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1 Inledning

1.1 Bakgrund

De senaste decennierna har man haft en tydlig trend där användning av den digitala tekniken
prioriterats före än den analoga. Detta på grund av många fördelar med den digitala tekniken,
som flexibilitet. Andra faktorer som stödjer den här utvecklingen är den snabba utvecklingen
av integrerade kretsar, t.ex. möjligheten att tillverka snabba, billiga och komplexa digitala
kretsar. De vanligaste områdena där man utnyttjar det digitala tekniken är mobiltelefoner,
satellitnätverk, kommunikationssystem osv.

Det är svårt att tänka sig något elektroniskt system som inte innehåller filter. I många fall är
filter definierade som system som har viss kravspecifikation som bestäms av insignalen.
Filtret kan representeras både i tid och frekvensdomän.

1.2 Uppgift

Uppgiften i detta examensarbete bestod av att i VHDL (Very High Speed Integrated Circuit
Hardware Description Language) implementera lågpass FIR (Finite Impulse Response) filter
med efterföljande decimering med 8 (Figur 1). Polyfasuppdelning används vid
implementeringen med två olika arkitekturer, direktform och distribuerad aritmetik. Ingången
till filtret ska vara utgången från en sigma-delta A/D omvandlare som är översamplad 32
gånger. De två varianterna ska sedan simuleras och jämföras med avseende på
effektförbrukning.

Figur 1. Filter med decimering.

32*fsample

H(z) 8
4*fsample
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2 Arbetsverktyg

2.1 Matlab

Matlab har använts till att generera en referensmodell. Det har också använts till att skapa
indata till filer för simuleringarna. Omvandling från decimal till binär och från binär till
decimal form gjordes också i Matlab.

2.2 Emacs

För att skriva VHDL koden har text redigeraren Emacs använts. Emacs har ett bra stöd då
man skriver VHDL kod. Bland annat finns syntaxifyllnad, om man t.ex. skriver entity och
trycker på <tab> frågar programmet efter namn, in- och utsignaler mm., och skriver ut
skelettet för en hela entity. Reserverade ord och signalnamn ges dedikerade färger vilket gör
att det är lätt att läsa och hitta i koden.

2.3 Modelsim compiler

Kompileringen är gjort med hjälp av Mentor Graphics program Modelsim compiler, även
kallat vcom. Kompilatorn jobbar snabbt och ger relevanta anvisningar om syntaxfel i koden
som måste rättas till för att kompileringen ska vara möjlig.

2.4 Modelsim simulator

Simuleringen av den logiska funktionen av kretsarna är gjord i Mentor Graphics programmet
Modelsim simulator, även kallat vsim. Programmet fungerar bra och ger snabbt resultat från
simuleringarna. Då det kan vara många parametrar som ska sättas kan mycket tid sparas
genom att skriva simuleringsfiler. En fil sätter upp simuleringsparametrar och insignaler och
kör sedan simulatorn en förutbestämd tid. Man kan studera simuleringsresultat som grafiska
kurvor eller listor.

2.5 Leonardo Spectrum

Ett viktigt steg i konstruktionen är syntetiseringen. Här omvandlas VHDL-koden till att passa
fysiska grindar i en speciell teknologi. Teknologin som har använts här är AMS (Austria
Micro Systems International AG) csx 0,35 �0 VWDQGDUG FHOOHU� 6RP NRPSLODWRU YDOGHV
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Leonardo Spectrum. Leonardo Spectrum kan optimera med avseende på parametrarna area
eller fördröjning.

2.6 Cadence

Cadence har använts i begränsad omfattning. Verilogfilen som skapas av Leonardo Spectrum
omvandlas till ett nätschema av Cadence. Schemat används sedan till att extrahera en nätlista i
spiceformat som i sin tur kan läsas av Powermill.

2.7 Powermill

För att simulera effektförbrukningen i konstruktionerna har Powermill använts. Det simulerar
och beräknar strömförbrukningen för en viss krets/schema. Effektförbrukningen kan sedan
enkelt räknas fram genom att multiplicera strömmen med matningsspänningen.



5

3 Teori

3.1 Nedsampling/decimering

Man har behov att i många tillämpningar kunna byta samplingsfrekvensen, utan att först
rekonstruera signalen och sedan sampla igen. För att minska mängden data som skall lagras
och bearbetas sänker man lämpligen samplingsfrekvensen genom att göra
nedsampling/decimering. Denna nedsampling måste inleddas med att den tidsdiskreta
signalen filtreras genom ett tidsdiskret antivikningsfilter, annars erhålles lika stor
vikningsdistortion som om den lägre samplingsfrekvensen använts från början.

