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Περίληψη 
 
 
Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής αφορά στη μελέτη και πραγματοποίηση  υπολογισμών 

στο πεδίο του χρόνου με σκοπό την ταχύτερη και απλούστερη εκτέλεση τους. Δεν γίνεται καθόλου 

χρήση μετατροπέων από αναλογικό σήμα σε ψηφιακό σήμα και αντίστροφα (αποτελούν 

θεμελειώδες κομμάτι σε μία μεικτή ψηφιακή-αναλογική σχεδίαση) καθώς είναι κοστοβόροι από 

άποψη ενέργειας και χώρου. Η εκτέλεση των υπολογισμών επιτυγχάνεται μέσω τεχνικών μεικτής 

επεξεργασίας σήματος στο πεδίο του χρόνου και στον ψηφιακό πεδίο . Η μετατροπή δεδομένων 

από το πεδίο του χρόνου στο ψηφιακό πεδίο και αντίστροφα είναι απαραίτητο κομμάτι αυτών των 

υπολογισμών και γίνεται με την βοήθεια κατάλληλων μετατροπέων . 

 

Αναφέρονται μέθοδοι για την υλοποίηση ενός min/sum αλγόριθμου για ldpc αποκωδικοποιητή , τα 

χαρακτηριστικά των μεθόδων , τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους . Ακολούθως γίνεται 

χρήση της μεθόδου μεικτής επεξεργασίας σήματος στον τομέα του χρόνου και στο ψηφιακό πεδίο  

με σκοπό την υλοποίηση ενός τέτοιου αποκωδικοποιητή  . Επιπλέον γίνεται μία προσπάθεια 

συνδυασμού των διαφόρων μεθόδων για την επίτευξη ταχύτερων και απλούστερων κυκλωμάτων. 

 

Στη συνέχεια γίνεται χρήση της πλατφόρμας FPGA ml605 και της σχεδιαστικής γλώσσας VHDL 

για την υλοποίηση των διαφόρων κυκλωμάτων με σκοπό την εξαγωγή αποτελεσμάτων , 

συμπερασμάτων αλλά και της σύγκρισης μεταξύ των μεθόδων.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Abstract 

 

The subject of this thesis was the study and the implementation of computations in the time domain 

in order to make them simpler and  faster.  Analog to digital converters and digital to analog 

converters were not used at all in these implementations because they make the design greedy in 

terms of energy and space. The computations are performed in the time domain with a technique 

called Time-Domain Analog and Digital Mixed-Signal Processing. The conversion of data in these 

two domains is performed by special converters. 

 

Furthermore methods for the implementation of the min/sum ldpc decoding algorithm are 

mentioned along with their characteristics, their advantages and their disadvantages. In this 

framework  the technique Time-Domain Analog and Digital Mixed-Signal Processing is used for 

the implementation of the decoder.  Moreover , a proper combination of methods is proposed in 

order to make the designs faster and simpler. 

 

Finally the architectures of the various computations are described in the  VHDL language and 

implemented in the FPGA ml605 platform in order to get results , perform comparisons among the 

examined methods and draw a number of conclusions. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

 
Το θέμα της διπλωματικής εργασίας αφορά στην κατανόηση και υλοποίηση 

αριθμητικών πράξεων οι οποίες υλοποιούνται με υπολογισμούς που 

πραγματοποιούνται στον τομέα του χρόνου. Όλοι οι υπολογισμοί εξαρτώνται από μία 

εσωτερική καθυστέρηση που περιέχεται στα κυκλώματα που υλοποιήθηκαν. 

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν τα κυκλώματα της άθροισης/αφαίρεσης , του 

υπολογισμού του minimum η maximum αριθμού από ένα πλήθος αριθμών και του 

γινομένου ενός αριθμού με μία σταθερή τιμή.  Για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής 

χρησιμοποιήθηκε μία FPGA virtex-6 ml605 πλατφόρμα. Τα κυκλώματα που 

υλοποιήθηκα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία πληθώρα τηλεπικοινωνιακών 

αλγορίθμων . Στην παρούσα διπλωματική χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση ενός 

min/sum αλγορίθμου για ldpc αποκωδικοποιητή.  Γενικότερα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε αλγόριθμους στους οποίους είναι απαραίτητη η πράξη της 

άθροισης/αφαίρεσης και του υπολογισμού του min/sum από ένα πλήθος αριθμών. 

Ένας τέτοιος αλγόριθμος θα μπορούσε να είναι ο FFT αλγόριθμος. 

 

 

1.2 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Μετά την σύντομη παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας που αναφέρθηκε στο 

πρώτο κεφάλαιο ακολουθεί (κεφάλαιο 2) η περιγραφή των βασικών στοιχείων ενός 

μετατροπέα από τον τομέα του χρόνου στον ψηφιακό τομέα (Time to Digital 

Converter) που αποτελεί το θεμελιώδες κύκλωμα για όλες τις υλοποιήσεις που έγιναν. 

 

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται εκτενής περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των κυκλωμάτων 

που χρειάζονται για την επιτέλεση των πράξεων στο πεδίο του χρόνου. Ειδικότερα 

περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας των time to digital converters ,digital 

to time converters καθώς και της πράξης της άθροισης/ αφαίρεσης , του υπολογισμού 

του μεγίστου/ελαχίστου , της πράξης του πολλαπλασιασμού με σταθερό αριθμό κλπ. 

στο πεδίο του χρόνου. 

 

Στο κεφάλαιο 4 γίνεται μία συνοπτική αναφορά στους κώδικες ldpc και στη συνέχεια 

περιγράφονται μέθοδοι για την υλοποίηση του min/sum ldpc αλγορίθμου 

αποκωδκοποίησης. Για κάθε υλοποίηση αναφέρονται τα δομικά στοιχεία από τα 

οποία αποτελείται αλλά και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που 

παρουσιάζει. 

 
Στο κεφάλαιο 5 περιγράφεται η υλοποίηση των λογικών κυκλωμάτων στην γλώσσα 

προσομοίωσης vhdl και παρουσιάζονται εξομοιώσεις που αποδεικνύουν την ορθή 

λειτουργία τους. Όλος ο κώδικας για την υλοποίηση είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική 

μορφή. 

 

Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υλοποίησης από την 

πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε που είναι το FPGA virtex-6 ml605 και γίνεται 
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σύγκριση ανάμεσα στις διάφορες μεθόδους που υλοποιήθηκαν με τις κλασσικές 

μεθόδους πραγματοποίησης των πράξεων 

 

Τέλος στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε 

καθώς και ιδέες για πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις-εργασίες 
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2 . ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ (TDC) 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ένα από τα βασικά προβλήματα των μεικτού σήματος συστημάτων είναι η 

μετατροπή της αναλογικής εισόδου σε ψηφιακή αναπαράσταση. Έτσι είναι 

σημαντικό να βρεθεί ένας τρόπος αυτή η αναπαράσταση να είναι όσο το δυνατόν 

ακριβέστερη. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα μπορεί να δοθεί από τους Time to Digital 

Converters(TDC). Οι περισσότεροι μηχανικοί συνδέουν τους Time to Digital 

Converters με τους digital phase-locked loops (PLL) όπου οι TDC χρησιμοποιούνται 

σαν ανιχνευτές φάσης. Επιπλέον , οι  TDC χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές 

σωματιδιακής  φυσικής όπου η μέτρηση του χρόνου απαιτείται να είναι ακριβής. 

Άλλες εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιούνται είναι σε εφαρμογές όπου απαιτείται 

υψηλή ακρίβεια σε μετρήσεις όπως π.χ. σε logic analyzers.  Έτσι παρόλο που ένα 

αμιγώς ψηφιακό PLL είναι η πρώτη και πιο δημοφιλής TDC εφαρμογή ,άλλες 

εφαρμογές αναδύονται ραγδαία. Οι TDC που βασίζονται στους A/D μετατροπείς για 

παράδειγμα δείχνουν ότι οι TDC δεν είναι απλά ανιχνευτές φάσης αλλά είναι πολύ 

χρήσιμοι σε ένα πιο ευρύ πεδίο εφαρμογών. Βέβαια το κόστος ενός τέτοιου 

κυκλώματος μπορεί να είναι αρκετά υψηλό καθώς η υλοποίηση τους είναι δύσκολη 

και περίπλοκη. 

 

Σήμερα οι VLSI μεθοδολογίες εφαρμόζοναι κυρίως από Ψηφιακά κυκλώματα. Ο 

λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι πως τα ψηφιακά κυκλώματα έχουν πολύ 

περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα αναλογικά κυκλώματα. Οι ψηφιακές 

συναρτήσεις μπορούν να υλοποιηθούν από πολύ απλά και μικρά κυκλώματα. Αυτό 

οδηγεί σε φτηνές υλοποιήσεις πολύπλοκων προβλημάτων ψηφιακής επεξεργασίας 

σήματος. Επίσης με τα εργαλεία που υπάρχουν σήμερα όπως π.χ. τα FPGA είναι 

δυνατός π προγραμματισμός  κατά το δοκούν ψηφιακών κυκλωμάτων. Η διαδικασία 

αυτή προγραμματισμού είναι πλήρως αυτοματοποιημένη ,γεγονός που οδηγεί  σε 

υψηλά επίπεδα απόδοσης και παραγωγής. Επιπροσθέτως η αποθήκευση δεδομένων 

γίνεται δίχως την απώλεια της παραμικρής πληροφορίας. Παρόλα αυτά, το 

σημαντικότερο πλεονέκτημα των ψηφιακών κυκλωμάτων είναι η σταθερότητα και η 

ανεξαρτησία που παρουσιάζουν ενάντια σε εξωγενείς παράγοντες όπως θόρυβο. 

Βέβαια ο πραγματικός κόσμος είναι αναλογικός και έτσι χρειάζεται ένα κύκλωμα που 

θα μετατρέπει την αναλογική είσοδο σε ψηφιακή με μεγάλη ακρίβεια.Οι TDC έχουν 

γίνει πρόσφατα πολύ δημοφιλής στην μικροηλεκτρονική καθώς είναι εκείνοι που 

έχουν την δυνατότητα να παράξουν  αυτήν την ακρίβεια σε σχέση με τους 

κλασσικούς A/D converters. 
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Η λειτουργία των Time to Digital Converters βασίζεται σε δύο στάδια. Το πρώτο 

στάδιο είναι η μετατροπή της χρονικής εισόδου σε αναλογικό σήμα. Το δεύτερο 

στάδιο είναι η μετατροπή της αναλογικής εισόδου σε ψηφιακή 

αναπαράσταση.[49][17][18][23][37] 
 
 

 

2.2 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ TDC 
 

Η παραδοσιακή προσέγγιση για έναν time to digital converter  είναι πρώτα η 

μετατροπή του χρονικού διαστήματος σε τάση. Σε ένα δεύτερο στάδιο η τάση 

ψηφιοποιείται με ένα συμβατικό αναλογικό σε ψηφιακό μετατροπέα (ADC). Ένα 

βασικό μπλοκ διάγραμμα δίνεται στο Σχήμα 2.2.1 Τα Start και Stop σήματα 

χρησιμοποιούνται για να σχηματίσουν έναν παλμό με πλάτος που αντιστοιχεί στο 

χρονικό διάστημα που πρέπει να μετρηθεί. Ένας αναλογικός ολοκληρωτής 

μετατρέπει αυτό το παλμό σε μια τάση, η οποία κατόπιν τροφοδοτείται στον ADC. 

Ένα θεμελιώδες trade-off μεταξύ του δυναμικού εύρους (DR), δηλαδή του μέγιστο 

χρονικού διαστήματος που μπορεί να μετρηθεί και του μέγιστου αριθμού των bits που 

ο ADC μπορεί να επιτύχει, δίδεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

𝐃𝐑 = 𝟐𝐧𝚻𝑳𝑺𝑩  

Το ελάχιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να επιτευχθεί δίνεται από το 𝚻𝑳𝑺𝑩 . H 

μέγιστη ανάλυση του ADC περιορίζεται από τους αναλογικής φύσεως περιορισμούς, 

ενώ ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέτρησης σημαίνει χαμηλή ανάλυση και το 

αντίστροφο. Μια υψηλής ανάλυσης μέτρηση ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος 

απαιτεί μια προσέγγιση σε δύο στάδια, δηλαδή ένα χοντρικό στάδιο μέτρησης του 

μεγάλου χρονικού διαστήματος και ένα ακριβές στάδιο μέτρησης του υπολοίπου. Μια 

άλλη προσέγγιση είναι να ολοκληρώσουμε το σήμα πάνω και κάτω περιοδικά. Ο 

αριθμός των περιόδων δίνει μια χονδροειδή κβαντοποίηση και το επίπεδο αναλογικής 

τάσης μπορεί να μετατραπεί από τον ADC ώστε να επιτευχθεί μια υψηλή ανάλυση. 

Θα δειχθεί αργότερα σε αυτή την εργασία ότι ο περιορισμός που προκύπτει από την 

εξίσωση δεν υφίσταται για ψηφιακούς TDCs, το οποίο είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα 

σε σχέση με τους  ADCs. Υπάρχουν, επίσης, προσεγγίσεις πολλαπλών σταδίων για 

ψηφιακούς TDCs, αλλά το κίνητρο πίσω από αυτό είναι η μείωση σε χώρο και ισχύ. 
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Σχήμα 2.2.1: αρχή μετατροπής από τον τομέα του χρόνου σε bit 

 

Παρόλο που όπως φαίνεται και από το σχήμα 2.2.1  η αρχή της μετατροπής είναι 

αρκετά απλή η απόδοση της περιορίζεται αρκετά από τα χαρακτηριστικά των 

αναλογικών κυκλωμάτων που αποτελούν τον Time to Digital converter. Για 

παράδειγμα ο pulse generator , o ολοκληρωτής  και ο ADC θα πρέπει να 

επιτυγχάνουν μεγάλα επίπεδα γραμμικότητας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη 

ακρίβεια στον TDC. Μία βασική υλοποίηση ολοκληρωτή που εξασφαλίζει υψηλή 

ακρίβεια και ταχύτητα είναι εκείνη με μία πηγή ρεύματος που συνδέεται με μια 

χωρητικότητα (κύκλωμα ολοκλήρωσης) κατά τη διάρκεια της μέτρησης ενός 

διαστήματος . Όμως  λόγω της πεπερασμένης  αντίστασης εξόδου της πηγής 

ρεύματος η γραμμικότητα είναι ασθενής. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας ενεργός RC-ολοκληρωτής. Καθώς το δυναμικό στο 

εικονική γείωση είναι σχεδόν σταθερό η γραμμικότητα βελτιώνεται. Ωστόσο, το 

πεπερασμένο εύρος ζώνης του τελεστικού ενισχυτή (OpAmp) περιορίζει την 

ταχύτητα και το ελάχιστο χρονικό διάστημα σημαντικά. Για να υπάρχει απόλυτη 

ακρίβεια στην μέτρηση του χρόνου θα πρέπει να γνωρίζουμε την ακριβή τιμή του 

ρεύματος και της χωρητικότητας . Για ολοκληρωμένες υλοποιήσεις TDC αυτό δεν 

είναι εφικτό χωρίς σωστή βαθμονόμηση του μετρητή. Μία πιο περίπλοκη και ακριβής 

υλοποίηση TDC που δεν απαιτεί την ακριβή γνώση των τιμών φαίνεται στην εικόνα 
.Ένα υποδειγματικό διάγραμμα σημάτων δίνεται στο Σχήμα 2.2.2 
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Σχήμα 2.2.2: Μία πιο ακριβής υλοποίηση ενός TDC 

 
 
 
 

 
Και σε αυτήν την περίπτωση ο παλμός που ορίζεται από τα σήματα Start και Stop 

ολοκληρώνεται . Κατά την άφιξη του σήματος Stop ένας δεύτερος ολοκληρωτής 

αρχίζει την ολοκλήρωση αλλά με μειωμένη σταθερά ολοκλήρωσης 𝟏/𝒑 . Ένας 

συγκριτής (comparator) ανιχνεύει πότε η έξοδος του δεύτερου ολοκληρωτή θα γίνει 

ίση με την πρώτη. Αυτό συμβαίνει (1 + p) ×ΔT δευτερόλεπτα μετά την στιγμή 

ανίχνευσης του σήματος Start. Το αρχικό χρονικό διάστημα ΔT επιμηκύνεται κατά 

τον παράγοντα (1 + p). Ως εκ τούτου, αυτή η dual-slope προσέγγιση είναι επίσης 
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γνωστή ως ενίσχυση χρόνου. Αν το p είναι αρκετά μεγάλο, το διευρυμένο χρονικό 

διάστημα μπορεί να κβαντιστεί με ένα απλό ψηφιακό μετρητή. 
 

 

Πρακτικά οι dual-slope TDCs είναι ανεστραμμένοι dual-slope A/D μετατροπείς. Σε 

έναν dual slope A/D μετατροπέα ένα άγνωστο αναλογικό σήμα ολοκληρώνεται εντός 

ενός πολύ καλά καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Στον dual-slope TDC μια καλά 

καθορισμένη τάση, όπως το ύψος του παλμού ολοκληρώνεται για άγνωστο χρονικό 

διάστημα ΔΤ. Και στις δύο περιπτώσεις, η τάση εξόδου του ολοκληρωτή μετά την 

πρώτη φάση ολοκληρώνεται κάτω από ένα προκαθορισμένο ρυθμό μέχρι να 

επιτευχθεί ένα επίπεδο αναφοράς και μέχρι ένας κοινός μετρητής να μετρήσει τον 

απαιτούμενο χρόνο. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του dual-slope A/D σε σχέση με 

τον βασικό single-slope A/D είναι το γεγονός ότι οι απόλυτες τιμές που έχουν να 

κάνουνε με το κύκλωμα δεν αποτελούν σημαντική παράμετρο. Το ίδιο θα πρέπει να 

ισχύσει και για τον dual-slope TDC . Αυτό φαίνεται από την υλοποίηση στο σχήμα 

2.2.3 

 

 
Σχήμα 2.2.3 : dual-slope  TDC 

  
Στην αρχή οι δύο χωρητικότητες C1 και C2 αποφορτίζονται από τα Reset 

κυκλώματα. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος ΔT η πρώτη πηγή ρεύματος 

συνδέεται με την C1. Υποθέτοντας μια τέλεια πηγή ρεύματος, η τάση V+ αυξάνει 

γραμμικά και φτάνει μια τελική τιμή που δίδεται από την εξίσωση 𝒗+ =
𝐈𝐂

𝐂𝟏
𝜟𝜯. Κατά 

την άφιξη του σήματος Stop, η C1 μένει στον αέρα και η C2 συνδέεται σε μια 

δεύτερη πηγή ρεύματος I2. Η V- τάση στα άκρα της C2 δίνεται από τον τύπο 

𝒗− =
𝐈𝟐

𝐂𝟐
𝚫𝚻𝟐 ,όπου Δt2 είναι ο χρόνος που έχει παρέλθει από την παρέλευση του 

συμβάντος Stop. Ο συγκριτής συνδέεται με τους δύο πυκνωτές και ανιχνεύει όταν οι 

δύο τάσεις V + και V- είναι ίσες. Αυτό συμβαίνει σε ένα χρονικό διάστημα: 

 



13 
 

𝚫𝚻 + 𝚫𝚻𝟐 = (𝟏 +
𝒄𝟐

𝐂𝟏

𝐈𝟏

𝐈𝟐
) 𝜟𝜯 

 

