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Problem synchronizacji
I Projektujemy układy synchroniczne – wszystkie komponenty

powinny być synchronizowane tym samym zegarem.
I Globalna synchronizacja jest niemożliwa.
I Do wejść układu synchronicznego podłączamy sygnały

asynchroniczne, nie synchronizowane zegarem tego układu.
I Do wejść układu synchronicznego podłączamy sygnały

pochodzące z innego układu synchronicznego, ale
taktowanego własnym zegarem.

I Powszechnie stosowane metody i narzędzia projektowania
układów synchronicznych zakładają, że stan wejść nie zmienia
się podczas aktywnego zbocza sygnału zegarowego.

I Nie pomaga też traktowanie układu jako asynchronicznego,
a sygnału zegarowego jako jednego z jego wejść.

I Powszechnie stosowane metody i narzędzia projektowania
układów asynchronicznych zakładają, że jednocześnie może
zmienić się stan tylko jednego wejścia.



Problem dystrybucji sygnału zegarowego

I Nawet, gdy cały układ taktujemy tym samym zegarem, nie
pozbywamy się wszystkich problemów.

I Sygnały rozchodzą się ze skończoną prędkością:
I fazy sygnału zegarowego w różnych miejscach układu są różne,
I zbocza sygnałów wydłużają się.

I Generatory zegarowe mają ograniczoną stabilność:
I częstotliwość zmienia się;
I występują fluktuacje fazy (ang. jitter).



Metastabilność
I Każdy układ dwustabilny posiada trzeci stan, który jest

niestabilny i jest przyczyną zjawiska metastabilności.
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I Sygnał wejściowy przerzutnika nie może się zmieniać w czasie
aktywnego zbocza zegarowego oraz tuż przed i tuż po nim.
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I Jeśli warunek ten nie jest spełniony, przerzutnik może znaleźć
się w stanie metastabilnym.



Metastabilność, cd.

I Rzeczywisty układ po pewnym czasie przejdzie ze stanu
metastabilnego w jeden ze stanów stabilnych.

I Nie wiadomo, który ze stanów stabilnych zostanie osiągnięty.
I Prawdopodobieństwo, że układ pozostaje w stanie

metastabilnym przez czas t jest proporcjonalne do e−t , ale
nigdy nie spada do zera.

I Wyjście przerzutnika w stanie metatabilnym ma nieokreśloną
wartość logiczną. Przestają obowiązywać prawa logiki, np.
x = ¬¬x .

I Jeśli na wejście przerzutnika podajemy sygnał asynchroniczny,
to od czasu do czasu przerzutnik wejdzie w stan metastabilny.



Dygresja

I Istnienie trzeciego stanu przerzutnika można też wykorzystać
na naszą korzyść.

I W pamięciach dynamicznych pojedynczy bit przechowywany
jest jako ładunek elektryczny lub jego brak na kondensatorze.

I Kondensator jest tak mały, że nie jest w stanie wymusić
właściwego stanu (niskiego lub wysokiego) na linii danych.

I Do odczytywanej komórki pamięci podłącza się przerzutnik
i wymusza, aby trzeci stan na chwilę stał się stabilny.

I Jeśli kondensator jest naładowany, przerzutnik jest wybijany
do stanu wysokiego, a kondensator jest doładowywany.

I Jeśli kondensator nie jest naładowany, przerzutnik jest
wybijany do stanu niskiego, a kondensator nadal pozostaje
nienaładowany.

I Pożądanym efektem ubocznym jest, konieczne w pamięciach
dynamicznych, odświeżenie zawartości komórki pamięci.



Stosowane rozwiązania

I Synchronizacja zegarów za pomocą pętli fazowej (ang. PLL –
Phase Locked Loop) – rozwiązanie drogie i nie zawsze możliwe

I Synchronizacja przesyłanych danych
I Przemyślane rozprowadzanie sygnałów, nie tylko zegarowych
I Sygnały zegarowe przesunięte w fazie
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Sygnał asynchroniczny na wejściu
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I Lewy przerzutnik od czasu do czasu znajdzie się w stanie
metastabilnym.

I Z dużym prawdopodobieństwem stan metastabilny zakończy
się przed kolejnym zboczem zegarowym.

