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1. ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND OPERAREA ŞI ORGANIZAREA UNUI
SISTEM NUMERIC
 Elementele calculatorului dupa principiile lui von Neumann;
 Exemplu: algoritmul MAX

2. CONVENŢII DE PROIECTARE
 Transferurile între registre
 Componente combinaţionale
 Componente secvenţiale

Un calculator numeric este constituit dintr-un ansamblu de resurse fizice (hardware)
şi de programe de sistem (software de bază), care asigură prelucrarea automată a
informaţiilor, în conformitate cu algoritmii specificaţi de către utilizator, prin
programele de aplicaţii (software de aplicaţii - utilizator).
Conform principiilor stabilite de John von Neumann un calculator trebuie să posede
următoarele elemente:
 un mediu de intrare, pentru instrucţiuni şi date (operanzi);
 o memorie în care se stochează programul, datele iniţiale, rezultatele parţiale şi
finale;
 un ansamblu de prelucrare, capabil să efectueze operaţii aritmetice şi logice, în
conformitate cu un algoritm dat, specificat prin program;
 un mediu de ieşire, pentru extragerea rezultatelor şi prezentarea acestora într-o
formă accesibilă utilizatorului;
 un element de decizie care, pe baza rezultatelor parţiale obţinute pe parcursul
prelucrării, va selecta una din opţiunile posibile de continuare a calculelor.

Funcţionarea calculatorului are un caracter secvenţial, constând în citiri şi execuţii
succesive ale instrucţiunilor programului.
Într-un calculator pot fi evidenţiate, pe parcursul execuţiei unui program, două
fluxuri de informaţii:
fluxul datelor care se prelucrează
fluxul instrucţiunilor care controlează/ comandă procesul de calcul

Calculatoarele bazate pe principiile amintite mai sus se numesc calculatoare von
Neumann sau convenţionale, fiind comandate de fluxul de instrucţiuni.

Un algoritm reprezintă un set finit de reguli, care precizează o secvenţă de operaţii, pentru
soluţionarea unei clase date de probleme.
Un algoritm posedă cinci elemente mai importante:
caracter finit: trebuie să se termine după un număr finit de paşi;
caracter determinist: fiecare pas al unui algoritm trebuie definit în mod precis,
acţiunile care se execută trebuie să fie specificate riguros, fără ambiguităţi, pentru fiecare
caz; execuţia algoritmului cu acelaşi set de date de intrare trebuie să conducă la acelaşi
rezultat;
intrare: un algoritm are una sau mai multe intrări, reprezentând datele iniţiale;
ieşire: un algoritm are una sau mai multe ieşiri, care reprezintă rezultatele,
aflate într-o anumită relaţie cu intrările;
eficacitate: un algoritm trebuie să se execute exact şi într-un interval finit de
timp.

Definirea câtorva noţiuni:
• variabilele de stare reprezintă mărimi primare, care presupun unele valori bine
definite (ele pot reprezenta parametrii unui sistem fizic, de exemplu);
•un ansamblu de variabile de stare, în care fiecare poartă un nume, reprezintă mulţimea
variabilelor de stare;
•o atribuire dată de valori pentru toate variabilele mulţimii variabilelor de stare poartă
numele de stare a mulţimii sau o stare presupune o valoare dată fiecărei variabile de
stare;
•ansamblul tuturor stărilor posibile, pentru o mulţime dată de variabile de stare,
formează spaţiul stărilor pentru acea mulţime;
•un calcul în spaţiul stărilor reprezintă o secvenţă de stări în acel spaţiu, primul element
al secvenţei reprezintă starea iniţială, iar ultimul constituie starea finală.

Din punct de vedere formal, metoda de calcul reprezintă un cuadruplu <Q, I, E, f >
în care s-au făcut următoarele notaţii:
Q - mulţimea stărilor calculului,
I - mulţimea intrărilor,
E - mulţimea ieşirilor,
f - mulţimea funcţiilor de calcul, definite în Q.
Relaţii:
I Q
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fiecare intrare x în mulţimea I defineşte o secvenţă de calcul:
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Un algoritm reprezintă o metodă de calcul, care se termină după un număr finit (eventual
foarte mare) de paşi, pentru toate intrările x I .

găseşte elementul cu valoarea cea mai mare al mulţimii
o atribuie ieşirii MAX.
ALGORITM: MAX.
intrări: { A(i) }, 1 i n,
ieşiri: MAX,
var.de stare: { xc, xm }.
f: secvenţa de calcul:
1. if n < 1 go to STOP
2. if n = 1 then MAX
A(1) and go to 9 (STOP)
3. xm A(1); xc A(2); i 3
4. if xm < xc then xm xc
5. xc
A(i)
6. i
i+1
7. if i > n then MAX
xm and go to STOP
8. go to 4
9. STOP

, unde 1

i

n, şi

Mecanizarea acestui algoritm presupune existenţa unui modul, care dispune de
următoarele resurse hardware:
•RC: registru în care se aduce valoarea curenta A(i);
•RM: registru în care se plasează valoarea curentă maximă A(j);
•N şi UNU: registre în care se păstrează constantele n şi 1;
•CNT: contor pentru indexul i;
•RD: registru în care se plasează rezultatul scăderii;

•MAX: registru de ieşire (coincide ca nume cu ieşirea MAX );
•START: bistabil în care se înregistrează comanda externă start;
•SUM/DIF: unitate logică combinaţională, care efectuează adunarea/scăderea;
•un automat cu 10 stări distincte.

