en sexton
bitars koefficient medan A innehåller sjutton bitar, dvs den ursprungliga signalen utökad med
teckenbiten, för att undvika spill.

Den första partialprodukten skulle därför motsvara A&”000000000000000”, dvs A
kopieras till de sjutton första bitarna och resten av partialprodukten fylls ut med logiska
nollor. Nästa partialprodukt motsvarar A(16)&A&”00000000000000”, alltså teckenbiten
inkopierad först och en nolla mindre i slutet. Samtliga partialprodukter tillverkas på detta sätt
ända fram till den sista, vilken följaktligen består av A(16) på de 15 första positionerna följt
av A. Exemplet på nästa sida visar partialprodukterna när A = ”11111000011110010” och B
= ”1101000010000011”.
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A 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
B * 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

Figur 5.1 Exempel som visar hur partialprodukter genereras.

Problemet när jag konstruerade partialproduktgeneratorn var inte själva programmeringen,
utan snarare att hålla ordning på vilken position respektive tecken skulle placeras på i vektorn.
Då vektorn utgör insignal till CSA-trädet hade min handledare konstruerat den i förväg som
en datatyp bestående av sexton signaler á 32 bitar, vilket jag inte förstod i början. Vidare
summerade jag partialprodukterna och jämförde resultatet med samma multiplikation utförd
på en miniräknare.

Oftast stämde värdena överens, men ibland var något fel i resultatet, vilket vållade mig
stort huvudbry. Slutligen insåg jag att miniräknaren inte använde tvåkomplements-
representation och räknade därefter ut den väntade produkten för hand med önskat resultat.
Äntligen fick jag då ordning på det hela och erhöll väntade resultat vid verifieringen i Vsim.

5.2.3 CSA-träd
CSA-trädet delas upp i två enheter (entities); en huvudenhet som anger hur den andra enheten
ska kopplas in på flera ställen i kretsen. Den andra enheten är alltså en komponent i trädet,
vars uppgift är att addera (CSA) tre tal á 32 bitar och ge två lika långa utsignaler; summa och
carry. Huvudenheten har den tidigare nämnda vektorn som insignal och två 32-bitars
utsignaler.

Inne i huvudenheten finns beskrivet hur CSA-komponenterna och de interna signalerna
samt in-/utsignalerna ska kopplas. Det finns även möjlighet att bestämma när signalerna ska
behandlas, genom att placera ut olika vippor, vilka triggas av systemklockan. Dessa vippor
motsvarar alltså de fördröjningselement som ska införas i olika kombinationer.

5.2.4 CLA-adderare
Som tidigare nämnts delas CLA-adderaren upp i block om 4 bitar vardera, eftersom denna
metod minskar adderarens höga fan-in och förenklar logiken. Insignalerna till adderaren är,
förutom de två 32-bitars talen från trädet, klockan och en carrysignal, Cin. Dessa insignaler
behandlas i fyra steg med en klockcykels fördröjning per steg.
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Figur 5.2 PFA; en komponent i CLA-adderaren.

I varje av de åtta block, vilka benämns PFA eller Partial Full Adder, beräknas först signalerna
G, P och S från insignalerna A, B och C i figuren ovan, enligt:

LLL

LLL

LLL
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���

���
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⊕=
×=

I första steget beräknas därefter första nivåns generate och propagate (GG respektive GP i
figur 5.3), utgående från dessa insignaler och första nivåns carry:

LLLL
�� ×+=+1

Figur 5.3 Första steget för bitarna 0 till 3 i CLA-adderaren.

I andra steget utnyttjas två likadana enheter som i första steget (CLAU i bilden ovan) för att
beräkna andra nivåns generate och propagate samt första nivåns carry. På samma sätt fås
sedan tredje nivåns generate och propagate, vilka används för beräkningen av carry-out i det
sista steget. Hela förloppet åskådliggörs med figur 5.4.
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Figur 5.4 Översiktsbild över CLA-adderaren.