I Z dużym prawdopodobieństwem prawy przerzutnik nie wejdzie
w stan metastabilny i „nie wpuści” tego stanu do układu.

I Jeśli nie wystarcza nam duże prawdopodobieństwo, można
dołożyć trzeci przerzutnik.



Łączenie dwóch układów taktowanych różnymi zegarami
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I Konstruujemy synchronizator .
I Jego zasada działania jest analogiczna jak poprzednio.
I Wyjście sig1 trzeba buforować, aby „nie wypuszczać”

hazardów z układu znajdującego się po lewej stronie.
I Bufor wyjściowy może być integralną częścią lewego układu

lub być częścią synchronizatora.



Wady synchronizatora

I Wprowadza nieprzewidywalne opóźnienie sygnału – można
synchronizować tylko jeden sygnał.

I Gubi krótkie sygnały.
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I Szynę danych data łączy się bezpośrednio.
I Przez synchronizatory przepuszcza się sygnał żądania zapisu
req i potwierdzenia zapisu ack.

I Kierunek szyny danych można odwrócić, wtedy req to
żądanie odcztu, a ack to potwierdzenie odczytu.



4-fazowe potwierdzenie (ang. 4-phase handshake), zapis
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I Czerwone linie oznaczają momenty odczytu danych z szyny.
I Nie jest możliwe wykorzystanie pełnej przepustowości szyny.



4-fazowe potwierdzenie (ang. 4-phase handshake), odczyt
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I Czerwone linie oznaczają momenty odczytu danych z szyny.



2-fazowe potwierdzenie (ang. 2-phase handshake), zapis
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I Zwiększa przepustowość w porównaniu do 4-fazowego
potwierdzenia.



2-fazowe potwierdzenie (ang. 2-phase handshake), odczyt
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Synchronizacja za pomocą kolejki (ang. fifo)
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I Maksymalizuje wykorzystanie szyny danych.
I Szybkość transmisji dostosowuje się do wolniejszego układu.
I Sygnały full i empty sterują przepływem (ang. flow control).



Synchronizacja za pomocą kolejki, cd.

I Kolejkę realizuje się jako dwuportową RAM.
I Pamięć adresuje się dwoma wskaźnikami zliczającymi modulo

rozmiar tej pamięci: write ptr, read ptr.
I Po każdym zapisie zwiększamy write ptr.
I Po każdym odczycie zwiększamy read ptr.
I Prawidłowe generowanie sygnałów full i empty wymaga

starannego przemyślenia.
I Sygnał full jest ustawiany, gdy licznik write ptr dogoni
read ptr.

I Sygnał empty jest ustawiany, gdy licznik read ptr dogoni
write ptr.

I Licznik write ptr działa w domenie clk1.
I Licznik read ptr działa w domenie clk2.
I Liczniki używają kodu Graya, co umożliwia zastosowanie

prostych synchronizatorów.



Kod Graya

I Kolejne wartości różnią się tylko na jednym bicie.

0 00 000
1 01 001

11 011
10 010

110
111
101
100

I Jak skonstruować taki licznik?



Bramkowanie sygnału zegarowego

I Naiwne, niepoprawne rozwiązanie
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ENABLE

I Wykres czasowy poprawnego rozwiązania

CLK IN

ENABLE

CLK OUT



Bramkowanie sygnału zegarowego, poprawne rozwiązania

Schematy zaczerpnięte z książki Wiesława Traczyka, Układy cyfrowe,
Podstawy teoretyczne i metody syntezy, WNT, Warszawa 1982, 1986.



Bramkowanie sygnału zegarowego w FPGA (1)

I Powyższe rozwiązania są układami asynchronicznymi.
I Pierwsze nie nadaje się do realizacji w FPGA.
I Drugie można spróbować zrealizować następująco:

entity clock_gate is
port(
clk_in: in std_logic;
clk_out: out std_logic;
enable: in std_logic
);
end entity clock_gate;



Bramkowanie sygnału zegarowego w FPGA (2)

architecture test1 of clock_gate is
signal q: std_logic := ’0’;
signal r: std_logic;
begin
clk_out <= q;
r <= clk_in or not q;

process (clk_in, r)
begin
if r = ’0’ then
q <= ’0’;
elsif rising_edge(clk_in) then
q <= enable;
end if;
end process;
end architecture test1;



Bramkowanie sygnału zegarowego w FPGA (3)

I Bezpieczne rozwiązanie polega na bramkowaniu sygnałów
wejściowych:

process (clock)
begin
if rising_edge(clock) then
if ENABLE = ’1’ then
...
end if;
end if;
end process;

I W Spartan-3E można użyć specjalnego komponentu bufgce,
który zostanie omówiony w dalszej części wykładu.