από την αρχή του γεγονότος. Με έναν συντελεστή χωρητικότητας 𝚳 =
𝒄𝟐

𝐂𝟏
 και μία 

αναλογία ρευμάτων 𝜨−𝟏 =
𝜤𝟐

𝚰𝟏
  το αρχικό χρονικό διάστημα ενισχύεται κατά έναν 

παράγοντα (1 + M · N). Αφού και οι δύο παράγοντες M και N εξαρτώνται από τον 

λόγο των φυσικών ποσοτήτων δηλαδή των χωρητικοτήτων και των ρευμάτων οι 

απόλυτες τιμές δεν είναι τόσο σημαντικές. Αυτό κάνει την προσέγγιση dual-slope 

πολύ ισχυρή εναντίον σε ατέλειες και μεταβολές υλικού και επιτρέπει την 

ολοκλήρωση χωρίς την ανάγκη βαθμονόμησης . Το γεγονός ότι οι δύο λόγοι 

πολλαπλασιάζονται είναι επίσης επωφελές για την ολοκλήρωση αφού μεγάλοι 

παράγοντες επιμήκυνσης μπορούν να επιτευχθούν ακόμη και χωρίς αδικαιολόγητα 

μεγάλους λόγους χωρητικοτήτων και ρευμάτων[49] 

 

2.3 ΑΜΙΓΩΣ ΨΗΦΙΑΚΟΙ TDC - Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ 
 

Εάν το κίνητρο για έναν TDC ήταν απλώς να υλοποιηθεί ένα ακριβές χρονόμετρο 

τότε μία αναλογική προσέγγιση όπως αυτές που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη 

ενότητα θα ήταν αρκετή. Ωστόσο ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν τα TDC 

κυκλώματα ως blocks για mixed signal systems τα οποία έχουν εφαρμογή σε μία 

πληθώρα εφαρμογών και αυτό το γεγονός δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την 

καταλληλότητα και την λειτουργικότητα τους στον σύγχρονο κόσμο των ψηφιακών 

τεχνολογιών CMOS. Στην παραπάνω ενότητα αναφέρθηκαν τα πλεονεκτήματα της 

επεξεργασία σημάτων στο πεδίο του χρόνου και τονίστηκαν χαρακτηριστικά 

κλιμάκωσης. Προφανώς αυτά τα πλεονεκτήματα δεν τα συναντάμε σε αναλογικά 

TDC τα οποία μετατρέπουν αρχικά την είσοδο από το πεδίο του χρόνου σε αναλογικό 

σήμα και έπειτα σε ψηφιακό. Οι υλοποιήσεις αυτές περιέχουν σαν βασικό component 

έναν ADC και έτσι έχουν όλες τις ατέλειες των αναλογικών κυκλωμάτων σε 

τεχνολογίες nanometers. Τα πλεονεκτήματα του πεδίου του χρόνου μπορούν να 

αξιοποιηθούν μόνο αν δεν υπάρχει αναλογικό στάδιο μετατροπής στη μετατροπή 

χρόνου σε ψηφιακή αναπαράσταση. Μόνο αν το TDC αποτελείται αποκλειστικά από 

ψηφιακά κυκλώματα το πλεονέκτημα της σταθερότητας και παραμετροποίησης έχει 

νόημα. Ως εκ τούτου, ψηφιακές τεχνικές μετατροπής χρόνου μελετήθηκαν και 

παρουσιάζονται παρακάτω. Η πιο απλή τεχνική για την κβάντιση μιας εισόδου στο 

πεδίο του χρόνου είναι η μέτρηση των κύκλων ρολογιού μέσω ενός ρολογιού 

αναφοράς . Όπως φαίνεται από την εικόνα  το διάστημα μέτρησης που ορίζεται από 

το σήμα έναρξης(Start) και διακοπής(Stop) είναι εντελώς ασύγχρονο με το σήμα 

ρολογιού αναφοράς. Αυτό προκαλεί μια μέτρηση σφάλματος 𝜟𝜯𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 κατά την 

έναρξη και 𝜟𝜯𝒔𝒕𝒐𝒑 στο τέλος του χρονικού διαστήματος. Το ΔΤ διάστημα μέτρησης 

μπορεί να εκφραστεί ως: 

 

𝚫𝚻 = 𝑵 𝑻𝐜𝐩 + (𝑻𝐜𝐩 − 𝜟𝑻𝐬𝐭𝐨𝐩) − (𝑻𝐜𝐩 − 𝜟𝑻𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭) 

        = 𝑵 𝑻𝐜𝐩 − 𝜟𝑻𝐬𝐭𝐨𝐩 + 𝜟𝑻𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭) 

=𝑵 𝑻𝐜𝐩 + 𝛆𝛕 

𝜟𝜯𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 ∊ [𝟎; 𝚻𝒄𝒑] 
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𝜟𝜯𝐬𝐭𝐨𝐩 ∊ [𝟎; 𝚻𝒄𝒑] 

𝛆𝛕 = 𝜟𝜯𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 − 𝜟𝑻𝐬𝐭𝐨𝐩 ∊ [−𝚻𝒄𝒑; 𝚻𝒄𝒑] 

 
Όπου N είναι η τιμή του μετρητή και 𝚻𝒄𝒑 η περίοδος ενός παλμού του ρολογιού 

αναφοράς . 𝜟𝑻𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 και 𝜟𝑻𝐬𝐭𝐨𝐩 είναι τα χρονικά διαστήματα μεταξύ του σήματος 

έναρξης και διακοπής, αντίστοιχα, και της επόμενης ανερχόμενης παρυφής του 

σήματος του ρολογιού. Το λάθος κβαντισμού στην μέτρηση του διαστήματος ΔΤ 

είναι μεταξύ −𝚻𝒄𝒑 και 𝚻𝒄𝒑, δηλαδή περιορίζεται στο διπλάσιο της περιόδου του 

σήματος ρολογιού. 

 
Σχήμα 2.3: Μέτρηση καθυστέρησης με την βοήθεια του CP (clock signal) 

 
Η ακρίβεια μέτρησης μπορεί να αυξηθεί με μια υψηλότερη συχνότητα ρολογιού. 

Ωστόσο, όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα του ρολογιού τόσο υψηλότερη είναι η 

κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή και την επεξεργασία του σήματος 

ρολογιού. Πάνω από μια ορισμένη συχνότητα ρολογιού (που αντιστοιχεί σε 3-4 FO2 

καθυστερήσεις αντιστροφέα) και εφόσον οι CMOS ταλαντωτές δεν είναι πλέον 

διαθέσιμοι, ακόμα πιο ακριβοί CML ή LC ταλαντωτές απαιτούνται για την παραγωγή 

του ρολογιού. Χρονικοί περιορισμοί στον μετρητή, καθώς και στο κύκλωμα ελέγχου 

θέτουν έναν ακόμα περιορισμό για τη μέγιστη συχνότητα του ρολογιού. Σε μια 

τεχνολογία 65 nm, για παράδειγμα, η μέγιστη συχνότητα περιορίζεται σε 5-10 GHz, 

δηλαδή η μέγιστη ακρίβεια μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί είναι 2 · 100=200ps.  

 

Μια ακόμη υψηλότερη ανάλυση επιτυγχάνεται μέσω της διαίρεση μιας περιόδου 

ρολογιού ασύγχρονα σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Η μηχανή που εκτελεί αυτή 

την υποδιαίρεση είναι στην πράξη αυτό που λέμε ψηφιακός TDC. Ως εκ τούτου, η 

ανάλυση είναι το κριτήριο που διακρίνει έναν μετρητή από έναν TDC. Το χρονικό 

διάστημα μέτρησης που κβαντίζεται από τον TDC μπορεί να περιγραφεί από την 

σχέση: 

 

𝜟𝜯 = 𝑵 𝑻𝐜𝐩 − (𝑻𝐜𝐩 − 𝜟𝑻𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭) + (𝑻𝐜𝐩 − 𝜟𝑻𝐬𝐭𝐨𝐩) 

𝜟𝑻𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕 = 𝑵𝟏  
𝑻𝐜𝐩

𝒌
− 𝛆𝟏 

𝜟𝑻𝒔𝒕𝒐𝒑 = 𝑵𝟐  
𝑻𝐜𝐩

𝒌
− 𝛆𝟐 

𝛆𝟏, 𝛆𝟐 ∊ [𝟎; 𝚻𝑳𝑺𝑩 =
𝚻𝒄𝒑

𝒌
] 
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𝚫𝚻 = 𝐍 𝑻𝐜𝐩 + 𝚴𝟏

𝚻𝒄𝒑

𝒌
− 𝛆𝟏 − 𝚴𝟐

𝚻𝒄𝒑

𝒌
+ 𝛆𝟐 

𝛆𝛕 = 𝛆𝟐 − 𝛆𝟏 ∊ [−
𝚻𝒄𝒑

𝒌
;
𝚻𝒄𝒑

𝒌
] 

όπου η ανάλυση 𝚻𝑳𝑺𝑩 =
𝚻𝒄𝒑

𝒌
  αυξάνεται κατά τον παράγοντα k. Ο παράγοντας 

παρεμβολής k περιγράφει σε πόσα υποδιαστήματα κατανέμεται ο κύκλος ρολογιού 

αναφοράς, ενώ τα Ν1 και Ν2 δείχνουν τη θέση του σημείου εκκίνησης και του 

σημείου τερματισμού σε ένα τέτοιο κύκλο ρολογιού αναφοράς. Η ενότητα που 

ακολουθεί περιγράφει τις βασικές έννοιες των ψηφιακών μετατροπέων TDC και 

εμβαθύνει στο πώς μπορεί να επιτευχθεί μια υψηλότερη ανάλυση ακόμη και χωρίς 

μια υψηλότερη συχνότητα ρολογιού αναφοράς.[49] 

 

 

 

2.4 ΒΑΣΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ-TDC ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΓΡΑΜΜΗΣ(LINED BASED TDC) 

 

Για να αυξήσουμε την ανάλυση μέτρησης πέρα από τη μέγιστη εφικτή συχνότητα 

ρολογιού κάθε κύκλος ρολογιού του μετρητή πρέπει να υποδιαιρείται ασύγχρονα από 

έναν time to digital converter. Το Σχήμα 2.4.1 απεικονίζει ότι η τιμή του μετρητή 

κβαντίζει την είσοδο χοντρικά ενώ η  λεπτομερειακή υποκβάντιση παρέχεται από τον 

TDC. Η υποδιαίρεση του διαστήματος ρολογιού αναφοράς, επίσης γνωστή ως 

παρεμβολή ρολογιού αναφοράς, γίνεται με τη χρήση πολλαπλών φάσεων του 

ρολογιού αναφοράς. Για μικρό παράγοντα παρεμβολής  π.χ. για μισή ανάλυση , οι 

φάσεις μπορούν να προέρχονται απευθείας από τον ταλαντωτή που παράγει το ρολόι 

αναφοράς. Ένας ταλαντωτής δαχτυλίου που περιέχει k delay stages για παράδειγμα 

παρέχει k γραμμικά καθυστερημένα διαστήματα του ρολογιού αναφοράς. 

 

 

Σχήμα 2.4.1 : Εξαγωγή αποτελέσματος με την χρήση counter και TDC 
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Σχήμα 2.4.2: Simulation για την εύρεση του θερμομετρικού κώδικα με χρήση  TDC που υλοποιείται με 
ψηφιακές καθυστερήσεις γραμμής 

 Μία ακόμη υψηλότερη ανάλυση επιτυγχάνεται καθυστερώντας το ρολόι αναφοράς 

μέσω μιας αλυσίδας ψηφιακών στοιχείων καθυστέρησης. Η ανάλυση τότε εξαρτάται 

από την καθυστέρηση των ψηφιακών στοιχείων της αλυσίδας. Το σχήμα 2.4.3 

απεικονίζει την αρχή λειτουργίας ενός TDC που υλοποιείται με ψηφιακές 

καθυστερήσεις γραμμής. Το ρολόι αναφοράς το οποίο είναι σε μία πιο γενική έννοια 

ένα αυθαίρετο σήμα start, καθυστερείται κατά μήκος της delay line. Κατά την άφιξη 

του stop σήματος, οι καθυστερημένες εκδόσεις 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑖 του σήματος start 

δειγματοληπτούνται παράλληλα. Ως στοιχεία δειγματοληψίας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε latches είτε flip-flop. Η διαδικασία δειγματοληψίας παγώνει 

την κατάσταση της γραμμής καθυστέρησης την στιγμή όπου εμφανίζεται το σήμα 

stop. 

 

Σχήμα 2.4.3 : αρχή λειτουργίας ενός TDC που υλοποιείται με ψηφιακές καθυστερήσεις γραμμής 
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Αυτό οδηγεί σε ένα θερμομετρικό κώδικα, διότι όλα τα στάδια καθυστέρησης που 

έχουν ήδη περαστεί από το σήμα start δίνουν τιμή HIGH στις εξόδους των στοιχείων 

δειγματοληψίας, ενώ όλα τα στάδια καθυστέρηση που δεν έχουν περαστεί από το 

σήμα start ακόμα δίνουν τιμή LOW. Η θέση της high-low μετάβασης στο 

θερμομετρικό κώδικα καθορίζει πόσο μακριά το σήμα start θα μπορούσε να φτάσει 

κατά την χρονική διάρκεια που καθορίζεται από το start και stop σήμα. Έτσι αυτή η 

μετάβαση καθορίζει την καθυστέρηση του σήματος. Ο αριθμός Ν όλων των 

στοιχείων δειγματοληψίας με έξοδο HIGH σχετίζεται με την μέτρηση του 

διαστήματος ΔΤ σύμφωνα με την σχέση: 

 

𝚴 = ⌊
𝚫𝚻

𝚻𝑳𝑺𝑩
⌋ 

 
όπου 𝚻𝑳𝑺𝑩 είναι η καθυστέρηση ενός στοιχειώδους στοιχείου καθυστέρησης εντός 

της γραμμής καθυστέρησης. Το χρονικό διάστημα ΔΤ μπορεί να υπολογιστεί από τον 

αριθμό των εξόδων που είναι HIGH μέσω της σχέσης: 
 
 

𝚫𝚻 = 𝐍 𝑻𝐋𝐒𝐛 + 𝛆 

 
 

όπου το ε περιγράφει το σφάλμα κβαντισμού που προκύπτει καθώς ένα στοιχείο 

καθυστέρησης έχει είτε μόλις περαστεί από το σήμα start ή όχι. Οποιαδήποτε 

ενδιάμεση κατάσταση δεν είναι δυνατή. 
 
Μια υλοποίηση της βασικής γραμμής καθυστέρησης γραμμής TDC φαίνεται στο 

σχήμα. Το start signal περνάει κατά μήκος μιας αλυσίδας buffer που παράγει τα 

καθυστερημένα σήματα start𝑖. Τα flip-flop συνδέονται στις εξόδους των στοιχείων 

καθυστέρησης και λαμβάνουν τα δείγματα της κατάστασης της delay line στην θετική 

παρυφή στου σήματος stop. Το σήμα stop οδηγεί έναν μεγάλο αριθμό flip-flop και 

έτσι χρειάζεται ένα δέντρο από buffer (δεν υπάρχει στην εικόνα). Οποιαδήποτε skew 

στο δέντρο των buffer οδηγεί στην μη γραμμικότητα των χαρακτηριστικών του TDC. 

Για να μην υπάρχει σφάλμα στον θερμομετρικό κώδικα θα πρέπει το skew που 

δημιουργείται ανάμεσα σε γειτονικά κλαδιά αυτού του δέντρου να είναι μικρότερο 

από το 𝑻𝐋𝐒𝐛 πράγμα που καθιστά τον σχεδιασμό δύσκολο και απαιτητικό. [49] 

 

 

2.5 TDC ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ 
 

Η απόδοση  του TDC με βάση την καθυστέρηση που συζητήθηκε στην προηγούμενη 

ενότητα περιορίζεται και εξαρτάται  από την καθυστέρηση των buffers. Η απόδοση 

ωστόσο μπορεί να διπλασιαστεί αντικαθιστώντας  τους buffers από αντιστροφείς  

CMOS. Αυτό, ωστόσο, εγείρει ορισμένες προκλήσεις σχεδίασης  που θα συζητηθούν 

στη συνέχεια: Η χρήση αντιστροφέων  σημαίνει ότι τόσο η θετική παρυφή  

μετάβασης  όσο και η αρνητική χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση. Ως εκ τούτου, ο 
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θερμομετρικός κώδικας στις εξόδους των δειγματοληπτικών στοιχείων γίνεται ψευδο-

θερμομετρικός κώδικας  με εναλλασσόμενα  μηδενικά και άσσους: 

11111111 μετάβαση 00000000   Buffer TDC 

10101010 μετάβαση 01010101  Inverter TDC 

 

Το μήκος του διαστήματος μέτρησης δεν καθορίζεται από την μετάβαση HIGH-LOW 

αλλά από την αλλαγή που συμβαίνει στην σταθερή εναλλαγή HIGH-LOW.  

Βέβαια ο χρόνος που απαιτείται έτσι ώστε ένας cmos inverter να μεταβεί από την 

κατάσταση 0 στην κατάσταση 1 είναι διαφορετικός από τον χρόνο που χρειάζεται για 

την μετάβαση του από την κατάσταση 1 στην κατάσταση 0 . Οι δύο αυτοί χρόνοι 

μπορούν να συσχετιστούν μόνο μερικώς και αυτό λόγω της παρόμοιας λογικής στην 

παρασκευή των NMOS και PMOS τρανζίστορ. Βέβαια είναι δυνατό με την 

κατάλληλη κατασκευή των NMOS και PMOS τρανζίστορ να υπάρχει αρκετή 

συσχέτιση μεταξύ των δύο χρόνων όμως οι χρόνοι αυτοί θα εξαρτώνται σημαντικά 

πάλι από τις μεταβάσεις που συμβαίνουν μέσα στο κύκλωμα και έτσι θα 

οδηγούμαστε σε μη γραμμικότητα. Έτσι είναι δύσκολο να σχεδιαστεί ένας υψηλής 

ακρίβειας TDC με την τεχνολογία μονού inverter λόγω των αυτών των μη γραμμικών 

συμπτωμάτων. Στο σχήμα 2.5.1 φαίνεται ένας TDC υψηλής ακρίβειας τύπου inverter. 

 

Σχήμα 2.5.1 : TDC υψηλής ακρίβειας τύπου inverter 

 Για να επιτευχθεί ένας TDC υψηλής ακρίβειας τέτοιου τύπου θα πρέπει να υπάρχει 

απόλυτη συμμετρία στα flip flop που χρησιμοποιούνται. Δύο αλυσίδες καθυστέρησης 

καθυστερούν το σήμα start αλλά και το αντιστραμένο start σήμα και παρέχουν τα 

αντίστροφα δεδομένα στα flip flop. Με την διάταξη αυτή εξαλείφονται πλήρως τα 

προβλήματα που δημιουργούνται λόγω διαφορετικού χρόνου που χρειάζεται ένας 

cmos αντιστροφέας να γίνει από High-Low και από Low-High. Βέβαια όλα αυτά 

είναι υλοποιήσιμα σε θεωρητικό επίπεδο σε αντίθεση με την  πρακτική υλοποίηση 

που είναι πολύ απαιτητική και δύσκολη.[49] 
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3. ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ  ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η time domain-analog and digital mixed-signal processing (TD-AMS) μεθοδολογία 

είναι ένα υβριδικό σύστημα επεξεργασίας αναλογικών και ψηφιακών σημάτων που 

βελτιστοποιείται για να εκμεταλλευτεί τα αντίστοιχα πλεονεκτημάτων των ψηφιακών 

και αναλογικών κυκλωμάτων. Η αποτελεσματικότητα των αναλογικών υπολογισμών 

σε αρκετές αριθμητικές πράξεις προέρχεται από το γεγονός πως το ένα αναλογικό 

σήμα μπορεί να μεταφέρει και να επεξεργαστεί πληροφορία που στο ψηφιακό σήμα 

αντιστοιχεί σε πολλά bits. Το πλεονέκτημα των ψηφιακών σημάτων είναι πως έχουν 

την δυνατότητα να βελτιώνουν την απόδοση του κυκλώματος ανάλογα με την 

κλιμάκωση(resolution) των ψηφιακών σημάτων και της ευελιξίας που παρέχει μια 

ψηφιακή λογική σχεδίαση. 

