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     Πεπίλητη 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο ζεκεξηλέο δηθηπαθέο ππνδνκέο πνηθίινη ηχπνη πεξηνξηζκψλ ηνπ εχξνπο δψλεο 

κπνξεί λα ππάξρνπλ θπξίσο ιφγσ ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο, ησλ νπηνειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ηεο απξφβιεπηεο απφθξηζεο ηνπ νπηηθνχ θπκαηνδεγνχ (πνπ πξνθαιεί δηαζπνξά ηξφπσλ δηάδνζεο).  

 

Ζ ππνβάζκηζε ζηελ νπνία ππνβάιινληαη ηα ηειεπηθνηλσληαθά ζήκαηα θαηά ηε δηάδνζε ηνπο εληφο 

ηνπ δηθηχνπ ιφγσ ηνπ ζπλερψο πεξηνξηδφκελνπ εχξνπο δψλεο θέξλνπλ ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε 

εηζαγσγήο κεζφδσλ ηζoζηάζκηζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, δειαδή φισλ ησλ 

κεζφδσλ γηα ηελ αληηζηξνθή/αθχξσζε ηεο παξακφξθσζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ην θαλάιη 

κεηάδνζεο. Παξάιιεια, ζην ηκήκα ηεο δηαδξνκήο ηνπ ζήκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη θάπνηα ηερληθή 

ηζνζηάζκηζεο, επηβάιιεηαη ε δηάδνζε ηνπ ζήκαηνο λα παξακέλεη φζν ην δπλαηφλ πην αλεκπφδηζηε. 

Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηηκάηαη ε ηζνζηάζκηζε λα πινπνηείηαη ζε ζχζηεκα επεμεξγαζίαο κε 

δπλαηφηεηεο κεγάινπ ξπζκνχ δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ θαη πςειήο ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο, φπσο ζε 

θάπνην νινθιεξσκέλν θχθισκα FPGA.   

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε θαηαζθεπή θπθιψκαηνο ηζνζηάζκηζεο  κε 

δπλαηφηεηα πςειoχ ξπζκνχ δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ ζε πιαηθφξκα FPGA γηα αμηνπνίεζε ζε νπηηθέο 

δηαζπλδέζεηο ζε θέληξα δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηζνζηάζκηζεο feed forward 

equalization (FFE). 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνπκε έλα επέιηθην FFE ζχζηεκα κε πνιιαπιέο επαλαδηακνξθψζηκεο 

αξρηηεθηνληθέο θαη πεξηγξάθνπκε ηερληθέο παξαιιειίαο γηα λα επηηαρχλνπκε ην θχθισκα FFE. ηε 

ζπλέρεηα πεξηγξάθoπκε ζπλνπηηθά ην νπηηθφ ζχζηεκα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ κέζα ζην νπνίν 

ελζσκαηψλεηαη ην θχθισκα FFE ηζνζηάζκηζεο, δηεμάγνπκε κειέηε αθξίβεηαο γηα ηα δηάθνξα 

ζελάξηα ηζνζηάζκηζεο, θαζψο επίζεο θαη εμεξεχλεζε ηνπ ρψξνπ ζρεδίαζεο, ψζηε λα θαηαιήμνπκε 

ζηε βέιηηζηε δπλαηή παξακεηξνπνίεζε ηνπ θπθιψκαηνο FFE. Ζ ηειηθή καο πινπνίεζε ζην Xilinx 

XC7VH580T FPGA κπνξεί λα ππνζηεξίμεη νπηηθή δηαζχλδεζε κε ξπζκφ δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ 

κέρξη θαη 58 Gbps (29 GSa/s γηα δηακφξθσζε PAM-4) θαη ξπζκφ εκθάληζεο ζθαικάησλ ίζν κε 

5.64 × 10
-5

.       
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     Abstract 

In most modern networking infrastructures, various types of bandwidth restrictions may occur 

mainly because of misconstructions in construction materials and optoelectronic components and the 

optical waveguide’s unpredictable response (causing modal dispersion). 

Degradation occurring to the telecommunications signals because of the constantly limited 

bandwidth while travelling through the network, therefore, brings to the fore the need to import 

equalization methods to confront this phenomenon, i.e. methods to reverse/cancel distortion caused 

by the transmission channel. At the same time, in the sections of the path where some equalization 

technique is applied, signal transmission has to remain as unobstructed as possible. For this reason, it 

is preferred to implement the equalization in a processing system with large throughput rate and 

high-speed processing capabilities, such as in a FPGA integrated circuit. 

The purpose of this thesis is the design and implementation of a high throughput rate equalizer in 

FPGA platform for use in optical interconnections in data centers, using the feed forward 

equalization method (FFE). 

We propose a flexible FFE system with multiple reconfigurable architectures and describe 

parallelism techniques to accelerate the FFE circuit. Then we describe briefly the optical real-time 

system in which the FFE equalizer circuit incorporated, we conduct an accuracy study for different 

equalization scenarios, as well as design space exploration in order to end up to the optimum 

configuration of the FFE circuit. Our final implementation on a single Xilinx XC7VH580T FPGA 

device can support a single optical link of up to 58 Gbps (29 GSa/s for PAM-4 modulation) and 5.64 

× 10
-5 

Bit-Error-Rate. 
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Δςσαπιζηίερ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, 

ηνπο θπξίνπο Γεκήηξην νχληξε θαη Ζξαθιή Αβξακφπνπιν γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ κνπ έδσζαλ λα 

εθπνλήζσ έλα ζέκα πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ ηνκή δχν δηαθνξεηηθψλ θφζκσλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

θαη ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, κε πνιχ κεγάιν εξεπλεηηθφ θαη πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ. Δπίζεο, 

επραξηζηψ ζεξκά ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο Κσλζηαληίλν Μαξαγθφ θαη Υξήζην παζαξάθε γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ζηελ επίβιεςε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη γηα ην ρξφλν πνπ αθηέξσζαλ 

ζπλνιηθά, θαζψο θαη ην δφθηνξα Γηψξγν Λεληάξε γηα ηηο παξεκβάζεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ζε 

θνκβηθά ζεκεία ηνπ έξγνπ καο. 

 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο κνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπο πξνο 

εκέλα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νινθιήξσζε απηψλ. 

 

                      Παλαγηψηεο Κφληδηιαο 
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Analytical Abstract 

 

Because of modern technology requirements and increased computing needs, it is imperative to 

design more and more powerful computing structures, widely known as data centers. The main 

purpose of a data center is the storage, management and propagation of data and information 

relevant and necessary to an organization [2]. A typical data center may include tens or hundreds of 

servers, which all together form clusters and a massive parallel super-computing structure is created. 

Figure 1 shows a typical array of servers in a data center. 

 
Figure 1. Data center network architecture 

 

The communication between the clusters is possible via optical interconnections using optical 

components. The communication through the use of optical technology is preferred over classical 

methods of electronic communications because of the following advantages: 

 Due to the very low loss rates that characterize waveguides and optical fibers, power 

consumption is imminent primarily where the conversion of optical into electrical power 

takes place and vice versa. Therefore the energy consumption is substantially independent of 

the distance length traveled by the optical signal from the starting point to the destination. 

 

 In optical components, bandwidth is not strictly dependent on the modulation rate, while in 

the same medium (waveguide/fiber) more than one light wavelength can be used. 

 

 In optical communications, signal integrity is less affected than the corresponding signal 

integrity in electrical communications. 

Unlike copper interconnections, the optical fiber is characterized by negligible losses. A multimodal 

fiber comes up with losses of about 3 db/km and 1 db/km for wavelengths equal to 850 nm and 1300 

nm respectively. A single mode fiber comes up with losses of 0.4 db/km and 0.25 db/km for 

wavelengths equal to 1300 nm and 1550 nm respectively. 
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Electrical links cause signal degradation at frequencies above the range of 1GHz due to ringing 

effects, increased signal delay, crosstalk, and frequency-dependent attenuation. These limitations of 

the electrical interconnections limit the maximum operating frequency of current systems. Optical 

interfaces on the other hand are an effective proposal to confront directly all these problems at 

system level, respond effectively to the performance requirements of modern processors, and present 

negligible frequency depended losses, low crosstalk and high bandwidth (Figure 2). 

 

 
Figure 2. Optical links in Google's data center (left). Typical layout of an optical link for data 

transfer over short distances (right). 

 

To deal with the ever increasing traffic in data centers that consistently exceeds 20% each year, 

optics cover a large part of the data centers construction and get utilized in rack-to-rack applications, 

board-to-board and chip-to-chip interconnections. Despite the wide range of development scenarios, 

the basic architecture of most interfaces is largely similar, comprising an optical transmitter 

(typically a directly modulated or externally modulated laser with electronic drive), an optical 

modulator, an optical waveguide (optical fiber, flex waveguide or optical backplane/PCB) and a 

photo detector (Figure 3). 

 

 Figure 3. Optical system consisting of transmitter, optical modulator, optical waveguide and photo 

detector 

 

In any scenario, the transition to higher symbol transmission rate (baudrate) in order to meet the 

growing capacity needs, causes degradation in signal integrity due to the following factors [6]: 

 Limitations on bandwidth because of the material from which the circuit board is 

manufactured. As the signal speed substantially exceeds 10 GB/s, traditional materials such 

as FR4, exhibit excessive losses, depending on the bandwidth. Most composites like 

Megtron 6 can be used for such rates, but it can cost two to four times higher than the 

corresponding cost for constructing the circuit using FR4. 

 

 Limitations on bandwidth because of optoelectronic components (transmitter, receiver). To 

reduce costs, almost only commercial optical components with limited bandwidth are used 

in optical interfaces. The use of multi-level modulation formats, such as PAM-4 and PAM-

8, exacerbates the negative effect of the limited bandwidth in the overall performance of the 

optical interconnection. 
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 The response of the optical waveguide in systems involving multi-mode links, exhibits 

modal dispersion which manifests as a limitation in product bandwidth. 

Previously mentioned bandwidth limitations and the non-uniform frequency response in 

optoelectronic interfaces lead to intersymbol interference (ISI), an overall degradation of the signal, 

and a higher bit error rate (BER). Additionally, degradation is enhanced by noise effect, which is 

added to the signal as it propagates through the channel. Intersymbol interference may vary over 

time and because of other factors such as temperature, bending and vibration. To tackle all these 

negative effects, the compromise between industry and academia is that a digital equalization 

technique must be included in the system to smooth the channel response, so as it varies more 

smoothly, without causing further distortion in the propagating signal. Use of digital signal 

processing for receiving signals transmitted over optical fiber gains more ground in the last decade, 

as modern designs require ever more Gb/s through the limited bandwidth optoelectronic 

components. 

 

The Forward Error Correction (FEC) is a technique used for error checking on data transmission 

over unreliable or noisy communication channels [12]. The main concept behind this technique 

relies on the sender to encode the message with redundant manner using an Error Correction Code 

(ECC). The overhead of  FEC coding is defined as the ratio between the number of redundant bits to 

total bits transmitted in one FEC code word:  

Overhead  
                        

                                
 

The equalization system can improve the signal quality and therefore reduce the burden caused by 

the introduction of a complex FEC system, allowing the use of a much more simple code with low 

overhead and low latency [13]. In some cases, the use of FEC techniques can even be avoided 

completely. The Reed-Solomon codes (RS) and Bose-Chaudhuri-Hocquenghem (BCH) are the most 

commonly used codes in data center applications due to the low latency that achieve. However, 

some equalization technique may in this case be applied in order to choose a lighter FEC code, if the 

required pre-FEC BER value, has been achieved. For example, if a PAM-4 link achieves BER 

before equalization equal to 2 × 10-3, and after equalization less than 7.04 × 10-4, then the RS code 

(578,514) (with 11.07 % overhead) may be used instead of the BCH (2464,2056) code (with 16.56% 

overhead), thereby reducing the total coding overhead by about 8%. 

 

There are several different equalization techniques available, all with different trade-offs in power 

consumption, efficiency and cost. The most well known equalization methods are Feed Forward 

Equalization-FFE, Decision Feedback Equalization-DFE and Maximum Likelihood Sequence 

Equalization-MLSE. FFE technique is considered as the simplest relative method, performing the 

necessary signal processing to non-adaptive manner, thus maintaining the complexity significantly 

lower than other methods such as DFE and MLSE. 

 

As mentioned before, it is preferred to implement the equalization in a processing system with large 

throughput rate and high-speed processing capabilities, such as in a FPGA. A FPGA (Field 

Programmable Gate Array) is an integrated circuit with functionality formed by the specifications 

and requirements of the particular design, after its construction has been completed. FPGA 

configuration is generally determined using a hardware description language (HDL). An FPGA 

contains programmable logic elements and reconfigurable interfaces, and unlike previous 
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technologies using logic gates tables, construction of FPGAs is based on reprogrammable Look-Up 

Tables (Look-Up Tables-LUTs). The main characteristics of an FPGA are summarized as follows: 

 Capability of efficient parallelism exploitation. The computational circuitry of a FPGA has 

innate ability to perform parallel calculations on the same application. 

 

 Fastest processing and execution rate. Applications run directly in the hardware without 

prior compilation and linking processes at software level. 

 

 System reprogramming capability. Although FPGAs are dedicated systems, they can be 

easily reprogrammed to execute another application. 

 

FPGAs offer a flexible approach to applications traditionally implemented either in ASICs with no 

reconfiguration ability, or in software in sequential processors (CPUs) with significantly slower 

execution time. 

 

An FPGA, as shown in Figure 4 consists of programmable logic blocks and interfaces between 

them, which can be configured to synthesize complex logic circuits, but also consists of I/O blocks 

allowing data input and output. The combinational logic is implemented using LUTs units, while the 

sequential logic is implemented using registers[11]. To enhance capacity and speed, plethora of 

available memories and other digital computing units (DSPs) are provided within the FPGA. 

 

 
Figure 4. Relation between logic blocks, I/O blocks and interconnections on a FPGA 

In recent years, several research efforts have focused on creating products that combine FPGA 

technology to that of optical interfaces. Such interconnection interfaces can overcome to reach, 

power, port density, cost and complexity of the circuit the existing interface technologies with 

copper cables. 

 

As an example, Altera, using a 28nm transceiver operating at 28 Gbps, which supports equalization 
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methods as well as clock frequency production and recovery, manufactures optical interface systems 

with FPGA cores, as shown in the figure below. 

 

 
Figure 5. Example of an optical interface with FPGA core system 

 

On both the transmitter and the receiver implement equalization of 4 and 5 coefficients respectively 

has been implemented. FFE technique has been implemented to the transmitter, while DFE 

technique has been implemented to the receiver to compensate noise effects. In the FPGA circuit, 

highly efficient transmitters (Transmitter Optical Sub-Assembly-TOSA) and receivers (Receiver 

Optical Sub-Assembly-ROSA) are incorporated, providing direct transmission and reception of 

optical signals without the need for an additional discrete optical element. 

 

In the following sections, the discussion focuses on the step by step implementation of a fully 

parametric FFE architecture in FPGA platform, as well as on the various techniques developed for 

the effective exploitation of parallelism. In this direction, we designed and implemented the serial 

version of the equalizer circuit, and then various parallel architectures of it. For the purposes of 

resource consumption investigation and verification of the circuit’s correct operation, we used ISE 

Design Suite 14.7 and Vivado Design Suite 2015.2 of Xilinx. The FPGA XC7VH580T family 

Virtex 7 of Xilinx was selected as the implementation platform. 

 

The purpose of the FFE equalization circuit described below is the filtering of the input data stream, 

by the following transfer function: 

                                    
        [ ]y n  =  

0

[ ],
N

i x n ic            0 i N      (1) 

where: 

 y[n] is the output signal, 

 x[n] is the input signal, 

 N is the filter’s order, 

 ci is the i-th coefficient of the filter. 

This practice allows us to compose lowpass, bandpass or highpass filter. 

The units that make up the serial equalization circuit are: 

 ROM memory, in which constant coefficients of the N-order digital filter are kept stored, 
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 FIFO structure, in which N past input signal values are stored, 

 accumulator unit (MAC) for numerical calculations, 

 control unit (fsm) to monitor the continuous operation of the circuit. 

 

Using 2 memory templates, for ROM and RAM (to implement FIFO structure) respectively, 

constant coefficients of the digital filter, ci, are stored in the ROM, while each new arriving input 

x[n] gets stored in the FIFO structure (which is initialized with zero elements). To determine how to 

write a new entry in the FIFO structure, we apply circular buffer logic. According to this, when all 

slots in the FIFO structure are written, then each new arriving entry will be inserted in the oldest 

entry’s slot, and will replace its value. In each clock cycle, memory outputs are led by command 

from the control unit to the computational unit where all necessary calculations are performed 

(equation (1)). For each new arriving entry (N+1) calculations (multiplications and additions) are 

performed, i.e. as many calculations as the amount of filter coefficients. The control unit 

synchronizes the FIFO structure, the ROM and the MAC unit. 

The figure below shows the basic units of the serial architecture and the interconnections between 

them.  

 

Figure 6. Basic pipelined architecture of FFE equalizer. Input signals x arrive every N+1 cycles 

sequentially and output y is calculated after every N+1 cycles 

 

In this architecture, each input signal x[n], arrives serially every N+1 clock cycles, so the calculation 

of each output signal y[n] requires N+1 clock cycles. The signed numbers representation has been 

preferred to represent input-output data and intermediate results. 

 

However, circuit performance is severely limited by the nature of the serial architecture: 

 Valid result comes imperatively every N+1 clock cycles, with no capability of further 

acceleration of the calculations. 

 There is no capability to take advantage of the parallelism offered by FPGA technology. 