I Uwaga! Wszystkie rozwiązania zakładają, że ENABLE nie
zmienia się podczas aktywnego (narastającego) zbocza zegara.

I Jeśli to założenie nie jest spełnione, zastosuj synchronizator .



Spartan-3E

I Rysunki na kolejnych slajdach pochodzą z:
I Xilinx Product Specification DS312, Spartan-3E FPGA Family

Data Sheet,
I Xilinx Application Note XAPP462, Using Digital Clock

Managers (DCMs) in Spartan-3 FPGAs.

I Przystępując do projektowania układu, należy dokładnie
zapoznać się z rozkładem wyprowadzeń obudowy, której
zamierzamy użyć.

I Należy rozplanować wykorzystanie wyprowadzeń w taki
sposób, aby ścieżki przepływu danych były najkrótsze.

I Dla sygnałów zegarowych należy użyć wejść, które zapewnią
najkrótsze połączenia.



Schemat dystrybucji sygnałów zegarowych w Spartan-3E



Dystrybucja sygnałów zegarowych w Spartan-3E

I Mamy do dyspozycji:
I multipleksery-bufory – wybierają jeden z dwóch sygnałów,

regenerują zbocza sygnału,
I Digital Clock Managers.
I dedykowane linie o małych opóźnieniach (ang. skew).

I Jeśli kompilatorowi do rozprowadzenia sygnałów zegarowych
nie uda się użyć dedykowanych linii, wypisuje błąd.

I Błąd ten można „wyłączyć”, rezygnując z użycia tych linii, ale
to pogarsza własności czasowe układu.

NET "mclk" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;



Dystrybucja sygnałów zegarowych w Spartan-3E, cd.

I Na kolejnych slajdach są przedstawione komponenty, które
można wykorzystać, aby poprawić rozprowadzenie sygnałów
zegarowych.

I Komponenty te znajdują się w bibliotece unisim.

library unisim;
use unisim.vcomponents.all;

I Poprawne użycie tych komponentów wymaga pewnego
doświadczenia i poeksperymentowania.

I Niepoprawne użycie może spowodować:
I niemożliwość syntezy układu i wypisanie błędu przez

kompilator,
I wypisanie ostrzeżenia przez kompilator i niedziałanie układu.



Bufory sygnałów zegarowych

input_clock_buffer: ibufg
port map (
i => mclk,
o => mclk_buffered
);

global_clock_buffer: bufg
port map (
i => mclk_buffered,
o => main_clock
);



Bramkowanie sygnału zegarowego

I Sygnał switch musi być synchroniczny z sygnałem mclk.

input_clock_buffer: ibufg
port map (
i => mclk,
o => mclk_buffered
);

global_clock_enabler: bufgce
port map (
i => mclk_buffered,
o => main_clock,
ce => switch
);



Multiplekser sygnałów zegarowych

I Komponenty bufg i bufgce są w rzeczywistości szczególnymi
przypadkami komponentu bufgmux.

main_clock_mux: bufgmux
port map (
i0 => mclk_buffered,
i1 => rcclk_buffered,
o => main_clock,
s => switch
);

I Przełączanie sygnałów zegarowych „w locie” jest bardzo
ryzykowne – prosty synchronizator już nie wystarczy.



Digital Clock Manager (1)



Digital Clock Manager (2)



Przykłady

I Pliki z przykładami znajdują się pod adresem
http://www.mimuw.edu.pl/~marpe/pul/hdl/w10_clock.

I Bardzo pomocny jest kreator rdzeni:
Tools

Core Generator. . .
FPGA Features and Design

Clocking
Spartan-3E, Spartan-3A

I Więcej przykładów można znaleźć we wspomnianych notach
katalogowych DS312 i XAPP462.

http://www.mimuw.edu.pl/~marpe/pul/hdl/w10_clock