 

Στο αναλογικό τμήμα του κυκλώματος TD-AMS τα δεδομένα αναπαρίστανται ως 

χρόνος ο οποίος υλοποιείται  μέσω των μεταβάσεων που συμβαίνουν στην τάση η 

οποία μοντελοποιεί τον χρόνο. Έτσι λόγω των περιορισμένων μεταβάσεων η 

κατανάλωση μειώνεται και το κύκλωμα γίνεται γρηγορότερο. Επίσης έχουμε μείωση 

στην κατανάλωση αφού χρησιμοποιείται μόνο μία μετάβαση για την πληροφορία 

πολλών bit ενώ και για ορισμένες πράξεις όπως ο υπολογισμός μεγίστου και 

ελαχίστου  οδηγούν σε πολύ απλά κυκλώματα σε σύγκριση με τους αντίστοιχους 

συμαβτικούς τρόπους υλοποίησης. Για την πραγματοποίηση των αριθμητικών 

πράξεων χρησιμοποιούνται αυτές οι μεταβάσεις όπως και για την απόδοση των 

αποτελεσμάτων.[1][2][7][8][11][16] 

 

3.2 DTC 

 
Το κυκλωματικό διάγραμμα ενός 1-bit DTC απεικονίζεται στο σχήμα 3.2.1 

 
Σχήμα 3.2.1 : 1-bit digital to time converter 
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Όπως φαίνεται και από το σχήμα 3.2.1 για την υλοποίηση ενός digital to time 

converter γίνεται η επιλογή της εξόδου ανάμεσα σε ένα μονοπάτι χωρίς καθυστέρηση 

και σε ένα μονοπάτι που προσθέτει καθυστέρηση. 

 

 
Σχήμα 3.2.2 :Επιλογή ή όχι καθυστέρησης για την έξοδο του Tout 

 
Η επιλογή ή όχι της καθυστέρησης γίνεται μέσω του Din . Αν το Din είναι High τότε 

επιλέγεται το πάνω μονοπάτι και έχουμε την έξοδο με καθυστέρηση αφού η πάνω nor 

gate γίνεται 1 και η είσοδος της τελευταίας nor gate είναι 1για tdel οπότε η έξοδος για 

tdel είναι 0. Αντίθετα αν επιλεγεί το Din να είναι Low τότε η είσοδος εμφανίζεται 

χωρίς καθυστέρηση στην έξοδο. 

 

Για την δημιουργία ενός digital to time converter πολλών bit μπορούν να 

τοποθετηθούν πολλά digital to time converters του ενός bit σε διάταξη σειρά και η 

έξοδος το ενός να είναι η είσοδος του επόμενου. Όλα όμως τα DTC απαιτείται να 

έχουν την ίδια εσωτερική καθυστέρηση για να υπάρχει ακρίβεια στις καθυστερήσεις 

που δημιουργούνται. [1][2][7][8][11][12] 

 

3.3 TDC 

 
Η time to digital converter διάταξη είναι ένα κύκλωμα το οποίο μετατρέπει την 

είσοδο η  οποία αντιπροσωπεύει το χρόνο σε ψηφιακό σήμα δηλαδή στην 

αναπαράσταση της εισόδου στο ψηφιακό πεδίο (Bit). 
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3.4 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ TDC 

 
Στις μέρες μας γίνεται μια εκτεταμένη έρευνα στους time to digital converters με 

σκοπό την χρήση τους στα ψηφιακά PLL για χρήση σε ασύρματους δέκτες αλλά και 

σε πολλές ακόμα εφαρμογές. Ένας πολύ γνωστός time to digital converter είναι ο 

conventional time to digital converter.Ο conventional time to digital converter 

αποτελείται από flip flop και delay cells. Στο παρακάτω σχήμα 3.4 φαίνεται το 

κυκλωματικό διάγραμμα ενός 3 bit συμβατικού μετατροπέα από χρόνο στο ψηφιακό 

επίπεδο(TDC).  

 

 

 
Σχήμα 3.4: 3-bit conventional DTC 

 
 
Για να γίνει σωστά η μετατροπή του χρόνου σε bit χρειάζεται ένα σήμα το οποίο θα 

δηλώνει ότι από τότε αρχίζει η διαδικασία της μετατροπής. Ακόμα χρειάζεται ένα 

σήμα το οποίο θα σημάνει το τέλος της διαδικασίας μετατροπής. Το σήμα αυτό θα 

πρέπει να είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από το μέγιστο σήμα εισόδου έτσι ώστε η 

μετατροπή να γίνεται χωρίς λάθος. Το σήμα εισόδου φτάνει στο i κόμβο την χρονική 

στιγμή 𝚻𝒊𝒏 + 𝒊 𝒙 𝚻𝒅𝒆𝒍 και όταν έχει γίνει η δειγματοληψία σε όσα flip-flop έχει 

προλάβει να φτάσει το σήμα εισόδου η έξοδος τους θα είναι 0 ενώ σε όσα δεν έχει 

φτάσει θα είναι 1. Το μεγάλο μειονέκτημα αυτής της υλοποίησης είναι πως όσο 

αυξάνεται ο αριθμός των bit εξόδου τόσο περισσότερο μεγαλώνει ο αριθμός των flip 

flop και delay cells που χρειάζονται για την υλοποίηση του κυκλώματος. Έτσι για n 

bit εξόδου χρειάζονται 𝟐𝒏 flip flop και delay cells πράγμα που οδηγεί στην αύξηση 
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της κατανάλωσης ενέργειας και αλλά σε αυξημένες απαιτήσεις σε χώρο. 

[1][2][7][8][11][12] 

 

3.5 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ TDC ΔΥΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

 

Για να μειωθεί αυτή η απαίτηση του συμβατικού TDC σε υλικό χρησιμοποιείται ένας 

converter ο οποίος βασίζεται στον binary search αλγόριθμο. Σε αντίθεση με τον 

conventional TDC που χρειάζεται 𝟐𝒏 flip flop , αυτός ο τρόπος υλοποίηση χρειάζεται 

𝒏 flip flop. Έτσι αφού τα flip flops είναι τα πιο κοστοβόρα από την πλευρά της 

ενεργειακής κατανάλωσης η κατανάλωση μειώνεται. Η λειτουργία των binary search 

time to digital converters είναι παρόμοια με την λειτουργία των analog to digital 

binary search converters  (ADC). [1][2][7][8][11][12] 

 

3.5.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ 3-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ TDC ΔΥΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

 

Αρχικά γίνεται σύγκριση της Tin εισόδου με το σήμα Tclock το οποίο μεταβαίνει από 

την κατάσταση 0 σε 1 την χρονική στιγμή που αντιστοιχεί στο μισό της μέγιστης 

χρονικής διάρκειας που μπορεί να έχει το σήμα που δειγματοληπτείται και παράγεται 

το most significant bit (MSB) Dout(2) του σήματος εξόδου. Ο υπολογισμό του 

Dout(1) θα μπορούσε να γίνει συγκρίνοντας το σήμα 𝚻𝒊𝒏 − 𝐃𝒐𝒖𝒕(𝟐)𝒙𝟒𝒙𝚻𝒅𝒆𝒍 με το 

σήμα 𝚻𝒄𝒍𝒌 − 𝟐 𝒙 𝚻𝒅𝒆𝒍 αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει γιατί είναι αδύνατο να γίνει 

αφαίρεση στο χρόνο. Έτσι αντί για τον παραπάνω τρόπο γίνεται η πρόσθεση του 

𝟐 𝒙 𝚻𝒅𝒆𝒍 + 𝐃𝒐𝒖𝒕(𝟐)𝒙 𝟐 𝒙 𝚻𝒅𝒆𝒍 + 𝚻𝒘𝒂𝒊𝒕 (= 𝐃𝒐𝒖𝒕(𝟐) 𝒙 𝟒 𝒙  𝚻𝒅𝒆𝒍 + (1-𝐃𝒐𝒖𝒕(𝟐)) x 2 x 

 𝚻𝒅𝒆𝒍  + 𝚻𝒘𝒂𝒊𝒕 και στις 2 πλευρές όπου το 𝚻𝒘𝒂𝒊𝒕 χρησιμοποιείται για να αντισταθμίσει 

το delay για τα flip . Τελικά για τον υπoλογισμό του 𝐃𝒐𝒖𝒕(𝟏) γίνεται η σύγκριση της 

σχέσης  𝚻𝒊𝒏 + 𝐃′𝒐𝒖𝒕(𝟐)𝒙 𝟐 𝒙 𝚻𝒅𝒆𝒍 + 𝚻𝒘𝒂𝒊𝒕 με την ακόλουθη σχέση 𝚻𝒄𝒍𝒌 +

𝐃𝒐𝒖𝒕(𝟐)𝒙 𝟐 𝒙 𝚻𝒅𝒆𝒍 + 𝚻𝒘𝒂𝒊𝒕. Στα παρακάτω σχήματα 3.5.1.1 , 3.5.1.2 φαίνεται ο 

υπολογισμός του αριθμού 5 αλλά και ένας δυαδικής αναζήτησης TDC 3 bit. 

[1][2][7][8][11][12][36] 
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Σχήμα 3.5.1.1: Binary search TDC 3-bit 

 

 

 

Σχήμα 3.5.1.2 :Υπολογισμός του αριθμού 5 

 

3.6 ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ DTC ΚΑΙ TDC 

 

Γίνεται έλεγχος του χρονισμού στο παρακάτω κύκλωμα. Αυτό είναι απαραίτητο 

καθώς θα πρέπει όλα τα σήματα να φτάνουν στα κατάλληλα κυκλώματα την 

κατάλληλη χρονική στιγμή. Οι μέθοδοι χρονισμού πρέπει να είναι ακριβείς καθώς 

οποιοδήποτε ατέλεια δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. [1][2][7][8][11][12] 
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Σχήμα 3.6 : έλεγχος χρονισμού του κυκλώματος 

 

Η λειτουργία του παραπάνω κυκλώματος είναι η μετατροπή ενός αριθμού 3 bit στον 

time domain μέσω ενός digital to time converter και έπειτα η μετατροπή του αριθμού 

πάλι σε ψηφιακή απεικόνιση μέσω ενός binary search time to digital converter. Για να 

γίνει όμως ο κατάλληλος συγχρονισμός του κυκλώματος χρησιμοποιείται ένας ακόμα 

digital to time converter 3 bit ο οποίος έχει σαν είσοδο τον αριθμό 011 δηλαδή τον 

αριθμό 3 ο οποίος αντιστοιχεί στο μισό του μέγιστου αριθμού που μπορεί να εισέλθει 

στο κύκλωμα . Η έξοδος αυτού του digital to time converter περνάει μέσα από 2 nor 

πύλες και καταλήγει σαν σήμα εισόδου στον binary search time to digital converter. 

Ο αριθμός 011 χρησιμοποιείται έτσι ώστε το σήμα που θα εισέλθει στον Binary 

search converter να έχει τη σωστή καθυστέρηση (το μισό του μέγιστου αριθμού που 

μπορεί να εισέλθει στο σύστημα) έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σωστή του λειτουργία. 

Η χρησιμότητα των 2 nor πυλών είναι να καθυστερήσουν το σήμα λίγο περισσότερο 

με σκοπό η είσοδος συγχρονισμού να είναι λίγο περισσότερο καθυστερημένη από το 

μισό του μέγιστού αριθμού έτσι ώστε οι μεταβάσεις να μην επικαλύπτονται και να 

μην συμβαίνουν ταυτόχρονα για να μην υπάρχουν λάθος υπολογισμοί. 

Αν αντί ενός binary search time to digital converter χρησιμοποιηθεί ένας conventional 

time to digital converter τότε θα πρέπει να αλλάξει και ο χρονισμός. Έτσι αντί για 

είσοδο 011 στον κάτω digital to time converter θα πρέπει να υπάρξει είσοδος 111 έτσι 

ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη καθυστέρηση με σκοπό να λειτουργήσει σωστά ο 

conventional time to digital converter (απαιτεί σαν είσοδο χρονισμού το μέγιστο 

αριθμό που μπορεί να εισέλθει στο κύκλωμα) . Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

και σε αυτήν την περίπτωση οι πύλες nor έτσι ώστε να αποφευχθεί η επικάλυψη των 

μεταβάσεων. 

Και στις δύο περιπτώσεις αντί για να χρησιμοποιηθεί ένας digital to time converter με 

κατάλληλη είσοδο για να δημιουργήσει την ιδανική καθυστέρηση μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν internal delay cells τα οποία παράγουν ακριβώς την ίδια 

καθυστέρηση με πολύ λιγότερο υλικό όμως. Για παράδειγμα στην περίπτωση του 

binary search time to digital converter πρέπει το delay cell να δημιουργεί 
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καθυστέρηση λίγο μεγαλύτερη από την μισή τιμή του μέγιστου αριθμού που μπορεί 

να εισέλθει στο κύκλωμα. Στην περίπτωση του conventional time to digital converter 

πρέπει να δημιουργηθεί delay cell το οποίο παράγει καθυστέρηση λίγο μεγαλύτερη 

από την μέγιστη τιμή του αριθμού που μπορεί να εισέλθει . [1][2][7][8][11][12] 

 

3.7 ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ DTC ΚΑΙ TDC. 

 

Για να υπάρξει ακρίβεια στους υπολογισμούς το delay cell δεν πρέπει να είναι 

ευαίσθητο σε μεταβολές. Έτσι η τιμή του δεν πρέπει να μεταβάλλεται ανάλογα με την 

θερμοκρασία , με την τάση και με τις διάφορες μεταβολές παραμέτρων που 

επιτελούνται στα τρανζίστορ. Ακόμα θα πρέπει όλα τα delay cells να δημιουργούν 

ακριβώς την ίδια καθυστέρηση ενώ όταν χρειάζεται να δημιουργηθούν 

καθυστερήσεις πολλαπλάσιες του ενός delay cell αυτό θα πρέπει να γίνεται με 

απόλυτη ακρίβεια. Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως όσο μικρότερη είναι η τιμή του 

delay cell τόσο ευκολότερο είναι να υπάρχουν mismatches αλλά το κύκλωμα θα είναι 

πολύ πιο γρήγορο και η κατανάλωση ενέργειας θα μειώνεται. Αντίθετα αν το delay 

cell δημιουργεί μεγαλύτερη καθυστέρηση τότε υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια στους 

υπολογισμούς αλλά αντίθετα αυξάνεται η κατανάλωση και η καθυστέρηση του 

κυκλώματος. [1][2][7][8][11][12] 

3.8 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Η μέθοδος TD- AMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση αριθμητικών 

πράξεων .Η χρήση αυτής της μεθόδου συνεπάγεται την σημαντική μείωση σε αριθμό 

των καλωδίων και κατά συνέπεια την μείωση του χώρου που απαιτούν αυτά τα 

καλώδια. Επίσης μειώνεται ο αριθμός των μεταβολών αφού οι αριθμοί 

αναπαρίστανται στον τομέα του χρόνου και έτσι μειώνεται η ενεργειακή 

κατανάλωση. Επιπλέον για ορισμένες αριθμητικές πράξεις όπως ο υπολογισμός του 

μεγίστου ή/και του ελαχίστου μπορούμε να οδηγηθούμε σε πολύ απλοποιημένα 

κυκλώματα .Έτσι η υλοποίηση TD- AMS συνίσταται για αλγορίθμους  οι οποίοι 

απαιτούν μεγάλο αριθμό καλωδίων. Παρακάτω περιγράφονται οι αριθμητικές πράξεις 

στις οποίες γίνεται χρήση της υλοποίησης του TD- AMS. [1][2][7][8][11][12] 
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3.8.1 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

 

 

Σχήμα 3.8.1 : Κύκλωμα πρόσθεσης αφαίρεσης 

 

 

 

Στο παραπάνω σχήμα 3.8.1 φαίνεται το κύκλωμα που πραγματοποιεί την πράξης της 

πρόσθεσης και αφαίρεσης. Οι αριθμοί της εισόδου είναι σε συμπλήρωμα του δύο έτσι 

ώστε να εκτελούνται και οι δύο πράξεις. 

Οι πράξεις πραγματοποιούνται στον τομέα του χρόνου. Κάθε αριθμός εισάγεται σε 

έναν digital to time converter . Ο πρώτος αριθμός εισάγεται στον πρώτο κατά σειρά 

digital to time converter και η έξοδος του converter αυτού ενώνεται με την είσοδο 

χρονισμού του επόμενου digital to time converter. Επίσης σαν είσοδο στον δεύτερο 

κατά σειρά digital to time converter εισάγεται ο δεύτερος αριθμός. Για να ξεκινήσει 

τη λειτουργία του όλο το κύκλωμα πρέπει να εισέλθει το σήμα clk. Το σήμα αυτό 

στην έξοδο του πρώτου digital to time converter θα βγει με καθυστέρηση που 

ορίζεται από τον πρώτο αριθμό εισόδου της πράξης που θα εκτελεστεί. Στην συνέχεια 

το σήμα αυτό θα εισέλθει στον δεύτερο digital to time converter και θα βγει με 

καθυστέρηση που ορίζεται από τον δεύτερο αριθμό εισόδου της πράξης που 
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εκτελείται. Τελικά το σήμα εξόδου του δεύτερου digital to time converter εισέρχεται 

σε έναν time to digital converter με σκοπό την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος  

σε bits.  

Αν απαιτείται η πρόσθεση 3 η περισσοτέρων αριθμών αυτό που πρέπει να γίνει είναι 

η τοποθέτηση σε σειρά αριθμών digital to time converters αναλόγου με τον αριθμό 

των αριθμών που πρέπει να προστεθούν. Έτσι το κύκλωμα παραμένει απλό 

ανεξάρτητα από το πλήθος των αριθμών που πρέπει να προστεθούν ή να αφαιρεθούν. 

Είναι ορατά τα πλεονεκτήματα της υλοποίησης TD- AMS για την άθροιση αριθμών. 

Αρχικά όσοι αριθμοί και να αθροιστούν ο αριθμός των καλωδίων παραμένει πολύ 

χαμηλός. Ακόμα η  υλοποίηση παραμένει σχετικά απλή παρά τον αριθμό εισόδων και 

επίσης ο αριθμός των μεταβάσεων δεν αυξάνεται σημαντικά πράγμα που κρατά την 

κατανάλωση ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα. Οι μεταβάσεις δεν αυξάνονται σημαντική 

καθώς κάθε αριθμός αναπαρίσταται από ένα μόνο σήμα και έχουμε μία μόνο 

μετάβαση από high σε low για την αναπαράσταση ενός αριθμού. [1][2][7][8][11][12] 

 

3.8.1.1 ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ-ΑΘΡΟΙΣΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

 

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία του παραπάνω 

κυκλώματος είναι ο χρονισμός του. Παρακάτω φαίνεται το κύκλωμα που είναι 

υπεύθυνο για τον χρονισμό[1] [2] [7] [8][11][12] 

 

 

 

Σχήμα 3.8.1.1: Χρονισμός του κυκλώματος πρόσθεσης αφαίρεσης 
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Όπως φαίνεται και από το σχήμα 3.8.1.1 για τον χρονισμό χρησιμοποιείται ένας 

αθροιστής που παράγει ένα σήμα το οποίο θα συγχρονίσει κατάλληλα τον time to 

digital converter. Αν χρησιμοποιηθεί binary search time to digital converter το σήμα 

χρονισμού πρέπει να είναι ίσο με το μισό από το μέγιστο σήμα που μπορεί να 

προκύψει από το αποτέλεσμα της πρόσθεσης. Αυτό συμβαίνει για να λειτουργεί 

σωστά ο binary search time to digital converter. Αν χρησιμοποιούταν conventional 

time to digital converter τότε θα έπρεπε το σήμα χρονισμού που παραγόταν να ήταν 

λίγο μεγαλύτερο από το μέγιστο αριθμό που θα μπορούσε να προκύψει από την 

άθροιση. 