For the reasons mentioned above, we designed and implemented various parallel architectures, 

described in the following sections. 
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To maximize the equalizer’s performance, it is imperative to perform more than one calculation in 

the mac unit on every clock cycle. The number of parallel performed calculations is referred to as 

internal parallelism. 

 

The order of internal parallelism is determined by the parameter k, where 1 1k N   . 

Specifically, the main FIFO structure and the ROM are divided into k parts of discrete depth equal to 

(N+1)/k. Distinct FIFO structures outputs and ROM memories outputs are led in different 

computational units, therefore k-1 additional MAC units are added to the overall design. To produce 

the total circuit’s output signal, a tree of adders with depth equal to log2(k) has been inserted right 

after the computational units, to sum computational units output values. 

 

Parallel acceleration can be achieved by implementing two parallel architecture alternatives, 

depending on the interconnection type between the discrete FIFO structures and the computational 

MAC units: 

 Using data multiplexing, by placing a data bus between the FIFO structure and the 

computational units 

 Using interconnected FIFO structure, via the FIFO structure (N+1) to interconnected FIFO 

structure, in order to directly connect the structure with the computational units 

 

In the initial parallel implementation with a data bus for transmitting input data, all the FIFO 

structure output signals are led to the bus, and after having been rearranged appropriately, they are 

then led to respective computing units. The process of rearranging consists of two multiplexing/de-

multiplexing sub-processes of the data stream, while crossing the bus. Outputs of every individual 

FIFO structure therefore are not uniquely mapped to the input ports of the computing units, but the 

assignment depends on whether the new arriving entry, was written in a new individual FIFO 

structure, or in the same FIFO where the last record happened. It is understood that changes in the 

assignment occur only when an individual FIFO structure has recorded all its slots, and the next 

arriving input’s enters the next in order FIFO structure. The circular buffer logic for recording new 

entries is applied to the overall FIFO structure, and not to each individual FIFO structure separately 

(all FIFO structures will receive and write input signal values sometime). The key feature of this 

architecture is the uniform control that is applied to all the individual FIFO structures, so that the 

circuit resembles the serial mode discussed in the previous section. This topology is shown in Figure 

7. 
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Figure 7. Parallel FFE architecture using data bus. Input signal x arrives serially (N+1)/k and output 

y is calculated after (N+1)/k clock cycles 

 

Approaching the interconnection issue of FIFO structures with the computational units differently, 

figure 8 shows the alternative architecture, wherein the data bus has been removed from the parallel 

topology. 

 

 

Figure 8. Parallel FFE architecture with interconnected FIFO structure. Input signal x arrives 

serially (N+1)/k and output y is calculated every (N+1)/k clock cycles 

 

The concept behind the above topology is based on the interconnected FIFO structure, which 

consists of existing distinct FIFO structures. To maintain consistency in the interconnected FIFO, 
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each distinct FIFO structure promotes its older stored element in the next FIFO of the chain 

structure, to the same slot, each time a new entry arrives. The logic of the circular buffer that is 

applied to the serial architecture is applied also here, but this time to each distinct structure 

separately. This technique significantly reduces the complexity of the design, thanks to the direct, 

point to point, FIFO connected network. One of the major differences with the previous architecture 

is that new input values recording process will be made solely to the first in order FIFO structure. 

Therefore, every distinct FIFO structure is uniquely assigned to each computing unit. This 

architecture resembles the direct implementation of a digital FIR filter. 

 

The main benefits of the architecture with interconnected FIFO versus architecture using 

multiplexing/de-multiplexing data bus is summarized below: 

 The data bus has been removed, hence fewer resources are consumed, especially at greater 

degrees of internal parallelism, and a better operation period is achieved. 

 Control via the control unit is easier, since the unique pairing between FIFO structures and 

computational units allows to avoid multiplexing processes for memory selection. 

 

Till now, implementations of the FFE equalizer modify only the internal parallelism to maximize 

efficiency. To improve efficiency and exploit all disposable resources, it is necessary to study and 

implement reception and processing of more than one input data values at the same time (also 

referred to as an external parallelism), achieving maximum use of parallelism capabilities offered by 

the FPGA in which we implement the equalizer. The new equalization circuit comprises multiple 

FFE circuits, such as those described before. Depending on the external parallelism selection, as 

many equalization sub-circuits are created within the primary circuit, as the amount of 

simultaneously arriving inputs. Two data busses have been placed in the input and output stage of 

the equalizer, to address appropriately input and output data signals related to the FFE sub-circuits. 

 

The final stage of multiple parallel equalizers implementation is shown in Figure 9. The d parameter 

indicates the number of multiple parallel implemented FFE architectures. Input signals arriving in 

packages of size d and feed all FFE architectures simultaneously. Data throughput rate depends on 

both d and k parameters, where the k parameter indicates each separate FFE architecture. 

 

 

Figure 9. Multiple Parallel FFE architectures. Input signals x arrive at d-length packets at all FFE 

sub-circuits simultaneously. Throughput rate depends on both d and k parameters 

 

Since all simultaneously arriving inputs must enter and register massively and without delay into the 



xiv 
 

RAM memories of the equalizer sub-circuits, we need to impose certain reforms in hardware in 

order to meet this requirement and maintain consistency. More specifically, as each RAM memory 

(FIFO structure) may access only a memory slot per clock cycle, the word length of the memory slot 

is adapted depending on external and internal parallelism to receive all or part of the input data bus. 

To store multiple input signals without affecting the existing functionality of FFE memory structure, 

we implemented a RAM memory segmentation approach. Existing FIFO structures of size equal to 

((N+1)/k)×1 are converted into FIFO structures of size equal to r×b, where: 

 

                  {
          

   

 
  

          
    (1) 

 

and 

        {
      

   

 
  

                    
    (2) 

 

The topology of multiple parallel FFE architectural ignites some mandatory changes in the ROM 

memory structure. Simultaneous processing of packets from all parallel FFE circuits involves some 

unwanted calculations. For example, assuming that d=4, then x(0), x(-1), x(-2), x(-3) will arrive at 

the first operation cycle, although output y(0) only depends on the input x(0), output y(1) only on 

x(0), x(-1) etc.. On this direction, we customized the ROM structure, according to the topology 

shown in Figure 10. In this example, every ROM belongs to a different FFE circuit (the 

corresponding y output signal that utilizes the particular ROM is indicated in brackets). As it can be 

seen from the figure, d-1 extra zeros have been added in each ROM memory, in such organization 

that cuts away unwanted calculations (multiplication by zero) and synchronizes the outputs during 

the operation of multiple parallel FFE circuits. 

 

 

Figure 10. ROM memory structure example in multiple parallel FFE architecture. Extra zero cells 

have been added to isolate unwanted calculations. 

Then the discussion focuses on assessing the effectiveness of the proposed flexible FFE equalization 

scheme regarding its performance, while the signals bit level precision varies. The study was 

performed using real experimental data from a PAM-4 symbol optical transmission link with rate 

equal to 40 Gbaud, using offline DSP algorithms and bit level precision filter models in Matlab. 

 
To investigate the equalizer efficiency, we implemented the standard optical link shown in Figure 

11. This optical link can support symbol transmission rate up to 40 GBaud for PAM-4 and PAM-8 

modulation format at 80 Gb/s and 120 gb/s, respectively [13]. The embodiment consists of a 

distributed feedback laser (DFB), an electro-absorption modulator (EAM) with bandwidth at 24.3 
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GHz, singlemode optical fiber of length 200m, and a photoreceptor with limited bandwidth at 35 

GHz, combined with digital equalization circuit to confront with the bandwidth limitations across 

the link. The linear equalization is applied to the receiver, to avoid reducing the signal amplitude to 

the modulator, while the FFE method was selected mainly because of its simplicity, so as the 

implementation is independent of the hardware platform (ASIC or FPGA) choice.  

 

 
Figure 11. Experimental optical link used to investigate the performance of the FPGA FFE equalizer   

 

 

In offline DSP system, symbol frequency recovery is performed, and then FFE equalization is 

applied, in order to calculate the channel response. The sampled data are initially stored in the 

oscilloscope, and then after the symbol clock recovery algorithm that selects the optimal sampling 

point are driven to the equalizer, for the simulation of which, the Xilinx Virtex 7 XC7VH580T 

FPGA has been chosen. This topology allows the performance assessment of the FPGA circuit in 

real time. It also allows estimating the Bit Error Rate (BER). PAM-4 was selected as the modulation 

technique. 

 

In order to assess the extent to which the performance of the proposed equalization circuit is affected 

when the input, coefficients and output signals accuracy is limited, we described in Matlab a bit 

level accurate equalizer model. Both the input signal and the filter coefficients (32 taps) where 

rounded to n bits. The filter output and the intermediate signals where rounded to m bits, so as the m 

≥ n condition is true. 
 
Calculation of the FFE filter taps   
To calculate the filter taps, we created an equalizer object using  an ideal constellation with levels [-

3 -1 1 3], which is then trained using the least  mean squares algorithm. Once the error is sufficiently 

reduced, the training process stops. The extracted taps are then used in the equalization process 

applied to the received data, wherein the equalizer circuit is implemented by a static digital FIR 

filter.  

 

Filter object implementation 

Thereafter, the direct digital filter is declared to simulate the digital FIR filter, using the coefficients 

calculated above. Before the equalization, the word lengths (integer and fractional part) of the 

inputs, coefficients, intermediate products, as well as of the accumulator and the output are defined. 

To represent the input signal, intermediate results and output signal, words of fixed integer part 

length, and equal to 3 bits, are used. The coefficients integer part is also fixed and equal to 2 bits. 

Then FFE is applied to the input signal, and the output signal of fixed integer and variable fractional 

part, is calculated. Additionally a double precision (64 bits) FFE filter was implemented in Matlab in 

order to be used later as reference. The n and m parameters vary in order to achieve the minimum 

allowable BER degradation using the minimum number of digits to represent the signal (and thus 

achieving less resource utilization on the FPGA).   

 

Symbol detection 
Symbol detection follows, so that all the equalized symbols are categorized to four distinct 
levels (symbols) as defined by the PAM-4 modulation: -3, -1, 1, 3.  
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BER calculation/estimation 
The BER of the Gray-coded demodulated signal is estimated by using a known pattern of expected 

demodulated values. The patterns’ sequence, and the demodulated signal are converted from decimal 

to binary, so that the BER is measured at bit level as the difference between the bits of the first 

signal from the bits of the other signal (the known pattern), located at the corresponding positions. 

The minimum BER value we can measure is limited, and cannot be less than the 10
-8

 order (due to 

the number of processed symbols). In this case, the BER estimation can be accomplished by 

applying a theoretical model based on the signal-ratio SNR (Signal to Noise Ratio), to the equalized 

signal. Initially the Symbol Error Rate is estimated (SER) using the SNR: 
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)      

 
,wherein the Q function is the cumulative distribution function, and the parameter M is equal to the 

constellation order (here is equal to 4), and then the bit level BER can be estimated as: 

 

                
 

As shown in Table 12, the input and output signals accuracy is represented by the (n,m) pair. For 

each n parameter value, two pairs (n,m) are recorded: the first refers to the case where n = m and 

represents the minimum required representation accuracy of the output signal (for the selected n) and 

the second pair has been selected, considering the best BER achievable, along with the minimum 

output accuracy, in which this BER can be achieved. Also, the table lists the measured BER values 

for each accuracy (n, m) pair.  

 
Input and output signals accuracy BER measurements for 32 taps filter 

(4,4) 6.3 × 10-3 

(5,5) 3.09 × 10-4 

(5,7) 1.31 × 10-4 

(6,6) 4.59 × 10-5 

(6,8) 7.5 × 10-6 

(7,7) 3.75 × 10-7 

(7,9) 3.13 × 10-7 

(8,8) 2.5 × 10-7 

(8,9) 1.88 × 10-7 

(9,9) 5.68 × 10-9 

(9,11) 3.08 × 10-9 

(10,10) 2.38 × 10-9 

(10,12) 1.76 × 10-9 

(11,11) 1.69 × 10-9 

(11,12) 1.59 × 10-9 

(12,12) 1.63 × 10-9 

Double accuracy (64 bits Matlab FFE) 1.59 × 10-9 

 

Figure 12. BER measurements for different input and output accuracy pairs of the configurable 

filter, as well as of the double accuracy reference filter 

 

 

The pre-equalization BER equals to BERpre-FFE=3.5 × 10
-4

.  

 

The BER trend (in logarithmic scale) for all equalization combinations is represented in figure 13. 

The FEC thresholds indicate the maximum of BER degradation tolerance for the specific FEC 

codes. The BER value achieved by the double-precision reference filter is depicted (in green) as 

well.   
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Figure 13. BER results of equalized experimental data as a function of precision pairs. The dotted 

lines represent the three different FEC coded thresholds. 

 
As expected, the more the bits used for the binary representation of the signals, the lower is the 

BER. However, for n,m > 10 bits, even with increasing signal accuracy, the BER shows minimal 

improvement. The measurement results show significant improvement in signal quality after 

equalization. In configurations with small accuracy n,m parameters (n,m < 9) a difference of several 

orders of magnitude between the measured BER values and the reference filter BER is observed, 

which decreases as the parameters n and m increase. From Figure 13, it is concluded that for almost 

all configurations the achieved BER is much lower than the threshold value of powerful FEC codes 

such as the BCH code (2464,2056), while for several of the configurations (for example for n,m ≥ 7 

bits), a lighter FEC code introduction could be a viable solution. In any case, it can be concluded  

that depending on the accuracy parameters selection, solutions with low complexity FEC encoding 

become viable, with consequent reduction of the overall system’s complexity and significant energy 

savings (due to less resource consumption).   

 

Finally, the next figures depict the histograms of the appearance frequency of the signal amplitudes 

for the following signal cases: no equalization employed, the received signal equalized by the 

double-precision reference filter, and the received signal equalized using the configurable FFE filter 

for n,m = 5 and n,m = 10. The signal improvement/restoration is obvious after the equalization, even 

in the configuration with the minimum accuracy selection (n,m = 5) where the histogram appears 

"quantized" due to insufficient number of bits for representation. 
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Σσήμα 14. Histogram with the normalized amplitudes appearance frequency of unequalized signal 

 

 
Figure 15. Histogram with the normalized amplitudes appearance frequency of signal after 

employing the FFE double precision reference filter 

 

 
Figure 16. Histogram with the normalized amplitudes appearance frequency of signal after the 

configurable FFE filter for n,m = 5   
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Figure 17. Histogram with the normalized amplitudes appearance frequency of signal that passed 

through the configurable FFE filter for n,m = 10 

 
FPGA implementation modeling 

For the purposes of resource consumption investigation and verification of the circuit’s correct 

operation, we used the ISE Design Suite 14.7 and Vivado Design Suite 2015.2 software suites of 

Xilinx. The FPGA Xilinx XC7VH580T (Virtex 7 family) was chosen as the basic implementation 

platform (only in software platforms, no actual FPGA was used during the experiments), which 

incorporates multiple GTZ transceivers (28.05 Gb/s), offering the feasibility of implementing and 

evaluating complex network systems. It is worth emphasizing that the VHDL code for the FFE filter 

is fully portable and compatible with any FPGA device.  

 

The implementation of the FFE equalization system in FPGA platform is based on a fully 

customizable architecture. The customization of the system is very important as: 

 

 Makes the architecture fully adaptable to different implementations of the FFE circuit, 

 allows us to conduct detailed design space exploration,  

 allows the architecture configuration from the accuracy scope. 

 

To complete the implementation of the parametric architecture, we defined a set of parameters 

taking into account the filter’s coefficients, the internal and external parallelism and bit level 

accuracy for the various FFE filter’s signals. 

 

In the next step of our study the FPGA architecture is evaluated, considering the bit level accuracy 

and the throughput rate. We evaluated two different FFE filter implementations, the first for n,m = 6 

and the second for n,m = 10 in order to make conclusions about the trade-offs between the resource 

consumption and the selected accuracy, while the correct operation of the circuit is validated by 

comparing the results with the corresponding measurements of the configurable Matlab filter. As in 

the Matlab configurable filter, this architecture allows us to define the accuracy bit level of the input 

signal, the coefficients, the intermediate signals (multiplier, accumulator, adder tree) and the output 

signal. Table 18 depicts the setted accuracy values of (6,6) and (10,10) FPGA FFE filters. 
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FPGA 

configuration 

Accuracy  

Bit Accuracy 

Input signal Coefficients Multiplier Adder Tree Output signal 

int. frac. int. frac. int. frac. int. frac. int. frac. 

 (6,6) 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 

(10,10) 3 7 2 8 3 7 3 7 3 7 

Figure 18. Accuracy parameters setting for the FPGA architecture, taking into account the fact that 

each accuracy parameter consists of an integer and a fractional part 

 

In the following table, for each of the two FPGA configurations the resources, the maximum 

achievable throughput rate, the operating frequency, the external parallelism and the BER are listed. 

Both FPGA implementations do not use Block RAM memories (BRAM), because we have chosen 

K = N + 1, so all of the memory elements are implemented by registers (DFFs). 

 

FPGA 

configuration 

Accuracy 

Performance characteristics and resource consumption 

Operation 

frequency 

External 

parallelism 
Throughput LUTs DFFs BRAMs DSPs 

   (6,6) 227 MHz 128 29.06 GSa/s 85.62% 73% 0% 100% 

(10,10) 204 MHz 64 13.06 GSa/s 89.89% 68.63% 0% 100% 

Figure 4.19. Throughput rate, FPGA implementations resource consumption, external parallelism 

and operating frequency for n,m = 6 and n,m = 10 

 

The following table lists the BER values obtained from FPGA and Matlab implementations 

respectively. In the last two columns, the error values are assigned to the variations of the FPGA and 

the Matlab output values from the reference filter output values. 