Decimering av en signal x[n] med en faktor N innebär att man bildar en ny signal xd[n]
genom att man tar vart N:te sampel i x[n]. Man försummar övriga sampel i x[n]. Matematisk
beskrivning av decimering:

xd[n] = x[nN] (1)

Figur 2 visar ett exempel på decimering.

Figur 2. Exempel på decimering N= 3.

n
-1  0 1

x(n)

n
-1  0 1

xd(n)
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3.2 Sigma-Delta A/D omvandling

Med hjälp av sigma-delta omvandling omvandlar man analoga signaler till digitala signaler.
Man skickar analoga signaler till sigma-deltans ingång och ut får man antigen en ett (1) eller
minus ett (-1) som visas i Figur 3.

Figur 3. Exempel på utgång från sigma-delta omvandling.

3.3 FIR Filter struktur

Ett FIR (Finite Impulse Response) filter implementeras oftast med ickerekursiva metoder. De
är alltid stabila och ingen parasitisk oscillation kan uppstå.

3.3.1 Direktform

En av strukturerna för FIR filter är direktform, som visas i Figur 4 för ett 19 ordningens filter.

Formeln nedan beskriver direktform för N:tes ordningen  FIR filter.

                                k=N

y(n) = � h(k)x(n-k) (2)
          k=0

Antal multiplikationer är N+1 och additioner N.

n

1

-1

x(n)
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Figur 4. Direkt form FIR filter struktur för N =19.

3.3.2 Linjärfas struktur

En av anledningarna till varför man använder FIR filter är att man kan åstadkomma exakt
linjär faskaratäristik, oavsett om impulssvaret är symmetrisk eller ickesymmetrisk. Antalet
multiplikationer kan reduceras om man utnyttjar impulssvarssymmetri (antisymmetri) som
visas i Figur 5. Den här strukturen kallas direktform linjärfas struktur. Formeln 3 visar
direktform linjärfas struktur för N:te ordningens FIR filter.

           k=N/2+1

y(n) = �h(k)[x(n-k)+x(n-N+k)] (3)
         k=0

Antalet multiplikationer för direktform linjärfas struktur är (N+1)/2 om N är udda och N/2+1
om N är jämn. På så sätt minskar man drastiskt antalet multiplikationer.

T T TT

x(n)

+

y(n)

h(0) h(1) h(2) h(17) h(18) h(19)
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Figur 5. Direkt form linjär fas struktur för N = 19.

3.3.3 Polyfasstrukturer

Då man decimerar en utsignal kastar man en del av utsignalen. Man kan undvika att beräkna
dessa delar av utsignalen i onödan. Detta kan åstadkommas med olika decimeringsstrukturer
som är mycket mer effektiva än om man decimerar utsignalen på slutet.

T T TT

x(n)

h(19)

T

TT

---

---TT

h(0) h(1) h(2) h(18)

+

y(n)
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3.3.3.1 Identiteter

Det är sex stycken olika identiteter man bör känna till för att lättare förstå de olika
decimeringsstrukturerna. Första och andra identiteten bygger på att multiplikation, addition
och förgrening i ”signalflödes grafer” är oberoende av samplingsfrekvensen. Detta visas i
Figur 6 och Figur 7.

Figur 6. Identitet 1.

Figur 7. Identitet 2.

Den tredje och fjärde identiteten bygger på det att fördröjning med M stycken
samplingsperioder med högre samplingsfrekvens motsvarar mot fördröjning med en
sampelperiod med lägre samplingsfrekvens. Figur 8 och Figur 9 visar dessa identiteter.

Figur 8. Identitet 3.
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y1(n)
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Figur 9. Identitet 4.

I Figur 10 och Figur 11 visas identiteterna fem och sex. De två är sammansättningar av de
fyra första identiteterna.

Figur 10. Identitet 5.

Figur 11. Identitet 6.

y(n)x(m)

H0(z
M)

y(n) x(m)

H0(z)M M

y(n)x(m)

H0(z
M)

x(m)

H0(z)

y(n)

M M

y(n)

M

x(m)

z-M

x(m)

z-1

y(n)

M
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3.3.4 Polyfaspresentation

Alla digitala signaler och deras z-transformer kan representeras i polyfasrepresentation. I den
här representationen utrycks h(n) som summan av M stycken delsignaler. M stycken signaler
får man från den ursprungliga signalen h(n) i tre steg. Först får man M stycken signaler ur
formeln nedan.