 

Αν έπρεπε να αθροιστούν περισσότεροι από 2 αριθμοί τότε θα έπρεπε το σήμα 

χρονισμού που παράγεται να αλλάξει και αυτό. 

Για παράδειγμα αν προσθέτονταν 3 αριθμοί 3 bit και το μέγιστο άθροισμα είναι το 21 

τότε αν χρησιμοποιείται binary search time to digital converter το σήμα χρονισμού θα 

πρέπει να αντιστοιχεί σε 01111 δηλαδή στον αριθμό 15 που αντιστοιχεί στο μισό του 

αριθμού 11111 . Ο αριθμός 21 χρειάζεται 5 bit για να αναπαρασταθεί σωστά. Αν 

χρησιμοποιούνταν conventional time to digital converter τότε θα έπρεπε να 

χρησιμοποιηθεί ο αριθμός 11111 για τον κατάλληλο χρονισμό του κυκλώματος. Οι 

καθυστερήσεις αυτές δημιουργούνται από ένα κύκλωμα αθροιστή όπως φαίνεται από 

την εικόνα και από 2 πύλες not. 

Αντί όμως για τον αθροιστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν internal delay cells. Αυτά 

τα delay cells θα πρέπει να δημιουργούν καθυστέρηση ίδια με την καθυστέρηση που 

θα δημιουργούνταν αν χρησιμοποιούνταν για τον χρονισμό αθροιστές. Όμως μέσω 

των internal delay cells γίνεται μεγάλη εξοικονόμηση σε υλικό και χώρο και το 

κύκλωμα απλουστεύεται σημαντικά. Πρέπει όμως να γίνει με μεγάλη ακρίβεια η 

δημιουργία του delay cell έτσι ώστε να μην υπάρχουν λάθη στους υπολογισμούς. Σε 

κάθε περίπτωση βέβαια αν είναι δυνατή η υλοποίηση ενός κατάλληλου internal delay 

τότε η σχεδίαση γίνεται με πολύ λιγότερο υλικό. [1][2][7][8][11] 

 

3.8.1.2 ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

 

 Αν οι αριθμοί που αθροίζονται είναι 2 από 3 bit ο καθένας τότε θα πρέπει ο time to 

digital converter που χρησιμοποιείται για την αποτύπωση του αποτελέσματος να είναι 

4 bit έτσι ώστε να  μην υπάρχει απώλεια στο αποτέλεσμα εξόδου. Άρα ανάλογα με 

την ακρίβεια του αποτελέσματος που επιλέγεται πρέπει να χρησιμοποιηθεί και το 

κατάλληλο μέγεθος του time to digital converter εξόδου. [1][2][7][8][11][12] 
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3.8.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

 

Σύγκριση θετικών αριθμών για την εύρεση του ελάχιστου 

Η υλοποίηση TD- AMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή του μικρότερου η 

του μέγιστου αριθμού ανάμεσα σε ένα σύνολο από αριθμούς. Στο παρακάτω σχήμα 

3.8.2 φαίνεται η υλοποίηση για την εξαγωγή του μικρότερου αριθμού ανάμεσα από 2 

θετικούς αριθμούς.  

 

 

Σχήμα 3.8.2 : Κύκλωμα υπολογισμού ελαχίστου αριθμού 

 

Τα οφέλη της παραπάνω υλοποίησης είναι ο μικρός αριθμός καλωδίων , οι ελάχιστες 

μεταβάσεις άρα και η μειωμένη απαίτηση σε ενέργεια αλλά και η εύκολη υλοποίηση. 

Όπως φαίνεται και από το σχήμα χρησιμοποιούνται 2 digital to time converters έτσι 

ώστε να γίνει η μετατροπή των αριθμών από bit στον τομέα του χρόνου. Στην 

συνέχεια για τον υπολογισμό του μικρότερου αριθμού χρησιμοποιείται μια πύλη or 2 

εισόδων της οποίας η έξοδος γίνεται 1 μόλις  ανιχνευθεί ο μικρότερος αριθμός. 

Ακολούθως το σήμα εξόδου της or πάει σε έναν time to digital converter με σκοπό 

την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος σε bit.  

Σύγκριση αρνητικών αριθμών για την εύρεση του ελάχιστου  
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Μία υλοποίηση που προτείνουμε είναι πως αν θέλουμε να συγκρίνουμε 2 αρνητικούς 

αριθμούς τότε θα πρέπει αντί για μια πύλη or στο σχήμα 3.8.2 να χρησιμοποιείται μία 

πύλη and . Με την πύλη and ανιχνεύεται ο μεγαλύτερος κατά απόλυτη τιμή αριθμός ο 

οποίος όμως είναι ο μικρότερος αν τοποθετηθεί στον αρνητικό ημιάξονα. Κατά τα 

άλλα η αρχιτεκτονική είναι ακριβώς η ίδια. 

Σύγκριση ετερόσημων αριθμών για την εύρεση του ελάχιστου 

Μια υλοποίηση που προτείνουμε είναι πως σε περίπτωση που θέλω να συγκρίνω 1 

αρνητικό και 1 θετικό αριθμό τότε θα μπορούσα μέσω της σύγκρισης της χρονικής 

καθυστέρησης που αντιστοιχεί στο bit προσήμου να ανιχνεύω τον αρνητικό αριθμό 

που αυτόματα είναι και ο μικρότερος. Δηλαδή θα χρειάζομαι έναν πολυπλέκτη ο 

οποίος θα έχει σήμα enable που θα δείχνει τον αριθμό που θα έχει το αρνητικό 

πρόσημο . 

Σύγκριση θετικών αριθμών για την εύρεση του μεγίστου 

Μία υλοποίηση που προτείνουμε για την υλοποίηση ενός κυκλώματος για την 

εξαγωγή του μέγιστου αριθμού χρησιμοποιείται το ίδιο ακριβώς κύκλωμα όπως στο 

σχήμα 3.8.2 όμως στην θέση της πύλης or χρησιμοποιείται μία πύλη and. Έτσι όταν 

και ο τελευταίος αριθμός εισόδου αποκτά την τιμή 1 η έξοδος της πύλης and γίνεται 1 

και αποτυπώνει τον μεγαλύτερο αριθμό που είναι εκείνος ο οποίος έχει γίνει 

τελευταίος 1. Ακολούθως η έξοδος της πύλης and γίνεται είσοδος σε έναν time to 

digital converter με σκοπό την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος. 

Σύγκριση αρνητικών αριθμών για την εύρεση του μεγίστου 

Μία υλοποίηση που προτείνουμε αν θέλουμε να βρούμε τον μεγαλύτερο αριθμό 

ανάμεσα σε αρνητικούς αριθμούς τότε αντί για μία πύλη and χρησιμοποιώ μία πύλη 

or αφού ο μεγαλύτερος αρνητικός αριθμός είναι εκείνος με την μικρότερη απόλυτη 

τιμή. Όλη η υπόλοιπη υλοποίηση είναι ακριβώς η ίδια όπως στο σχήμα 3.8.2 

Σύγκριση ετερόσημων αριθμών για την εύρεση του μεγίστου/ελαχίστου 

Αν είναι απαραίτητη η εύρεση του μεγίστου η ελαχίστου αριθμού ανάμεσα από 

πολλούς αριθμούς τότε η υλοποίηση που προτείνουμε είναι η εξής. Ανάλογα με το 

πλήθος των αριθμών που πρέπει να συγκριθούν τοποθετούνται παράλληλα τόσοι 

digital to time converters όσο είναι το πλήθος των αριθμών. Έτσι πάλι μέσω μιας 

πύλης or για τον ελάχιστο αριθμό ή μίας πύλης and για τον μέγιστο αριθμό, με αριθμό 

εισόδων όσο είναι το πλήθος των αριθμών εξάγεται το μικρότερο και μέγιστο 

αποτέλεσμα αντίστοιχα. Η επιλογή ανάμεσα στην πύλη or η and θα γίνεται με την 

βοήθεια ενός πολυπλέκτη ο οποίος θα έχει σήμα επιλογής το μέγιστο η ελάχιστο. 

Αλλιώς η υλοποίηση είναι ακριβώς η ίδια όπως στο σχήμα 3.8.2 [1][2][7][8][11][12] 
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3.8.2.1 ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ Η ΜΕΓΙΣΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΥ 

 

Όπως και στην υλοποίηση για την άθροιση και αφαίρεση αριθμών έτσι και εδώ 

χρειάζεται ένα κύκλωμα χρονισμού το οποίο θα εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία. 

Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία θα πρέπει όλοι οι αριθμοί να εισέρχονται 

την ίδια χρονική στιγμή. Επίσης αν για την εξαγωγή του αποτελέσματος 

χρησιμοποιείται binary search time to digital converter τότε θα πρέπει το κύκλωμα 

χρονισμού να δημιουργεί μια καθυστέρηση λίγο μεγαλύτερη από το μισό του 

μέγιστου αριθμού που μπορεί να εισέλθει στο κύκλωμα. Αν χρησιμοποιείται 

conventional time to digital converter τότε θα πρέπει να δημιουργηθεί καθυστέρηση 

λίγο μεγαλύτερη από τον μέγιστο αριθμό που μπορεί να εισαχθεί στο κύκλωμα. Οι 

καθυστερήσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ενός digital to time converter με 

κατάλληλη είσοδο και πυλών not για την αποφυγή της επικάλυψης των μεταβάσεων. 

Ακόμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια dummy or ή στην περίπτωση του μεγίστου 

μία πύλη dummy and των οποίων η χρησιμότητα είναι να αντισταθμίσουν την 

καθυστέρηση που εισάγουν οι πύλες για τον υπολογισμό του μικρότερου ή μεγίστου 

αριθμού. Στο παρακάτω σχήμα 3.8.2.1 φαίνεται η καθυστέρηση που δημιουργείται 

για ένα κύκλωμα για την εξαγωγή του μικρότερου αριθμού μεγέθους 3 bit και με 

χρήση binary search time to digital converter. 

 

 

Σχήμα 3.8.2.1 : Χρονισμός κυκλώματος υπολογισμού ελαχίστου 

 

 

Η υλοποίηση μπορεί να γίνει επίσης μέσω ενός internal delay cell (π.χ. με τον 

κατάλληλο αριθμό buffer σε σειρά) το οποίο θα παράγει ακριβώς την ίδια 

καθυστέρηση που παράγει η παραπάνω υλοποίηση με τον digital to time converter , 

τις πύλες or/and και τις πύλες nor. Το delay cell όμως είναι πολύ ευκολότερο στην 
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υλοποίηση του και απαιτεί πολύ λιγότερο υλικό ειδικότερα στη περίπτωση που 

υλοποιείται μέσω buffer η inverter σε σειρά τα οποία είναι από τα συνηθέστερα 

ψηφιακά κυκλώματα. [1][2][7][8][11][12] 

 

 

 

3.8.2.2 ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ/ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

 

Για την εξαγωγή του κατάλληλου αποτελέσματος πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

μετατροπέας από τον τομέα του χρόνου στον ψηφιακό τομέα μεγέθους ίσου με το 

μέγεθος των αριθμών εισόδων. [1][2][7][8][11][12] 

 

3.8.3 ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

 

Ο αριθμός με τον οποίο πρέπει να πολλαπλασιαστεί ο σταθερός συντελεστής 

εισάγεται σε έναν digital to time converter ο οποίος έχει εσωτερικό delay cell 𝚻𝐝𝐞𝐥𝟏
. 

Στη συνέχεια η έξοδος του converter εισάγεται σε έναν time to digital converter ο 

οποίος έχει εσωτερικό delay cell 𝚻𝐝𝐞𝐥𝟐
. Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού είναι ο 

αριθμός εισόδου επί 𝚻𝐝𝐞𝐥𝟏
/𝚻𝐝𝐞𝐥𝟐

. Έτσι αλλάζοντας τα delay cells είναι δυνατή η 

δημιουργία ενός διαφορετικού συντελεστή. Στο παρακάτω σχήμα 3.8.3 φαίνεται το 

κύκλωμα του πολλαπλασιαστή ενός αριθμού με σταθερό συντελεστή. [1][2][7][8][11] 

 

 



33 
 

 

Σχήμα 3.8.3: Κύκλωμα για τον πολλαπλασιασμό ενός αριθμού με σταθερό συντελεστή 

 

3.8.3.1 ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

 

Για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κυκλώματος πρέπει να υπάρξει ο 

κατάλληλος χρονισμός. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται binary search time to 

digital converter το κύκλωμα χρονισμού θα πρέπει να παράγει καθυστέρηση λίγο 

μεγαλύτερη του μισού του μέγιστου αριθμού που μπορεί να εξαχθεί από τον binary 

search time to digital converter. Αν χρησιμοποιείται conventional time to digital 

converter τότε ο χρονισμός θα πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερος από τον μέγιστο 

αριθμό που μπορεί να αποδώσει ο conventional time to digital converter. Στο 

παρακάτω σχήμα 3.8.3.1 φαίνεται το κύκλωμα χρονισμού. Χρησιμοποιούνται 2 πύλες 

not για να μην υπάρχει επικάλυψη των μεταβάσεων. [1][2][7][8][11][12] 
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Σχήμα 3.8.3.1 : Κύκλωμα χρονισμού για τον πολλαπλασιασμό αριθμού με σταθερό συντελεστή 

 

3.8.4 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ 

 

Ο υπολογισμός της απόλυτης τιμής δεν γίνεται στο πεδίο του χρόνου . Αντίθετα 

γίνεται με τον συμβατικό τρόπο καθώς το υλικό που χρειάζεται είναι πολύ λιγότερο 

αλλά και επίσης ο χρόνος για τον υπολογισμό μικρότερος. Όμως με την μέθοδο αυτή 

και αν θέλουμε να ενσωματώσουμε το κύκλωμα της απόλυτης τιμής στους 

υπολογισμούς στο πεδίο του χρόνου τότε θα πρέπει στην είσοδο του κυκλώματος 

απόλυτης τιμής να έχουμε έναν time to digital converter και στην έξοδο του έναν 

digital to time converter έτσι ώστε τα δεδομένα να μετατρέπονται πάλι σε χρονικές 

καθυστερήσεις για περαιτέρω επεξεργασία.  
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4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ LDPC ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ 

 

 

4.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ LDPC 

 

Γίνεται λόγος για τους ldpc καθώς ο αλγόριθμος min/sum είναι εκείνος που 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των κυκλωμάτων TDC . Ο λόγος που επιλέχθηκε 

αυτός ο αλγόριθμος είναι ότι περιέχει την πράξη της άθροισης/αφαίρεσης και 

υπολογισμό ελαχίστου, πράξεις στις οποίες εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα του TDC. 

Οι low density parity check nodes (LDPC), γνωστοί επίσης ως κωδικοί Gallager, 

είναι ένας τύπος γραμμικών μπλοκ κωδικών, που προτάθηκαν αρχικά από τον 

Gallager και δεν εξετάστηκαν καθόλου στην συγκεκριμένη χρονική περίδο καθώς 

απαιτούσαν  μεγάλη υπολογιστική πολυπλοκότητα και ισχύ. Όμως με την αύξηση της 

υπολογιστικής ισχύς των υπολογιστών οι low density parity check codes 

επαναπροσδιορίστηκαν λόγω της ισχυρής δυνατότητας τους στη διόρθωσης λαθών 

και του γεγονότος ότι βρίσκονται κοντά στο όριο του Shannon. 

Δεδομένου λοιπόν οι κώδικες LDPC αποτελούν τύπο γραμμικού κώδικα μπορούν να 

αναπαρασταθούν με ένα γεννήτορα πίνακα G με διαστάσεις k x n όπου k ο αριθμός 

των ψηφίων του μηνύματος προς μετάδοση και n το μήκος της κωδικής λέξης . Ο 

πίνακας αυτός δημιουργείται από ένα σύνολο k γραμμικώς ανεξάρτητων n-

διάστατων διανυσμάτων 𝐠𝟎, 𝐠𝟏, 𝐠𝟐 … 𝐠𝐤−𝟏. Το προς μετάδοση μήνυμα c συνδέεται με 

την κωδική λέξη (v) σύμφωνα με την σχέση  v = c x G . Ο γεννήτορας πίνακας έχει 

τη μορφή G=[P 𝚰𝛋]. Επίσης οι LDPC κώδικες μπορούν να αναπαρασταθούν μέσω 

ενός πίνακα ελέγχου ισοτιμίας (Parity check matrix) H. Για τον πίνακα αυτό ισχύει η 

σχέση 𝚮 = [𝚰𝐧−𝛋 𝐏𝛕] και το μέγεθος του είναι (n – k) x n . Επίσης ο πίνακας 

πραγματοποιεί m=n-k ελέγχους ισοτιμίας σε κάθε κωδική λέξη που φτάνει στο 

αποκωδικοποιητή. 
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Σχήμα 4.1.1: Πίνακας Ισοτιμίας 

 

 

Σημαντικό είναι το έργο του Tanner ο οποίος εισήγαγε την αναπαράσταση LDPC 

κωδίκων με γράφους, οι οποίοι ονομάζονται Γράφοι Tanner. Αυτός αποτελεί έναν 

δεύτερο τρόπο αναπαράστασης των LDPC κωδίκων. Η αναπαράσταση των κωδίκων 

γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα. Ο i-οστός κόμβος ελέγχου συνδέεται με τον j-ιοστό 

κόμβο μεταβλητών μόνο όταν το στοιχείο 𝐡𝒊𝒋 του πίνακα ελέγχου ισοτιμίας  H  είναι 

ίσο με 1. 
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Σχήμα 4.1.2: Tanner graph και αντιστοίχιση του με πίνακα ισοτιμίας 

 

 

 

 

4.1.1 ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  

 

Ένας αλγόριθμος αποκωδικοποίησης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί  για τους 

LDPC κώδικες είναι ο sum-product αλγόριθμος αποκωδικοποίησης ο οποίος έχει 

μεγάλη απόδοση αλλά και μεγάλη υπολογιστική πολυπλοκότητα αλλά και εξαρτάται 

από την διασπορά του θορύβου. Ένας άλλος τρόπος αποκωδικοποίησης είναι ο 

επαναληπτικός min-sum αλγόριθμος ο οποίος μειώνει την υπολογιστική 

πολυπλοκότητα, έχει όμως μικρότερη απόδοση αλλά δεν εξαρτάται από την διασπορά 

του θορύβου. Έτσι, γίνονται προσπάθειες ο min-sum αλγόριθμος να προσεγγίσει σε 

απόδοση τον sum product αλγόριθμο διατηρώντας όμως την χαμηλή του 

υπολογιστική πολυπλοκότητα.   
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Στο min-sum αλγόριθμο οι check nodes και οι variable nodes ανταλλάσουν μεταξύ 

τους μηνύματα ακολουθώντας τους κανόνες που ορίζονται από ένα Tanner graph . 