 

FPGA 

configuration 

Accuracy 

BER measurements and Error 

BER(FPGA) BER(Matlab) 

Deviation between 

FPGA FFE and 64-

bit FFE  

Deviation between 

Matlab FFE and 64-

bit FFE 

   (6,6) 5.64 × 10
-5

 4.59 × 10
-5 

0.2747 0.1923 

(10,10) 2.66 × 10
-9

 2.38 × 10
-9

 0.1271 0.0279 

Figure 4.20. BER comparison between the FPGA and the Matlab implementations and variation 

from the double reference filter 

 

From Tables 4.19 and 4.20, it is obvious that as we increase the accuracy in the description of the 

various signals of the filter, the performance of the FPGA FFE decreases (the throughput rate 

mostly), and more FPGA resources are consumed. At the same time the BER achieved in the (10,10) 

implementation  is clearly improved compared with the corresponding BER achieved in the (6,6) 

implementation. This observation confirms basically the forced (and expected) compromise between 

the quality of the transmitted signal and the FFE system’s performance: The better the accuracy in 

the representation of the various signals, and hence the quality of the transmitted signal, the lower 

the performance of the FPGA FFE is. Respectively, if we apply reduced representation accuracy, the 

FPGA FFE performance will be proportionally higher. 

 

To conclude, we studied, implemented and evaluated a high performance FPGA FFE equalizer, 

suitable for high bandwidth telecommunication systems. Without any doubt, we have improved the 

quality of the degraded due to bandwidth limitations signal. Additionally, we could avoid burdening 

the overall telecommunications system with complex and expensive circuits for signal correction, 

such as the incorporation of a strong FEC coding circuit. By fully exploiting the parallelism and 

flexibility offered by the FPGA integrated circuit architecture, we designed our system giving first 

priority to be fully customizable and thus reconfigurable, depending on the requirements of each 

application. At the same time, system’s efficiency was kept at high levels, which can be confirmed 
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by the high throughput rate we presented before. As a future study, we can investigate the further 

optimization of the equalization system to achieve even greater throughput rates as well as the real-

time implementation of the FPGA filter with real data, through its incorporation in a modern optical 

interconnect. Moreover, the modification of our architecture in order to support real time 

reconfiguration and respond directly to the real system’s demands, would enhance the overall 

system’s flexibility.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 
Ειςαγωγό 
 
 

1.1 Επεξεργαςύα και μετϊδοςη δεδομϋνων ςτισ τηλεπικοινωνιακϋσ υποδομϋσ 
 
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ξαγδαία αχμεζε ηεο ηερλνινγίαο έρεη ζπκβάιεη κεηαμχ άιισλ ζηελ εμέιημε 

ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, αιιά παξάιιεια έρεη δεκηνπξγήζεη θαη 

λέεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο λέεο ηάζεηο. Οη ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο 

γηα επεμεξγαζία θαη κεηάδνζε δεδνκέλσλ έρνπλ νδεγήζεη ηελ επηζηήκε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ 

αλαδήηεζε λέσλ ηξφπσλ απνδνηηθφηεξεο εθκεηάιιεπζεο ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο θαζψο θαη ζηελ 

εχξεζε ησλ κέζσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο.  

 

Ζ εληππσζηαθή απηή δήηεζε έρεη ππεξθεξάζεη ηηο ζπλερηδφκελεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππνδνκψλ δηθηχνπ, φπνπ αθφκα αθνινπζείηαη ν λφκνο ηνπ Moore (ζρήκα 1.1). Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δήηεζεο, πνπ απμάλεη ζηαζεξά θαηά 20% θάζε ρξφλν, ηα κνληέξλα θέληξα 

δεδνκέλσλ (data centers) αλαλεψλνληαη θαη εμνπιίδνληαη κε ζπζηήκαηα νπηηθψλ δηαζπλδέζεσλ γηα 

ζπλδέζεηο ηχπνπ rack-to-rack, board-to-board θαη chip-to-chip, ησλ νπνίσλ ε ζπκβνιή είλαη 

επηδξαζηηθή ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο απμαλφκελεο γηα ρσξεηηθφηεηα δήηεζεο θαη παξάιιεια ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα ρακεινχ θφζηνπο επηθνηλσλία. Γίλεηαη αλαγθαία ινηπφλ ε εηζαγσγή 

κεζφδσλ νπηηθήο θαη ειεθηξηθήο πνιππιεμίαο ζηηο νπηηθέο δηαζπλδέζεηο έηζη ψζηε λα μεπεξαζηνχλ 

νη πεξηνξηζκνί ρσξεηηθφηεηαο ζε θέληξα δεδνκέλσλ κε πςειέο απαηηήζεηο επηθνηλσλίαο. Βέβαηα, ε 

ελζσκάησζε πνιπεπίπεδσλ δηακνξθψζεσλ πςειφηεξσλ ξπζκψλ πξνθαιεί ππνβάζκηζε ζηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ ζήκαηνο εμαηηίαο ησλ εμήο παξαγφλησλ: 

 
 Πεξηνξηζκνί ζην εχξνο δψλεο ιφγσ ηνπ πιηθνχ απφ ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ην ηππσκέλν 

θχθισκα.   

 

 Πεξηνξηζκνί ζην εχξνο δψλεο ιφγσ ησλ νπηνειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ (πνκπφο, δέθηεο) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εκπφξην.  

 

 Ζ απφθξηζε ηνπ νπηηθνχ θπκαηνδεγνχ ζε ζπζηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ πνιχηξνπεο 

ζπλδέζεηο, παξνπζηάδεη δηαζπνξά ηξφπσλ δηάδνζεο ε νπνία εθδειψλεηαη σο πεξηνξηζκφο 

ζην εχξνο δψλεο ηνπ πξντφληνο.      

πλεπψο, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ρακεινχ θφζηνπο θαη ρακειήο πνιππινθφηεηαο 

ζπζηήκαηα πνπ κεηξηάδνπλ ηελ πξνθαινχκελε απφ ηα ειεθηξηθά θαη νπηηθά εμαξηήκαηα 

ππνβάζκηζε ηνπ ζήκαηνο, εθαξκφδνληαο κνληέξλεο ηερληθέο ηζνζηάζκηζεο. [1] Αμηνπνηψληαο ηηο 

δηάθνξεο ςεθηαθέο κνξθέο ηζνζηάζκηζεο (FFE, DFE, MLSE), γελλάηαη ε δπλαηφηεηα λα 

εμνκαιπλζεί ε απφθξηζε ηνπ θαλαιηνχ θαη ζπλεπψο λα κεηαβάιιεηαη πην νκαιά, ρσξίο λα πξνθαιεί 

επηπιένλ παξακφξθσζε ζην δηαδηδφκελν ζήκα. 
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Σσήμα 1.1. O λφκνο ηνπ Moore γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηξαλδίζηνξ ζηα νινθιεξσκέλα 

θπθιψκαηα κέρξη θαη ην έηνο 2015 

 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ ζρεδηαζηψλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ αμηνπνηνχληαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζπζηήκαηα ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο  ζηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

ηκήκα ή νιφθιεξε ε επεμεξγαζία ηνπ ξεχκαηνο δεδνκέλσλ ζε (αθηεξσκέλεο) ζπζθεπέο 

επεμεξγαζίαο εηδηθνχ ζθνπνχ, φπσο ηα ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο FPGA θαη ASIC. Δηδηθφηεξα, ηα 

FPGAs κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κία ειθπζηηθή ιχζε γηα λα αληηκεησπηζζνχλ νη ηεξάζηηεο 

απαηηήζεηο ζε εχξνο δψλεο ζηα ζεκεξηλά θέληξα δεδνκέλσλ. Απηφ ζπκβαίλεη, ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο 

δπλαηφηεηαο παξάιιειεο επεμεξγαζίαο πνπ δηαζέηνπλ θαη ησλ έκθπησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηνπο 

επηηξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο ππνδνκήο.  Σν 

γεγνλφο φηη ηα FPGAs είλαη εγγελψο δπλακηθά, δειαδή δχλαηαη λα επαλαπξνγξακκαηηζηνχλ 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεδίαζεο απνηειεί  θαη ηνλ βαζηθφηεξν παξάγνληα επηθξάηεζεο 

ηνπο ζε κεγάιν εχξνο αληίζηνηρσλ εθαξκνγψλ. 

 

Σα ζεκαληηθά απηά πιενλεθηήκαηα ησλ FPGAs κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηα θέληξα δεδνκέλσλ, 

φπνπ ε εκθάληζε ησλ εθαξκνγψλ cloud, ησλ εθαξκνγψλ κε πεξηερφκελν video θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ 

ησλ Πξαγκάησλ (Internet of Things) ηείλνπλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο 

δεδνκέλσλ ζε δηπιάζηα πνζνζηά αλάπηπμεο. 

 

1.2 Αντικεύμενο διπλωματικόσ 

 
ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε θαηαζθεπή θπθιψκαηνο ηζνζηάζκηζεο 

(equalizer) κε δπλαηφηεηα πςειoχ ξπζκνχ δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ (throughput) ζε πιαηθφξκα 

FPGA γηα ζπζηήκαηα νπηηθψλ δηαζπλδέζεσλ. Ωο κέζνδνο ηζνζηάζκηζεο επηιέρηεθε ε ηζνζηάζκηζε 

feed forward equalization(FFE). Πεξηιεπηηθά, ε αξρηθή κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

ππνβάζκηζεο πνπ ππφθεηληαη ηα ηειεπηθνηλσληαθά ζήκαηα θαηά ηε δηάδνζε ηνπο εληφο ηνπ δηθηχνπ, 
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ιφγσ ηνπ ζπλερψο πεξηνξηδφκελνπ εχξνπο δψλεο θαη ζηελ αλάγθε ηεο επηβνιήο ηζoζηάζκηζεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ. Γηάθνξεο παξακεηξνπνηήζηκεο πινπνηήζεηο θπθισκάησλ 

ηζνζηάζκηζεο εμαηάζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα, κειεηψληαο φιν ην θάζκα ζεηξηαθψλ θαη παξάιιεισλ 

αξρηηεθηνληθψλ.  Όζνλ αθνξά ηελ παξάιιειε αξρηηεθηνληθή, γηα ηελ απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία 

ηνπ ξεχκαηνο δεδνκέλσλ δνθηκάζηεθαλ θαη ζπγθξίζεθαλ δχν δηαθνξεηηθέο ηνπνινγίεο. ηε πξψηε 

πινπνηείηαη ην ςεθηαθφ θίιηξν (FIR) ηνπ θπθιψκαηνο ηζνζηάζκηζεο ρξεζηκνπνηψληαο πνιππιεμία 

ζην δηάδξνκν δεδνκέλσλ γηα ηελ δηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ, ελψ ζηελ δεχηεξε 

ρξεζηκνπνηείηαη δηαζπλδεδεκέλε δνκή FIFO (First In First Out) γηα ην ζθνπφ απηφ. Δπίζεο, 

πεξηγξάθεηαη ην νπηηθφ ζχζηεκα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ κέζα ζην νπνίν ελζσκαηψλεηαη ην θχθισκα 

FFE ηζνζηάζκηζεο, θαη αλαιχνληαη ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ην απνηεινχλ. Σέινο, γίλεηαη κειέηε 

αθξίβεηαο γηα λα εμαρζεί ν θαιχηεξνο ζπλδπαζκφο αθξίβεηαο δεδνκέλσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ψζηε 

ην ζχζηεκα λα είλαη απνδνηηθφ θαη ηαπηφρξνλα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ λα παξακέλεη αλεπεξέαζηε. 

 

ην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, νη δνκηθέο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θπθιψκαηνο ηζνζηάζκηζεο, πεξηγξάθεθαλ ζε γιψζζα πεξηγξαθήο πιηθνχ VHDL. 

Γηα ηηο εηζφδνπο ηνπ θπθιψκαηνο θαζψο θαη γηα ηελ έμνδν απηνχ, επηιέρηεθε κεηαβιεηή αθξίβεηα, 

ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κειέηε, θαζψο θαη λα παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν βαζκφ επειημίαο θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο. Γηα ηε πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιψκαηνο ηζνζηάζκηζεο θαη ηε 

δηεμαγσγή κεηξήζεσλ επηιέρηεθε FPGA ηεο νηθνγέλεηαο Virtex 7 ηεο Xilinx, θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ην κνληέιν XC7VH580T, κε κεγάιε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ. Σέινο, γηα ηε κειέηε αθξίβεηαο ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο ηζνζηάζκηζεο εμνκνηψζεθε ζε Matlab.         

 

1.3 Οργϊνωςη κειμϋνου 
 

ην θεθάιαην 2 παξνπζηάδεηαη ην απαξαίηεην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηε ζπλέρεηα ηεο 

δηπισκαηηθήο, θαη αλαιχνληαη βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξαθάησ. 

 

Σν θεθάιαην 3 είλαη εμ’ νινθιήξνπ αθηεξσκέλν ζηε πεξηγξαθή ηνπ FFE θπθιψκαηνο ζε 

πιαηθφξκα FPGA: αλαιχεηαη ε ζεηξηαθή αξρηηεθηνληθή, θαζψο θαη νη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο 

παξάιιειεο αξρηηεθηνληθήο. 

 

ην θεθάιαην 4 πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην νπηηθφ ζχζηεκα (πεηξακαηηθή δηάηαμε) πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ κέζα ζην νπνίν ελζσκαηψλεηαη ην θχθισκα ηζνζηάζκηζεο θαη παξνπζηάδνληαη ηα 

πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε πάλσ ζηελ επίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

επηινγψλ αθξίβεηαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο, σο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηα (κέγηζηε 

ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο, θαηαλάισζε πφξσλ) θαη νξζή ιεηηνπξγία (ζεκαηνζνξπβηθφο ιφγνο-BER, 

πνηφηεηα ζήκαηνο) απηνχ. 

 

ην θεθάιαην 5 παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή πινπνίεζε. 

 

ην θεθάιαην 6 ηέινο, παξαηίζεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Θεωρητικό Υπόβαθρο 
 
 

2.1 Κϋντρα Δεδομϋνων 
 
Λφγσ ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ απμεκέλσλ ππνινγηζηηθψλ αλαγθψλ, 

θαζίζηαηαη πηα επηηαθηηθφο ν ζρεδηαζκφο πεξηζζφηεξσλ θαη πην ηζρπξψλ ππνινγηζηηθψλ δνκψλ. 

Σέηνηεο δνκέο είλαη ηα θέληξα δεδνκέλσλ (Data centers). Βαζηθφο ζθνπφο ελφο θέληξνπ δεδνκέλσλ 

είλαη ε απνζήθεπζε, ε δηαρείξηζε θαη ε δηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη θαη είλαη απαξαίηεηα ζε έλαλ νξγαληζκφ[2]. Έλα ηππηθφ θέληξν δεδνκέλσλ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη δεθάδεο ή εθαηνληάδεο servers, νη νπνίνη ζπλζέηνπλ κεηαμχ ηνπο ζπζηάδεο θαη ηειηθά 

ζρεκαηίδεηαη κία καδηθή παξάιιειε ππεξ-ππνινγηζηηθή δνκή. ην ζρήκα 2.1 απεηθνλίδεηαη κηα 

ηππηθή ζπζηνηρία απφ servers ζε έλα θέληξν δεδνκέλσλ. 

 

Οη servers ζε θάζε ζπζηάδα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε έλαλ κεηαγσγέα (switch) ζηελ θνξπθή ηεο 

ζπζηνηρίαο πνπ νλνκάδεηαη ToR (top-of-rack), ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζπλδέεηαη ζε αλψηεξν 

επίπεδν κε ηνπο αληίζηνηρνπο κεηαγσγείο απφ ηηο ππφινηπεο ζπζηνηρίεο (cluster switches). Απηή 

ινηπφλ ε ζπζηνηρία ησλ κεηαγσγέσλ παξέρεη πιήξε ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ ζπζηάδσλ απφ 

servers ελψ ζε απηή ηελ δνκή ησλ κεηαγσγέσλ ζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία κηαο εμειηζζφκελεο 

θαηεγνξίαο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ νλνκάδνληαη warehouse-scale computers (WSCs). 

Πιένλ αξθεηέο ζχγρξνλεο εθαξκνγέο πνπ παιηφηεξα εθηεινχληαλ ζην κεράλεκα ηνπ θάζε ρξήζηε 

μερσξηζηά, ηψξα πηα κέξνο απηψλ ή ζπλνιηθά νιφθιεξεο εθαξκνγέο ηξέρνπλ ζηελ πιεπξά ησλ 

servers ελψ ην εχξνο εθαξκνγψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη online εθαξκνγέο φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ηα e-mails, νη ράξηεο, θαη ε εθηεηακέλε αλαδήηεζε θαη ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο πνπ 

παξέρνπλ γλσζηέο εηαηξείεο φπσο ε Google, ε Amazon, ε Yahoo, ε Microsoft θαη ε Facebook. 