 

hi(n) = h(nM + i),   för i = 0,1,2,…,M – 1 (4)

Sedan stoppar man in nollor och skiftar de nya signalerna så att samplern får rätt positioner
och då får man hi

(M). Till slut summerar man alla bidrag och återfår den ursprungliga signalen
som visas i formeln nedan.

          M-1

h(n) = � hi
(M) (n-1) (5)

          i = 0

För att få polyfas representation för signalens z-transform visas först z-transform av signalen
h(n).

            �
H(z) = � K�Q�z-n (6)
           n=0

Med hjälp av ekvationen (5) kan man skriva om ekvation (6) som

            � M-1    M-1        �
H(z) = � � hi

(M) (n-1) z-n = � z-i  � hi
(M)(n)z-n =

           n=0 i = 0   i = 0        n=0

           M-1

        = � z-iHi
(M)(z) (7)

           i = 0

Sedan gäller

Hi
(M) = Hi(z

M) (8)

Slutligen får man polyfas representationen för z-transformen av signalen h(n).

           M -1

H(z) = � z-i Hi(z
M) (9)

           i =0
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3.3.4.1 Polyfas decimeringsstrukturer

Att ta fram en polyfas decimerare är enkelt med hjälp av de olika identiteter och polyfas
representationen som beskrevs ovan. Här nedan följer hur man principiellt gör en polyfas
decimeringsstruktur med hjälp av polyfasuppdelning. I exemplet nedan sätts M = 2. Då kan
man skriva frekvensfunktionen som

H(z) = H0(z
2) + z-1H1(z

2) (10)

a)

b)

Figur12 a) Ursprungliga systemet b) Systemet efter polyfas representation för z-transformen.

Om man använder sig av identiteterna 2 och 6 för att förenkla systemet i Figur 12b) får man
fram en decimerare. Identitet 2 ger att man kan propagera decimeringen efter additionen och
identitet 6 att man propagerar decimeringen vidare till ingången. Nu får man två ingångar som
man matar till systemet och två olika filter. Filtren H0(z) till HM-1 beräknas med lägre frekvens
och switcharna med högre frekvens. Utgången får den frekvensen som är M gånger
decimerad/förminskad. Detta visas i Figur 13 a), b) och c).

Med polyfasuppdelningen får man lika många operationer som man hade från början men
antalet operationer per sekund har minskat med en faktor M. I Figur 14 ser man det
generaliserade fallet.

y(n)

2

x(m)

H(z)

2fsample
fsample

y(n)

2
x(m)

H0(z
2)

z-1

H1(z
2)

2fsample
fsample
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a)

b)

c)

Figur 13 a), b) och c). Förenklingar med hjälp av de olika identiteterna till slutlig
decimerare.

y(n)
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H1(z)

2fsample
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y(n)
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H0(z)

z-1

H1(z)

2fsample fsample

2

y(n)

2
x(m)

H0(z
2)

z-1

H1(z
2)

2fsample fsample

2
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Figur 14. Det generaliserade fallet.
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Mfsample
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H1(z)

y(n)x(m)

Mfsample

H0(z)
fsample
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x(m)
H0(z)

H1(z)
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M

M

M
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3.4 Distribuerad aritmetik

De flesta processer med digitala signaler innehåller summation av produkter.

                N
y = a*x = � ai*xi (11)
                i =1

Oftast är en av koefficienterna konstant men det förekommer även att båda koefficienterna är
variabler. Distribuerad aritmetik (DA) används för att beräkna summation av produkter
mellan konstant och en variabel. Tvåkomplementsrepresentation används för att representera
koefficienterna. Om man skriver om ekvation 11 får man

                N                 Wd-1

y = a*x = � ai {-x i0 +  � [ik2
-k} (12)

                i =1                   k=1

Där xik  är k:te bit i xi. Omskrivning av ekvation 12 leder till följande

                  Wd-1

y =  -F0(x10,x20,…,xN0) + � Fk [x1k,x2k,...,xNk]2
-k

 (13)
                   i =1

Där Fk är
          N

Fk[x1k,x2k,…,xNk] = �ai*xik (14)
          i=1

Figur 15 visar hur man beräknar produkterna.