För övrigt testade jag även en något annorlunda kod för CLA-adderaren. Även denna gav
korrekta resultat, men överlag några procent högre effektförbrukning. Hänsyn till detta bör tas
när syntesverktyg ska användas, men jag kommer inte utreda orsakerna vidare i det här
arbetet.

5.2.5 In-/utgångar
Till en början lät jag insignalerna ansluta direkt till ingångarna, men då Design Analyzer inte
hittade korrekta kritiska vägar blev det nödvändigt att placera register på såväl in- som
utgångar. Resultatet av detta blev visserligen en ökad total fördröjning, men däremot
oförändrad throughput.

I den enkla multiplikatorn fördröjs signalerna alltså till nästa positiva klockflank, medan
signalerna i fallet med mux/demux fördröjs ännu en klockperiod, eftersom varje signal
klockas in varannan period.

5.2.6 Pipelining
För att begränsa antalet möjliga kombinationer av register och placera den kritiska vägen i
CSA-trädet inför jag åtskilliga fördröjningselement i samt mellan övriga komponenter.
Resultatet av detta blir att den grundläggande multiplikatorn, som pipelining sedan införs i,
kommer att ha en fördröjning från ingång till utgång av minst 5 klockperioder.

Inne i CSA-trädet kan register placeras i olika kombinationer på sex platser. Dessa platser
benämner jag A, B, …, F i kommande kapitel, enbart för att underlätta beskrivningen av
pipeliningen. Platserna finns markerade i figur 3.6.

5.3� Simuleringar

5.3.1 Allmänt
Jag börjar med att simulera en enkel multiplikator, utan några extra fördröjningselement.
Därefter placerar jag ut ett register någonstans i mitten av trädet, simulerar igen och flyttar
sedan registret ett steg åt något håll tills jag hittar den position som ger den kortaste kritiska
vägen. Sedan ökar jag successivt antalet register, flyttar om dessa och försöker hitta så korta
kritiska vägar som möjligt. Troligtvis kommer den kritiska vägen att hamna utanför trädet när
antalet register ökas och då finns ingen anledning att stoppa in fler register i trädet.

När jag anser mig vara nöjd med simuleringarna av den enkla multiplikatorn går jag vidare
med att placera en multiplexer och en demultiplexer på in- respektive utgången. För att få
resultat som går att jämföra kommer jag helt enkelt att simulera kretsen med samma
kombinationer av register som för den enkla multiplikatorn.
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Först tänker jag simulera allting med den valda klockfrekvensen 100 MHz. Sedan måste
jag givetvis även använda den dubbla frekvensen för multiplikatorn med mux/demux, så att
den får samma throughput som två enkla multiplikatorer.
Samtliga kombinationer av register kommer även att utvärderas med en matningsspänning
sänkt till gränsen för de ramar klockfrekvensen sätter (Tcp måste vara mindre än
klockperioden). Detta eftersom syftet med arbetet inte är att erhålla ökad throughput, utan att
minska kretsens effektförbrukning.

För att underlätta läsningen skriver jag bara vad jag gör och inte exakt hur jag gör i Design
Analyzer. En kort beskrivning av programmets gränssnitt finns i appendix B.

Problem med höjd effektförbrukning p g a glitchar är något som kommer att bortses ifrån,
eftersom vi upptäckte att programmet inte hanterar dessa för närvarande.

5.3.2 Enkel multiplikator
Till en början laddade jag in den enkla multiplikatorn i Design Analyzer och satte vissa
begränsningar, inte bara för tid, utan även för bl a area och effektförbrukning. Då jag i vissa
fall fick lite underliga värden ändrade jag mig till att bara begränsa den maximala
tidsåtgången, för att de andra restriktionerna inte skulle ställa till problem. Detta hjälpte till en
början, men fortfarande blev en del värden högst oväntade. Efter att ha diskuterat med och fått
hjälp av min handledare blev det uppenbart att de konstiga värdena härrörde från Design
Analyzers algoritm för effektberäkning vid högre fan-out än ettusen. P g a den stora mängden
register i kretsen hade klockdrivaren en högre fan-out än så när jag placerade ut extra
fördröjningselement.