 

 
Σσήμα 2.1. Ζ αξρηηεθηνληθή ελφο δηθηχνπ Data center 
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Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ, φηη ππάξρεη κηα γξακκηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο θίλεζεο ζε έλα θέληξν δεδνκέλσλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 2.2. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη έλα θέληξν δεδνκέλσλ, εθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, έρεη ηεξάζηηεο 

απαηηήζεηο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Πέξα απφ ηελ θαηαλάισζε ηζρχνο ζηηο ππνινγηζηηθέο κνλάδεο 

ηνπ θέληξνπ, πνιχ κεγάιεο αλάγθεο πξέπεη επίζεο λα θαιπθζνχλ γηα ηελ ςχμε ησλ ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ αιιά θαη γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ θαζεκεξηλψλ απσιεηψλ[3]. Δλδεηθηηθά, κέρξη 

πξφζθαηα, ζηηο ΖΠΑ ην 1,5% ηνπ ζπλφινπ ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο αθνξνχζε απνθιεηζηηθά 

ηελ ηξνθνδνζία ησλ servers θαη ησλ θέληξσλ δεδνκέλσλ. Οη ζπλερφκελεο εμειίμεηο ζηηο πεξηνρέο 

ηνπ Internet of Things θαη ησλ ππεξεζηψλ cloud, πξνκελχνπλ φηη νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ζα 

ζπλερίζνπλ λα απμάλνπλ ξαγδαία.  

 

 
Σσήμα 2.2. Γηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηελ εηήζηα αχμεζε ηεο θίλεζεο ζηα θέληξα δεδνκέλσλ. Ζ 

δηαθίλεζε δεδνκέλσλ ζε έλα data center απμάλεηαη κε ξπζκφ κεγαιχηεξν απφ 20% θάζε ρξφλν  

  

 

Έλα θέληξν δεδνκέλσλ ινηπφλ απνηειείηαη απφ πνιιαπιά racks ή ζπζηάδεο φπσο αλαθέξζεθε, πνπ 

θηινμελνχλ ηνπο servers πνπ ζπλδένληαη κε ην δίθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ θέληξνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ ιακβάλεηαη αίηεκα απφ έλα ρξήζηε ησλ παξερφκελσλ εθαξκνγψλ, ηφηε πξνσζείηαη κέζσ ηνπ 

Internet ζην αλψηεξν επίπεδν ηνπ θέληξνπ δεδνκέλσλ. ην ζηάδην απηφ, ην αίηεκα εμεηάδεηαη απφ 

ηνπο κεηαγσγείο πεξηερνκέλνπ (content switches) θαη απφ ηηο ζπζθεπέο δηαρείξηζεο ηνπ θνξηίνπ 

(load balance devices) θαη έπεηηα δξνκνινγείηαη ζηνπο θαηάιιεινπο servers. ην ζεκείν απηφ, 

ελδέρεηαη ην αίηεκα λα απαηηεί ηελ επηθνηλσλία ηνπ server κε πνιινχο άιινπο servers. Γηα έλα απιφ 

αίηεκα αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν, απαηηείηαη ε επηθνηλσλία θαη ν ζπγρξνληζκφο κεηαμχ ελφο web 

server, ελφο application server θαζψο θαη ελφο database server. Σν βαζηθφηεξν πξφβιεκα ηεο ελ 

ιφγσ αξρηηεθηνληθήο κε ηηο ζπζηνηρίεο απφ servers είλαη ε πςειή θαηαλάισζε ηζρχνο θαη ν κεγάινο 

αξηζκφο θπζηθψλ ζπλδέζεσλ (links) θαζψο θαη ε απμεκέλε πνιππινθφηεηα.    

Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπζηνηρηψλ πινπνηείηαη κέζσ νπηηθψλ δηαζπλδέζεσλ, κε ηελ ρξήζε 

νπηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ επηθνηλσλία κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο νπηηθήο ηερλνινγίαο πξνηηκάηαη 

έλαληη θιαζζηθψλ κεζφδσλ ειεθηξηθψλ επηθνηλσληψλ ιφγσ ησλ παξαθάησ πιενλεθηεκάησλ: 

 Δμαηηίαο ησλ πνιχ ρακειψλ ξπζκψλ απσιεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο θπκαηνδεγνχο θαη 

ηηο νπηηθέο ίλεο, ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο επίθεηηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα ζεκεία φπνπ 

γίλεηαη ε κεηαηξνπή απφ νπηηθή ηζρχ ζε ειεθηξηθή ηζρχ (optical to electrical-OE) θαη 

αληίζηξνθα (electrical to optical-EO). Ωο εθ ηνχηνπ ε ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη είλαη 

νπζηαζηηθά αλεμάξηεηε απφ ην κήθνο ηεο απφζηαζεο πνπ δηαλχεη ην νπηηθφ ζήκα απφ ηελ 

αθεηεξία έσο ηνλ πξννξηζκφ ηνπ. 
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 ηα νπηηθά ζηνηρεία ην εχξνο δψλεο δελ είλαη απζηεξά εμαξηψκελν απφ ηνλ ξπζκφ 

δηακφξθσζεο, ελψ ζην ίδην κέζν (θπκαηνδεγφο/νπηηθή ίλα) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πεξηζζφηεξα απφ έλα κήθε θχκαηνο ηνπ θσηφο, επηινγή πνπ δελ απνηειεί πξαθηηθή ιχζε 

γηα πςειήο ηαρχηεηαο ειεθηξνληθή ζεκαηνδφηεζε. 

 

 ηηο νπηηθέο επηθνηλσλίεο, ε αθεξαηφηεηα ηνπ ζήκαηνο επεξεάδεηαη ιηγφηεξν απφ φηη ζηηο 

ειεθηξηθέο επηθνηλσλίεο.  

ηα κνληέξλα θέληξα δεδνκέλσλ ε θσηνληθή ηερλνινγία έρεη θεξδίζεη ζεκαληηθφ έδαθνο ζε 

εγθαηαζηάζεηο κεγάισλ απνζηάζεσλ. Σν εζσηεξηθφ κηαο ζπζηνηρίαο (rack) ελφο θέληξνπ 

δεδνκέλσλ, εμαθνινπζεί λα βαζίδεηαη ζε ειεθηξνληθά κέζα δηάδνζεο, φκσο νη ειεθηξηθέο 

δηαζπλδέζεηο  ελφο ζεκεξηλνχ θέληξνπ δεδνκέλσλ έρνπλ ήδε αληηθαηαζηαζεί απφ νπηηθέο. 

 

Σέινο, πνιχ κεγάιε ζεκαζία έρεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην πξνζθεξφκελν εχξνο δψλεο κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Δίλαη βέβαην φηη κηα απιή ξνή δεδνκέλσλ δελ κπνξεί λα 

ηθαλνπνηεί ηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ζε φξνπο ηαρχηεηαο  θαη εχξνπο δψλεο. Γηα απηφ ην ιφγν, 

είλαη επηβεβιεκέλε ε εηζαγσγή δηαδηθαζηψλ πνιππιεμίαο ψζηε λα αμηνπνηεζεί φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξν ην κεγάιν εχξνο δψλεο πνπ πξνζθέξνπλ νη νπηηθέο ίλεο. Οη πην γλσζηέο δηαδηθαζίεο 

πνιππιεμίαο είλαη ε πνιππιεμία κε δηαίξεζε ηνπ ρξφλνπ (Time division multiplexing-TDM), ε 

πνιππιεμία κε δηαίξεζε ηνπ ρψξνπ (Spacing division multiplexing-SDM) θαη ε πνιππιεμία κε 

δηαίξεζε ηνπ κήθνπο θχκαηνο (Wavelength division multiplexing-WDM). Ζ ηειεπηαία κέζνδνο 

κάιηζηα, είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζε αλάινγεο εθαξκνγέο. 

 

2.2. Οπτικϊ ςυςτόματα διαςυνδϋςεων  

 

2.2.1 Περιοριςμού ςτισ διαςυνδϋςεισ χαλκού 

 

Οη ζρεδηαζηέο ζήκεξα, ρξεζηκνπνηνχλ επξέσο δηαζπλδέζεηο ραιθνχ γηα chip-to-chip θαη chip-to-

module δηεπαθέο. ε ηαρχηεηεο πνπ μεπεξλνχλ ηα 10 Gbps, ην κέγηζην κήθνο δηαζχλδεζεο 

δηακνξθψλεηαη πξνζεγγηζηηθά ζηα 0.3 m γηα chip-to-chip θαη chip-to-module δηεπαθέο θαη ζηα 7 m 

γηα chip-to-chip δηαζχλδεζε κε ζπζηνηρία θαισδίσλ ραιθνχ[4].   

 

Ζ πξφθιεζε ζην ηνκέα ησλ δηαζπλδέζεσλ ραιθνχ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε απνδνηηθφηεηα δελ 

θιηκαθψλεηαη κε ηνλ ξπζκφ δεδνκέλσλ εμαηηίαο ησλ εμαξηψκελσλ απφ ηε ζπρλφηεηα απσιεηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν πιηθφ θαηαζθεπήο ράιθηλσλ κνλνπαηηψλ FR-4, ε 

απψιεηα είλαη πεξίπνπ 0,5-1,5 dB/in ζηα 5 GHz (Nyquist γηα 10 Gbps ξπζκφ), θαη νη απψιεηεο 

απμάλνπλ ζε πεξίπνπ 2.0-3.0 dB/in ζηα 12,5 GHz (Nyquist γηα 25 Gbps ξπζκφ). Άιιεο απψιεηεο, 

φπσο νη απψιεηεο επηζηξνθήο θαη ην θαηλφκελν crosstalk κπνξεί επίζεο λα απμεζνχλ κε ηε 

ζπρλφηεηα. Σν ζρήκα 2.3 δείρλεη έλα παξάδεηγκα απψιεηαο ιφγσ παξεκβνιήο, απψιεηαο 

επηζηξνθήο θαη θαηλνκέλνπ crosstalk γηα PCI θαλάιη server. Σν παξάδεηγκα απηφ απεηθνλίδεη πσο νη 

απψιεηεο απμάλνπλ ζε ζρέζε κε ην ξπζκφ δεδνκέλσλ. ηα 8 GHz (κε ξπζκφ κεηάδνζεο ίζν κε 16 

Gbps), νη απψιεηεο ιφγσ παξεκβνιψλ αλέξρνληαη γχξσ ζηα -60 dB, πνπ είλαη πνιχ πέξα απφ ην 

δπλακηθφ εχξνο ηζνζηάζκηζεο γηα παικφ NRZ (~ 40 dB). Δπνκέλσο, ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία 

δελ κπνξεί λα θιηκαθσζεί ζε ξπζκφ δεδνκέλσλ ζηα 16 Gbps, εθηφο αλ κεησζεί ην κήθνο θαλαιηνχ, 

πεξηνξίδνληαο φκσο ηελ επειημία ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ε κέζνδνο απαηηεί επηπξφζζεηα 

ζηνηρεία, φπσο επαλαιήπηε, πξνζζέηνληαο ελέξγεηα, θφζηνο θαη πνιππινθφηεηα. 
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Σσήμα 2.3. Απψιεηεο ιφγσ παξεκβνιήο, επηζηξνθήο θαη θαηλνκέλνπ crosstalk ζε PCI θαλάιη  

 

 

ε απηά ηα ζπζηήκαηα ινηπφλ, νη ζρεδηαζηέο θαινχληαη λα αληηζηαζκίζνπλ ηα αξλεηηθά θαηλφκελα 

πνπ πξνθχπηνπλ, εθαξκφδνληαο θάπνηα ηερληθή ηζνζηάζκηζεο, είηε ζηε κεξηά ηνπ πνκπνχ ή ζηε 

κεξηά ηνπ δέθηε, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη νη απαηηήζεηο απνδνηηθφηεηαο ηεο ζχλδεζεο 

θαιχπηνληαη πιήξσο (ζπλήζσο ελδηαθέξεη ν ξπζκφο εκθάληζεο ιαζψλ (BER) λα παξακέλεη 

ρακειφηεξνο απφ 10
-12

). Ωζηφζν, πξνζζέηνληαο θπθιψκαηα ηζνζηάζκηζεο ζηε ζρεδίαζε, 

πξνθαιείηαη επηπιένλ επηβάξπλζε ζε θφζηνο θαη ηζρχ.  

 

ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα δηαζχλδεζεο, νη ζρεδηαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ δηαζπλδέζεηο ραιθνχ θπξίσο 

γηα εκβέιεηα έσο θαη 10m, θαη νπηηθέο δηαζπλδέζεηο θπξίσο γηα απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 10m, 

ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη ησλ δχν παξαπάλσ ηχπσλ 

δηαζπλδέζεσλ. Βεβαία, είλαη επηζπκεηή ε αλάπηπμε θαη πινπνίεζε νπηηθψλ δηαζπλδέζεσλ θαη γηα 

απνζηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 10m, γηα λα μεπεξαζηνχλ νη πξνθιήζεηο πνπ επηθέξνπλ ηα θαηλφκελα 

απσιεηψλ, ε αθεξαηφηεηα ηνπ ζήκαηνο θαη ε θαηαλάισζε ηζρχνο ησλ δηαζπλδέζεσλ ραιθνχ.  

 

2.2.2 Πλεονεκτόματα ςυςτημϊτων οπτικών ινών  
 

ε αληίζεζε κε ηηο δηαζπλδέζεηο ραιθνχ, ε νπηηθή ίλα ραξαθηεξίδεηαη απφ κεδακηλέο απψιεηεο. Μία 

πνιπηξνπηθή ίλα (Multi Mode Fiber-MMF) εκθαλίδεη απψιεηεο ηεο ηάμεο ησλ 3 db/km θαη 1 db/km 

γηα κήθε θχκαηνο 850 nm θαη 1300 nm αληίζηνηρα.  Μία κνλνηξνπηθή ίλα (Single Mode Fiber-
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SMF) εκθαλίδεη απψιεηεο ηεο ηάμεο ησλ 0.4 db/km θαη 0.25 db/km γηα κήθε θχκαηνο 1300 nm θαη 

1550 nm αληίζηνηρα. Ζ πνιπηξνπηθή νπηηθή ίλα είλαη πην θζελή ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ ππξήλα 

(~50 κm) κε εχξνο δψλεο θνληά ζηα 2 GHz θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα απνζηάζεηο κηθξφηεξεο 

ηνπ 1 km, ελψ ε κνλνηξνπηθή ίλα κπνξεί λα είλαη πην αθξηβή ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ ππξήλα ηεο (~9 

κm), αιιά πξνζθέξεη εχξνο δψλεο πξαθηηθά θνληά ζηα 100 THz θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 

απνζηάζεηο κέρξη θαη κεξηθψλ ρηιηάδσλ km. ηα 10 Gbps, ε εκβέιεηα κίαο πνιπηξνπηθήο ίλαο είλαη 

πεξίπνπ 300m.  

 

Οη ειεθηξηθέο δηαζπλδέζεηο φπσο πξναλαθέξζεθε πξνθαινχλ ππνβάζκηζε ηνπ ζήκαηνο ζε 

ζπρλφηεηεο πάλσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ 1GHz ιφγσ θαηλνκέλσλ ringing, απμεκέλεο θαζπζηέξεζεο 

ζήκαηνο, crosstalk θαη εμαξηψκελεο απφ ηε ζπρλφηεηα εμαζζέλεζεο. Απηνί νη πεξηνξηζκνί ησλ 

ειεθηξηθψλ δηαζπλδέζεσλ πεξηνξίδνπλ ηε κέγηζηε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ζηα ζεκεξηλά 

ζπζηήκαηα. Οη νπηηθέο δηαζπλδέζεηο απφ ηελ άιιε κεξηά απνηεινχλ κηα δπλακηθή πξφηαζε θαζψο 

κπνξνχλ λα δψζνπλ ιχζε άκεζα ζε φια απηά ηα πξνβιήκαηα ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο ζε απφδνζε ησλ ζχγρξνλσλ επεμεξγαζηψλ, θαζψο 

παξνπζηάδνπλ ακειεηέεο απψιεηεο εμαξηψκελεο απφ ηε ζπρλφηεηα, ρακειφ crosstalk θαη πςειφ 

εχξνο δψλεο (ρήκα 2.4).   

 

 
Σσήμα 2.4. Οπηηθέο δεχμεηο ζε θέληξν δεδνκέλσλ ηεο Google (αξηζηεξά). Σππηθή δηάηαμε κηαο 

νπηηθήο δεχμεο γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζε κηθξέο απνζηάζεηο (δεμηά). 