Κάθε variable node στέλνει μηνύματα σε όλους τους check nodes που συνδέονται με 

αυτόν σύμφωνα με τη σχέση 

 

𝛃𝐯𝐣→𝐜𝐢
= 𝛌𝐣 + ∑ 𝛂𝐜𝐤→𝐯𝐣

𝑛

𝑘∊𝐵(𝑗)\𝑖

 

 

 

 

όπου το log likelihood ratio είναι είσοδος  για τον αποκωδικοποιητή LDPC που 

αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο variable node(j bit), 𝛂𝐜𝐤→𝐯𝐣
 είναι ένα μήνυμα από το 𝐜𝐤 

στο 𝐯𝐣 και 𝑩(𝒋)\𝒊 σημαίνει όλοι οι κόμβοι συνδεδεμένοι στο 𝐯𝐣 εκτός από το 𝒊 . Για 

παράδειγμα το μήνυμα από το 𝐯𝟏 στο 𝐜𝟏 υπολογίζεται σύμφωνα με τα μηνύματα που 

λαμβάνονται από τους κόμβους 𝐜𝟖 και 𝐜𝟐𝟎 σύμφωνα με τη σχέση : 

 

𝛃𝐯𝟏→𝐜𝟏
= 𝝀𝟏 + 𝛂𝐜𝟏→𝐯𝟖

+ 𝛂𝐜𝟏→𝐯𝟐𝟎
 

 

Σχήμα 4.1.1.1:  Ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα σε checks και variable nodes 

 

 

 

Αντίστοιχα οι check nodes στέλνουν μηνύματα στους variable nodes για την 

κατάλληλη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τον τύπο.[19] 
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𝛂𝐜𝛊→𝐯𝐣
= ( ∏ 𝒔𝒊𝒈𝒏(𝛃𝐯𝐤→𝐜𝐢

)

𝑘∊𝛢(𝑖)\𝑗

) 𝐦𝐢𝐧
𝑘∊𝛢(𝑖)\𝑗

|𝛃𝐯𝒌→𝐜𝒊
| 

 

 

 

Σχήμα 4.1.1.2:  Ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα σε variable και check nodes 

 

 

4.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 
 

4.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην υλοποίηση αυτή οι αριθμητικές πράξεις γίνονται με τον κλασσικό  τρόπο με 

χρήση ψηφιακών κυκλωμάτων και οι αριθμοί αναπαρίστανται σε συμπλήρωμα του 2 

σε αντίθεση με τις επόμενες ενότητες όπου γίνεται χρήση εναλλακτικών 

αναπαραστάσεων των αριθμών για την βελτίωση της ταχύτητας , κατανάλωσης και 

ελαχιστοποίηση της πολυπλοκότητας. 

 

4.2.2 Η ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (CNU)  

 

Αρχικά έχουμε 3 εισόδους σε συμπλήρωμα του δύο . Μέσω τριών κυκλωμάτων 

απόλυτης τιμής παίρνουμε την απόλυτη τιμή των τριών αριθμών . Το κύκλωμα της 

απόλυτης τιμή μπορεί να υλοποιηθεί μέσω n (όσα είναι τα bit του αριθμού εισόδου ) 

πολυπλεκτών (2Χ1) με σήμα επιλογής το most significant bit του αριθμού εισόδου. 
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Για σήμα επιλογής 0 ο αριθμός είναι θετικός οπότε η έξοδος του πολυπλέκτη είναι ο 

ίδιος ο αριθμός . Για σήμα επιλογής 1 ο αριθμός είναι αρνητικός οπότε η έξοδος των 

πολυπλεκτών πρέπει να είναι το not του αριθμού εισόδου + 1. Οπότε χρειάζομαι 

επιπλέον έναν αθροιστή για να εκτελεί την πράξη not του αριθμού εισόδου +1 .Η 

έξοδος του αθροιστή αυτού πάει στην είσοδο του πολυπλέκτη με σήμα επιλογής 1. 

Επίσης χρειάζονται 1συγκριτής 2 αριθμών n bit. Συγκρίνω τους  πρώτους 2 αριθμούς 

και κρατάω τον μικρότερο .Σε περίπτωση ισότητας 2 αριθμών κρατάω αυθαίρετα τον 

ένα από τους 2. Έπειτα φορτώνω στον συγκριτή τον 3 αριθμό και κρατάω πάλι τον 

μικρότερο . Μέσω πολυπλεκτών και κατάλληλων σημάτων ελέγχου (από τον 

συγκριτή και έναν counter που κρατάει την σειρά των πράξεων)  φορτώνω στον 

συγκριτή τους κατάλληλους αριθμούς. Για την εξαγωγή του κατάλληλου προσήμου 

κάνω το xor των most significant bits των 3 αριθμών . 

 

4.2.3 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (VNU)  

 

Οι δύο αριθμοί εισόδου είναι μη προσημασμένοι. Στη συνέχεια ανάλογα με τα 

πρόσημα εισόδου πρέπει να τα μετατρέψω σε συμπληρώματα του 2. Αν το πρόσημο 

είναι θετικό τότε μέσω ενός n bit πολυπλέκτη προσθέτω ως  most significant bit το 0 

και τον αριθμό ως έχει . Αν το πρόσημο είναι αρνητικό τότε μέσω του ίδιου 

πολυπλέκτη προσθέτω τον not αριθμό εισόδου + 1 . Αρα χρειάζομαι ένα κύκλωμα 

αθροιστή του οποίου η έξοδος θα καταλήγει στην είσοδο του πολυπλέκτη. Στο τέλος 

οι δύο αριθμοί αθροίζονται μέσω ενός κυκλώματος αθροιστή .  

 

 

4.2.4 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (FSM) 

 

Χρειάζεται επίσης μια κατάλληλη μονάδα ελέγχου για τον συντονισμό των 2 κόμβων 

. Αυτό γίνεται μέσω ενός counter ο οποίος μετράει πόσες χρονικές στιγμές 

χρειάζονται για να εκτελέσει κάθε κόμβος όλες του τις λειτουργίες. 

 

 

 

4.2.5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι πως όλα τα κυκλώματα 

υλοποιούνται με τον πολύ απλό κλασσικό τρόπο (αθροιστή, απόλυτης τιμής, 
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πολυπλέκτες , συγκριτές) . Θα πρέπει όμως να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι έτσι 

ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή που επιτυγχάνεται με κλασσικό 

τρόπο αλλά και βελτίωση της πολυπλοκότητας σε περίπτωση που το μέγεθος του 

LDPC κώδικα που υλοποιείται είναι μεγάλο.  

 

4.3 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

(PWME) 
 

4.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην υλοποίηση αυτή κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. 

Η πρώτη χρονική στιγμή καθορίζει το πρόσημο του αριθμού. Αν στην πρώτη χρονική 

στιγμή έχω την τιμή 0 τότε ο αριθμός μου είναι θετικός . Αν στην πρώτη χρονική 

στιγμή είναι 1 τότε ο αριθμός μου είναι αρνητικός. Οι επόμενες χρονικές στιγμές 

καθορίζουν την απόλυτη τιμή του αριθμού. Για παράδειγμα αν τις επόμενες 3 από την 

πρώτη χρονική στιγμή έχω την τιμή 1 τότε ο αριθμός είναι ο αριθμός 3. Αν έχω 4 

καθυστερήσεις τότε ο αριθμός μου είναι ο 4.[9] 

 

 

 

 

Σχήμα 4.3.1 : Pulsewidth message 

 

4.3.2 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Για την υλοποίηση χρειάζομαι έναν counter ο οποίος θα μου ορίζει τις χρονικές 

στιγμές. Την πρώτη χρονική στιγμή με την βοήθεια μιας xor 3 εισόδων υπολογίζω το 

κατάλληλο πρόσημο. Έπειτα ο counter συνεχίζει να μετράει καθυστερήσεις οι οποίες 

πλέον από την δεύτερη χρονική στιγμή και μετά αντιπροσωπεύουν τις απόλυτες τιμές 
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των αριθμών .  Για  να βρω τον μικρότερο αριθμό χρησιμοποιώ μια πύλη and 3 

εισόδων η οποία αρχίζει να μετράει την μικρότερη απόλυτη τιμή των 3 αριθμών από 

τη δεύτερη χρονική στιγμή και μετά. Ο counter μέσω ενός κατάλληλου σήμα control 

θα μηδενίζεται κάθε φορά όταν η τιμή του αντιστοιχεί στον μέγιστο κατά απόλυτη 

τιμή αριθμό που θα μπορεί να δέχεται το σύστημα μου. Για παράδειγμα αν ο μέγιστος 

αριθμός κατά απόλυτη τιμή που θέλω να δέχεται το σύστημα μου θα είναι το 8 τότε ο 

counter θα μηδενίζεται μετά από 9 χρονικές στιγμές αφού θα πρέπει να δηλώνεται 

κάθε φορά και το πρόσημο του αριθμού. Να σημειωθεί πως οι χρονικές 

καθυστερήσεις καθορίζονται από το reference clock της υλοποίησης. Η υλοποίηση 

αυτή χρειάζεται ελάχιστο υλικό αλλά είναι αρκετά πιο αργή από την κλασσική 

υλοποίηση καθώς κάθε αριθμός χρειάζεται πολλούς κύκλους ρολογιού για να 

αναπαρασταθεί και γίνεται ακόμα πιο αργή όσο μεγαλύτεροι είναι οι αριθμοί 

εισόδου. Επίσης εξίσου απλή θα ήταν και η υλοποίηση για την εύρεση του μεγίστου 

αριθμού όπου αντί για μία πύλη and θα χρησιμοποιούσα μία πύλη or. [9] 

 

 

 

Σχήμα 4.3.2 : Υλοποίηση CNU 

 

 

4.3.3 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 

Για την υλοποίηση του κόμβου αυτού χρειάζονται 2 counter που θα μετατρέπουν το 

pulsewidth μήνυμα σε ψηφιακό αριθμό. Επίσης θα πρέπει να κρατιέται και το 

πρόσημο των αριθμών που καθορίζεται από την τιμή στην πρώτη χρονική στιγμή. 

Δηλαδή χρειάζονται 2 ειδικοί time to digital converters οι οποίοι θα μετατρέπουν το 
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pulsewidth message σε  δυαδικό ψηφιακό αριθμό . Στην συνέχεια η διαδικασία για 

την άθροιση των 2 αριθμών είναι ίδια με την περίπτωση που έχουμε αριθμούς σε 

αναπαράσταση του 2  δηλαδή γίνεται με τον συμβατικό τρόπο η άθροιση. Το 

αποτέλεσμα της άθροισης πρέπει να μετατραπεί σε pulsewidth μήνυμα . Αυτό γίνεται 

με την χρήση ενός counter ο οποίος μετράει τις χρονικές στιγμές για την πλήρη 

αναπαράσταση του αριθμού. Δηλαδή τώρα σε αντίθεση με πριν χρειάζεται ένας 

ειδικός digital to time converter. Η υλοποίηση αυτή απαιτεί περισσότερο υλικό από 

την πρώτη περίπτωση και επίσης είναι πολύ πιο αργή καθώς απαιτεί χρόνο για την 

μετατροπή των αριθμών στα διάφορα συστήματα μέσω των δύο ειδικών converter 

των οποίων όμως η υλοποίηση είναι πολύ απλή. [9] 

 

 

 

Σχήμα 4.3.3 : Υλοποίηση VNU 

 

 

 

 

4.3.4 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Χρειάζεται επίσης μια κατάλληλη μονάδα ελέγχου για τον συντονισμό των 2 κόμβων 

παρόμοια με την πρώτη υλοποίηση . Αυτό γίνεται μέσω ενός counter ο οποίος 

μετράει πόσες χρονικές στιγμές χρειάζονται για να εκτελέσει κάθε κόμβος όλες του 

τις λειτουργίες. O counter αυτός είναι μεγαλύτερος σε σχέση με την πρώτη 
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περίπτωση καθώς οι διαδικασίες στους δύο κόμβους απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο για 

να ολοκληρωθούν. [9] 

 

 

Σχήμα 4.3.4 : Υλοποίηση FSM 

 

4.3.5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Ένα προφανές και τεράστιο πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η υλοποίηση της 

σύγκρισης αριθμών με εξαιρετικά απλό τρόπο. Το πλεονέκτημα αυτό γίνεται πολύ 

εντονότερο αν αναλογιστεί κανείς πως για την σύγκριση πολλών αριθμών με τον 

συμβατικό τρόπο χρειάζονται πάρα πολλές πύλες σε αντίθεση με αυτόν τον τρόπο 

όπου ανεξάρτητα από το πλήθος των αριθμών το μόνο που αλλάζει είναι η προσθήκη 

digital to time converters για την μετατροπή των αριθμών σε pulsewidth messages για 

να γίνει η σύγκριση απλώς και μόνο με την χρήση ενός counter και μιας πύλης or η 

and. Ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα είναι πως κάθε αριθμός αναπαρίσταται με ένα 

και μόνο καλώδιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς ο αριθμός των κόμβων που 

ανταλλάσουν πληροφορία σε έναν min/sum αλγόριθμο είναι τεράστιος κατά αυτόν 

τον τρόπο δεν θα υπάρχουν μεγάλες παρασιτικές χωρητικότητες αλλά θα έχουμε 

επιπλέον εξοικονόμηση χώρου και πολυπλοκότητας στην πρακτική σχεδίαση. Τέλος , 

σε μία τέτοια υλοποίηση δεν υπάρχουν πολλές μεταβάσεις από high σε low και 

αντίστροφα γεγονός που οδηγεί σε μικρότερη κατανάλωσης ισχύος δεδομένου ότι 

στα ψηφιακά κυκλώματα CMOS, οι αιτίες κατανάλωσης ισχύος είναι είτε στατικές 

είτε δυναμικές. Η δυναμική ισχύς εμφανίζεται όταν έχουμε μία μεταβολή της τάσης 

από high σε low και αντίστροφα. Η στατική κατανάλωση αναφέρεται στα ρεύματα 

διαρροής ακόμα και όταν το κύκλωμα είναι ανενεργό. Όμως το συντριπτικά 

μεγαλύτερο ποσοστό στην κατανάλωση ενέργειας έχει η δυναμική κατανάλωση. 

Αυτό εξηγεί το γεγονός πως με την μείωση των μεταβάσεων από high σε low και 

αντίστροφα έχουμε και μείωση στην καταναλισκόμενη ενέργεια.  
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Βέβαια η υλοποίηση αυτή έχει και μειονεκτήματα. Ένα βασικό μειονέκτημα είναι ο 

χρόνος που απαιτείται για την μετατροπή των αριθμών από δυαδική ψηφιακή 

αναπαράσταση σε pulsewidth message . Επίσης αν οι αριθμοί που συγκρίνονται είναι 

μεγάλοι δηλαδή αντιστοιχούν σε πολλά bit τότε ο χρόνος που χρειάζεται για τους 

time to digital και digital to time converters μεγαλώνει εκθετικά. Τέλος για την 

άθροιση και αφαίρεση των αριθμών δεν υπάρχει κάποιος αποδοτικός και γρήγορος 

τρόπος για να γίνεται άμεσα η άθροιση με αριθμούς που αναπαρίστανται σε 

pulsewidth message αλλά πρέπει πρώτα να μετατραπούν σε ψηφιακή αναπαράσταση 

του συμπληρώματος του 2 και να γίνει με τον συμβατικό τρόπο. [1][2][8][9] 
. 

 

4.4ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 

4.4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο min/sum LDPC decoding αλγόριθμος μπορεί να υλοποιηθεί με την χρήση 

σύγχρονων ψηφιακών κυκλωμάτων όμως υπάρχουν μερικές περιπτώσεις όπου η 

κατανάλωση ενέργειας και ο χώρος που καταλαμβάνουν τα κυκλώματα αυτά στο 

πυρίτιο είναι πολύ μεγάλος για κάποιες εφαρμογές και έτσι μπορούν στη θέση τους 

να χρησιμοποιηθούν αναλογικά κυκλώματα για εξοικονόμηση ενέργειας και για 

λιγότερο χώρο και μεγαλύτερη ταχύτητα επίσης. Τα cmos κυκλώματα που 

χρησιμοποιούνται για την αναλογική υλοποίηση λειτουργούν στο sub-threshold. 

Εκτός όμως από cmos κυκλώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση 

και BiCMOS κυκλώματα αν και η συγκεκριμένη (BiCMOS)  τεχνολογία πλέον 

χρησιμοποιείται αρκετά σπάνια..[3][4][5][6][13] 

 

4.4.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ CNU 

 

Πρώτα, το πρόσημο και το μέγεθος όλων των εισερχόμενων μηνυμάτων εξάγεται 

μέσω ενός κυκλώματος RTAS (real to absolute value and sign converter). Για την 

υλοποίηση του κυκλώματος χρειάζεται ένας rectifier ρεύματος η έξοδος του οποίου 

είναι πάντα ένα θετικό ρεύμα ανεξαρτήτως από το πρόσημο του ρεύματος εισόδου. 

Αυτό γίνεται γιατί εκμεταλλευόμαστε το γεγονός πως ένας καθρέφτης ρεύματος n-

type χρησιμοποιείται μόνο για θετικά ρεύματα ενώ καθρέφτης ρεύματος p-type 

χρησιμοποιείται μόνο για αρνητικά ρεύματα. 
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Σχήμα 4.4.2.1:Rectifier ρεύματος 

 

 

 

 

 
Στο κύκλωμα για την εξαγωγή του προσήμου αν το ρεύμα εισόδου είναι θετικό τότε 

γίνεται ενεργό το n-type transistor και αποφορτίζεται ο πυκνωτής της πύλης not και η 

έξοδος γίνεται 0. Αντίστοιχα για αρνητικό πρόσημο η έξοδος είναι 1.  

 

Στη συνέχεια πρέπει να γίνει η σύγκριση των απόλυτων τιμών των αριθμών εισόδου 

και να εξαχθεί ο ελάχιστος. Επίσης πρέπει να εξαχθεί το κατάλληλο πρόσημο . Στην 

πρώτη περίπτωση χρησιμοποιείται το κύκλωμα WTA(minimum winner-take-all). Τα 

κυκλώματα WTA αποτελούνται από μερικά κελιά που συνεργάζονται μεταξύ τους, 

και υπάρχει ανάδραση της εξόδου τους στην είσοδο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 

υπάρξει κάποιου είδους κατοπτρισμός σε αυτά κυκλώματα. Αξιοποιώντας αυτή την 

ιδέα και χρησιμοποιώντας τους καθρέφτες ρεύματος, υλοποιείται το WTA κύκλωμα .  

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 4.4.2.2:Κύκλωμα WTA 

Το πρόσημο του εξερχόμενου σήματος σε κάθε κόμβο είναι αυτό που προκύπτει από 

τον πολλαπλασιασμό των προσήμων  των 
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μηνυμάτων που έχουν ληφθεί. Για την υλοποίηση του είναι ευκολότερο να 

αντιπροσωπευτεί το πρόσημο με ένα bit. Για αρνητικούς αριθμούς το bit αυτό έχει 

οριστεί να είναι ένα και για μη αρνητικούς αριθμούς έχει οριστεί να είναι 0. Έτσι αντί 

να πολλαπλασιάσουμε τα πρόσημα με κάποιο κατάλληλο κύκλωμα χρησιμοποιούμε 

μία πύλη xor.  

 

 

 

 

 
Σχήμα 4.4.2.3:Κύκλωμα υπολογισμού προσήμου 

 

 
 

Τέλος χρειάζεται ένα κύκλωμα που θα αποδίδει το πρόσημο εξόδου και την απόλυτη 

τιμή εξόδου . Το κύκλωμα αυτό είναι το ASTR(absolute value and sign to real 

converter). Το κύκλωμα αυτό παίρνει την έξοδο της xor gate και του κυκλώματος 

WTA. [3][4][5][6][13] 

  
 

 

 

Σχήμα 4.4.2.4:Κύκλωμα ASTR 
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4.4.3 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ VNU 

 

Η υλοποίηση του κόμβου αυτού φαίνεται στα παρακάτω σχήματα. Το πρώτο σχήμα 

δείχνει πως κάθε εξερχόμενο μήνυμα υπολογίζεται. Το δεύτερο σχήμα δείχνει πως 

γίνεται η άθροιση των σημάτων και βασίζεται στο ότι για θετικές τιμές εισόδου άγει 

το n-type transistor ενώ για αρνητικές το p-type transistor .Η υλοποίηση βασίζεται 

στους νόμους του Kirchoff . [3][4][5][6][13] 

 
 
 

 
Σχήμα 4.4.3:Κύκλωμα VNU 

 

 

 

4.4.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Η αναλογική υλοποίηση χρησιμοποιείται για περιπτώσεις όπου είναι επιθυμητή η 

εξοικονόμηση χώρου ,ενέργειας και εξασφάλισης μεγαλύτερης ταχύτητας. Επίσης 

μπορεί να γίνει χρήση του trade-off ανάμεσα σε ταχύτητα και εξοικονόμηση 

ενέργειας. Έτσι όταν θέλω ταχύτερα κυκλώματα αυτό γίνεται με κόστος την αύξηση 

της ενέργειας και αντίστροφα. 

