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  )DataFlow(מודלים זרימתיים 

 ביט 9ומוציאה ,  ביט8המערכת מקבלת בכניסה בית ברוחב .  ביט8ממש מקודד זוגיות ל  .1

 ניתן להציג את הביט התשיעי כאפס או כאחד .כאשר הביט הנוסף מצביע על זוגיות, במוצאה

  ).Seg-7(על תצוגת המקטעים 

). Carry Out(ונשא יציאה ) Carry In( בעל נשא כניסה  ביטיםארבעה ל dderaarry cRippleממש  .2

  .Y = A + B + Ci: המוצא יהיה,  ביטים4י "ע מיוצגות בינארית B ו Aכאשר הכניסות 

אשר הופכת את המחובר השני למחוסר , Mי הוספת כניסת "מסכם אופציית חיסור עהוסף ל .3

,  המעגל יסכםM=0כאשר . NOT(x) + 1י " מתקבל ע2 -משלים ל: זכור. 2 -בשיטת המשלים ל 

  . גם כנשא לדרגה הראשונהMהשתמש ב : רמז.  המעגל יחסרM=1וכאשר 

 MSBמתקבלת כאשר נשא הכניסה לגלישה : זכור. OVERFLOWמחסר יציאת / הוסף למסכם  .4

  .MSBאינו שווה לנשא היציאה מ

  
  )Behavioral(מודלים התנהגותיים 

). Carry Out(ונשא יציאה ) Carry In( בעל נשא כניסה  ביטיםארבעה ל dderaarry cRippleממש  .1

 בכדי לחזור על FORהשתמש בלולאת .  ביטים4י " בינארית עות מיוצגB ו A שר הכניסותכא

 את המודל עם אופטימיזציה ובלי אופטימיזציה סנתז .הפעולות הדומות לארבעת הביטים

 שעשית ובדוק את זמני התגובה המסונתזיםהרץ סימולציה על המודלים . והשווה את התוצאות

 ?ופטימיזציה השפיעה על זמני התגובה האם הא. של הרכיב שהתקבל
וראה כיצד גודל המחוברים משפיע ,  עד לשמונה של המחבראת מספר הביטיםבהדרגה הגדל 

 .על זמני התגובה של המודל

תכנן את . הקודםארבעה ביטים כמו בתרגיל  לdersahead ad-Carry lookתכנן מעגל מסוג  .2

 את המודל עם אופטימיזציה ובלי סנתז. לב במחברוש המahead carry unit-Lookי "המעגל ע

 שעשית ובדוק המסונתזיםהמודלים הרץ סימולציה על . אופטימיזציה והשווה את התוצאות

 ?האם האופטימיזציה השפיעה על זמני התגובה . את זמני התגובה של הרכיב שהתקבל
וראה כיצד גודל המחוברים משפיע , הגדל בהדרגה את מספר הביטים של המחבר עד לשמונה 

 .השווה את כמות החומרה הנדרשת?  מה גרם לשוני .על זמני התגובה של המודל

3. Hamming Code מסוגל לזהות ולתקן שגיאות בסיבית ה ,יליניאר הוא קוד תיקון שגיאות

. H(7,4)תכנן מקודד ומפענח מסוג . שגיאה בשתי סיביות) אך לא לתקן(וכן לזהות , בודדת

ומילים בעלות שתי , לות שגיאה אחתמילים בע,  ושלח מילים ללא שגיאהרהשתמש בסימולאטו

 . בדוק את התוצאות המתקבלות במקלט לאחר הפענוח. שגיאות
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  )std_numeric (ספרייה נומרית סטנדרטית

  

  -----------.    כל התרגילים בחלק זה יעשו תוך שימוש בספרייה הנומרית הסטנדרטית----------
 

השתמש ). Carry Out(ונשא יציאה ) Carry In( בעל נשא כניסה  ביטיםארבעה לFull Adderממש  .4

) Overloading( להעמסת UNSIGNED ו SIGNEDבספרייה הנומרית הסטנדרטית ובטיפוסים 

 .ל"אופרטורי החיבור והחיסור לטיפוסים הנ

 4י " מיוצגים בינארית עB ו Aאם . י אלגוריתם חיבור והזזה" ביטים ע4 ל יממש מכפל צירופ .5

 .  Y = A * B: יהיה, ביטים 8המוצא בין , ביטים

 ו 8י " מיוצגים בינארית עB ו Aאם .  והזזהרי אלגוריתם חיסו" ביטים ע8 ל יממש מחלק צירופ .6

 .A / B = (Y, R): יהיה,  ביטים לשארית4 ביטים למנה ו 4המוצא בין ,  ביטים בהתאמה4

 .OVERFLOW ו CARRYבעל ). ADD ,SUB ,INC ,DEC( קטן לארבעת הפעולות ALUממש  .7
 4י " מיוצגים בינארית עD ו A ,B ,Cאם .  ביטיםבעלי ארבעה לארבעה מספריםAdder4 ממש  .8

 את המודל לרכיב גדול ככול האפשר לסנתזנסה . Y = A + B + C + D: המוצא יהיה, ביטים

כאשר  Y=(A+B)+(C+D)י סכומי ביניים "חזור על המודל ע. ובדוק את המשוואות המתקבלות

בטל .  ובדוק שוב את התוצאותסנתז. מוצבים לתוך סיגנלים פנימייםניים יסכומי הב

 !. הסבר לעצמך מה פשר התוצאות שהתקבלו. והבדיקההסנתוזאופטימיזציה וחזור על 


	----------  כל התרגילים בחלק זה יעשו תוך שימוש בספרייה הנומרית הסטנדרטית.  -----------