 

 

2.2.3 Οριςμόσ οπτικόσ διαςύνδεςησ 

 

Οη νπηηθέο δηαζπλδέζεηο έρνπλ απνηειέζεη νξφζεκν ζηελ αλάπηπμε ησλ θέληξσλ δεδνκέλσλ, 

θπξίσο φπσο πξναλαθέξζεθε, ιφγσ ηνπ κεγάινπ εχξνπο δψλεο πνπ πξνζθέξνπλ. Γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ε νινέλα θαη απμαλφκελε θίλεζε ζηα θέληξα δεδνκέλσλ, πνπ ππεξβαίλεη ζηαζεξά 

ην 20% θάζε ρξφλν, ηα νπηηθά ζηνηρεία θαιχπηνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο θαηαζθεπήο ησλ θέληξσλ 

δεδνκέλσλ θαη αμηνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο rack-to-rack, board-to-board θαη chip-to-chip 

δηαζπλδέζεσλ. Παξά ην κεγάιν εχξνο ησλ ζελαξίσλ αλάπηπμεο, ε βαζηθή αξρηηεθηνληθή ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ζπζηεκάησλ δηαζχλδεζεο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ παξφκνηα, πεξηιακβάλνληαο έλαλ 

οπηικό πομπό (ηππηθά έλα άκεζα δηακνξθσκέλν ή εμσηεξηθά δηακνξθσκέλν ιέηδεξ κε ειεθηξνληθή 

νδήγεζε), έλαλ οπηικό διαμοπθυηή, έλαλ οπηικό κςμαηοδηγό (νπηηθή ίλα, flex θπκαηνδεγφ ή 

νπηηθή πιαθέηα βάζεο/PCB) θαη έλαλ θυηοδέκηη (ζρήκα 2.5). 
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Σσήμα 2.5. Οπηηθφ ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ πνκπφ, νπηηθφ δηακνξθσηή, νπηηθφ θπκαηνδεγφ θαη 

θσηνδέθηε 

 

 

Οπηικόρ πομπόρ 

Ωο νπηηθφ πνκπφο, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη δηακνξθσκέλν ιέηδεξ. Ο πην δηαδεδνκέλνο ηχπνο 

ιέηδεξ γηα νπηηθέο δηαζπλδέζεηο κηθξψλ απνζηάζεσλ, είλαη ηα ιέηδεξ θάζεηεο θνηιφηεηαο 

επηθαλεηαθήο εθπνκπήο (Vertical Cavity Surface Emitting Laser-VCSEL) [5]. Έλα VCSEL ιέηδεξ 

απνηειείηαη απφ κηα εκηαγψγηκε δίνδν πνπ εθπέκπεη θσο θάζεηα πξνο ηελ άλσ εκηαγψγηκε 

επηθάλεηα ππξηηίνπ, απφ ηελ νπνία ζπληίζεηαη ην laser. Μνλνιηζηθέο ζπζηνηρίεο απφ πςειήο 

ππθλφηεηαο VCSEL έρνπλ αλαπηπρζεί απφ δηάθνξνπο θαηαζθεπαζηέο θαη ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο 

(ρήκα 2.6). Σα VCSEL κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ γηα ιεηηνπξγία ζε αξθεηά δηαθνξεηηθά κήθε 

θχκαηνο. ήκεξα, ζπζθεπέο πνπ εθπέκπνπλ γχξσ απφ ηα 850 nm, εθπξνζσπνχλ ηελ πην ψξηκε 

πςειήο ηαρχηεηαο ηερλνινγία VCSEL. Σα VCSELs πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα 980nm βαζίδνληαη ζε 

GaAs/AlGaAs ηερλνινγία επεμεξγαζίαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο 

εθπνκπήο δηακέζνπ ηνπ ππνζηξψκαηνο, θαζψο ε έλσζε GaAs είλαη δηαθαλήο ζηα 980nm. Σα 

VCSELs ησλ 980nm έρνπλ απνηειέζεη ηελ θχξηα επηινγή γηα δηαζπλδέζεηο chip-to-chip ζε 

ππεξβνιηθά ππθλέο θαηαζθεπέο, ιεηηνπξγψληαο ζε ξπζκνχο δεδνκέλσλ πνπ αγγίδνπλ ηελ ηάμε ησλ 

Tb/s. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε VCSELs πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηηο πεξηνρέο ησλ 1200nm, 1550nm θαη 1600nm. Σα VCSELs κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

πνιιά απφ ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ελφο νπηνειεθηξνληθνχ πνκπνχ γηα νπηηθέο δηαζπλδέζεηο, 

θαη γηα απηφ ε κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηε ζρεδίαζε ηέηνηνπ ηχπνπ ιέηδεξ κε δπλαηφηεηα 

ιεηηνπξγίαο ζε πςειφηεξν ξπζκφ δεδνκέλσλ, αιιά θαη κε ρακειφηεξε θαηαλάισζε ηζρχνο.       

 

 
Σσήμα 2.6. πζηνηρία απφ VCSEL ιέηδεξ ζε νπηηθφ πνκπφ 

 

Οπηικόρ διαμοπθυηήρ 

ηνλ νπηηθφ δηακνξθσηή εηζέξρνληαη ζπλήζσο δχν ζήκαηα, ην νπηηθφ ζήκα απφ ηελ πεγή ιέηδεξ 

θαη ην ειεθηξηθφ ζήκα απφ ην θχθισκα νδήγεζεο CMOS. Ο δηακνξθσηήο κεηαηξέπεη ην ειεθηξηθφ 

ζήκα ζε νπηηθφ ζχκθσλα κε ηελ αθνινπζία bits ζην ειεθηξηθφ ζήκα. Αθνχ ην νπηηθφ ζήκα έρεη 

δεκηνπξγεζεί, ζα νδεγεζεί είηε ζε θπκαηνδεγφ ή ζε νπηηθή ίλα. 
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Έλα απφ ηα ζεκεξηλά δεηήκαηα απνηειεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ε νπνία πξέπεη λα θξαηεζεί ζε 

ρακειά θαη δηαρεηξίζηκα επίπεδα, ελψ ε απφδνζε ζα απμάλεη, θάηη πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

ρξεζηκνπνηψληαο κεγαιχηεξε παξαιιειία. Ζ δηακφξθσζε κε δηαίξεζε κήθνπο θχκαηνο (WDM) 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ δεηνχκελε καδηθή παξαιιειία. Ζ παξαγσγή ζεξκφηεηαο απφ ηα ιέηδεξ 

είλαη αλεπηζχκεηε θαζψο νη κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε CMOS θπθιψκαηα κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ νιηζζήζεηο ηνπ κήθνπο θχκαηνο θαη ε αζηάζεηα απηή κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηελ 

αθξηβή θαηαλνκή θαλαιηψλ γηα δηακφξθσζε WDM ζην ίδην κέζν. Γηα απηφ ην ιφγν είλαη 

πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχληαη on chip δηακνξθσηέο γηα ηνπο πνκπνχο, νη νπνίνη ζα 

δηακνξθψλνπλ ην θσο πνπ εηζέξρεηαη απφ έλα εμσηεξηθφ (off-chip) ζπλερνχο θχκαηνο ιέηδεξ. 

 

Ο νπηηθφο δηακνξθσηήο κπνξεί λα είλαη είηε δηαζιαζηηθνχ ή απνξξνθεηηθνχ ηχπνπ. ηνπο 

δηακνξθσηέο δηαζιαζηηθνχ ηχπνπ, φηαλ εηζέξρεηαη ην νπηηθφ ζήκα, απηφ δηαρσξίδεηαη ζε δχν 

δηαθνξεηηθά νπηηθά κνλνπάηηα, ζηα νπνία επεμεξγάδεηαη απφ θάπνην κεραληζκφ δηακφξθσζεο, θαη 

ζηελ έμνδν ε ππέξζεζε ησλ δχν ζεκάησλ ζα απνηειέζεη ην ηειηθφ δηακνξθσκέλν ζήκα. Οη 

δηακνξθσηέο απνξξνθεηηθνχ ηχπνπ βαζίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζην ειεθηξναπνξξνθεηηθφ 

θαηλφκελν, κεηαβάιινληαο ηελ νπηηθή απνξξφθεζε εληφο ηεο δνκήο ηνπ δηακνξθσηή.    

 

Οπηικόρ κςμαηοδηγόρ 

Ο νπηηθφο θπκαηνδεγφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπηηθέο δηαζπλδέζεηο πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πνιχ ρακειή εμαζζέληζε θαη θαιέο νπηηθέο ηδηφηεηεο κε πςειή ζηαζεξφηεηα ελάληηα ζηηο 

θαηαπνλήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζπλαξκνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ. 

Ζ εμαζζέληζε ζηνπο θπκαηνδεγνχο ππξηηίνπ πξνθχπηεη θπξίσο ιφγσ ζθέδαζεο ηνπ θσηφο ζηα 

πιεπξηθά ηνηρψκαηα. Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηεο επηθάιπςεο ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη 

επηδξαζηηθά ζηε κείσζε απηήο ηεο εμαζζέλεζεο ηνπ θπκαηνδεγνχ. Δθηφο απφ θπκαηνδεγνχο, άιια 

παζεηηθά ζηνηρεία θπκαηνδήγεζεο, φπσο εθηξνπείο (bends), δηαρσξηζηέο (splitters), θαη 

δηαζηαπξσηέο (crossings), είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δξνκνιφγεζε ηνπ ζήκαηνο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ θπθισκάησλ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νπηηθνί δηαθφπηεο (optical switches) γηα ηε 

δξνκνιφγεζε δηθηχσλ, ψζηε ην δηαθηλνχκελν θσο λα δηαδίδεηαη κέζσ θπκαηνδεγψλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. 

 

Δέκηηρ 

Ο δέθηεο κέζα ζε κία νπηηθή δηαζχλδεζε απνηειείηαη ζπλήζσο απφ έλαλ εκηαγψγηκν αληρλεπηή 

θσηφο, αθνινπζνχκελν απφ ειεθηξνληθφ εληζρπηή. Ο θσηναληρλεπηήο αλαιακβάλεη ηελ 

αλαθαηαζθεπή ηνπ ειεθηξηθνχ ζήκαηνο, δειαδή ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζήκαηνο απφ 

νπηηθφ ζε ειεθηξηθφ. Βαζηθά, είλαη κηα αληίζηξνθα πνισκέλε ζπζθεπή πνπ απνξξνθάεη  ηελ 

πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία θαη παξάγεη δεπγάξηα νπψλ-ειεθηξνλίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξάγεη ην 

θσηφξεπκα πνπ νδεγείηαη ζην εμσηεξηθφ θχθισκα. Ο αληρλεπηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε νπηηθέο 

δηαζπλδέζεηο πξέπεη λα παξέρεη πςειφ εχξνο δψλεο θαη κεγάιε επαηζζεζία ελψ ζα πξέπεη λα είλαη 

εθαξκφζηκνο ζε θαηαζθεπέο πςειήο ππθλφηεηαο. Οη αληρλεπηέο πινπνηνχληαη ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηψληαο θσηνδηφδνπο. Ζ πην γλσζηή θαη πξνηεηλφκελε θσηνδίνδνο γηα νπηηθέο 

δηαζπλδέζεηο ρακειψλ απνζηάζεσλ είλαη ε θσηνδίνδνο p-i-n (PIN).   

 

ην ζρήκα 2.7 ε νπηηθή δηαζχλδεζε ρξεζηκεχεη γηα λα ζπλδέζεη δχν απνκαθξπζκέλεο ζπζθεπέο 

ASIC (π.ρ. δηαθφπηεο ή θάξηεο δηαζχλδεζεο δηθηχνπ), φπνπ ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πςεινχ ξπζκνχ 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ησλ νπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ κέηξηνπ ξπζκνχ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηνπ 

CMOS ASIC γεθπξψλεηαη κέζσ ζεηξηαθψλ θαη απφ-ζεηξηαθψλ κεηαηξνπέσλ 

(serializers/deserializers SERDES), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ASICs (ζρήκα  
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2.7(a)). Λφγσ πξαθηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πεξηνξηζκψλ, ηα νπηηθά ζηνηρεία ζπζθεπάδνληαη 

μερσξηζηά απφ ηα ASICs θαη ηνπο serializers/deserializers, θαη ζπλήζσο ηνπνζεηνχληαη είηε ζην 

κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ ηππσκέλνπ θπθιψκαηνο (ζπλδεφκελα ζηνηρεία, ζρήκα 2.7(b)), ή ζην ηππσκέλν 

θχθισκα πην θνληά ζην ASIC (ελδηάκεζα ζηνηρεία- ζρήκα 2.7(c)). 

 

 
Σσήμα 2.7. (a) ρεκαηηθφ πςειήο ηαρχηεηαο νπηηθήο δηαζχλδεζεο, (b) Γηαζχλδεζε ηνπ θπθιψκαηνο 

ASIC κε νπηηθά ζηνηρεία ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ θπθιψκαηνο, (c) Γηαζχλδεζε ηνπ θπθιψκαηνο 

ASIC κε νπηηθά ζηνηρεία ηνπνζεηεκέλα θνληά ζε απηφ γηα ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ειεθηξηθψλ 

κνλνπαηηψλ  

 

 

2.2.4 Τεχνικϋσ ψηφιακόσ διαμόρφωςησ 

 
Οη Return-to-Zero(RZ) θαη Non-Return-to-Zero(NRZ) ηερληθέο θσδηθνπνίεζεο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζηηο δηάθνξεο ηερληθέο ςεθηαθήο δηακφξθσζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, γηα ηελ 

απιφηεηα κε ηελ νπνία κπνξεί λα πινπνηεζεί ε εθαξκνγή ηνπο. Λφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ξπζκνχ 

δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ, επηβάιιεηαη λα εθαξκνζηνχλ πνιχπινθεο ηερληθέο δηακφξθσζεο, ψζηε ε 

δηακφξθσζε λα κελ απνηειεί εκπφδην ζηε θίλεζε ησλ δεδνκέλσλ. Σέηνηεο ηερληθέο είλαη νη ηερληθέο 

δηακφξθσζεο πιάηνπο παικνχ, κε ηηο πην θνηλά ρξεζηκνπνηνχκελεο λα είλαη ε PAM-4 θαη ε PAM-8.  

 

RZ & NRZ κυδικοποιήζειρ: Καηά ηε θσδηθνπνίεζε RZ (Return to Zero), θάζε παικφο πνπ 

αλαπαξηζηά ηε ινγηθή ηηκή 1, είλαη πην ζχληνκνο απφ ηε δηάξθεηα ηνπ bit πνπ κεηαδίδεηαη θαη 

ζπλεπψο επηζηξέθεη ζην ινγηθφ επίπεδν 0, πξηλ ε δηάξθεηα κεηάδνζεο θηάζεη ζην ηέινο. Αληηζέησο, 

θαηά ηε θσδηθνπνίεζε NRZ (Non Return to Zero), ην επίπεδν ηνπ παικνχ δηαηεξείηαη ζην ινγηθφ 

επίπεδν 1, φζν ην ζπγθεθξηκέλν bit κεηαδίδεηαη, θαη δελ κεηαβαίλεη θαζφινπ ζην επίπεδν 0 αλάκεζα 

ζε δχν ή πεξηζζφηεξα δηαδνρηθά bits ηηκήο 1. Σν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο NRZ θσδηθνπνίεζεο 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην αθηεξσκέλν ζην ξεχκα δεδνκέλσλ εχξνο δψλεο είλαη κηθξφηεξν απφ ην 

αληίζηνηρν ζηελ RZ θσδηθνπνίεζε, θαζψο κεηαβάζεηο απφ ινγηθφ επίπεδν 1 ζε ινγηθφ επίπεδν 0 

θαη αληίζηξνθα ζπκβαίλνπλ πνιχ πην ζπάληα (ρήκα 2.8). 
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Σσήμα 2.8. Κσδηθνπνηεκέλα ζήκαηα κε RZ θαη NRZ παικνχο αληίζηνηρα  

 

PAM-4 και PAM-8 διαμοπθώζειρ: Ωο δηακφξθσζε πιάηνπο παικνχ (Pulse Amplitude Modulation-

PAM) νξίδεηαη ν ηξφπνο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ κεηαβάιινληαο ηα πιάηε ησλ παικψλ κέζσ κίαο 

ηαθηήο ρξνληθά αθνινπζίαο ειεθηξνκαγλεηηθψλ παικψλ. Ο αξηζκφο ησλ πηζαλψλ πιαηψλ ησλ 

παικψλ κπνξεί λα είλαη άπεηξνο, αλ κηιάκε γηα αλαινγηθή δηακφξθσζε, αιιά ζηε ςεθηαθή 

δηακφξθσζε είλαη ζπλήζσο αθέξαηα δχλακε ηνπ 2, ψζηε ην ζήκα εμφδνπ λα είλαη ςεθηαθφ. Καηά 

ηελ δηακφξθσζε PAM-4, ππάξρνπλ 4 δηαθξηηά πηζαλά πιάηε παικνχ, ελψ θαηά ηελ δηακφξθσζε  

PAM-8 ππάξρνπλ 8 δηαθξηηά πηζαλά πιάηε παικνχ. ην ζρήκα 2.9 απεηθνλίδνληαη ηα δηαγξάκκαηα 

αζηεξηζκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δχν δηακνξθψζεηο. 

 

 
                  (α)                                                                 (β) 

Σσήμα 2.9. (α) Γηάγξακκα αζηεξηζκνχ γηα PAM-4, (β) Γηάγξακκα αζηεξηζκνχ γηα PAM-8  

 

 

2.2.5 Υποβϊθμιςη του ςόματοσ 

 

ε νπνηνδήπνηε ζελάξην, ε κεηάβαζε ζε πςειφηεξνπο ξπζκνχο κεηάδνζεο ζπκβφισλ (baudrate) 

ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη απμαλφκελεο αλάγθεο ρσξεηηθφηεηαο, πξνθαιεί ππνβάζκηζε ζηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ ζήκαηνο εμαηηίαο ησλ εμήο παξαγφλησλ[6]: 

 Πεξηνξηζκνί ζην εχξνο δψλεο ιφγσ ηνπ πιηθνχ απφ ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ην ηππσκέλν 

θχθισκα. Καζψο ε ηαρχηεηα ηνπ ζήκαηνο ππεξβαίλεη ζεκαληηθά ηα 10 GB/s, ηα 

παξαδνζηαθά πιηθά φπσο ην FR4, εκθαλίδνπλ ππεξβνιηθέο απψιεηεο, εμαξηψκελεο απφ ην 

εχξνο δψλεο. Πην ζχλζεηα πιηθά φπσο ην Megtron 6 κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηέηνηνπο ξπζκνχο, αιιά απηφ κπνξεί λα έρεη θφζηνο δχν κε ηέζζεξηο θνξέο κεγαιχηεξν 

ζπγθξηηηθά κε ην αληίζηνηρν θφζηνο γηα θαηαζθεπή ηνπ θπθιψκαηνο κε ρξήζε FR4.  
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 Πεξηνξηζκνί ζην εχξνο δψλεο ιφγσ ησλ νπηνειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ (πνκπφο, δέθηεο). Γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο, ζρεδφλ κφλν εκπνξηθά νπηηθά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

νπηηθέο δηαζπλδέζεηο. Αλ θαη πνιχ πςειψλ ηαρπηήησλ νπηνειεθηξνληθά ζηνηρεία έρνπλ 

παξνπζηαζηεί ζηε βηβιηνγξαθία, ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα εκπνξηθά 

ζπζηήκαηα είλαη ζπλήζσο θξαγκέλα σο πξνο ην εχξνο δψλεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ. 