 Το σημαντικότερο ίσως μειονέκτημα της αναλογικής υλοποίησης είναι η ανάγκη για 

διατήρηση των τρανζίστορ CMOS στο sub-threshold. Ένα ακόμα σημαντικό 
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μειονέκτημα είναι η πολυπλοκότητα των αναλογικών κυκλωμάτων αλλά και η 

δυσκολία υλοποίηση τους σε chip σε αντίθεση με τα ψηφιακά κυκλώματα. Τέλος ο 

συντονισμός ανάμεσα στον check και στο variable node είναι πολύ δύσκολος και 

γενικά η υλοποίηση αυτή αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα χρονισμού. 

[3][4][5][6][13] 

 

 

 

4.5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 2 –BIT 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ/ΑΘΡΟΙΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 
 

4.5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αν και η υπολογιστική πολυπλοκότητα ενός min/sum αλγόριθμου έχει ήδη μειωθεί σε 

σχέση με τον sum product αλγόριθμο παραμένει ακόμα αρκετά μεγάλη. Ένας τρόπος 

να μειωθεί ακόμα περισσότερο η υπολογιστική πολυπλοκότητα είναι να μειωθούν τα 

επίπεδα κβαντισμού αλλά αυτό γίνεται με κόστος στην απόδοση της 

αποκωδικοποίησης. Μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει μικρή απώλεια απόδοσης 

καθώς  από 5bit πάμε σε 4bit ή ακόμα και 3bit .Χρησιμοποιώντας 2-bit κβάντιση 

έχουμε πολύ μεγάλη μείωση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας σε σχέση με τα 3-bit 

αλλά έχουμε και όχι και τόσο μεγάλες απώλειες στην απόδοση σε σχέση με τα 3-bit. 

Η απόδοση αυξάνεται μέσω της χρήσης του τροποποιημένου 2-bit min/sum 

αλγορίθμου.[10] 

 

4.5.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ CNU 

 

Για την εξαγωγή του κατάλληλου προσήμου χρησιμοποιείται η πράξη xor ενώ για την 

εξαγωγή του μικρότερου αριθμού η πράξη and.  Στο τέλος το bit προσήμου και το bit 

του μικρότερου αριθμού ενώνονται για την εξαγωγή του κατάλληλου μηνύματος. 

[10] 

 

 

𝐒𝛋 = 𝐕𝟏 ⊕ 𝐕𝟐 ⊕ … … ⊕ 𝐕𝐥 για κάθε l≠ 𝒌 

𝐌𝛋 = 𝐕𝟏&𝐕𝟐& … … &𝐕𝐥       για κάθε l≠ 𝒌 

𝐂𝛋 = {𝐒𝐤𝐌𝐤} 
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Όπου , l=k 1,2,…dc (degree of check node) 

S= bit προσήμου του μηνύματος του check node 

M= bit που δηλώνει το πλάτος του μηνύματος του check node 

 

 

 

4.5.3 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ VNU  

 

Η υλοποίηση του VNU είναι παρόμοια με εκείνη ενός min/sum αλγορίθμου. Η 

διαφορά είναι ότι στο αλγόριθμο αυτό πραγματοποιούνται μεγαλύτερης ακρίβειας 

LLR operation αλλά το μήνυμα που πάει στους check nodes είναι μήνυμα 2 bit που 

περιέχει ένα bit προσήμου και ένα που αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα της άθροισης 

στον κόμβο. Η μετατροπή σε 2 bit μήνυμα γίνεται με τη βοήθεια ενός threshold Tm 

το οποίο προκύπτει από simulations και έχει βρεθεί να είναι το βέλτιστο.Επίσης τα 

μηνύματα που λαμβάνονται από τους check nodes κωδικοποιούνται σε 2 bit με 

παρόμοιο τρόπο. Οι σχέσεις που περιγράφουν τις διαδικασίες είναι οι εξής: [10] 

𝐕𝐢 = 𝒈(𝑳𝑳𝐑𝐧 + ∑ 𝒇(𝐂𝐣)𝒋≠𝟏 ) 

 

g(y)={

𝟎𝟏  𝐢𝐟,    𝐲 > 𝐓𝐦
        𝟎𝟎  𝐢𝐟,   𝟎 ≤ 𝐲 ≤ 𝐓𝐦

         
   𝟏𝟎  𝐢𝐟,   𝟎 > 𝐱 ≥  −𝐓𝐦

𝟏𝟏  𝐢𝐟,       𝐱 < −𝐓𝐦 

 

 

f(x)={

+𝐖  𝐢𝐟,    𝐱 = 𝟎𝟏
+𝐰  𝐢𝐟,    𝐱 = 𝟎𝟎

  
−𝐰   𝐢𝐟,    𝐱 = 𝟏𝟎
−𝐖  𝐢𝐟,    𝐱 = 𝟏𝟏 

 

 

όπου n=1,2,3……N(variable nodes) 

i=j=1,2,…..D(degree of variable node ’n’) 



51 
 

 

 

4.5.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Με την μέθοδο αυτή με μικρή μείωση της απόδοσης περίπου 0.3 db σε BER σε σχέση 

με την 3-bit min/sum υλοποίηση οδηγούμαστε σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας 

σε υλικό και αύξηση της μέσης απόδοσης του αλγορίθμου. Έτσι ο αλγόριθμος αυτός 

προτείνεται για εφαρμογές που χρειάζονται μεγάλη απόδοση και εξοικονόμηση σε 

υλικό.  

 

Το μειονέκτημα της υλοποίησης είναι πως η απόδοση του παραμένει χαμηλότερη από 

εκείνη του 3-bit min/sum. [10] 

 

 

4.6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ TD-AMS 

 

 

4.6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην υλοποίηση αυτή όλες οι αριθμητικές πράξεις πραγματοποιούνται στον τομέα 

του χρόνου. Στο τομέα του χρόνου οι αριθμοί αναπαρίστανται από ένα σήμα το οποίο 

ανάλογα με την καθυστέρηση της μετάβασης του από low σε high αναπαριστά 

κάποιον αριθμό σε συμπλήρωμα του δύο (όπως περιγράφηκε αναλυτικά στο 

προηγούμενο κεφάλαιο) .  Για παράδειγμα αν έχω καθυστέρηση 5 χρονικών στιγμών 

και η μέγιστη τιμή που μπορεί να αντιπροσωπεύσει το σήμα είναι το 15 (όχι 

προσημασμένο) τότε ο αριθμός μου είναι ο αριθμός 0100 δηλαδή το 4 . Αντίθετα αν 

έχω 14 καθυστερήσεις τότε έχω τον αριθμό 1110 σε συμπλήρωμα του 2 ,δηλαδή τον 

αριθμό -2. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της υλοποίησης αυτής είναι οι time to digital 

converters. Στην διπλωματική αυτή έγινε υλοποίηση του conventional time to digital 

converter και του binary search time to digital converter. Όλη η υλοποίηση βασίζεται 

σε ένα εσωτερικό delay σύμφωνα με το οποίο γίνονται όλοι οι υπολογισμοί όπως 

παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Τέλος οι υπολογισμοί που γίνονται στον 

check και στον variable node γίνονται με ασύγχρονο τρόπο και πραγματοποιούνται σε 

έναν κύκλο ρολογιού σε κάθε κόμβο αφού οι υπολογισμοί γίνονται με ασύγχρονο 

τρόπο. [1][2][7][8] 

 



52 
 

 

4.6.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Για την υλοποίηση του cnu χρειάζονται 3 time to digital converters , 3 κυκλώματα 

που πραγματοποιούν την πράξη της απόλυτης τιμής , 3 digital to time converters , μια 

πύλη xor και μια πύλη or. Αρχικά έρχονται οι αριθμοί από τους variable nodes σε 

αναπαράσταση στο χρόνο. Αφού πρέπει να εκτιμήσω ποιός από τους τρεις είναι ο 

μικρότερος κατά απόλυτη τιμή πρέπει να συγκρίνω τις απόλυτες τιμές τους. Όμως οι 

αριθμοί είναι σε συμπλήρωμα του δύο και επειδή δεν υπάρχει κάποιο κύκλωμα που 

λειτουργεί με DTC cells για την απόλυτη τιμή πρέπει να το κάνω με τον συμβατικό 

τρόπο. Έτσι αρχικά τις 3 εισόδους τις μετατρέπω σε ψηφιακή δυαδική αναπαράσταση 

και στη συνέχεια βρίσκω την απόλυτη τιμή τους. Έπειτα με το κύκλωμα που 

περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο για την εύρεση του μικρότερου αριθμού 

ανιχνεύω τον μικρότερο κατά απόλυτη τιμή. Με την πύλη xor εξάγω το κατάλληλο 

πρόσημο. [1][2][7][8] 

 

 

Σχήμα 4.6.2:Κύκλωμα CNU 

  

4.6.3 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  

 

Για την υλοποίηση του vnu χρειάζονται 2 time to digital converter , 2 κυκλώματα για 

την πρόσθεση του κατάλληλου προσήμου και 2 digital to time converters για την 

υλοποίηση της άθροισης. Αρχικά οι είσοδοι αναπαρίστανται στο πεδίο του χρόνου. 

Έτσι μέσω των TDC μετατρέπονται σε ψηφιακή δυαδική αναπαράσταση και έπειτα 

με τη βοήθεια των κυκλωμάτων για την προσθήκη προσήμων σε συμπληρώματα του 
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2 . Τέλος  οι δύο TDC συνδέονται σε σειρά και  πραγματοποιούν την πράξη της 

άθροισης 2 προσημασμένων αριθμών. [1][2][7][8] 

 

Σχήμα 4.6.2:Κύκλωμα VNU 

 

4.6.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της υλοποίησης αυτής είναι η ταχύτητα που μπορεί να 

επιτευχθεί . Η ταχύτητα εξαρτάται αποκλειστικά από το πόσο γρήγορο μπορεί να 

γίνει το internal delay cell. Επίσης στην υλοποίηση αυτή δεν υπάρχουν πολλές 

μεταβάσεις από high σε low και αντίστροφα και έτσι δεν υπάρχει μεγάλη 

κατανάλωση ενέργειας. Κάθε αριθμός αναπαρίσταται από ένα μόνο καλώδιο και έτσι 

υπάρχει εξοικονόμηση χώρου στην υλοποίηση. Ακόμα γίνεται χρήση της 

αποτελεσματικότητας που παρέχουν στους υπολογισμούς τους τα αναλογικά 

κυκλώματα . Το πλεονέκτημα όμως είναι ότι αυτό γίνεται χωρίς την χρήση 

αναλογικών κυκλωμάτων αλλά και ούτε και analog to digital converters και digital to 

analog converters οι οποίοι καταναλώνουν πολύ ενέργεια και απαιτούν πολύ χώρο. 

Όλη η υλοποίηση γίνεται με χρήση ψηφιακών κυκλωμάτων και έτσι υπάρχουν όλα τα 

πλεονεκτήματα που συναντά κανείς σε αυτά. Τέλος η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής 

είναι πολύ απλή ανεξάρτητα από το πλήθος και το μέγεθος των αριθμών.  

Το σημαντικότερο πρόβλημα με την υλοποίηση αυτή είναι η υλοποίηση του internal 

delay cell . Πρέπει να μην δημιουργούνται καθόλου mismatches λόγω του internal 

delay cell καθώς αν δημιουργούνται οι υπολογισμού θα είναι ανακριβείς και 

λανθασμένοι. Επίσης όσο μικρότερο θέλουμε να γίνεται αυτό το internal delay cell 

τόσο δυσκολότερο είναι να φτιαχτεί και να είναι αξιόπιστο χωρίς να παρουσιάζει 

προβλήματα στον χρονισμό[1][2][7][8] 
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4.7 ΣΥΓΚΡΙΣΗ TD-AMS- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΝΗΜΑΤΟΣ 

 

Οι δύο αυτές υλοποιήσεις δεν χρησιμοποιούν την κλασσική αναπαράσταση των 

αριθμών σε bits αλλά αναπαράσταση που βασίζεται σε καθυστερήσεις. Το βασικό 

πλεονέκτημα της μεθόδου με pulsewidth message είναι ότι στον check node το υλικό 

που χρειάζεται είναι ελάχιστο. Δεν χρειάζεται το κύκλωμα της απόλυτης τιμής αφού 

ήδη οι αριθμοί από την δεύτερη καθυστέρηση και έπειτα αποτελούν την απόλυτη τιμή 

του αριθμού. Έτσι δεν χρειάζεται και η διαδικασία μετατροπής των αριθμών από 

pulsewidth message σε αναπαράσταση με bits και έπειτα πάλι η μετατροπή τους σε 

pulsewidth message. Όμως στην περίπτωση του variable node οι πράξεις οι πράξεις 

που συμμετέχουν σε αυτόν δεν μπορούν να συντελεστούν με αναπαράσταση των 

αριθμών σε pulsewidth message. Έτσι πρέπει να μετατρέπονται κάθε φορά σε 

αναπαράσταση σε bits και έπειτα πάλι σε pulsewidth message ώστε να συντελείται η 

πράξη εύρεσης του ελάχιστου. 

 

Αντίθετα στην υλοποίηση time-domain analog and digital mixed-signal processing 

δεν χρειάζεται να λάβει χώρα αυτή η διαδικασία . Οι πράξεις όλες 

πραγματοποιούνται στον τομέα του χρόνου. Μπορεί στα ενδιάμεσα στάδια να 

χρειάζονται μετατροπές όμως όχι όσες χρειάζονται στην μέθοδο pulsewidth message. 

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου time-domain analog and digital 

mixed-signal processing είναι ότι η ταχύτητα των πράξεων δεν καθορίζεται από ένα 

reference clock αλλά από ένα internal delay.  

 

Βέβαια μία πολύ καλή λύση θα ήταν η υλοποίηση της μεθόδου pulsewidth message  

encoding με χρήση των internal delays. Με αυτόν τον τρόπο οι πράξεις θα γίνονταν 

ακόμα πιο γρήγορα αφού δεν θα εξαρτιόνταν από το reference clock. Δηλαδή πάλι οι 

καθυστερήσεις θα υλοποιούνταν με την εσωτερική καθυστέρηση με τον τρόπο που 

γίνεται στην μέθοδο time-domain analog and digital mixed-signal processing. Έτσι με 

τον συνδυασμό των μεθόδων στο cnu δεν θα υπήρχε πάλι το κύκλωμα της απόλυτης 

τιμής (πλεονέκτημα pulsewidth message encoding μεθόδου) και οι πράξεις θα 

γίνονταν πιο γρήγορα (TD-AMS). Επίσης πέρα από την σύγκριση ομόσημων 

αριθμών είναι δυνατή η σύγκριση και αριθμών με διαφορετικά πρόσημα . Για τον 

έλεγχο των προσήμων των αριθμών χρειάζεται ένα internal delay για έλεγχο της 

πρώτης καθυστέρησης . Από την πρώτη καθυστέρηση βγαίνει το συμπέρασμα για το 

πρόσημο . Στη συνέχεια αν οι ομόσημοι αριθμοί είναι αρνητικοί τότε μέσω ενός 

πολυπλέκτη θα επιλέγεται η πύλη and για την σύγκριση τους ενώ αν είναι θετικοί μία 

πύλη or. Οι δύο αυτές πύλες δηλαδή θα συνδέονται στην είσοδο του πολυπλέκτη 2Χ1 

ο οποίος με ένα σήμα enable που θα ελέγχεται από τα πρόσημα θα επιλέγει μία από 

τις 2 πύλες[1][2][7][8][9] 

 

 



55 
 

 

 

σχήμα 4.7: σύκριση ομόσημων αριθμών για την εύρεση του ελαχίστου 

Μία τέτοια υλοποίηση φαίνεται στο σχήμα 4.7. Αν οι δύο αριθμοί είναι θετικοί τότε η 

έξοδος της U4 είναι 0  και η τιμή που βγαίνει από το delay flip flop είναι 0 . Αυτό 

σημαίνει πως ο πυκνωτής έχει σαν έξοδο την U1 πύλη η οποία και απεικονίζει το 

ελάχιστο αν οι δύο αριθμοί είναι θετικοί . Αντίστοιχα για 2 αρνητικούς αριθμούς . To 

internal delay χρησιμοποιείται για να ρολόι στο flip flop έτσι ώστε αυτό να 

ανιχνεύσει μονάχα την πρώτη χρονική στιγμή της U4 πύλης δηλαδή μόνο το 

πρόσημο.  
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5. ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (TD-AMS)  

 

 

5.1ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Για την σχεδίαση και την λογική προσoμοίωση των κυκλωμάτων χρησιμοποιήθηκε το 

ModelSim PE Student Edition 10.4a . Η γλώσσα προσομοίωσης ήταν η VHDL 

 

Για την υλοποίηση της εσωτερικής καθυστέρησης που χρειάζεται για να 

δημιουργηθεί ένα digital to time cell χρησιμοποιήθηκε η εντολή  

a <= b after 50 ns ; 

 

Για διάρκεια της εσωτερικής καθυστέρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε 

τιμή όμως αυτή η τιμή δεν θα είναι πάντα υλοποιήσιμη στην σχεδίαση στο FPGA 

καθώς υπάρχει ένα κάτω όριο το οποίο μπορεί να επιτευχθεί. 

 

Επίσης αυτή η καθυστέρηση θα πρέπει να είναι αρκετά μικρότερη από τη διάρκεια 

του ρολογιού έτσι ώστε να προλαβαίνουν όλες οι αριθμητικές διαδικασίες να 

ολοκληρώνονται. 

Τέλος στα σχήματα που αποδεικνύεται η ορθή λειτουργία των κυκλωμάτων έχει γίνει 

εστίαση στην περίοδο ενός ρολογιού έτσι ώστε να είναι ορατές οι καθυστερήσεις. 

 

5.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ TDC. 
 

Για την υλοποίηση του Conventional Time to Digital σχήμα 5.2.2 converter 

χρησιμοποιούνται 2 components. Το πρώτο component είναι εκείνο το οποίο 
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μετατρέπει την αναλογική είσοδο σε ψηφιακό θερμομετρικό κώδικα. Το δεύτερο 

component είναι εκείνο το οποίο μετατρέπει τον ψηφιακό θερμομετρικό κώδικα σε 

δυαδική ψηφιακή αναπαράσταση. Στο σχήμα 5.2.1 φαίνεται η προσομοίωση ενός 3 –

bit conventional time to digital converter. Ο αριθμός που ανιχνεύεται είναι ο αριθμός 

6 δηλαδή ανιχνεύονται 6 χρονικές καθυστερήσεις. 

 

Σχήμα 5.2.1 : Εύρεση αριθμού 6 

 

Το σήμα ck2 είναι εκείνο το οποίο δηλώνει πότε θα αρχίσει ο conventional time to 

digital converter να μετράει πόση θα είναι η καθυστέρηση του σήματος εισόδου (Tin) 

και το Dout είναι το αποτέλεσμα το οποίο δείχνει ποιός είναι ο αριθμός που 

μετατρέπεται από χρόνο σε bit.  

 

Σχήμα 5.2.2 : Συμβατικός μετατροπέας από το πεδίο του χρόνου στο ψηφιακό πεδίο. 

 

5.3 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΥΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ TDC 

 

Για την υλοποίηση του Binary Search Time to Digital converter χρησιμοποιούνται 2 

components. Στο πρώτο component δημιουργούνται οι εσωτερικές καθυστερήσεις 

που χρειάζονται στον Binary search Time to Digital converter δηλαδή τα κυκλώματα 

wait που φαίνονται στην εικόνα. Επίσης στο component αυτό δημιουργούνται οι 

digital to time converters που χρειάζονται οι οποίοι είναι μεγέθους 1-bit. Στο δεύτερο 

component δημιουργούνται τα flip flop που απεικονίζονται στο σχήμα 5.3.1 
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Σχήμα 5.3.1 : Binary Search DTC 

 

Στο σχήμα 5.3.2 φαίνεται η προσομοίωση ενός 3-bit Binary Search Time to digital 

converter. 

