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ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχεδίαση µε VHDL και υλοποίηση σε FPGA πυρήνα λογισµικού για
soft µικροελεγκτή (soft-microcontroller)
Σ' αυτή την πτυχιακή εργασία θα µελετηθεί η σχεδίαση ενός εκπαιδευτικού
µικροελεγκτή µε γλώσσα περιγραφής υλικού (VHDL). Ο µικροελεγκτής θα σχεδιαστεί
ως RISC επεξεργαστής µε µικρό σετ εντολών. Αρχικά, θα έχει διάδροµο επεξεργασίας
οκτώ bits, µε προοπτική επέκτασης στα δεκαέξι και τριανταδύο bits. Ο επεξεργαστής θα
περιλαµβάνει τις εξής µονάδες:
1. Βασική, επεκτάσιµη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, µε µονάδα
αποκωδικοποίησης εντολών (IR), µονάδα ελέγχου (CU) και αριθµητική και λογική
µονάδα (ALU). Ο επεξεργαστής θα αποκωδικοποιεί εντολές της µορφής
OP Code Source Register,

Target Register,

Destination register

Θα προβλεφθεί δυνατότητα για 64 εντολές. Αρχικά ο επεξεργαστής θα εκτελεί απλές
εντολές φόρτωσης δεδοµένων, πρόσθεσης, αφαίρεσης, λογικού AND, OR, XOR,
συµπληρώµατος. Η εκτέλεση των εντολών θα γίνεται σε τέσσερις φάσεις (fetch, decode,
execute, store).
Η ALU θα εκτελεί πράξεις σταθερής υποδιαστολής. Αρχικά, θα επιτελεί τις πράξεις
της πρόσθεσης και της αφαίρεσης προσηµασµένων αριθµών, ενώ αργότερα, θα µπορεί να
επεκταθεί ώστε να επιτελεί και την πράξη του πολλαπλασιασµού και της διαίρεσης.
2. Αρχείο Καταχωρητών (Register File) που θα αποτελείται αρχικά από τριάντα δύο
(32) καταχωρητές, µε δυνατότητα επέκτασης
3. Μνήµη προγράµµατος, µε δυνατότητα αποθήκευσης αρχικά 128 εντολών.
4. Απαριθµητή προγράµµατος.
5. Ένας καταχωρητής του συστήµατος θα συνδέεται µε τη θύρα εισόδου και ένας θα
συνδέεται µε τη θύρα εξόδου.
Σε µεταγενέστερες εκδοχές, ο επεξεργαστής θα περιλαµβάνει και χρονιστή, καθώς και
ελεγκτή σηµάτων διακοπής. Επίσης, θα περιλαµβάνει σειριακή θύρα και κύκλωµα
UART.
Ο φοιτητής/τρια θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει τον βασικό οκτάµπιτο επεξεργαστή µε
τις οδηγίες του διδάσκοντα, κάνοντας χρήση κατάλληλης βιβλιογραφίας.

Αριθµός φοιτητών: 1

Απαραίτητες γνώσεις και προαπαιτούµενα µαθήµατα:
1. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
2. Προηγµένα Ψηφιακά Συστήµατα
3. Προγραµµατισµός Συστηµάτων Πραγµατικού Χρόνου
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∆ιαδικασία παρακολούθησης της προόδου, την οποία ο φοιτητής αποδέχεται µε την
αίτησή του να εκπονήσει την πτυχιακή εργασία:
1. Ο φοιτητής/τρια πρέπει να έχει πραγµατικό ενδιαφέρον να ασχοληθεί µε σχεδίαση
ψηφιακών συστηµάτων µε γλώσσα περιγραφής υλικού και ειδικότερα µε την
αρχιτεκτονική ενός επεξεργαστή. Επίσης, πρέπει να έχει διάθεση να µελετήσει, ώστε να
καλύψει τα κενά άµεσα, χωρίς καµία καθυστέρηση.
2. Η προτεινόµενη εργασία θα πρέπει να εκπονηθεί στο εργαστήριο του Τοµέα ΑΥΒΕ σε
καθηµερινή επαφή µε τον διδάσκοντα.
3. Η προτεινόµενη εργασία πρέπει να έχει υλοποιηθεί το αργότερο µέχρι το τέλος του
ηµερολογιακού έτους 2019. Ο φοιτητής πρέπει να επιδείξει αποτελέσµατα µέσα στους
πρώτους δύο µήνες από τον ανάληψη του θέµατος.
4. Με βάση τα παραπάνω ο επιβλέπων κρίνει την πρόοδο και αποφασίζει για την
συνέχεια της εργασίας. Αν ο επιβλέπων κρίνει στο τέλος του διµήνου ότι δεν υπάρχει η
αναµενόµενη πρόοδος, ενώ δεν συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι ακαδηµαϊκής φύσεως,
το θέµα αφαιρείται και ανατίθεται εκ νέου, σε άλλον σπουδαστή.