För att råda bot på problemet försökte jag först hitta något sätt att kompensera för detta i
Design Analyzer, utan någon framgång. Slutligen tog jag helt enkelt bort registret mellan
partialproduktgeneratorn och CSA-trädet, med motiveringen att fördröjningen är ganska liten
i generatorn. Tack vare detta minskade klocknätets fan-out med 512 (32*16) och jag kunde
testa alla önskade kombinationer av pipelining i CSA-trädet, utan att få högre fan-out än
knappt tusen.

När jag åter började simulera fick jag en längsta kritisk väg på knappt 10 ns utan några
extra register. Jag placerade sedan ut ett register i position C, vilket jag trodde skulle motsvara
ungefär mitten av den kritiska vägen och mycket riktigt minskade TCP till drygt halva tiden.
Mitt antagande byggde på rapporten i figur 5.5 på nästa sida, där den kritiska vägen visas.
Som synes är halva sluttiden någonstans mellan block 4 och block 8, vilket enligt koden
motsvarar position B eller C.
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Figur 5.5 Tidsrapport för enkel multiplikator utan extra pipelining, vilken genererats i Design
Analyzer.

Då den nya kritiska vägen nu var mellan denna position och ingången testade jag flytta
registret ett steg närmare ingången, d.v.s. till position B. Detta gav ett något högre värde och
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en kritisk väg från B till CLA-adderaren. Härmed fanns ingen anledning att testa fler
positioner med bara ett register och jag började testa kombinationer av två register.

Eftersom effektförbrukningen ökar med antalet värden som måste lagras i register försöker
jag placera registren så långt ner i trädet som möjligt. T.ex. kommer register i position A och
C att kräva mer energi än i position B och D. Därför började jag med register i position C och
E, fast jag anade att den nya kritiska vägen skulle hamna längre upp. Mycket riktigt befann
den sig mellan ingången och C.

Jag testade sedan flytta register C till B, men fortfarande var den kritiska vägen längre upp.
Inte förrän jag placerade registret i position A hamnade den kritiska vägen mellan mina två
register. När registret sedan flyttades från E till D fanns en kritisk väg mellan D och ingången
till CLA-adderaren. Denna kombination av register gav den hittills kortaste kritiska vägen och
av de erhållna resultaten antog jag att inga bättre kombinationer av två register gick att finna
sett till hastigheten.

Tyvärr blev klocknätets fan-out för hög när jag började placera ut tre register, så här
tvingades undersökningarna begränsas. Dock kom jag fram till att kretsens kritiska väg skulle
kunna minskas från 4,24 till 3,79 ns om fler register placerades ut. Däremot är det inte säkert
att effektförbrukningen skulle vara mindre för denna konfiguration med bibehållen
klockfrekvens vid spänningsskalning.

Nästa steg var att spänningsskala samtliga ovan nämnda konfigurationer, för att se vilken
inverkan detta har på effektförbrukningen. Mer om spänningsskalningen kommer i kapitel
5.4, tillsammans med en jämförelse av resultaten.

5.3.3 Multiplikator med mux/demux
Eftersom resultaten ska kunna jämföras kommer samma registerkonfigurationer att testas med
mux/demux. Sannolikt kommer tidsvärdena att motsvara samma värden utan mux/demux på
ett ungefär. Effektförbrukningen väntas däremot ligga något högre.

Detta visade sig stämma ganska väl till en början, men när jag började testa kombinationer
av flera register avvek tidsvärdena plötsligt något mer än väntat från motsvarande värden utan
mux/demux. Teoretiskt sett borde de kritiska vägarna vara lika långa här som för den enkla
multiplikatorn, eftersom dessa låg utanför muxarna/demuxarna. Troligtvis är förklaringen att
syntesen kan ge lite olika resultat beroende på olika begränsningar i programmets
optimeringsalgoritm. T ex visade det sig senare att resultaten blir olika beroende på om
tidsgränsen satts till tio eller fem ns. Resultaten avviker dock inte så mycket att resultaten inte
går att jämföra, men bör tas med en nypa salt.