Δλδεηθηηθά, κειέηεο επηδηψθνπλ λα πινπνηήζνπλ δηαζπλδέζεηο ησλ 100 Gb/s αμηνπνηψληαο 

νπηηθά ζηνηρεία ησλ 25 Gb/s. Ζ ρξήζε ησλ κνξθψλ πνιπεπίπεδεο δηακφξθσζεο, φπσο νη 

δηακνξθψζεηο PAM-4 θαη PAM-8, επηδεηλψλεη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ πεξηνξηζκέλνπ 

εχξνπο δψλεο ζηε ζπλνιηθή επίδνζε ηεο νπηηθήο δηαζχλδεζεο. 

 

 Ζ απφθξηζε ηνπ νπηηθνχ θπκαηνδεγνχ ζε ζπζηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ πνιχηξνπεο 

ζπλδέζεηο, παξνπζηάδεη δηαζπνξά ηξφπσλ δηάδνζεο ε νπνία εθδειψλεηαη σο πεξηνξηζκφο 

ζην εχξνο δψλεο ηνπ πξντφληνο.      

 

2.2.6 Φύλτρα πεπεραςμϋνησ κρουςτικόσ απόκρουςησ (FIR) 

 

Γεληθφηεξα, θίιηξν κπνξνχκε λα νλνκάζνπκε ην ζχζηεκα εθείλν πνπ εληζρχεη ή θαη εμαζζελεί 

επηζπκεηέο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ ελφο ζήκαηνο[7]. Έλα θίιηξν ινηπφλ, φηαλ δέρεηαη ζηελ είζνδφ 

ηνπ έλα ζήκα, παξέρεη ζηελ έμνδφ ηνπ ην ζήκα απηφ κε εληζρπκέλν ή εμαζζελεκέλν ην θαζκαηηθφ 

ηνπ πεξηερφκελν, ζηηο ζπρλφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηνπ θίιηξνπ. 

 

 

Σσήμα 2.10. Γεληθή κνξθή αλαινγηθνχ θίιηξνπ 

 

Σα αλαινγηθά θίιηξα επεμεξγάδνληαη ζπλερή ειεθηξηθά κεγέζε θαη πινπνηνχληαη κε ηε θαηάιιειε 

δηαζχλδεζε ππθλσηψλ, αληηζηάζεσλ, εληζρπηψλ, δηαθνπηψλ θαζψο θαη πελίσλ. Δίλαη δπλαηφλ φκσο 

κεηά απφ δεηγκαηνιεςία ηνπ ζήκαηνο θαη ςεθηνπνίεζε ηνπ (κεηαηξνπέαο A/D) λα γίλεη αξηζκεηηθά 

ε παξαπάλσ επεμεξγαζία. Σν απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ζα απνηειεί ηελ ςεθηνπνηεκέλε κνξθή 

ηνπ επηζπκεηνχ (θηιηξαξηζκέλνπ) αλαινγηθνχ ζήκαηνο. Σν ζχλνιν ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ κέζσ 

ησλ νπνίσλ πξνζνκνηψλνπκε ηελ ιεηηνπξγία ελφο αλαινγηθνχ θίιηξνπ είλαη απηφ πνπ νλνκάδνπκε 

ςεθηαθφ θίιηξν. 

 

Έλα ςεθηαθφ θίιηξν κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε αλαινγηθά ζπζηήκαηα αλ πεξηιεθζνχλ ζηελ είζνδν 

θαη ζηελ έμνδν έλαο A/D θαη έλαο D/A κεηαηξνπέαο αληίζηνηρα. 
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Σσήμα 2.11. Υξήζε ςεθηαθψλ θίιηξσλ ζε αλαινγηθά ζήκαηα 

 

Ζ ζρέζε κεηαμχ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζε έλα FIR θίιηξν δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:  

[ ]y n  = 
1

0

  [ ] [ ]
N

h k x n k


   . 

ην πεδίν ηνπ ρξφλνπ ε έμνδνο yn δίλεηαη απφ ηε ζπλέιημε ηεο εηζφδνπ κε ηνπο ζπληειεζηέο 

(ζηαζεξέο) hk, νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ θξνπζηηθή απφθξηζε ηνπ θίιηξνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 

απφθξηζε απηή έρεη άπεηξε δηάξθεηα. Πξνζεγγίδεηαη φκσο ηθαλνπνηεηηθά κε έλα πεπεξαζκέλν 

αξηζκφ ζπληειεζηψλ (h0, h1,…,hΝ-1). Γηα ηηο ζπλήζεηο εθαξκνγέο έλα N κε ηηκή απφ 16 έσο 32 είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφ. ηε κνξθή απηή ην ςεθηαθφ θίιηξν ιέκε φηη είλαη πεπεξαζκέλεο θξνπζηηθήο 

απφθξηζεο, ηχπνπ FIR (Finite Impulse Response). Γηα Low-Pass θίιηξα έρνπκε ζπκκεηξηθέο ηηκέο 

ζηα hk ελψ ζε Band-Pass θίιηξα νη ηηκέο είλαη αληηζπκκεηξηθέο. 

 

Σα θίιηξα FIR ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηφηεηεο πνπ ελίνηε ηα θαζηζηνχλ πην ρξήζηκα απφ ηα θίιηξα 

άπεηξεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο (IIR): 

 Γελ απαηηνχλ αλάδξαζε, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ εθαξκνγή ηνπο πην εχθνιε. 

 Δίλαη εθ θχζεσο ζηαζεξά, θαζψο ε έμνδνο πξνθχπηεη σο άζξνηζκα πεπεξαζκέλνπ αξηζκνχ 

πνιιαπιαζηαζκψλ κεηαμχ ησλ ηηκψλ εηζφδνπ. 

 Γχλαηαη λα ζρεδηαζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ζπκκεηξηθή αθνινπζία ζπληειεζηψλ, ψζηε ε 

θάζε ηνπο λα είλαη γξακκηθή. 

 

Σν βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκα ησλ FIR θίιηξσλ είλαη ε ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ππνινγηζηηθή ηζρχο 

πνπ ρξεηάδνληαη ζπγθξηηηθά κε ηα IIR  θίιηξα.  

 

Οη βαζηθφηεξεο αξρηηεθηνληθέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πινπνίεζε θίιηξσλ FIR κε ηε ρξήζε εηδηθψλ 

θπθισκάησλ είλαη ε απ’ επζείαο(direct) θαη ε transpose. Ζ direct πινπνίεζε ηεο ζρέζεο πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ κεηαμχ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ θίιηξνπ θαίλεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα: 

 

                                       
Σσήμα 2.12. Direct πινπνίεζε ελφο FIR θίιηξνπ 
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Οη θαζπζηεξήζεηο κε ηηο δηαθεθνκκέλεο γξακκέο είλαη πξναηξεηηθέο. Δπηηξέπνπλ φκσο ηελ 

ιεηηνπξγία δηνρέηεπζεο ησλ πξνζζέζεσλ ηνπ θάησ θιάδνπ. Σν κεηνλέθηεκα εδψ είλαη ν κεγάινο 

αξηζκφο ησλ κνλάδσλ θαζπζηέξεζεο πνπ πξέπεη λα εηζαρζνχλ θαζψο θαη ε κεγάιε θαζπζηέξεζε 

(latency), ίζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη. 

 

Αληίζεηα ε transpose κνξθή (ρήκα 2.13) έρεη κηθξφ αξηζκφ θαζπζηεξήζεσλ θαη είλαη άκεζεο 

απφθξηζεο, δειαδή έρεη Latency=0. ην ζρήκα απηφ, ην πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ηνπνινγία ζρεηίδεηαη κε ηε δηάδνζε ηνπ xn, πνπ ιφγσ κήθνπο αιιά θαη επεηδή 

ηξνθνδνηεί πνιιέο εηζφδνπο κπνξεί λα επηθέξεη ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηε γξακκή ηνπ ζήκαηνο xn. 

Με θαηάιιεινπο κεηαζρεκαηηζκνχο ζην γξάθν κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη ζπζηνιηθφηεηα αιιά θαη 

κηθξή θαζπζηέξεζε (Latency). 

 

 
Σσήμα 2.13. Transpose πινπνίεζε ελφο θίιηξνπ FIR  

 

2.2.7 Ιςοςτϊθμιςη 

 

Οη πεξηνξηζκνί ζην εχξνο δψλεο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαη νη κε νκνηφκνξθεο 

απνθξίζεηο ζπρλφηεηαο ζηηο νπηνειεθηξνληθέο δηαζπλδέζεηο νδεγνχλ ζε δηαζπκβνιηθή παξεκβνιή 

(Inter-Symbol Interference-ISI), ζε ζπλνιηθή ππνβάζκηζε ηνπ ζήκαηνο θαη ζε πςειφηεξν βαζκφ 

ιαζψλ (BER). Ζ ππνβάζκηζε απηή εληζρχεηαη επηπιένλ θαη απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ζνξχβνπ, ν 

νπνίνο πξνζηίζεηαη ζην ζήκα θαζψο απηφ δηαδίδεηαη κέζα ζην θαλάιη. Ζ δηαζπκβνιηθή παξεκβνιή 

κπνξεί λα κεηαβιεζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη εμαηηίαο άιισλ παξαγφλησλ φπσο ε 

ζεξκνθξαζία, ε θάκςε θαη νη δνλήζεηο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ απηψλ ησλ αξλεηηθψλ 

επηδξάζεσλ, ν ζπκβηβαζκφο κεηαμχ ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο αθαδεκίαο είλαη φηη κηα κνξθή 

τηθιακήρ ιζοζηάθμιζηρ επηβάιιεηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ζχζηεκα ψζηε λα εμνκαιπλζεί ε 

απφθξηζε ηνπ θαλαιηνχ θαη ζπλεπψο λα κεηαβάιιεηαη πην νκαιά, ρσξίο λα πξνθαιεί επηπιένλ 

παξακφξθσζε ζην δηαδηδφκελν ζήκα. Ζ ρξήζε ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο γηα ηελ ιήςε 

ζεκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη πάλσ ζε νπηηθή ίλα θεξδίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, θαζψο νη κνληέξλεο ζρεδηάζεηο απαηηνχλ ζπλερψο πεξηζζφηεξα Gb/s κέζσ ησλ 

νπηνειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο δψλεο. 

Ο ππξήλαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκφδεη ηελ ηζνζηάζκηζε, απνηειείηαη απφ πνιχ θνηλά θαη 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα ππνζπζηήκαηα, θαη ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ζηνλ πνκπφ (πξψηκε 

ηζνζηάζκηζε), φζν θαη ζηελ πιεπξά ηνπ δέθηε ψζηε λα αληηζηξαθεί ε απφθξηζε θαλαιηνχ θαη λα 

αλαθηεζεί ε αθεξαηφηεηα ηνπ ζήκαηνο. ην ζρήκα 2.14 απεηθνλίδεηαη ην δηάγξακκα καηηνχ γηα 

ζήκα πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηζνζηάζκηζεο. Όπσο είλαη πξνθαλέο, ην «θιεηζηφ» αξρηθφ 

δηάγξακκα κεηαηξέπεηαη εχθνια κε ηελ εθαξκνγή ηζνζηάζκηζεο ζε «αλνηθηφ».  Όηαλ ε 
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ηζνζηάζκηζε εθαξκφδεηαη ζην δέθηε, είλαη δπλαηφ λα ππνινγηζηεί ε απαηηνχκελε απφθξηζε θίιηξνπ 

απφ ην εηζεξρφκελν ξεχκα δεδνκέλσλ ρσξίο ηελ αλάγθε ελζσκάησζεο θσδηθνπνίεζεο ή 

πξσηνθφιισλ[8]. Ζ κέζνδνο απηή είλαη γλσζηή σο πξνζαξκνγή θαη ν δέθηεο σο πξνζαξκνζηηθφο 

δέθηεο. Τπνζέηνληαο φηη νη αιγφξηζκνη πξνζαξκνγήο είλαη επαξθψο γξήγνξνη, κπνξνχλ λα 

εληνπίζνπλ ηε κεηαβαιιφκελε κε ην ρξφλν δηαζπκβνιηθή παξεκβνιή θαη λα δηαηεξήζνπλ ηε 

πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο ζε πςειά επίπεδα, φπνπ έλα ζηαζεξφ θίιηξν δελ ζα κπνξνχζε. Όηαλ ε 

ηζνζηάζκηζε εθαξκφδεηαη ζηνλ πνκπφ, ηφηε ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη πξν-έκθαζε ή απν-έκθαζε. 

Αλ θαη ε πινπνίεζε ηεο πξν-έκθαζεο δελ είλαη εθηθηή ρσξίο θάπνην πξσηφθνιιν, ψζηε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαλαιηνχ λα γλσζηνπνηνχληαη ζην πνκπφ, ε κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ζε θαλάιηα φπνπ ε απφθξηζε θαλαιηνχ είλαη γλσζηή εθ ησλ πξνηέξσλ.  

 

 
Σσήμα 2.14. Αξηζηεξά, δηαθξίλεηαη ην δηάγξακκα καηηνχ γηα ζήκα πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ηζνζηάζκηζεο, θαη δεμηά κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηζνζηάζκηζεο 

 

 

2.2.8 Ιςοςτϊθμιςη και Εμπρόςθια Διόρθωςη Λαθών (FEC) 

 

Ζ εκπξφζζηα δηφξζσζε  (Forward Error Correction-FEC) ή θσδηθνπνίεζε θαλαιηνχ είλαη κηα 

ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ζθαικάησλ ζηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ κέζσ 

αλαμηφπηζησλ ή ζνξπβσδψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο[12]. Ζ θεληξηθή ηδέα πίζσ απφ απηή ηελ 

ηερληθή, είλαη ν απνζηνιέαο λα θσδηθνπνηεί ην κήλπκα κε πιενλάδνληα ηξφπν κε ηε ρξήζε ελφο 

θψδηθα δηφξζσζεο ζθαικάησλ (Error Code Correction-ECC). Ο πιενλαζκφο επηηξέπεη ζηνλ δέθηε 

λα αληρλεχζεη έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζθαικάησλ πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ νπνπδήπνηε 

κέζα ζην κεηαδηδφκελν κήλπκα, θαη ζπρλά λα δηνξζψζεη απηά ηα ιάζε, ρσξίο ηελ αλάγθε 

αλακεηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο. Ζ ηερληθή FEC δίλεη ζηνλ δέθηε ηελ δπλαηφηεηα λα δηνξζψζεη ηα ιάζε 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη έλα αληίζηξνθν θαλάιη γηα λα δεηήζεη αλακεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ, αιιά κε 

πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε ελφο ζηαζεξνχ θαλαιηνχ κε πςειφ εχξνο δψλεο. Ωο overhead ηεο FEC 

θσδηθνπνίεζεο νξίδνπκε ηνλ ιφγν ηνπ αξηζκνχ ησλ πιενλάδνλησλ bits πξνο ην ζχλνιν ησλ 

κεηαδηδφκελσλ bits ζε κία ιέμε ηνπ θψδηθα FEC:  

Overhead  
                        

                                
 

 

Σν θχθισκα ηζνζηάζκηζεο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ λα 
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κεηψζεη ηελ επηβάξπλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εηζαγσγή θάπνηαο πνιχπινθεο ηερληθήο FEC, 

επηηξέπνληαο ηε ρξήζε ελφο πνιχ πην απινχ θψδηθα κε ρακειφ overhead θαη ρακειή 

θαζπζηέξεζε[13]. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε ρξήζε ηερληθψλ FEC κπνξεί αθφκε θαη λα 

απνθεπρζεί εληειψο. Οη FEC θψδηθεο πνπ απεπζχλνληαη ζε εθαξκνγέο θέληξσλ δεδνκέλσλ πξέπεη 

λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ζε ρακειή πνιππινθφηεηα θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ελψ 

παξάιιεια ε παξνπζία ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ε ρακειή θαζπζηέξεζε θαη ην κηθξφ overhead 

θσδηθνπνίεζεο, ζεσξείηαη επίζεο ππνρξεσηηθή. Ωο απνηέιεζκα, νη πην γλσζηέο ηζρπξέο 

πξνζεγγίζεηο FEC θσδηθνπνίεζεο πνπ θπξηαξρνχλ ζε εθαξκνγέο ηειεπηθνηλσληψλ δελ ζπληζηψληαη 

γηα εθαξκνγέο ζε θέληξα δεδνκέλσλ. 