Partiţionarea modulului MAX în unitate de execuţie şi unitate de comandă.
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1. if (START = 0) then go to 1
// ciclează pentru START
2. RC <- 0; RD<- 0; RM <-0; N <-n; UNU <-1;
CNT <-1; START<-0
// iniţializare
3. if N = 0 then go to 1
4. RC <- A(CNT)
5. RD <-DIF(RC,RM)
// DIF(RC,RM) = RC - RM
6. if RD > 0 then RM <-RC
7. CNT <- SUM(CNT,UNU)
// SUM(CNT,UNU) = CNT + UNU
8. RD <-DIF(N,CNT)
// DIF(N,CNT) = N - CNT
9. if RD < 0 then MAX <-RM and go to 1
10. go to 4
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Algoritmii se pot caracteriza printr-un paralelism propriu (posibilitatea efectuării mai
multor operaţii elementare în paralel), ceea ce permite creşterea vitezei de execuţie,
în condiţiile existenţei resurselor hardware necesare.
Exemplu de implementare a calculului valorii unui polinom de gradul 2:

Soluţie paralelă (spaţială)

Soluţie secvenţială (temporală)
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Implementarea spaţială configurabilă a expresiei
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Convenţii de proiectare
unitatea de execuţie
Un sistem numeric poate fi partiţionat în:
unitatea de comandă
Intrare: Date

Registre şi logica aferentă
(Secţiunea/Unitatea de Date/Execuţie)

Semnale de
comandă
Intrare: Condiţii

Ieşire: Date/Rezultate

Condiţii

Circuit secveţial de comandă
(Secţiunea/Unitatea de Comandă)

Ieşire: Comenzi

asigură prelucrarea datelor , reprezentate sub forma unor vectori binari, în cadrul
transferului acestora între registrele sursă şi registrele destinaţie. Transferul se
efectuează prin intermediul unor reţele/circuite logice combinaţionale.
furnizează, pentru secţiunea de date, diverse semnale de comandă, sincrone cu
ceasul sistemului.

Transferuri între registre
Transferul conţinutului unui registru sursă într-un registru destinaţie, fără a afecta
conţinutul sursei, se notează astfel: AC = RD
Dacă registrul AC are patru biţi, anularea/forţarea în unu a tuturor bistabililor se poate
nota după cum urmează: AC = 4’b 0000; AC = 4’b 1111.
• Implementarea registrelor se bazează pe bistabile JK şi D, cu intrări de
sincronizare de ceas, CLK , şi cu intrări de tip PRESET / CLR .
• Transferurile sincrone au loc sub controlul semnalului de ceas pe fronturile
anterior, pentru bistabilele de tip D, sau pe frontul posterior, pentru bistabilele
master-slave de tip JK .

Un circuit secvenţial de comandă furnizează, pentru secţiunea de date, diverse semnale
de comandă, sincrone cu ceasul sistemului, cu perioade egale cu durata unei perioade
de ceas sau cu multipli ai acesteia.
semnalele de comandă de tip nivel (SCN)
Semnalele de comandă de tip nivel ( SCN) vor avea un sufix numeric i ce va specifica
numărul ieşirii de comandă a automatului ( SCNi ). Semnalele SCNi pot fi
strobate/eşantionate cu semnalul curent de ceas, pentru a forma semnale de comandă
de tip impuls ( SCIi), cu durata activă corespunzătoare semnalului curent de ceas.

RB[0 : 1]

RA[0 : 1];

Diagramele de timp ale semnalelor implicate în transfer.

Exemplu:
Se dau următoarele
transferuri pentru
care se cere
implementarea,
la momentele 1, 2 ,
sub controlul
semnalelor SCN1,
SCN2:
1. RC = RA;
2. RC = RB;

În cazul în care se urmăreşte implementarea operaţiei elementare:

RA[i ]

RB[i ] & RC[i ] ;

se poate face transferul printr-o reţea logică combinaţională ca mai jos:

Componente combinaţionale
X[m]
m

Modelul general:

C[p]

p

CLC

n
Z[n]

Exemplu:

Operaţia
Funcţia

Descrierea

Comanda
C(p-1) ... C0

F0

Z = F0(X)

0 ... 0 0

F1

Z = F1(X)

0 ... 0 1

...
F(2p-1)

........
Z = F(2p-1)(X)

.........
0 ... 0 0

module sumator(a , b , ci , co , s);
output [3:0]s;
output co;
input [3:0] a, b;
input ci;
assign {co, s} = a+b+ci;
endmodule

Componente secvenţiale
X[m]

Modelul general:

C[p]

p

m
CLS

CLK
n

Q[n]

Exemplu:

Operaţia
Funcţia

Descrierea

Comanda
C(p-1) ... C 0

F0

Q = F0(X)

0 ... 0 0

F1

Q = F1(X)

0 ... 0 1

...
F(2p-1)

........
Q = F(2p-1)(X)

.........
0 ... 0 0

module bistabilD(d, ce, clk, clr, q);
output q;
reg q;
output co;
input d, ce, clk, clr;
always @(posedge clk)
if (clr)
q=0;
else if (ce)
q=d;
endmodule