Samtliga kombinationer gav ett högre effektvärde med mux/demux, vilket var som väntat,
men Design Analyzer lyckades här bättre med optimeringen och rapporterade kortare kritiska
vägar. Detta möjliggjorde ytterligare spänningsskalning och därmed lägre effektförbrukning
vid den gemensamma klockfrekvensen. Dessutom hamnade den kritiska vägen i vissa fall
utanför CSA-trädet och ytterligare pipelining var därmed onödig.

Det framgick än mer tydligt att syntesen kan ge olika resultat, dels beroende på små
skillnader i VHDL-koden och dels beroende på de inställda begränsningarna, när den
maximala klockperioden ändrades från 10 till 5 ns. De registerkombinationer som gav kritiska
vägar strax över fem ns hamnade nu strax under, samtidigt som effektförbrukningen bara
fördubblades till följd av den fördubblade frekvensen.

Sammantaget verkar det i alla fall vara ganska rimliga resultat, eftersom
effektförbrukningen för två enkla multiplikatorer motsvarade mellan 80 till 85 procent av
densamma hos multiplikatorerna med mux/demux. De extra kretsarna och registren i dessa
drar även de ström och höjer därmed den totala effektförbrukningen.
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5.4� Resultat av spänningsskalning
Den spänning som utgicks från och jämförs med var i samtliga fall 3,3 volt, vilket är
grundinställningen i Design Analyzer. Spänningen sänktes sedan i steg om 0,1 volt ända tills
den kritiska vägen knappt översteg 10 ns.

Innan den enkla multiplikatorn hade spänningsskalats låg effektförbrukningen på värden
mellan 60 och 130 mW (figur 5.6). När spänningen sedan sänktes till lägsta möjliga nivå, för
de olika registerkombinationerna, var motsvarande intervall 3 till 60 mW.
Effektförbrukningen hade alltså inte bara minskat i samtliga fall, förutom multiplikatorn utan
register som inte gick spänningsskala, utan även minskat avsevärt. I de fall där den kritiska
vägen var kortast före sänkningen låg effektminskningen på drygt 96 procent. Allra störst
skillnad blev det för kombinationen av register i position A och D med en minskning från
126,3 till 2,9 mW. Den lägsta spänningen som gick att sänka till för någon kombination var
0,6 volt.

Namn Pipelining Tcp (3,3 V) P (3,3 V) Lägsta V Tcp (Lägsta V) P (Lägsta V)

multiply13 -           9,63 61,5 3,3 9,63 61,47
multiply14 C, E           5,60 98,9 1,5 9,79 20,43

multiply15 B, E           4,66 107,8 0,6 9,62 3,57
multiply16 B, D           4,66 113,4 0,6 9,62 3,75
multiply17 C           5,60 85,8 1,5 9,79 17,76

multiply18 B           6,42 94,7 2,1 9,73 38,30
multiply19 A, D           4,24 126,3 0,5 9,75 2,90
multiply20 A, E           5,42 120,7 1,5 9,78 24,96

Figur 5.6 Kolumnerna 4 resp. 7 visar effektförbrukning före resp. efter spänningsskalning för
enkla multiplikatorer.

Även för multiplikatorn med mux/demux gick spänningen att sänka med minskad
effektförbrukning som följd, förutom när inga extra register införts och skalning ej var möjlig.
Skillnaden var här t o m ännu större än för den enkla multiplikatorn. Effektförbrukningen
visade sig ligga på mellan 80 och 150 mW vid 3,3 volt och med minimal spänning hamnade
värdena mellan 2 och 80 mW (figur 5.7). Procentuellt innebar spänningsskalningen
minskning med allt mellan 60 och 98,5 procent.