 

Οη θψδηθεο Reed-Solomon (RS) θαη Bose-Chaudhuri-Hocquenghem (BCH) απνηεινχλ ηνπο πην 

δηαδεδνκέλνπο θψδηθεο ζε εθαξκνγέο θέληξσλ δεδνκέλσλ εμαηηίαο ηεο ρακειήο θαζπζηέξεζεο πνπ 

επηηπγράλνπλ θαη νη δχν, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο φζν θαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

απνθσδηθνπνίεζεο. Ωζηφζν, θάπνηα ηερληθή ηζνζηάζκηζεο κπνξεί θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα 

εθαξκνζηεί έηζη ψζηε λα επηιερηεί θάπνηνο πην ειαθξχο FEC θψδηθαο, εάλ ε απαηηνχκελε ηηκή 

θαησθιίνπ ηνπ ξπζκνχ εκθάληζεο ιαζψλ BER πξηλ ηελ εηζαγσγή FEC, έρεη επηηεπρζεί. Απηφ 

πξαθηηθά ζεκαίλεη, φηη εάλ ν ιφγνο BER δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, ηφηε κπνξεί λα απνθεπρζεί 

ε εηζαγσγή θάπνηαο πνιχπινθεο ηερληθήο FEC. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλαο PAM-4 ζχλδεζκνο 

επηηπγράλεη BER πξηλ ηελ ηζνζηάζκηζε ηεο ηάμεο ηνπ 2×10
-3

, θαη κεηά ηελ ηζνζηάζκηζε 

επηηπγράλεηαη BER κηθξφηεξν απφ 7.04×10
-4

, ηφηε ν θψδηθαο RS(578,514) (κε overhead ίζν κε 

11.07%) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αληί γηα ηνλ BCH(2464,2056) (κε overhead ίζν κε 16.56%) 

θψδηθα, κεηψλνληαο έηζη ην ζπλνιηθφ overhead θσδηθνπνίεζεο πεξίπνπ θαηά 8%. 

 

2.2.9 Τεχνικϋσ ιςοςτϊθμιςησ 

 

Τπάξρνπλ πνηθίιεο δηαθνξεηηθέο δηαζέζηκεο ηερληθέο ηζνζηάζκηζεο, φιεο κε δηαθνξεηηθνχο 

ζπκβηβαζκνχο ζηε θαηαλάισζε ηζρχνο, ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ην θφζηνο. Οη πην γλσζηέο κέζνδνη 

ηζνζηάζκηζεο είλαη ε Ιζοζηάθμιζη Δμππόζθιαρ Τποθοδόηηζηρ (Feed Forward Equalization-

FFE), ε Ιζοζηάθμιζη Αναηποθοδόηηζηρ Απόθαζηρ (Decision Feedback Equalization-DFE) θαη 

ε Ιζοζηάθμιζη Δκηίμηζηρ Ακολοςθίαρ Μέγιζηηρ Πιθανόηηηαρ (Maximum Likelihood 

Sequence Equalization-MLSE). Ζ ηζνζηάζκηζε FFE  ζεσξείηαη ε απινχζηεξε ζρεηηθή 

αξρηηεθηνληθή, εθηειψληαο ηελ απαξαίηεηε επεμεξγαζία ζήκαηνο κε κε πξνζαξκνζηηθφ ηξφπν, 

δηαηεξψληαο έηζη ηελ πνιππινθφηεηα ζε ζεκαληηθά ρακειφηεξα επίπεδα απφ φηη άιιεο κέζνδνη 

ηζνζηάζκηζεο φπσο νη DFE θαη MLSE.  

Μέθοδορ FFE: Ζ κέζνδνο FFE είλαη ηερληθή ηζνζηάζκηζεο πνπ δηνξζψλεη ηελ εηζεξρφκελε 

θπκαηνκνξθή αμηνπνηψληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ίδηα ηελ θπκαηνκνξθή, θαη φρη πιεξνθνξία 

ζρεηηθή κε ηηο ινγηθέο απνθάζεηο πνπ ιήθζεζαλ γηα απηήλ[9]. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα θίιηξν πεπεξαζκέλεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο (FIR) κε κηα ζεηξά ζπληειεζηψλ 

ζρεδηαζκέλσλ λα πξνζαξκφδνπλ ηελ εηζεξρφκελε θπκαηνκνξθή θαη ζπλεπψο, ιφγσ δπαδηθφηεηαο, 

ηελ απφθξηζε ζπρλφηεηαο. Ζ δηνξζσκέλε θπκαηνκνξθή αλαθηάηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχλνιν ησλ 

ζπληειεζηψλ θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ρξνληθά εθδνρψλ ηεο θπκαηνκνξθήο θαη θαζνξίδνληαο ην 

πεδίν ελδηαθέξνληνο φπνπ ζα εθαξκνζηεί ηζνζηάζκηζε. Ζ πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ είλαη πνιχ απιή, 

θαη κπνξεί λα ζρεδηαζηεί νινθιεξσηηθά ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ. Ζ πξνζέγγηζε απηή πξνζθέξεηαη ζε 

πνιχ πςειή ηαρχηεηα θαη κε ζρεηηθά κηθξή θαηαλάισζε ηζρχνο. ην παξαθάησ ζρεκαηηθφ θαίλεηαη 

ν ηξφπνο κε ηνλ πινπνηείηαη ν παξαπάλσ αιγφξηζκνο κε θίιηξν ηξηψλ ζπληειεζηψλ. 
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  Σσήμα 2.15. Ηζνζηάζκηζε FFE κε ρξήζε θίιηξνπ 3 ζπληειεζηψλ. 

 

 

Ζ καζεκαηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπθιψκαηνο FFE 3 ζπληειεζηψλ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ παξαθάησ 

ζρέζε: 

  

  0 1 2    0     1  ( ( )) ( ( ))  ( ( )  2 )D D De t c r t T c r t T c r t T        

 

φπνπ:  

 

 e(t) είλαη ε δηνξζσκέλε (ή ηζνξξνπεκέλε) θπκαηνκνξθή ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ t, 

 

 TD είλαη ε πεξίνδνο θαζπζηέξεζεο,  

 

 r(t-nTD) εθθξάδεη ηηο θαζπζηεξεκέλεο, θαηά n πεξηφδνπο, εθδνρέο ηεο ππνβαζκηζκέλεο 

θπκαηνκνξθήο,  

 

 cn εθθξάδεη ηνπο ζπληειεζηέο δηφξζσζεο, νη νπνίνη ζα πνιιαπιαζηαζηνχλ κε ηηο 

θαζπζηεξεκέλεο, θαηά n πεξηφδνπο, εθδνρέο ηεο ππνβαζκηζκέλεο θπκαηνκνξθήο. 

 

Μέθοδορ DFE: Ζ ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή πξνζθέξεη αλάκεηθηεο ζρεδηάζεηο πνπ πξνζεγγίδνπλ 

ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ MLSE, έρνληαο ειάρηζηα ιηγφηεξεο απαηηήζεηο ζε ηζρχ θαη θφζηνο 

απφ ηε κέζνδν FFE. Καηά ηελ επεμεξγαζία, ππνινγίδεηαη κία δηνξζσκέλε ηηκή πνπ πξνζηίζεηαη ζην 

θαηψθιη ιήςεο ινγηθψλ απνθάζεσλ (νξίδεηαη σο ε ηηκή πάλσ απφ ηελ νπνία ην πιάηνο 

θπκαηνκνξθήο ζεσξείηαη ινγηθά πςειφ θαη θάησ απφ ηελ νπνία ην πιάηνο θπκαηνκνξθήο 

ζεσξείηαη ινγηθά ρακειφ). Γηα απηφ, θαηαιήγνπκε ζηελ νιίζζεζε ηνπ θαησθιίνπ ζε πςειφηεξεο ή 

ρακειφηεξεο ηηκέο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ινγηθέο απνθάζεηο ζηε 

θπκαηνκνξθή, βαζηδφκελεο ζην λέν ηζνζηαζκηζκέλν επίπεδν θαησθιίνπ.  

 

Γηα λα αλαθηεζεί απηή ε δηνξζσκέλε ηηκή, ην θχθισκα ηζνζηάζκηζεο πξέπεη λα ηξνθνδνηεζεί κε 

ηηο ζσζηέο ηηκέο ησλ αξρηθψλ bits εηζφδνπ. Τπνζέηνληαο φηη νη ινγηθέο απνθάζεηο γηα ηα αξρηθά bits 

είλαη νξζέο, ν αιγφξηζκνο κπνξεί ηφηε λα ηηο πξνσζήζεη ψζηε λα απνθαζηζηεί ε ινγηθή ηηκή ηνπ 

ηξέρνληνο bit. ηε ζπλέρεηα, πνιιαπιαζηάδνληαη ηα επίπεδα ησλ bits κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ζπληειεζηέο. Σν ζπλνιηθφ άζξνηζκα απηψλ ησλ γηλνκέλσλ θαηαδεηθλχεη ην εχξνο ηηκψλ θαηά ην 

νπνίν ην θαηψθιη απνθάζεσλ πξέπεη λα νιηζζήζεη. Παξ’ φια απηά, ε κέζνδνο DFE είλαη αξθεηά 

πνιχπινθν λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε, ιφγσ ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ, απφ ηνπο νπνίνπο 
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εμαξηάηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο: Σν κνλνπάηη πνπ δηαλχεη ην ζήκα πξέπεη λα είλαη έληνλα 

γξακκηθφ, ε απφθξηζε ζπρλφηεηαο λα είλαη ζρεηηθά επίπεδε θαη ν ηζνδχλακνο ζφξπβνο εηζφδνπ 

αξθεηά ρακειφο. ην παξαθάησ ζρεκαηηθφ, ην θχθισκα πινπνηεί ηνλ αιγφξηζκν ηζνζηάζκηζεο 

DFE.  

  

 
Σσήμα 2.16: Ηζνζηάζκηζε DFE. Ζ ζρεδίαζε απνηειείηαη απφ έλα θχθισκα FFE δχν ζπληειεζηψλ, 

θαη έλα θχθισκα DFE κε έλαλ ζπληειεζηή. 

 

 

Ζ καζεκαηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπθιψκαηνο DFE 2 ζπληειεζηψλ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ παξαθάησ 

ζρέζε: 

 

     1 2    1     2V k c s k c k     

 

φπνπ: 

  

 V(k) είλαη ην δηνξζσκέλν επίπεδν ηάζεο πνπ πξνζηίζεηαη ζην ππάξρνλ θαηψθιη απνθάζεσλ 

γηα λα δηεπθξηληζηεί ε λέα ινγηθή ηηκή ηνπ k-νζηνχ bit, 

 

 s(k-n) εθθξάδεη ηε ινγηθή ηηκή ελφο bit πνπ βξίζθεηαη n ζέζεηο πην πξηλ απφ ην k-νζηφ bit,  

 

 cn εθθξάδεη ηνλ ζπληειεζηή δηφξζσζεο γηα ην bit πνπ βξίζθεηαη n ζέζεηο πην πξηλ απφ ην bit 

ελδηαθέξνληνο.  

 

Μέθοδορ MLSE: Απνηειεί ηελ πην πνιχπινθε απφ φιεο ηηο κεζφδνπο πνπ αλαθέξζεθαλ. Με ηε 

ηερληθή απηή, ην ζήκα κεηαηξέπεηαη απεπζείαο απφ αλαινγηθφ ζε ςεθηαθφ θαη επεμεξγάδεηαη 

ςεθηαθά ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνθσδηθνπνίεζεο θαη εθηίκεζεο θαλαιηνχ γηα λα 

αλαθηεζνχλ ηα πηζαλφηεξα δηαδεδνκέλα ζήκαηα. ηε πιεπξά ηνπ δέθηε, πξνζνκνηψλεηαη ην 

παξακνξθσκέλν θαλάιη. Όια ηα πηζαλά δηαδεδνκέλα ξεχκαηα δεδνκέλσλ ηξνθνδνηνχληαη ζην 

κνληέιν απηφ. Ο δέθηεο ζπγθξίλεη ηε ρξνληθή απφθξηζε κε ην πξαγκαηηθφ ζήκα πνπ έρεη ιάβεη θαη 

απνθαζίδεη πνην ζα είλαη ην πην πηζαλφ ζήκα εμφδνπ. Ζ πξνζέγγηζε απηή είλαη αξθεηά απνδνηηθή, 

αιιά γηα ιεηηνπξγία ζε ζπρλφηεηεο πάλσ απφ 10 Gb/s, ε ζπκπεξηθνξά ηεο δελ ηελ θαζηζηά 

νηθνλνκηθή ιχζε γηα πινπνίεζε. 
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Ζ κέζνδνο FFE κπνξεί λα πινπνηεζεί φπσο πξναλαθέξζεθε, απφ έλα θίιηξν πεπεξαζκέλεο 

θξνπζηηθήο απφθξηζεο ηάμεο Ν, ηνπ νπνίνπ ε απφθξηζε ζπρλφηεηαο είλαη αληίζηξνθε ηεο 

απφθξηζεο ζπρλφηεηαο ζην θαλάιη κεηάδνζεο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηζνζηάζκηζεο DFE, ζηε 

ζρεδίαζε, εθηφο απφ ην θχθισκα πνπ πινπνηεί ηζνζηάζκηζε FFE, ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα 

επηπξφζζεην θίιηξν αλαηξνθνδφηεζεο. Σν κνλνπάηη αλαηξνθνδφηεζεο θαζηζηά ηε κέζνδν DFE πην 

πνιχπινθε δηαδηθαζία γηα λα εθαξκνζηεί ζηε πξάμε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε FFE πξνηηκάηαη σο ε 

πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε ηζνζηάζκηζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζηε ζπλέρεηα απηήο ηεο 

δηπισκαηηθήο.   

 

Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ Δκπξφζζηαο Γηφξζσζεο Λαζψλ (Forward Error Correction) κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ψζηε λα επηηεπρζεί ζεκαληηθά ρακειφο ξπζκφο εκθάληζεο ιαζψλ. Οη νπηηθέο 

δηαζπλδέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαζχλδεζε ηκεκάησλ εληφο ησλ θέληξσλ δεδνκέλσλ, 

απαηηείηαη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφ θφζηνο θαη ειάρηζηε θαηαλάισζε ηζρχνο. Καζψο 

κέζνδνη ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο εθαξκφδνληαη δηαξθψο ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα γηα 

ηζνζηάζκηζε, αλίρλεπζε ζπκβφισλ θαη δηφξζσζε ιαζψλ, ε εθαξκνγή ηνπο πξέπεη λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ πην απιή. Ζ ζεκαηνδφηεζε κε παικνχο NRZ απνηειεί θαλφλα ζήκεξα, αιιά φζνλ αθνξά 

ηηο κειινληηθέο νπηηθέο δηαζπλδέζεηο, ιχζεηο κε δηακνξθψζεηο φπσο νη PAM-4 θαη PAM-8 

εμεηάδνληαη ψζηε λα απμεζεί ν ζπλνιηθφο ξπζκφο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη ζπλεπψο ε ρξήζε 

ηζνζηάζκηζεο γίλεηαη πην αλαγθαία θαη σθέιηκε απφ πνηέ. Ζ πξνζζήθε θπθιψκαηνο ηζνζηάζκηζεο 

ζηε ζπλνιηθή ζρεδίαζε δχλαηαη λα βειηηψζεη ηε πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο θαη γηα απηφ ην ιφγν λα 

κεηψζεη ην βάξνο θαη ηνπο πφξνπο πνπ αθηεξψλνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθαζίαο δηφξζσζεο 

ιαζψλ, επηηξέπνληαο ηε ρξήζε πνιχ πην απινχ θαη ρακεινχ θφξηνπ θψδηθα. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο κάιηζηα, ε δηαδηθαζία ηεο δηφξζσζεο ιαζψλ κπνξεί λα απνθεπρζεί θαη λα παξαιεθζεί 

νινθιεξσηηθά.       

 

Ζ δπλακηθή ηεο γξακκηθήο ςεθηαθήο ηζνζηάζκηζεο ζε ζχγρξνλεο δηαζπλδέζεηο έρεη επηθπξσζεί 

κέζα απφ δηάθνξεο δεκνζηεχζεηο κε φξνπο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο, πεηπραίλνληαο ξπζκφ 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζηε πεξηνρή ησλ 70 Gb/s γηα κεηάδνζε πάλσ ζε πνιχηξνπε νπηηθή ίλα θαη 

ζηε πεξηνρή ησλ 120 Gb/s γηα κεηάδνζε πάλσ ζε κνλνηξνπηθή νπηηθή ίλα, ελψ ην ζπλνιηθφ εχξνο 

δψλεο ηεο ζχλδεζεο πεξηνξίδεηαη γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ησλ 20 GHz. 