Ingångarna, x1, x2,…, xN är skiftade bit-seriellt  från skiftregister där man först skiftar den
minst signifikanta biten. Bitar xik används som adresser till ROM (read only memory) minnet.
Beräkning av produkten startar med addition av FWd-1 till det från början nollställda registret
REG. I nästa klockcykel adresserar utgångarna från skiftregistren Fwd-2, som i sin tur adderas
till värdet i ackumulatorregistren. Efter Wd-1 klockcykler, subtraheras F0 från värdet i REG.
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Figur 15. Distribuerad aritmetik.

I det här exjobbet består x1,x2,..,xN av en bit så man behöver inte skiftregister och
ackumulatorregister. Man sparar produkterna i ROM och med styrsignalerna får man ut de
rätta produkterna som man sedan summerar. Man kan använda sig av flera ROM och
summera utgången från dem beroende på vilka styrsignaler man har. Figur 16 visar principen
som användes i det här examensarbetet.

Figur 16. Exempel på distribuerad aritmetik.
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3.5 Addition med bitparallell aritmetik

3.5.1 Full adderare

Fulladderare (FA) är den grundläggande element som behövs då man vill utföra addition av
två binära tal som är representerade med tvåkomplement representation. Den har tre ingångar,
två för de bitar som ska adderas plus en carry-in bit och två utgångar, en för summan
(resultatet) och en för carry-out. Formlerna 15 och 16 visar FA:s funktion. Symbol för en FA
visas i Figur 17.

Figur 17. Full adderare.

S = A xor B xor Ci (15)

Co = ((A or B) and Ci) or (A and B) (16)

3.5.2 Ripple-Carry-Adder

Ripple-carry-adder (RCA) är en av de enklaste formerna av adderare man har. Figur 18 visar
kretsen för RCA. Man kopplar FA så att Co från en FA blir Ci i nästa FA. S och Co genereras
sekventiellt med start från minst signifikanta biten (LSB). Ci bit i första FA sätts till noll
(Cwd = 0).

Figur 18. Ripple-Carry-Adder (RCA).

...

Xwd-1Ywd-1

Cwd

X1Y1X0Y0

FA FA FA

Swd-1 S1 S0

C2C1C0

B

A

Ci

S

Co

FA
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4 Implementering/utförande

4.1 Referensmodell

Uppgiften var att implementera ett lågpassfilter enligt specifikationen som presenterades i
kapitel 1.2 (Uppgift) samt en decimering med 8 efter filtret. Med hjälp av specifikationen togs
värden fram för filtrets pass- och spärrband. Detta visas i Figur 19. Eftersom insignalen till
filtret skulle vara 32 gånger översamplad så är värdet för passband lika med ����� 9HWVNDSHQ
om att det följer en decimering med 8 gör att man kan ta fram värden för spärrbanden. Värden
på spärrbanden bestäms av att man vill undvika vikningsdistorsion som fås vid decimering.
Mellan passbandet och spärrbanden finns övergångsbanden, alltså band där man kan ha vad
om helst eftersom det inte påverkar resultatet. Anledningen att man inte har spärrband hela
vägen efter passbandet är att man kan spara hårdvara vid implementeringen. Man ska ha så
optimal pass- och spärrband specifikation som krävs, inte mer och självklart inte mindre.

Figur 19. Filtrets pass- och spärrband.

Matlab användes för framtagning av referensmodellen. Med dess hjälp beräknades filtrets
ordning och impulssvar. Där användes funktionerna remezord och remez. Symmetriskt
impulssvar av ordningen N = 113 åstadkoms. Sedan minskades ordningen till 111 på grund av
att vid implementeringen av systemet i VHDL skulle man ha antalet koefficienter i
impulssvaret som var jämt delbart med 8. Då man har ordningen 111 får man 112 stycken
koefficienter i impulssvaret. Specifikationens krav var fortfarande uppfyllda, detta
kontrollerades med filtrets frekvenssvar som man enkelt tar fram med funktionen freqz.

Referensmodellen får indata som genererar utdata från systemets utgång. Eftersom insignalen
till filtret skulle vara från en signal som är data från sigma-deltaomvandling gjordes ett
pulståg med en frekvens som var mindre än ����� , )LJXU �� RFK )LJXU �� YLVDV H[HPSHO Så
pulståg.

   ���� ����� ����� ����� ����� �

H(z)

z
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Figur 20. Pulståg exempel1.

Figur 21. Pulståg exempel2.