Namn Pipelining Tcp (3,3 V) P (3,3 V) Lägsta V Tcp (Lägsta V) P (Lägsta V)

muxmult11 -           9,64 81,3 3,3 9,64 81,29

muxmult7 C,E           5,28 119,6 1,4 9,76 21,53
muxmult8 B, E           3,81 128,9 0,4 9,94 1,89
muxmult9 B, D           3,81 134,7 0,4 9,78 1,98

muxmult10 C           5,28 106,5 1,4 9,76 19,16
muxmult12 B           6,32 115,5 2,0 9,89 42,46
muxmult13 A, D           3,81 149,2 0,5 9,82 3,43

Figur 5.7 Kolumnerna 4 resp. 7 visar effektförbrukning före resp. efter spänningsskalning för
multiplikatorer med mux/demux.

Den största minskningen var möjlig med register i positionerna B och D eller E, vilket gav så
korta kritiska vägar att spänningen kunde sänkas ända till 0,4 volt. Effektförbrukningen för
kombinationen B och E sjönk från 128,9 till låga 1,9 mW, vilket är den lägsta notering jag
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erhöll alla kategorier. Den största minskningen stod dock, liksom för den enkla
multiplikatorn, kombinationen A och D för med en sänkning från 149 till 3,4 mW.
Som väntat hade de flesta registerkombinationer lägre effektförbrukning utan mux/demux,
men p g a de tidigare diskuterade optimeringsegenskaperna var det i två fall inte möjligt att få
lägre värden. De kritiska vägarna var helt enkelt så korta att spänningen kunde sänkas mer för
de flesta kombinationer med mux/demux och i vissa fall gick det så långt att
effektförbrukningen då kunde bli mindre än för den enkla multiplikatorn. Detta är något som
kan påverka jämförelsen mellan å ena sidan en multiplikator med mux/demux och å andra
sidan två enkla multiplikatorer.

Mycket riktigt visade en jämförelse mellan alternativen på vissa extrema värden. Före
spänningsskalningen var effektförbrukningen för två enkla multiplikatorer med halva
frekvensen ungefär 80 till 85 % av densamma för alternativ två (figur 5.8). Efter
spänningsskalningen steg avvikelsen mellan värdena från 5 ända upp till 30 procentenheter,
vilket förstås inte bara beror på problem i syntesen, utan snarare kommer sig av att vissa
kombinationer av register möjliggjorde rejäl spänningsskalning och därmed lägre
effektförbrukning.

�����������	


Namn Pipelining Tcp
(3,3 V)

P
(3,3 V)

Lägsta V Tcp
(Lägsta V)

P
(Lägsta V)

A B C

muxmult7 C, E 4,83 238,9 3,3 4,83 238,9 40,86 82,76% 17,10%

muxmult8 B, E 3,81 257,8 2,8 4,52 185,5 7,14 83,61% 3,85%
muxmult9 B, D 3,81 269,2 2,8 4,52 193,8 7,50 84,24% 3,87%

muxmult10 C 4,83 212,5 3,3 4,83 212,5 35,52 80,72% 16,71%

muxmult12 B 4,86 233,7 3,3 4,86 233,7 76,60 81,06% 32,78%
muxmult13 A, D 3,81 298,7 2,8 4,52 214,7 5,80 84,56% 2,70%

"P (lägsta V)" motsvarar effektförbrukningen för en multiplikator med mux/demux vid klockfrekvensen
200 MHz.
A: Effektförbrukning för två spänningsskalade multiplikatorer med samma pipelining och
klockfrekvensen 100 MHz.
B: Procentuellt förhållande mellan effektförbrukningen för de två olika alternativen vid 3,3 volt.
C: Procentuellt förhållande mellan effektförbrukningen för de två olika alternativen vid lägsta möjliga
spänning.

Figur 5.8 Procentuella effektskillnader mellan alternativen.