 

 

Σχήμα 5.3.2 : Εύρεση του αριθμού 2 

Το σήμα ck είναι εκείνο το οποίο δηλώνει πότε θα αρχίσει να μετατρέπεται η είσοδος 

σε δυαδική ψηφιακή αναπαράσταση. Όπως φαίνεται και από το σχήμα 5.3.2 η εύρεση 

κάθε bit γίνεται σε ξεχωριστή χρονική στιγμή. Εδώ ανιχνεύεται ο αριθμός 2 καθώς η 

είσοδος είναι καθυστερημένη κατά 2 χρονικές στιγμές. Για την παραπάνω περίπτωση 

όπου ο αριθμός είναι 3-bit τότε όλα τα bit εμφανίζονται σε 3 στάδια. Η χρονική 

διάρκεια ενός σταδίου που αντιπροσωπεύει ένα bit είναι 2 φορές μεγαλύτερη από 

εκείνη ενός bit αντιπροσωπεύει το αμέσως λιγότερο σημαντικό ψηφίο. 

5.4 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΗ 2 ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 2 DTC 

 

Για την εκτέλεση της πράξης της άθροισης/αφαίρεσης χρησιμοποιούνται 2 digital to 

time converters συνδυασμένοι σε σειρά όπως έχει περιγραφεί σε προηγούμενο 
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κεφάλαιο . Για την υλοποίηση του αθροιστή χρειάζονται 3 components από 2 φορές 

το καθένα. Αρχικά χρειάζονται 2 Digital to Time converters έτσι ώστε οι 2 είσοδοι 

που αναπαρίστανται σε χρόνο να μετατραπούν σε δυαδική ψηφιακή αναπαράσταση. 

Έτσι για την περίπτωση που χρησιμοποιούνται Binary Search Digital to time 

converters χρειάζονται τα δύο απαραίτητα components. Ακόμα χρειάζονται 2 Digital 

to Time converters οι οποίοι συνδέονται σε σειρά για την πραγματοποίηση της 

άθροισης. Όπως φαίνεται και από τα σχήματα 5.4.1 , 5.4.2 το σήμα που ελέγχει πότε 

θα ξεκινήσει η διαδικασία της άθροισης είναι το Tin3. Το Tin3 γίνεται 1 μόλις έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετατροπής των εισόδων από χρόνο σε δυαδική 

ψηφιακή αναπαράσταση.  

 

Σχήμα 5.4.1 DTC adder 

 

Σχήμα 5.4.2 : άθροιση των αριθμών 0 , 7 

Στο σχήμα 5.4.2 φαίνεται πως οι 2 αριθμοί εισόδου είναι ο αριθμός 0 για το Tin1 και 

ο αριθμός 7 για το Tin2 αντίστοιχα. Το Dout2 παριστάνει την έξοδο δηλαδή την 

άθροιση των 2 αριθμών. Είναι προφανές από το σχήμα πως το Dout2 είναι 

καθυστερημένο σε σχέση με το Tin3 7 χρονικές στιγμές που αντιστοιχεί στο 

αποτέλεσμα της άθροισης (7 + 0 = 7). Κάθε χρονική στιγμή στο σχήμα αντιστοιχεί 

στο μισό από το πλαίσιο που ορίζουν οι 2 κάθετες γραμμές.  
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Σχήμα 5.4.3 : άθροιση των αριθμών 2 , 3 

  

Στο σχήμα 5.4.3 φαίνεται η άθροιση των αριθμών 2 και 3 .Δηλαδή η καθυστέρηση 

του Dout2 σε σχέση με το Tin3 θα πρέπει να είναι 5 χρονικές στιγμές. Πράγματι αυτό 

επιβεβαιώνεται από το σχήμα. 

 

Και στις 2 περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ο Binary Search Time to Digital converter . 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Conventional Time to Digital converter το Tin3 

θα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να αντιστοιχεί στον μέγιστο αριθμό που μπορεί να 

επεξεργαστεί ο converter (π.χ. για conventional time to digital converter 3-bit ο 

μέγιστος αριθμός είναι το 7 δηλαδή 8 χρονικές καθυστερήσεις). 

 

5.5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 3 ΘΕΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DTC 

 

Για τον υπολογισμό του μικρότερου αριθμού ανάμεσα σε τρεις αριθμούς χρειάζεται 1 

component από τρεις φορές και μία πύλη or. Αρχικά χρειάζονται 3 digital to time 

converters για την μετατροπή των αριθμών από δυαδική ψηφιακή αναπαράσταση σε 

εκείνη του χρόνου. Οι έξοδοι των 3 αυτών components συνδέονται στην είσοδο της 

πύλης or για την εύρεση του μικρότερου αριθμού. Το σήμα Tingiaenarksi είναι το 

σήμα που σηματοδοτεί την έναρξη της λειτουργίας. 
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Σχήμα 5.5.1:εύρεση ελαχίστου αριθμού 

 

Σχήμα 5.5.2 : Σύγκριση  4,2,3 

Όπως φαίνεται από το σχήμα 5.5.2 συγκρίνονται οι αριθμοί 4 , 2 , 3 από τους οποίους 

ο μικρότερος είναι ο αριθμός 2 πράγμα που φαίνεται και από την έξοδό του 

κυκλώματος (Dout2) που απεικονίζει τον αριθμό 2. 

 

 

Σχήμα 5.5.3 : Σύγκριση  2,2,3 
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Στο σχήμα 5.5.3 φαίνεται η σύγκριση των αριθμών 2, 3 , 2  από τους οποίους ο 

μικρότερος είναι ο αριθμός 2 ο οποίος εμφανίζεται 2 φορές και εμφανίζεται και στην 

έξοδο του κυκλώματος (η Dout2 γίνεται 1 με καθυστέρηση 2 χρονικών στιγμών). 

 

5.6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ 

ΣΕ 3 ΘΕΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DTC 
 

Για τον υπολογισμό του μεγίστου αριθμού χρησιμοποιείται ακριβώς το ίδιο κύκλωμα 

με τον υπολογισμό του minimum με την διαφορά ότι αντί για μια πύλη or 

χρησιμοποιείται μια πύλη and. 

 

Σχήμα 5.6.1 : Εύρεση μεγίστου  αριθμού 

 

 

Σχήμα 5.6.2 : Σύγκριση  5,6,1 
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Στο σχήμα 5.6.2 φαίνεται η σύγκριση των αριθμών 5 , 6 , 1 από τους οποίους ο 

μεγαλύτερος είναι το 6 κάτι που φαίνεται και στην έξοδο (το Dout2 γίνεται 1 με 

καθυστέρηση 6 χρονικών στιγμών). 

 

5.7 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (CNU) ΓΙΑ ΤΟΝ LDPC 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ TDC ΚΑΙ DTC 

 

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου κόμβου (σχήμα 5.7.1) χρησιμοποιήθηκαν 3 

components από 3 φορές το καθένα. Το πρώτο component είναι ένας Binary Search 

Time to Digital converter ο οποίος μετατρέπει την είσοδο σε ψηφιακή δυαδική 

αναπαράσταση. Το δεύτερο component είναι η απόλυτη τιμή το οποίο υλοποιείται 

μέσω της εντολής της VHDL abs. Το τρίτο component είναι ένας Digital to time 

converter. Επίσης, χρησιμοποιούνται 1 πύλη or για την εξαγωγή του ελαχίστου αλλά 

και μία πύλη xor 3  

 

Σχήμα 5.7.1 : CNU κόμβος 

 

εισόδων για τον υπολογισμό του προσήμου. Οι υπολογισμοί γίνονται στη εντός της 

χρονικής διάρκειας μιας περιόδου του reference clock. 



64 
 

 

Σχήμα 5.7.2 : Υπολογισμοί από check node για εισόδους 1,2,3 

 

Στο σχήμα 5.7.2 φαίνεται η σύγκριση 3 αριθμών των αριθμών 1 , 2 , 3. Και οι τρεις 

αυτοί αριθμοί είναι θετικοί άρα η έξοδος της xor πύλης 3 εισόδων είναι 0. Το σήμα 

Tapotelesma είναι εκείνο το οποίο σηματοδοτεί το πότε είναι έτοιμη η έξοδος και 

όπως φαίνεται και από την εικόνα το Dout2 γίνεται 1 μετά από μία καθυστέρηση 

δηλαδή απεικονίζεται ο αριθμός 1. 

 

 

Σχήμα 5.7.3 : Υπολογισμοί από check node για εισόδους 2,3,-4 

 

Στο σχήμα 5.7.3  γίνεται η σύγκριση των αριθμών 2 , 3 ,  -4 (στην είσοδο Tin2, η 

αναπαράσταση του σε συμπλήρωμα του 2 είναι 100) .Το αποτέλεσμα της xor πύλης 
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πρέπει να είναι 1 και ο μικρότερος αριθμός κατά απόλυτη τιμή είναι ο 2 πράγμα που 

φαίνεται στην εικόνα. 

 

5.8 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ LDPC ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ TDC ΚΑΙ DTC 

 

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου κόμβου (σχήμα 5.8.1) χρησιμοποιήθηκαν 3 

components από 2 φορές το καθένα. Το πρώτο component είναι ένας Binary Search 

Time to Digital converter ο οποίος μετατρέπει την είσοδο σε ψηφιακή δυαδική 

αναπαράσταση. Το δεύτερο component είναι το κύκλωμα το οποίο εισάγει το 

πρόσημο σε κάθε ένα από τα δύο κυκλώματα. Το κύκλωμα αυτό μετατρέπει έναν μη 

προσημασμένο αριθμό που παίρνει σαν είσοδο σε αναπαράσταση συμπληρώματος 

του 2. Το τρίτο component είναι ένας αθροιστής ο οποίος χρησιμοποιεί 2 Digital to 

time converters οι οποίοι δέχονται σαν είσοδο τους 2 προσημασμένους αριθμούς.  

 

Σχήμα : 5.8.1 
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Σχήμα 5.8.2 : Υπολογισμοί από variable node για εισόδους -1,-2 

 

 

Στο σχήμα 5.8.2 φαίνεται η άθροιση των αριθμών -1 , -2. Το πρόσημο δηλώνεται 

μέσω των εισόδων sign1 , sign2 . Το σήμα αποτέλεσμα δηλώνει πότε θα είναι κάθε 

φορά έτοιμο το αποτέλεσμα και για εισόδους 3-bits έχει επιλεγεί να έχει διάρκεια 16 

χρονικές καθυστερήσεις δηλαδή 4-bits. Υπάρχει ένα εσωτερικό σήμα το οποίο 

ελέγχει αν οι είσοδοι είναι έγκυρες καθώς κάθε είσοδος δεν πρέπει να ξεπερνάει σε 

απόλυτη τιμή την τιμή 011 για σχεδίαση 3-bit. Η έξοδος αντιπροσωπεύει αριθμό 4-bit 

έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα υπερχείλισης.  
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Σχήμα 5.8.3 : Υπολογισμοί από variable node για εισόδους 1,2 

 

Στο σχήμα 5.8.3 φαίνεται η πρόσθεση των αριθμών 1 , 2  

 

 

Σχήμα 5.8.4 : Υπολογισμοί από variable node για εισόδους -3, 2 

 

Στο σχήμα 5.8.4 φαίνεται η άθροιση των αριθμών -3 , 2 . Το αποτέλεσμα είναι 1 το 

οποίο σε συμπλήρωμα του 2 είναι ο αριθμός 111 δηλαδή η έξοδος γίνεται 1 μετά από 

7 χρονικές στιγμές. 
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5.9 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΥΝΗΜΑΤΟΣ 
 

Για την υλοποίηση αυτή κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες καθυστερήσεις 

που όμως σε αντίθεση με την υλοποίηση με internal delays εδώ κάθε καθυστέρηση 

ορίζεται από ένα reference clock. Για μία υλοποίηση 3 bit χρειάζεται ένας counter 4 

bit που καθορίζει τις καθυστερήσεις και ελέγχει πότε πρέπει να εξάγεται το 

αποτέλεσμα .  Ακόμα χρειάζεται ένας counter2 ο οποίος είναι 3 bit και εμφανίζει το 

αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στον μικρότερο αριθμό. Και σε αυτήν την περίπτωση θα 

μπορούσα να χρησιμοποιήσω αντί για reference clock ,  DTC για να μην περιορίζεται 

η ταχύτητα του κυκλώματος από το reference clock . Δηλαδή μέσω των internal 

delays αποφεύγεται η χρήση των counter που χρησιμοποιούνται αναγκαστικά για να 

μετράνε τους κύκλους ρολογιού. Επιπλέον η πράξεις θα ολοκληρώνονταν σε κύκλο 

ενός ρολογιού 

 

 

σχήμα 5.9: σύγκριση 2 αριθμών για την εύρεση ελαχίστου 
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Σχήμα 5.9.2 

 

Στο σχήμα 5.9.2 φαίνονται τα σήματα counter και counter2 αλλά και πως οι 

καθυστερήσεις αντιστοιχούν σε κύκλους ρολογιού.  
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6.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο κεφάλαιο οι υλοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο στο  ModelSim PE 

Student Edition 10.4a ελέγχθηκαν σε περιβάλλον FPGA. Δίνονται τα αποτελέσματα 

της κάθε υλοποίησης που πραγματοποιήθηκε και τέλος γίνεται μία σύγκριση των 

αποτελεσμάτων των διαφόρων υλοποιήσεων. 

Για την υλοποίηση των κυκλωμάτων που υλοποιήθηκαν στο  ModelSim PE Student 

Edition 10.4a χρησιμοποιήθηκε το ISE Design Suite 14.7 . Το Field-programmable 

gate array (FPGA) που χρησιμοποιήθηκε είναι η συσκευή virtex-6 ML 605. 

 

Επειδή η εντολή a <= b after 50 ns ; που χρησιμοποιήθηκε στο ModelSim PE 

Student Edition 10.4a δεν είναι υλοποιήσιμη σε περιβάλλον FPGA έπρεπε να βρεθεί 

ένας άλλος τρόπος να υλοποιηθεί αυτή η καθυστέρηση. Ο τρόπος αυτός είναι η 

χρησιμοποίηση ζευγών not πυλών σε σειρά για την υλοποίηση της καθυστέρησης.  

 

Επίσης έπρεπε να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να μην γίνεται η αυτόματη 

απλοποίηση που πραγματοποιεί το ISE Design Suite 14.7 έτσι ώστε να μην γίνεται 

απλοποίηση στις διαδοχικές πύλες not οι οποίες υλοποιούν την καθυστέρηση. Αυτό 

συμβαίνει γιατί όταν η σχεδίαση υλοποιείται μέσω του ISE Design Suite 14.7 μερικά 

LUTs θεωρούνται περιττά και απομακρύνονται. 

 

Ο τρόπος αυτός είναι η εντολή save.  

attribute S : string; 

attribute S of “όνομα component” : label is "TRUE"; 

Η εντολή αυτή αποτρέπει αυτές τις βελτιστοποίησης του hardware καθώς 

απενεργοποιεί την βελτιστοποίηση. [22][23] 

[24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][5

0][51] 
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Βέβαια η υλοποίηση των καθυστερήσεων με πύλες not δεν είναι μία τεχνική που 

παρέχει ασφάλεια και ακρίβεια στους υπολογισμούς . 

 

 

6.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΡΟΙΣΤΗ 5-BIT ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ DTC 

 

 

Σχήμα 6.1.1: ΑΘΡΟΙΣΤΗ 5-BIT ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ DIGITAL TO TIME CONVERTERS. 

 

Στο παραπάνω σχήμα 6.1.1 φαίνονται 2 Digital to Time converters (σχήμα 5.4.1)  οι 

οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε σειρά. Επίσης έχει γίνει μεγέθυνση σε έναν από τους 2 

Digital to time converters έτσι ώστε να είναι ορατά τα component από τα οποία 

αποτελείται.  

Ακολουθεί η αναφορά  χρήσης  πόρων του συγκεκριμένου FPGA device στο οποίο 

συντελείται η υλοποίηση των κυκλωμάτων 
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Σχήμα 6.1.2: Synthesis Report. 

 

Σχήμα 6.1.3 Synthesis Report 

 

Στις δύο παραπάνω αναφορές 6.1.2 , 6.1.3 φαίνεται πως χρησιμοποιούνται 10 

multiplexers 2x1 οι οποίοι φαίνονται και στην RTL εικόνα. Επίσης χρησιμοποιούνται 

10 LUT τα οποία μοντελοποιούν τις καθυστερήσεις. 
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6.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΡΟΙΣΤΗ 5-BIT 
 

 

Σχήμα 6.2.1: Αθροιστής 5-bit 

 

 

Σχήμα 6.2.2: Synthesis Report 
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Σχήμα 6.2.3: Synthesis Report 

 

Όπως φαίνεται και από τις παραπάνω αναφορές 6.2.2,6.2.3 χρησιμοποιείται ένας 6-

Bit adder αλλά και 7 LUT για την υλοποίηση του αθροιστή. 

 

6.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΡΟΙΣΤΗ 5-BIT ΜΕ ΑΘΡΟΙΣΤΗ 5-BIT 

ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ DTC 

 

Η πρώτη βασική διαφορά είναι ότι στον κλασσικό αθροιστή για την άθροιση 2 

αριθμών με 5 bit ο καθένας χρειάζεται ένας αθροιστής 6-bit για να μην χάνεται 

πληροφορία από την υπερχείλιση. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σε ένα αθροιστή 5-bit 

που υλοποιήθηκε με Digital to time Converters .  Το αποτέλεσμα της άθροισης στην 

υλοποίηση αυτή μεταφέρεται μέσω ενός μόνο καλωδίου ανεξάρτητα από το μέγεθος 

των αριθμών που αθροίζονται. Έτσι δεν χρειάζεται η χρήση επιπλέον υλικού για την 

μη απώλεια πληροφορίας από την υπερχείλιση. Αυτό επίσης συνεπάγεται πως 

αυξάνοντας το μέγεθος των αριθμών εισόδου δεν συνεπάγεται και την μεγάλη 

αύξηση σε υλικό σε αντίθεση με έναν κλασσικό αθροιστή. Βλέπουμε πως η 

υλοποίηση του αθροιστή με DTC γενικά απαιτεί λιγότερο υλικό και αυτό θα 

φαινόταν ακόμα περισσότερο αν το πλήθος των bit ήταν ακόμα μεγαλύτερο. 

 

 ΑΘΡΟΙΣΤΗ 5-BIT ΠΟΥ 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ 

DIGITAL TO TIME 

ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 

5 ΒΙΤ 
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CONVERTERS 
multiplexers 10 0 

LUT 10 7 

6-bit adder 0 1 
Πίνακας 6.3 : Πίνακας Σύγκρισης των 2 μεθόδων 

 
 

 

6.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ TDC 3-BIT 

 

 

Σχήμα 6.4.1: Conventional TDC 

 

Στo παραπάνω σχήμα 6.4.1 φαίνεται η κυκλωματική απεικόνιση ενός conventional 

Time to Digital converter 3-Bit(σχήμα 5.2.2) αλλά και των components από τα οποία 

αυτό αποτελείται. 
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Σχήμα 6.4.2: Synthesis Report 

 

 

 

Σχήμα 6.4.3: Synthesis Report 

 

Στα δύο παραπάνω αναφορές 6.4.2 , 6.4.3 φαίνεται πως ο Converter αυτός χρειάζεται 

8 flip-flop για την υλοποίηση του όπως φαίνεται και από το σχήμα. Επίσης 

χρειάζονται LUT για την υλοποίηση των εσωτερικών καθυστερήσεων. Τέλος 
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φαίνονται οι πολυπλέκτες που χρειάζονται για την υλοποίηση του component για την 

μετατροπή του θερμομετρικού κώδικα σε δυαδική ψηφιακή αναπαράσταση. 