Utgång från filtret får man genom att använda funktionen conv (x,h), där x är ingång och h är
filtrets impulssvar. Slutliga utsignalen fick man då man utförde decimeringen, detta gjordes
med hjälp av en funktion som tar bort var åttonde sampel på filtrets utgång. Beroende på
vilken pulståg som användes som ingång till systemet fick man olika utgångar som sedan
skulle användas som kontroll för filtrets funktion efter implementeringen.

4.2 Implementering

Enligt uppgiften skulle man implementera systemet, filtret och decimeringen, med två olika
arkitekturer. Först skulle man transformera systemet enligt polyfasuppdelningen och få fram
en polyfasdecimerare, som det beskrivs i kapitel 3.3.4.1 (Polyfasdecimeringsstrukturer). En
arkitektur är på direktform, och den andra är DA. Direktform beskrivs i kapitel 3.3.1

�� ��

1

0

�� ��

1

-1



21

(Direktform) och DA i kapitel 3.4 (Distribuerad aritmetik). Med implementeringen i
direktform ska man implementera varje filter i polyfasuppdelningen i direktform.
Komponenter som behövs för denna implementering är FA och D-vippor.
Symbol för FA och dess funktion ser man i Figur 22 och Formel 17 och 18.

Figur 22. Full adderare.

S = A xor B xor Ci (17)

Co = ((A or B) and Ci) or (A and B) (18)

En FA beskrivs i VHDL som:

S <= A xor B xor Ci;
Co <= ((A or B) and Ci) or (A and B) ;

D-vippans symbol visas i Figur 22. D-vippans uppgift är att spara ett värde till nästa
klockcykel. Processen startar på klockans positiva flank, värdet på ingången d läggs på
utgången q. D-vippans funktion beskriver man i VHDL med hjälp av if-satser.

Figur 22. D-vippa.
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4.2.1 Implementering med direktform

Varje delfilter i polyfasuppdelningen som visas i Figur 14, kapitel 3.3.4.1 (Polyfasa
decimeringsstrukturer) implementeras i direktform enligt Figur 4 i kapitel 3.3.1 (Direktform)
med N = 13. Fördröjningskedjorna implementerades med hjälp av D-vippor. Multiplikation
med impulssvarskoefficienter implementerades genom skapandet av en datatyp med 14 ord
och 14 bitar i varje ord. Ingången till systemet är pulståget i Figur 21 och inmatningen sker
bitvis. Då har man multiplikation mellan ett ord (impulssvarskoefficient) med 14 bitar och en
bit medför det att resultatet från multiplikationen är lika med koefficienten om biten man
multiplicerar med är en etta (1) och noll om den är en nolla (0). Genom att skriva en if  sats
väljer man rätt koefficient från datatypen. Additionen i filtret av 14 ord á 14 bitar
implementeras med 13 stycken ripple-carry-adderare enligt Figur 18 i kapitel 3.5.2 (Ripple-
Carry-Adder) med Wd  = 14. De är kopplade  så att S (Swd-1 – S0) från ena RCA kopplas in till
ena ingången till nästa RAC och till andra ingången kopplar man in nästa ord, detta visas i
Figur 24.

Innan den slutliga additionen med utgångar från alla 8 filtren, utökades tal området för
insignalerna till additionen med en bit. Detta gjordes eftersom om alla koefficienter
summerades eller bara positiva eller negativa koefficienter summerades överskred man tal
området för tvåkomplementrepresentationen, -1 < x < 1. Så den slutliga additionen
implementerades på samma sätt som additionen i filtren, se Figur 24. Enda skillnaden är att
Wd = 15 i den slutliga additionen.

4.2.2 Implementering med distribuerad aritmetik

Implementering av fördröjningskedjor sker på samma sätt som i föregående implementering
med direktform. Utnyttjandet av distribuerad aritmetik gör att man inte behöver tänka på
multiplikationen, eftersom man spara värdet av produkterna i ROM. Det är sammanlagt 28
ROM med 4 styrsignaler till varje ROM som implementeras. Styrsignalerna till de 28 minnen
är utsignaler från fördröjningskedjorna, alltså 14 utsignaler från varje fördröjningskedja. Det
är 8 fördröjningskedjor sammanlagt. Ingång till systemet är pulståg från Figur 20. En nolla
representerar -1 i implementeringen. Så värdet av produkten mellan en nolla och ordet blir
negativa värdet av ordet. Symmetrin i impulssvaret gör att man kan para ihop de utgångar från
fördröjningskedjorna som går till de koefficienter som är lika. T.ex. utgång 1 och 112, utgång
2 och 111 osv. Ett exempel på minnen visas i Tabell 1. Fyra styrsignaler ger att det är 24 ord i
minnet, Figur 16 kapitel 3.4 (Distribuerad aritmetik). Utökandet av talområdet och den
slutliga additionen implementeras på samma sätt som i föregående implementering med
direktform.
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Figur 24. Additionen för filter (0-7) för Wd = 14.