För multiplikatorerna med mux/demux var i flera fall spänningsskalning inte möjlig alls vid
klockfrekvensen 200 MHz och inte i något fall kunde jag sänka spänningen under 2,8 volt.
Detta betyder att effektbesparingen i vissa fall blev ordentlig. Procentuellt kom två enkla
multiplikatorer att förbruka mellan 3 och 33 procent av effekten hos en multiplikator med
dubbel klockfrekvens.
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6� SLUTSATSER

De slutsatser som kan dras av det här arbetet är väl ungefär vad jag hade hoppats på när jag
började. Bortsett från problemet med syntesen fick jag överlag fram värden som
överensstämmer med teorin i ämnet.

Pipelining, till att börja med, var förstås väldigt effektivt för att öka kretsens throughput i
de fall då registren placerades så att de kritiska vägarna kortades ner. Med de lämpligaste
placeringarna mer än halverades de kritiska vägarna, relativt konfigurationen utan extra
register. Det möjliggjorde stora besparingar i effektförbrukningen, genom att minska
matningsspänningen till en lämplig nivå. Extremfallet var så mycket som en energibesparing
på omkring 97 procent efter spänningsskalning.

Interleaving visade sig också vara en användbar metod för ökad throughput. Metoden gav
dessutom energibesparingar på knappt 20 procent redan innan spänningsskalning hade utförts,
vilket inte är att förakta trots att kretsytan ökar rejält.

Spänningsskalning gav, som väntat, kraftiga förbättringar av den använda interleavingen.
Jag lyckades som bäst minska effektförbrukningen till endast ett par procent av den
ursprungliga.

Däremot bör man ha i åtanke att samtliga siffror troligtvis kan förändras genom små
förändringar i restriktionerna för optimeringen. Vidare funderade jag på om valet av
klockfrekvenser kanske inte var helt lyckat. Om samtliga frekvenser hade halverats skulle
spänningsskalning kunna ge ett märkbart resultat även för multiplikatorn med den högre
frekvensen. Å andra sidan skulle spänningen då hamna ytterst nära noll för varianten med
interleaving, vilket blivit alltför orealistiskt beroende på fysiska problem med låg spänning.
Förmodligen skulle värdena varit annorlunda om glitchar funnits med i beräkningen och om
programmet hade hanterat hög fan-out på ett annat sätt skulle fler kombinationer av pipelining
varit möjliga att testa.

Sammanfattningsvis kan i alla fall sägas att så länge inga andra krav än låg
effektförbrukning ställs på kretsen, så ska pipelining, interleaving och framförallt
spänningsskalning utnyttjas maximalt.
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A: Designens namn
B: Anmärkningar
C: Registerpositioner
D: Kritisk väg (3.3 volt)
E: Effektförbrukning (3.3 volt)
F: Lägsta möjliga spänning
G: Kritisk väg vid lägsta spänning
H: Effektförbr. Vid lägsta spänning
I: Kritisk väg
J: H/E i procent
K: Skillnad i effektförbrukning med annan kod

�  ! � " � # 	 $ %

�����&�����'
�(��
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   (* indikerar högre fan-out än 1000)

multiply Utan mux -    7,51 96,0 2,6 9,86 59,7
multiply1 " C, E    3,79 1201,7 *
muxmult Med mux -    7,41 116,1 2,5 9,89 66,7

muxmult1 " D    3,81 133,7 1,5 7,62 27,6
muxmult5 " C, E    3,81 1221,8 *
special_u Utan mux -    7,51 103,2 2,6 9,69 64,1

special Med mux -    7,41 1239,4 *
special1 " D    4,16 1253,6 *
special4 " C, E    3,11 1267,6 *
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muxmult11 Med mux -    9,64 81,3 3,3 9,64 81,3 pp>crush 100,00%
muxmult7 " C,E    5,28 119,6 1,4 9,76 21,5 pp>C 18,00%
muxmult8 " B, E    3,81 128,9 0,4 9,94 1,9 pp>B 1,47%
muxmult9 " B, D    3,81 134,7 0,4 9,78 2,0 pp>B 1,47%

muxmult10 " C    5,28 106,5 1,4 9,76 19,2 pp>C 18,00%
muxmult12 " B    6,32 115,5 2 9,89 42,5 B>crush 36,77%
muxmult13 " A, D    3,81 149,2 0,5 9,82 3,4 D>crush 2,30%