 

6.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 3-BIT ΜΕ TDC 

ΚΑΙ DTC 

 

Σχήμα 6.5.1 : Check node 3-bit με time to digital και digital to time converters 
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Στο παραπάνω σχήμα 6.5.1 φαίνεται η κυκλωματική υλοποίηση του Check Node 3-

Bit με Time Digital και Digital to Time converters(σχήμα 5.7.3) 

 

 

 

Σχήμα 6.5.2 : Synthesis Report 

 

Σχήμα 6.5.3 : Synthesis Report 
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Από τις παραπάνω αναφορές 6.5.2 , 6.5.3 συνεπάγεται πως χρειάζονται 24 flip-flop 

για την υλοποίηση 3 Conventional Time to Digital converters 3-bit αλλά και το 

αντίστοιχο υλικό για την δημιουργία του component εύρεσης απόλυτης τιμής των 

αριθμών και των  Digital to Time Converters για την σύγκριση των αριθμών. 

 

6.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 3-BIT 

 

 

Σχήμα 6.6.1: Κλασσικός Check Node 3-bit 

 

Στo παραπάνω σχήμα 6.6.1 φαίνεται η κυκλωματική υλοποίηση του Check Node 3-

Bit με τον κλασσικό τρόπο. 
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Σχήμα 6.6.2 : Synthesis Report 

 

Σχήμα 6.6.3 : Synthesis Report 

 

Στις παραπάνω αναφορές 6.6.2 , 6.6.3 φαίνονται τα flip-flops και τα LUT που 

χρειάζονται για την κλασσική υλοποίηση ενός Check Node 3-Bit. 
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6.7 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 3-BIT ΜΕ TDC ΚΑΙ DTC ΜΕ 

ΚΛΑΣΣΙΚΟ CHECK NODE 3-BIT 

 

Είναι προφανές πως όσο αυξάνεται το πλήθος των αριθμών που θέλουμε να 

συγκρίνουμε στην κλασσική υλοποίηση αυξάνεται εκθετικά η απαίτηση σε υλικό 

αλλά και σε πολυπλοκότητα των κυκλωμάτων και ειδικότερα του συγκριτή 2 

αριθμών αλλά και λόγω το ότι πρέπει να συγκριθούν τρεις αριθμοί και άρα 

χρειάζονται 3 συγκριτές 2 αριθμών. Αντίθετα στην υλοποίηση με Time Digital και 

Digital to Time converters η πολυπλοκότητα δεν αυξάνεται καθόλου καθώς η 

σύγκριση γίνεται μέσω μία πύλης or. Επίσης το υλικό που χρειάζεται δεν αυξάνεται 

πολύ καθώς για κάθε έναν αριθμό που θέλουμε να συγκρίνουμε με τους υπόλοιπους 

απλά προστίθεται ένας Time to Digital Converter , ένα κύκλωμα απόλυτης τιμής και 

ένας Digital to Time Converter. Η ταχύτητα του κυκλώματος Check Node 3-Bit με 

Time Digital και Digital to Time converters δεν εξαρτάται από το πλήθος των 

αριθμών που συγκρίνονται καθώς η σύγκριση γίνεται με παράλληλο τρόπο. Γενικά 

είναι σημαντικό πως δεν χρησιμοποιούνται καθόλου comparators που ειδικά σε 

περίπτωση που θέλουμε να συγκρίνουμε πολλούς αριθμούς τότε η απαίτηση σε υλικό 

γιγαντώνεται. Τέλος είναι φανερό από τα αποτελέσματα ότι η υλοποίηση του cnu με 

DTC και TDC είναι καλύτερη από πλευράς ταχύτητας και υλικού αρκεί βέβαια να 

είναι υλοποιήσιμο το internal delay. 

 

 

 CHECK NODE 3-BIT ΜΕ 

TIME DIGITAL ΚΑΙ 

DIGITAL TO TIME 

CONVERTERS 

ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ CHECK 

NODE 3-BIT 

latches 9 0 

comparators 0 3 

xors 8 8 

3-bit adder 3 3 

registers 24 0 

Multiplexers 2X1 51 3 
Πίνακας 6.7.1:Σύγκριση 2 μεθόδων 
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6.8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΜΕ PULSEWIDTH 

ENCOCING 
 

 

Σχήμα 6.8.1: Υλοποίηση min με pulsewidth message encoding 

 

Στο παραπάνω σχήμα 6.8.1 φαίνεται η κυκλωματική υλοποίηση MIN με PULSEWIDTH 

MESSAGE ENCODING (σχήμα 5.9.1) 
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Σχήμα 6.8.2 : Synthesis Report 

 

 

Σχήμα 6.8.3 : Synthesis Report 
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Σχήμα 6.8.4: Synthesis Report 

Όπως φαίνεται και από τα σχήματα 6.8.2,6.8.3,6.8.4 και έχει αναφερθεί στο 

προηγούμενο κεφάλαιο χρειάζονται 2 counter (adder) των 2 , 3 bit . Επίσης 

χρειάζονται 10 flip-flop τα οποία δημιουργούνται λόγω της μέτρηση των 

καθυστερήσεων από τους counter σε συνάρτηση με τους κύκλους ρολογιού. 

 

 

6.9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ 

TD-AMS 

 

:σχήμα 6.9.1:υλοποίηση ελαχίστου ανάμεσα σε 3 αριθμούς 
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Στο παραπάνω σχήμα 6.9.1 φαίνεται η κυκλωματική υλοποίηση MIN με TD-AMS μέθοδο  

 

 

σχήμα 6.9.2:Synthesis report 

Όπως φαίνεται και από τo σχήμα 6.9.2 χρειάζονται 9 multiplexers και 9 LUT . Αυτό 

συμβαίνει γιατί χρησιμοποιούνται 3 DTC κάθε ένας από τους οποίους αποτελείται από 3 

multiplexers και 3 LUT για την υλοποίηση των καθυστερήσεων. 

6.10 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΙΗΣΗ 

ΜΥΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ TDC. 

 

 

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ MIN ΜΕ 

PULSE WIDTH MESSAGE 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ MIN ΜΕ 

DIGITAL TO TIME 

CONVERTERS 

FLIP-FLOP 10 0 

LUT 15 9 

latches 0 0 

3-bit adder 1 0 

4-bit-adder 1 0 

Multiplexers 2x1 0 9 
Σχήμα 6.10.1 : Πίνακας σύγκρισης 2 μεθόδων 

 

Βλέπουμε από τον παραπάνω πίνακα 6.10.1 πως στην υλοποίηση με pulsewidth 

message το υλικό είναι πολύ. Επίσης στην περίπτωση της υλοποίησης με time to 

digital converters οι καθυστερήσεις δημιουργούνται με LUT πράγμα όμως που 

οφείλεται στο γεγονός πως για την δημιουργία των εσωτερικών καθυστερήσεων 

χρησιμοποιήθηκαν 2 inverter σε σειρά . Το ιδανικό θα ήταν ο συνδυασμό των 2 
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μεθόδων έτσι ώστε να επιτευχθεί και μεγαλύτερη ταχύτητα και λιγότερο υλικό . Αυτό 

θα συνέβαινε γιατί όπως έχει δειχτεί στο 4 κεφάλαιο η αναπαράσταση των αριθμών 

με pulsewidth message encoding είναι πολύ πιο απλή. Πάλι όμως κομβικό ρόλο 

παίζει η σχεδίαση του internal delay. 

 

 

 

6.11 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Όπως φάνηκε από όλη τα προηγούμενα αποτελέσματα κομβικό ρόλο στην εφαρμογή 

των μεθόδων με time to digital και digital to time converters παίζει η υλοποίηση του 

internal delay. Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων από το Implement design δεν ήταν 

δυνατή καθώς δεν ήταν δυνατή η υλοποίηση του internal delay cell στο FPGA. Θα 

μπορούσαν όλα τα κυκλώματα που υλοποιήθηκα με internal delays να υλοποιηθούν 

με καθυστερήσεις που μετρώνται με τους κύκλους ενός ρολογιού αναφοράς έτσι ώστε 

να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα από το FPGA . Μέσω όμως αυτής της 

υλοποίησης χάνεται όλο το νόημα της ταχύτητας καθώς το κέρδος της μεθόδου TD-

AMS είναι πως πραγματοποιεί όλες τις πράξεις σε έναν κύκλο ρολογιού. Μία άλλα 

λύση θα ήταν η υλοποίηση των κυκλωμάτων σε Asic έτσι ώστε η καθυστέρηση να 

προσδιορίζεται η καθυστέρηση με ακρίβεια. 

Επίσης όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 6.10 αποδοτικός θα ήταν ο συνδυασμός 

της παραπάνω μεθόδου με την μέθοδο pulsewidth message encoding στην περίπτωση 

του cnu κόμβου . Αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση του vnu καθώς αφενός δεν 

αποφεύγεται η μετατροπή των δεδομένων από τον ψηφιακό τομέα στον τομέα του 

χρόνου και αφετέρου γιατί δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της πράξης της 

πρόσθεσης/αφαίρεσης με το ίδιο κύκλωμα .  
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

 

7.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα Διπλωματική εργασία παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον γιατί βοήθησε 

στην εμβάθυνση και κατανόηση ενός mixed signal design. Μελετήθηκαν σε βάθος οι 

λειτουργιές και οι δυνατότητες ενός σύγχρονου FPGA και δοκιμάστηκαν στην 

πλατφόρμα αυτή πολλές διαφορετικές σχεδιάσεις με σκοπό την μελέτη των τεχνικών 

χαρακτηριστικών τους και της δυνατότητας τους στην ταχύτητα που μπορούν να 

επιτύχουν.  

Επίσης μελετήθηκαν τρόποι αναπαράστασης των προσημασμένων αριθμών στον 

τομέα του χρόνου με σκοπό η σχεδίαση των αριθμητικών πράξεων να γίνει ταχύτερη 

και απλούστερη . Χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι για την αναπαράσταση των 

αριθμών στον τομέα του χρόνου. Η πρώτη μέθοδος είναι η μέθοδος pulsewidth 

message και η δεύτερη μέθοδος είναι η μέθοδος που ένας αριθμός σε συμπλήρωμα 

του δύο αναπαρίσταται στον χρόνο με την βοήθεια χρονικών καθυστερήσεων. Είδαμε 

πως και για τις 2 μεθόδους απαιτείται μόνο ένα καλώδιο για την αναπαράσταση των 

αριθμών και πως λόγω των περιορισμένων μεταβάσεων του σήματος που τους 

αναπαριστά από high σε low και από low σε high η κατανάλωση ενέργειας παραμένει 

σε χαμηλά επίπεδα λόγω της μείωσης της δυναμικής κατανάλωσης 

Επιπλέον  δοκιμάστηκαν αρχιτεκτονικές ασύχγρονων κυκλωμάτων στο fpga κάτι το 

όχι και τόσο συνηθισμένο. Μελετήθηκε ο τρόπος που μπορεί να πραγματοποιηθούν 

οι διάφορες αριθμητικές πράξεις στον τομέα του χρόνου καθώς και ο συνδυασμός 

τους με την εκτέλεση των πράξεων με τον κλασσικό τρόπο . Πραγματοποιήθηκε μία 

σύγκριση ανάμεσα στους διαφόρους τρόπους υλοποίησης έτσι ώστε να βγάλουμε 

συμπεράσματα για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου σε 

σχέση με τις υπόλοιπες. Ένα συμπέρασμα από την παραπάνω σύγκριση είναι πως για 

την σύγκριση ομόσημων αριθμών με την τεχνική pulsewidth message ή με την 

τεχνική TD- AMS ο αριθμός του υλικού που χρειάζονται είναι πολύ λιγότερος σε 

σχέση με την κλασσική μέθοδο σύγκρισης αριθμών. Βέβαια παίζει ρόλο και ο τρόπος 

με τον οποίο έρχονται τα δεδομένα, δηλαδή αν έρχονται σε αναπαράσταση στο 

ψηφιακό πεδίο τότε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται digital to time converters έτσι 

ώστε να γίνεται η μετατροπή από το ψηφιακό επίπεδο στο πεδίο του χρόνου. Αυτό 

προσθέτει επιπλέον υλικό στην σχεδίαση που πάλι όμως σε σχέση με την κλασσική 

σχεδίαση είναι σαφώς λιγότερο. 

Όσον αφορά την υλοποίηση ενός min/sum ldpc decoder μελετήθηκαν και 

αναλύθηκαν διάφορες μέθοδοι στις οποίες αναφέρθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα 
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μειονεκτήματα της κάθε μίας. Είδαμε πως μέσω της μεθόδου TD- AMS το υλικό που 

χρειάζεται είναι ελάχιστο ειδικά σε περίπτωση που το πλήθος των αριθμών αυξηθεί 

σημαντικά. Επίσης είδαμε πως με την μέθοδο pulsewidth message το υλικό που 

χρειάζεται για την υλοποίηση του check node είναι ακόμα λιγότερο από την 

παραπάνω μέθοδο καθώς δεν χρειάζεται καν το κύκλωμα της απόλυτης τιμής. Βέβαια 

εκεί που υστερεί σημαντικά αυτή η μέθοδος είναι στην υλοποίηση της πράξης της 

πρόσθεσης/αφαίρεσης για την οποία δεν υπάρχει κάποια μέθοδος που δεν απαιτεί 

πολύ υλικό. Έτσι είναι προτιμότερη η μετατροπή των αριθμών από pulsewidth 

message σε αναπαράσταση σε bits για την εκτέλεση των πράξεων με τον κλασσικό 

τρόπο. 

Επιπροσθέτως μελετήθηκαν αρχιτεκτονικές Time to Digital Conversion (TDC) και 

έγινε σαφές πως αν η καθυστέρηση που μπορεί να επιτευχθεί στο internal delay cell 

γίνει πολύ μικρή τότε όλες οι αριθμητικές πράξεις που χρησιμοποιούν Time to Digital 

conversion θα μπορούν να εκτελούνται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και η 

καθυστέρηση τους θα εξαρτάται αποκλειστικά από αυτό το internal delay cell.  Έγινε 

μελέτη του binary search converter time to digital converter και του conventional time 

to digital converter . Στο fpga οι εσωτερικές καθυστερήσεις υλοποιήθηκαν με χρήση 

ζευγών αντιστροφέα πράγμα που όμως καθιστά την σχεδίαση ευάλωτη σε 

missmatches  

Όπως αναφέρθηκε και είναι προφανές ένα κομβικό σημείο στην όλη σχεδίαση είναι η 

υλοποίηση των internal delay cells. Σε περίπτωση που το μέγεθος της θέλουμε να 

αντιστοιχεί σε ένα κύκλο ρολογιού του reference clock τότε η σχεδίαση είναι πολύ 

εύκολη και γίνεται με την χρήση ενός απλού counter. Όμως σε περίπτωση που 

θέλουμε να πάμε σε χρόνους μικρότερους από την περίοδο του ρολογιού πράγμα που 

είναι πολύ σημαντικό για να επιτύχουμε την ταχύτητα που επιθυμούμε και για να έχει 

όντως νόημα η σχεδίαση αυτή έναντι των συμβατικών σχεδιάσεων η στιβαρή και μη 

επιρρεπής σε εξωγενείς παράγοντες υλοποίηση μέσω ασύγχρονων κυκλωμάτων του 

internal delay  cell είναι πολύ σημαντική. Εδώ χρησιμοποιήθηκε η τεχνική των 

ζευγών αντιστροφέων κάτι που όμως στο fpga δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά.  

Η απαιτούμενη ακρίβεια στον internal delay cell θα μπορούσε να επιτευχθεί με την 

σχεδίαση του με αναλογικό τρόπο και στην συνέχεια θα μπορούσε να ενσωματωθεί 

σε κάποιο chip που αποτελείται από ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Στην 

περίπτωση του fpga όμως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό καθώς αν ενσωματωνόταν 

κάποιο αναλογικό κύκλωμα για την εσωτερική καθυστέρηση σε αυτό τότε μόνο λόγω 

της καθυστέρησης που προσθέτουν τα καλώδια σύνδεσης η υλοποίηση δε θα ήταν 

ακριβής και θα παρουσίαζε πολλά σφάλματα. Μία άλλη λύση θα ήταν η σχεδίαση 

των υλοποιήσεων σε Asic.[22][23] [24][25][26][27][28][29][30][52] 
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7.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  
 

Όσον αφορά της μελλοντικές δυνατότητες της διπλωματικής αυτής εργασίας θα 

μπορούσαν να γίνουν τα εξής:  

a) Υλοποίηση εναλλακτικών αρχιτεκτονικών Time to Digital Converters πλέον 

των Binary Search και Conventional Time to Digital Converters που 

υλοποιήθηκαν σε αυτήν την διπλωματική .Για παράδειγμα θα μπορούσε να 

υλοποιηθεί ένας time to digital converter sigma delta, ένας Vernier time to 

digital converter ή ένας inverter delay time to digital converter του οποίου η 

λειτουργία είναι αρκετά παρόμοια με εκείνη του conventional time to digital 

converter. Μέσω αυτών των υλοποιήσεων θα μπορούσαν να επιτευχθούν 

καλύτεροι χρόνοι στην μετατροπή των δεδομένων. [44][45][46][47][48] 

b) Υλοπoίηση του κυκλώματος της απόλυτης τιμής με χρήση Time to digital 

converters και Digital to time converters. Η υλοποίηση αυτή θα μπορούσε να 

ενσωματωθεί στον check node έτσι ώστε να μην χρειάζονται οι time to digital 

converters για την μετατροπή των δεδομένων από τον τομέα του χρόνου σε 

εκείνο των bit και έπειτα η μετατροπή τους πάλι στον τομέα του χρόνου. Με 

αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομηθεί πολύ υλικό αλλά και χρόνος που χάνεται 

λόγω των μετατροπών. 

c) Θα μπορούσαν να συνδυαστούν οι μέθοδοι των pulsewidth message και του 

TD- AMS για την υλοποίηση και άλλων πράξεων πέρα της πράξης του 

υπολογισμού μεγίστου και ελαχίστου. Για παράδειγμα με κάποιο τρόπο θα 

μπορούσαν να συνδυαστούν για την υλοποίηση της πράξης της 

άθροισης/αφαίρεσης αλλά και την πράξη της απόλυτης τιμής . 

d) Υλοποίηση και άλλων αλγορίθμων με χρήση Time to Digital converters και 

Digital to Time converters πέρα από του min/sum LDPC decoder. Ειδικά για 

αλγορίθμους όπου είναι απαραίτητη η πράξη της άθροισης/αφαίρεσης και 

εκείνης του υπολογισμού μεγίστου ελαχίστου. Ένας τέτοιος αλγόριθμος θα 

μπορούσε να είναι ο FFT αλγόριθμος.[20][21] 

e) Υλοποίηση του internal delay cell στο fpga με ποιο ασφαλή μέθοδο από 

εκείνη των ζευγών inverter. Μία μέθοδος θα μπορούσε να είναι η χρήση της 

βιβλιοθήκης  IDELAY η οποία πάει σε ταχύτητες χαμηλότερες από την 

καθυστέρηση πύλης.[22][23][24][25][26][27][28][29][30] 

f) Υλοποίηση της σχεδίασης σε Asic αντί για fpga όπου η υλοποίηση του 

internal delay είναι ακριβέστερη όπως φαίνεται και από το σχήμα 7.1 . Αρχικά 

όταν το Φclk γίνει High τότε το Μ1 γίνεται off  και ο πυκνωτής ξεφορτίζεται 

από το Vdd στο 0 λόγω των M2,M3, M4 τρανζίστορ .Κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας αυτής όταν η τάση του Cw γίνει λιγότερη από το Threshold των 
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M5 ,M6 τότε η έξοδος Φout γίνεται High . Δημιουργείται δηλαδή μία 

εσωτερική καθυστέρηση.[52] 

 

 

 

 

 

 

σχήμα 7.1 :internal delay cell 
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