...

Xwd-1Ywd-1

Cwd

X1Y1X0Y0

FA FA FA

Swd-1 S1 S0

C2C1
C0

...

Zwd-1

Cwd

Z1Z0

FA FA FA

Swd-1 S1 S0

C2C1
C0

...

Pwd-1

Cwd

P1P0

FA FA FA

Swd-1 S1 S0

C2C1C0

.

.

.



24

Styrsignaler
X1 x112 x2 x 111

Utgång från
Minnet

0  0  0  0 -2h(0) – 2h(1)
0  0  0  1 -2h(0) + 0
0  0  1  0 -2h(0) + 0
0  0  1  1 -2h(0) + 2h(1)
0  1  0  0  0        - 2h(1)
0  1  0  1  0        + 0
0  1  1  0  0        + 0
0  1  1  1  0        + 2h(1)
1  0  0  0  0         - 2h(1)
1  0  0  1  0         + 0
1  0  1  0  0         + 0
1  0  1  1  0         + 2h(1)
1  1  0  0 2h(0)    - 2h(1)
1  1  0  1 2h(0)    + 0
1  1  1  0 2h(0)    + 0
1  1  1  1 2h(0)    + 2h(1)

Tabell 1.

4.3 Testbänk

För att underlätta simuleringsarbete skrevs testbänkar för båda arkitekturer. Då syftet var att
jämföra arkitekturerna med avseende på effektförbrukning bör simuleringarna göras över en
längre serie tal. På så vis ska eventuellt förhöjd effektförbrukning under uppstart inte påverka
slutresultatet.

Testbänken skapar alltså stimuli som insignaler till konstruktionen, dvs. klocka med relevant
klockfrekvens, reset under uppstart samt insignalvärden som läses från fil. Den genererade
utsignalen skrivs till en fil. På så sätt kan man kontrollera att man har gjort rätt genom att
jämföra resultatet med referenssystemet.

4.4 Testning

Då syftet var att simulera effektförbrukningen med hjälp av Powermill krävdes ett antal steg
innan detta var möjligt. Efter syntesen simulerades den av Leonardo Spectrum skapade
verilog-filen. Syftet med detta var att verifiera att funktionen inte påverkats av syntesen.
Dessutom skapades en resultat fil (vcd-fil) från simuleringen av verilog-filen tillsammans
med testbänken.

Nästa steg var att skapa en spice-nätlista på arkitekturen. Detta gjordes genom att läsa in
verilog-filen i Cadence samt låta Cadence skapa en nätlista för spice. Ytterligare steg
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behövdes för att till slut kunna köra Powermill. Bland annat måste viss manuell editering ske
både i vcd-filen, spicelistan och ytterligare några filer.
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5 Resultat

Efter alla steg som var nödvändiga innan man kunde simulera i Powermill där man
simulerade konstruktionerna med avseende på effektförbrukning. Detta var ändamålet i det
här examensarbetet. Då Powermill endast anger strömförbrukningen i kretsen vid
simuleringen, räknas effektförbrukningen fram genom att multipicera den totala
strömförbrukningens medelvärde med matningsspänningen som var satt till 3.3 Volt. Efter
simuleringen i Powermill och beräkningen av effektförbrukningen kom det fram att
arkitekturen distribuerad aritmetik förbrukade mindre effekt.
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6 Diskussion

Det finns flera faktorer som går att optimera i alla varianter av konstruktioner. Dessa
optimeringar kan leda till att de eventuellt finns ytterligare effekt att spara. Man kan t.ex.
optimera genom att mera aktivt styra hur syntetiseringen görs. En alternativ möjlighet är att
ytterligare utforska Leonardo Spectrums möjligheter med syntetiseringsoptimering. Ett annat
alternativ är att syntetisera och optimera med andra syntetiseringsverktyg. Man kan tänka sig
också att byte av teknologi kan vara ett alternativ. En annan struktur på additionerna skulle
kanske spara mer effekt. Samma sak gäller vid implementering av minnena. Man kunde ha
haft sex istället för fyra styrsignaler till minnena. Tidsbegränsningen gör att man inte hinner
undersöka alla möjligheter och alternativ.
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