multiply13 Utan mux -    9,63 61,5 3,3 9,63 61,5 pp>crush 100,00%
multiply14 " C, E    5,60 98,9 1,5 9,79 20,43 pp>C 20,67%
multiply15 " B, E    4,66 107,8 0,6 9,62 3,57 pp>B 3,31%
multiply16 " B, D    4,66 113,4 0,6 9,62 3,75 pp>B 3,31%
multiply17 " C    5,60 85,8 1,5 9,79 17,76 pp>C 20,70%
multiply18 " B    6,42 94,7 2,1 9,73 38,3 B>crush 40,43%
multiply19 " A, D    4,24 126,3 0,5 9,75 2,9 D>crush 2,30%
multiply20 " A, E    5,42 120,7 1,5 9,78 24,96 A>E 20,69%
multiply21 " A, C, E    3,79 1215,6 * flat>crush
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*

special_u2 Utan mux -    9,63 67,6903 3,3 9,63 67,6903 pp>crush 100,00% 110%
special_u3 " C,E    5,60 105,1233 1,5 9,79 21,73 pp>C 20,67% 106%
special_u4 " B, E    4,66 114,0276 0,6 9,62 3,77 pp>B 3,31% 106%
special_u5 " B, D    4,66 119,7065 0,6 9,62 3,95 pp>B 3,30% 105%

L: Effekförbrukning för två motsvarande spänningsskalade enkla multiplikatorer
M: L/H i procent
N: Samma förhållande som M fast utan spänningsskalning
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	 + � ,

muxmult7 Med mux C, E    4,83 238,9 3,3 4,83 238,9 40,86 17,10% 82,76%
muxmult8 " B, E    3,81 257,8 2,8 4,52 185,5 7,14 3,85% 83,61%
muxmult9 " B, D    3,81 269,2 2,8 4,52 193,8 7,5 3,87% 84,24%

muxmult10 " C    4,83 212,5 3,3 4,83 212,5 35,52 16,71% 80,72%
muxmult12 " B    4,86 233,7 3,3 4,86 233,7 76,6 32,78% 81,06%
muxmult13 " A, D    3,81 298,7 2,8 4,52 214,7 5,8 2,70% 84,56%
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Figur A.B-1 Huvudfönstret i Design Analyzer.

Syntesprogrammet Design Analyzer har ett grafiskt gränssnitt med menyer för att göra
användandet mer överskådligt. Man läser enklast in en VHDL-fil genom att från menyn ”file”
välja ”analyze” och därefter ”elaborate”. Det första kommandot undersöker om koden är
korrekt och det andra översätter koden till logiska byggblock som ritas ut i fönstret (figur
A.C-1). Om man vill undersöka kretsen på en lägre nivå finns möjligheten att dubbelklicka på
respektive komponent och en lägre nivå öppnas i fönstret (figur A.C-2).
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Figur A.B-2 Lägre nivå av kretsen visas i fönstret.

Innan man går vidare måste kommandot ”uniqify” under menyn ”edit” väljas, för att dela upp
de block som används på flera ställen i enskilda komponenter. Sedan gör man lämpliga
inställningar, t. ex. anger klockhastigheten, under menyn ”attributes”. Efter detta kompilerar
man designen, genom att välja ”compile” i menyn ”tools”. Alternativt kan man öppna ett
kommandofönster under menyn ”setup” och där skriva ”compile”, vilket jag gjorde för det
mesta.
När den tidskrävande kompileringen är klar finns möjligheten att få information om den
implementerade designen. Exempel på vad som kan rapporteras är tidskrav genom att skriva
”report_timing” i kommandofönstret, effektförbrukning genom ”report_power” och kretsyta
genom ”report_area”. Olika varianter av dessa finns också i form av en mängd flaggor som
kan sättas till varierande värden. Rapporten av tidsåtgången kan se ut som i bilden av ett
kommandofönster nedan.
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Figur A.B-3 Tidsrapport i ett kommandofönster.
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