Ωζηφζν, γηα εγθαηάζηαζε θαη αμηνπνίεζε ζε πξαγκαηηθά ζπζηήκαηα δηαζχλδεζεο, είλαη 

απαξαίηεην ε δηαδηθαζία ηεο ςεθηαθήο ηζνζηάζκηζεο λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Αλ θαη ηα πςειήο ηαρχηεηαο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ςεθηαθά θπθιψκαηα  ηζνζηάζκηζεο έρνπλ 

θαζηδξχζεη ηελ παξνπζία ηνπο ζηα εκπνξηθά πξντφληα, γηα ηελ ψξα πινπνηνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο 

έλαλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ ζπληειεζηψλ, θαη γηα απηφ ην ιφγν ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο 

πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά. Γηα παξάδεηγκα, νη πξφηππνη IEEE 802.3bm ζχλδεζκνη ρξεζηκνπνηνχλ 

FFE θχθισκα ηζνζηάζκηζεο ηξηψλ ζπληειεζηψλ ζηνλ πνκπφ SerDes, ελψ ζην δέθηε 

ρξεζηκνπνηείηαη γξακκηθφ αλαινγηθφ θχθισκα ηζνζηάζκηζεο ζπλερνχο ρξφλνπ (analogue CTLE). Ζ 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ θίιηξνπ, κπνξεί λα επηηξέςεη πην αθξηβή εμνκάιπλζε 

ηεο απφθξηζεο ζπρλφηεηαο ηνπ θαλαιηνχ, εηδηθά αλ απηφ εκπεξηέρεη ηζρπξνχο θπκαηηζκνχο, θαη 

ζπλεπψο λα επηηεπρζεί ηζρπξφηεξε ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ θαλαιηνχ θαη βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ 

εκθάληζεο ιαζψλ. 
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2.3 FPGAs 

 

2.3.1 Ολοκληρωμϋνα κυκλώματα 
 

Έλα νινθιεξσκέλν θχθισκα (IC) αμηνπνηεί ηηο ηδηφηεηεο εκηαγψγηκσλ πιηθψλ, θπξίσο ππξηηίνπ 

επεηδή είλαη ζρεηηθά θζελφ θαη επξέσο δηαζέζηκν πιηθφ, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ζπζθεπέο κε ηηο 

ηδηφηεηεο ησλ MOSFET ηξαλδίζηνξο. πγθξηηηθά κε θπθιψκαηα κε δηαθξηηά ηξαλδίζηνξο, ηα 

νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα είλαη πην κηθξά θαη πην γξήγνξα. Απφ ην 2006 ήδε, ρξεζηκνπνηνχληαη 

αξθεηά πιένλ θπθιψκαηα κε πάλσ απφ 1 εθαηνκκχξην ηξαλδίζηνξο αλά mm
2
, ελψ πην κνληέξλεο 

ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή θπθισκάησλ πνπ πεξηέρνπλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 1.4 

δηζεθαηνκκχξηα ηξαλδίζηνξο (Quad-core + GPU Core i7 Haswell, 20nm technology). Ο 

βαζηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ επέηξεςε ηελ εθζεηηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξαλδίζηνξ αλά 

θχθισκα, είλαη ε έιεπζε ησλ ηερληθψλ νινθιήξσζεο πνιχ κεγάιεο θιίκαθαο (Very Large Scale of 

Integration-VLSI) ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Μαδί κε εξγαιεία CAD, ν ηνκέαο ησλ VLSI 

εηζήγαγε πην ζπζηεκαηηθέο ζρεδηαζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη επηηάρπλε ζεκαληηθά ηε ζρεδίαζε θαη 

πινπνίεζε πην πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ. Με ηα εξγαιεία CAD, είλαη πιένλ δπλαηή ε 

πξνζνκνίσζε, ε επηθχξσζε, θαη ε ζχλζεζε ηνπ ζρεδίνπ ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα 

πνιππινθφηεηαο[10].    

 

ηηο κέξεο καο, ηα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα είλαη απνιχησο παξακεηξνπνηήζηκεο ζρεδηάζεηο, 

φπνπ ηα ηξαλδίζηνξο θαη νη δηαζπλδέζεηο κεηαμχ απηψλ θαζνξίδνληαη άκεζα απφ ηνπο ηερληθνχο ή 

ηνπο κεραληθνχο πνπ ηα ζρεδηάδνπλ. Παξά ηνλ κεγαιχηεξν θφξην εξγαζίαο, ην ρξνληθφ θφζηνο θαη 

ην θφζηνο ειέγρνπ, ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο δηαζέζηκεο έθηαζεο, ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

ηζρχνο θαη ε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηθαλέο λα ππεξθεξάζνπλ ηα 

παξαπάλσ εκπφδηα θαη λα νδεγήζνπλ ηε ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε κηα λέα 

επνρή πξνθιήζεσλ.    

 

Γηάθνξεο παξαιιαγέο παξακεηξνπνηήζηκσλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ έρνπλ παξνπζηαζηεί. Σα 

θπθιψκαηα ASICs (Application Specific Integrated Circuits) ζπρλά πεξηγξάθνληαη ζε επίπεδν 

γιψζζαο πεξηγξαθήο πιηθνχ, θαη πινπνηνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο βηβιηνζήθεο θειηψλ (standard cell 

libraries). Ζ πξνζέγγηζε απηή δεκηνπξγεί έλαλ ζπκβηβαζκφ κεηαμχ απφδνζεο γηα ρακειφηεξν 

θφζηνο θαη πην γξήγνξν ρξφλν πξφζβαζεο ζηελ αγνξά.  

Μία άιιε πξνζέγγηζε ζηελ εμέιημε ησλ νινθιεξσκέλσλ  θπθισκάησλ είλαη ε εηζαγσγή ηεο 

ηερλνινγίαο πίλαθα ππιψλ (gate array), νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ πξνθαηαζθεπαζκέλα 

θπθιψκαηα ςεθίδσλ ππξηηίνπ, φπνπ ηξαλδίζηνξο θαη βαζηθέο ινγηθέο πχιεο, ρσξίο θακία 

ζπγθεθξηκέλε δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπο ζπλζέηνπλ έλα πξνγξακκαηηδφκελν πεξηβάιινλ, φπνπ ν 

ζρεδηαζηήο κπνξεί λα νξίζεη ηηο δηαζπλδέζεηο, ψζηε ην θχθισκα λα επηηειεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

ιεηηνπξγία.  

ηνρεχνληαο ζε πςειφηεξν αξηζκφ ελ δπλάκεη πειαηψλ θαη γηα λα κεησζεί ην θφζηνο, ε θαηεγνξία 

ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ ινγηθψλ ζπζθεπψλ (PLDs) παξνπζηάδεη έλαλ αθφκα ηξφπν πινπνίεζεο 

ειεθηξνληθψλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ, φπνπ ε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο είλαη αθαζφξηζηε ηε 

ζηηγκή ηεο θαηαζθεπήο, θαη ν ρξήζηεο πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ηελ ζπζθεπή ψζηε λα επηηειεί 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη πξνγξακκαηηδφκελεο 

ζπζθεπέο PLA θαη PAL (ρήκα 2.17) ηεο Texas Instruments (Programmable Logic Array), βαζηθφο 

ππνινγηζηηθφο ππξήλαο ησλ νπνίσλ είλαη έλαο πίλαθαο απνηεινχκελνο απφ ινγηθέο πχιεο. Οη 

ζχλζεηεο πξνγξακκαηηδφκελεο ινγηθέο ζπζθεπέο (Complex Programmable logic Devices-CPLDs) 

βαζίδνληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή PAL, αιιά είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο ζε κέγεζνο θαη 
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ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεγαιχηεξεο θαη πην πνιχπινθεο ζρεδηάζεηο. Μπνξνχλ λα 

επαλαπξνγξακκαηηζηνχλ αξθεηέο θνξέο θαη ζπρλά ελζσκαηψλνπλ επηπξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο ακθίδξνκεο εμφδνπο, γξακκέο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ζηνηρεία απνζήθεπζεο (flip-flops). 

 

                                                                    
 

Σσήμα 2.17. PAL θαη PLA πξνγξακκαηηδφκελεο ζπζθεπέο ηεο Texas Instruments 

 

2.3.2 Δομό και χαρακτηριςτικϊ των FPGAs 

 

Έλα FPGA (Field Programmable Gate Array) είλαη νινθιεξσκέλν θχθισκα ζρεδηαζκέλν ψζηε ε 

ιεηηνπξγία ηνπ λα δηακνξθψλεηαη θαηά ηηο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε ζρεδίαζεο, 

αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ θαη φρη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο. Ζ δηακφξθσζε ηνπ FPGA 

θαζνξίδεηαη γεληθά ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα γιψζζα πεξηγξαθήο πιηθνχ (HDL). Έλα FPGA 

πεξηέρεη πξνγξακκαηηδφκελα ινγηθά ζηνηρεία θαη επαλαδηακνξθψζηκεο δηαζπλδέζεηο, θαη ζε 

αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πίλαθεο ινγηθψλ ππιψλ, ε 

θαηαζθεπή ησλ FPGAs είλαη βαζηζκέλε ζε επαλαπξνγξακκαηηδφκελνπο Look-Up πίλαθεο (Look-

Up Tables-LUTs). Σα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο FPGA ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 

 Γςναηόηηηα εκμεηάλλεςζηρ μεγάλος βαθμού παπαλληλίαρ. Σα ππνινγηζηηθά θπθιψκαηα 

ελφο FPGA έρνπλ έκθπηε ηε δπλαηφηεηα λα εθηεινχλ παξάιιεια ππνινγηζκνχο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ίδηα εθαξκνγή, 

 

 Τασύηεπορ πςθμόρ επεξεπγαζίαρ και εκηέλεζηρ εθαπμογών. Οη εθαξκνγέο εθηεινχληαη 

απεπζείαο ζην πιηθφ, ρσξίο λα πξνεγεζνχλ δηαδηθαζίεο κεηαγιψηηηζεο θαη ζχλδεζεο ζε 

επίπεδν ινγηζκηθνχ, 

 

 Γςναηόηηηα επαναππογπαμμαηιζμού ηος κςκλώμαηορ. Αλ θαη ηα FPGA είλαη 

θπθιψκαηα εηδηθνχ ζθνπνχ, παξ’ απηά κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα επαλαπξνγξακκαηηζηνχλ, 

ψζηε λα εθηεινχλ θάπνηα άιιε εθαξκνγή.  

 

Αθξηβψο φπσο νη CPUs, έηζη θαη ηα FPGAs είλαη πξννξηζκέλα ψζηε λα εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίεο θαη λα απαζρνινχληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ελδηαθέξνληνο. Αλ θαη ιεηηνπξγνχλ 

ζε ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζπρλφηεηα, ηεο ηάμεο ησλ εθαηνληάδσλ MHz, ζπγθξηηηθά κε ηελ 
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ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο ησλ GHz ησλ CPUs, ε έκθπηε δπλαηφηεηα παξάιιειεο 

αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ελφο FPGA, ην θαζηζηά ηδαληθή ιχζε γηα ππνινγηζηηθέο δηεξγαζίεο πςειήο 

απφδνζεο πνπ κπνξεί λα ηηο εθηειεί πνιχ γξεγνξφηεξα απφ φηη κία CPU, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ φπσο ε ζπλέιημε θαη ν γξήγνξνο κεηαζρεκαηηζκφο Fourier. Ζ ρακειφηεξε ζπρλφηεηα 

ιεηηνπξγίαο θαη ε άκεζε, ρακεινχ επηπέδνπ εθαξκνγή ησλ ιεηηνπξγηψλ πάλσ ζην ξεχκα δεδνκέλσλ 

επηηξέπεη ηελ ρακειφηεξε θαηαλάισζε ηζρχνο. 

 

Σα FPGAs εθηεινχλ εξγαζίεο κε ρσξηθή νξγάλσζε ησλ ζηνηρεησδψλ πξάμεσλ, ηε ζηηγκή πνπ νη 

CPUs εθηεινχλ εξγαζίεο κε δηαδνρηθή νξγάλσζε ηνπο ζηνλ ρξφλν θαη απνζεθεχνληαο ελδηάκεζα 

απνηειέζκαηα ζε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ απφ θαηαρσξεηέο.  

Παξά ην γεγνλφο, φηη νη εξγαζίεο θαηαιήγνπλ λα εθηεινχληαη πνιιέο θνξέο κε κεξηθνχο θχθινπο 

θαζπζηέξεζε, ε δνκή δηνρέηεπζεο επηηξέπεη ηαρχηεξε επεμεξγαζία ζπγθξηηηθά κε ηελ CPU, πνπ 

απαηηεί πεξηζζφηεξνπο θχθινπο γηα ηελ ίδηα εξγαζία. Απηή ε ρσξηθή νξγάλσζε επηηξέπεη ιηγφηεξε 

επηβάξπλζε θαη πεξηζζφηεξνπο ελεξγνχο ππνινγηζκνχο ζηελ ίδηα πεξηνρή ηνπ chip. Μαδί κε ηελ 

έκθπηε ηθαλφηεηα άκεζεο επεμεξγαζίαο ζε επίπεδν bit, πνπ έξρεηαη σο απάληεζε ζηε ζπαηάιε 

θχθισλ ξνινγηνχ γηα ηελ απνκφλσζε ησλ επηζπκεηψλ bits ζηε CPU, αλαδχεηαη ε ππεξνρή ησλ 

FPGAs ζηελ εθηέιεζε εθαξκνγψλ κε κεγάιε παξαιιειία, κε ηαρχηεηα ζρεδφλ κηαο ηάμεο 

κεγαιχηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε κίαο κνλάδαο CPU.  
 

Σα FPGAs πξνζθέξνπλ κηα επέιηθηε πξνζέγγηζε ζε εθαξκνγέο πνπ παξαδνζηαθά εθηεινχληαη είηε 

απφ ASICs ή ζε ινγηζκηθφ απφ αθνινπζηαθνχο επεμεξγαζηέο (CPUs). Σα ASICs παξέρνπλ 

απνδνηηθά εμεηδηθεπκέλεο ιχζεηο γηα κία ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, αιιά είλαη κφληκα δηακνξθσκέλα 

ψζηε λα εθηεινχλ κνλάρα κηα ιεηηνπξγία ρσξίο θακία δπλαηφηεηα επαλαδηακφξθσζεο ή 

επελαπξνγξακκαηηζκνχ. ηνλ αληίπνδα, ηα FPGAs παξέρνπλ επαλαπξνγξακκαηηδφκελα ινγηθά 

blocks θαη δηαζπλδέζεηο, πζηεξψληαο φκσο ζε θαζπζηέξεζε, θαηαλάισζε ηζρχνο, εκβαδφλ θαη 

απνδνηηθφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηα ASICs. Δπνκέλσο, ζπλππνινγίδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο CPUs αιιά θαη ηεο επειημίαο ζε ζρέζε κε ηα ASICs,  ε επηινγή 

ησλ  FPGAs θαζίζηαηαη ειθπζηηθή γηα εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ απνδνηηθφηεηα θαη επειημία. 

Μάιηζηα, ζε ηειεπηαίεο εθδφζεηο κνληέισλ FPGAs (π.ρ. Xilinx Virtex 7) έρεη επηηεπρζεί πνιχ 

ζεκαληηθή πξφνδνο ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηζρχνο θαη ζηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο 

ζπγθξηηηθά κε ηα ASICs, ελψ πξφνδνο έρεη ζεκεησζεί θαη ζηηο δπλαηφηεηεο επαλαδηακφξθσζεο. 

 

Παξαδνζηαθά, FPGAs ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εθαξκνγέο πνπ επεμεξγάδνληαη κεγάια ξεχκαηα 

δεδνκέλσλ, φπνπ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο επηβάιιεηαη λα εθηεινχληαη παξάιιεια θαη αλεμάξηεηα 

ε κία απφ ηελ άιιε. ηε πξαγκαηηθφηεηα, ηα FPGAs κπνξνχλ λα πεηχρνπλ πνιχ κεγαιχηεξεο 

ηαρχηεηεο επεμεξγαζίαο απφ ηηο αληίζηνηρεο πνπ κπνξνχλ λα πεηχρνπλ νη κηθξνεπεμεξγαζηέο, 

εθκεηαιιεπφκελα ηελ παξαιιειία ζηηο εθαξκνγέο. Καζψο ηειεπηθνηλσληαθέο εθαξκνγέο, 

εθαξκνγέο δηθηχσλ αιιά θαη άιινη πνιχπινθνη επηζηεκνληθνί ππνινγηζκνί ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε 

λα παξέρνπλ πξνθίι παξαιιειίαο πνπ λα είλαη εχθνια εθκεηαιιεχζηκα, ε ρξήζε ησλ FPGAs 

απνηειεί έλαλ ζρεηηθά εχθνιν ηξφπν ψζηε λα επηηαρπλζνχλ νη ππνινγηζκνί. Σν πεδίν εθαξκνγψλ 

ηνπο εθηείλεηαη αθφκα ζηελ επεμεξγαζία εηθφλαο θαη βίληεν, ζηηο ηαηξηθέο εθαξκνγέο, ζηελ 

αεξνδηαζηεκηθή, ζηελ άκπλα θ.α. 

 

Έλα FPGA, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.18 απνηειείηαη απφ πξνγξακκαηηδφκελα ινγηθά blocks θαη 

δηαζπλδέζεηο κεηαμχ απηψλ, πνπ κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ ψζηε λα ζπληίζεληαη πνιχπινθα 

ινγηθά θπθιψκαηα, αιιά θαη απφ blocks πνπ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν θαη έμνδν δεδνκέλσλ. Ζ 

ζπλδπαζηηθή ινγηθή πινπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο κνλάδεο LUTs, ελψ ε αθνινπζηαθή ινγηθή 

πινπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο θαηαρσξεηέο [11]. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο 

ηαρχηεηαο, παξέρνληαη πιεζψξα κλεκψλ θαη άιισλ ςεθηαθψλ ππνινγηζηηθψλ κνλάδσλ (DSPs) 

εληφο ηνπ FPGA.  

 

LUT (Look-Up Table) 

Ζ κνλάδα LUT είλαη ε βαζηθή ππνινγηζηηθή κνλάδα ελφο FPGA. Απνηεινχκελε απφ ζπλδπαζκφ 

πνιππιεθηψλ θαη κλεκψλ, πινπνηεί πίλαθεο αιεζείαο γηα ηελ έθθξαζε Boolean εθθξάζεσλ, νη 

νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο δπλαηνχο 
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ππνινγηζκνχο. 

 

Καηασυπηηέρ 

Έλαο θαηαρσξεηήο απνηειείηαη απφ κηα ζπζηνηρία απφ flip-flops ιεηηνπξγψληαο έηζη ζαλ 

απνζεθεπηηθή κνλάδα γηα ξεχκαηα απφ bits. 

 

Μνήμη 

Σα πεξηζζφηεξα FPGAs δηαζέηνπλ πνηθηιία ελζσκαησκέλσλ κλεκψλ κνλήο ε δηπιήο ζχξαο γηα ηελ 

απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, πνπ απνθαινχληαη block RAMs. Αλάινγα κε ηνλ κνληέιν ηνπ FPGA 

δηαθνξνπνηνχληαη ην κέγεζνο, ε πνζφηεηα θαη ηα είδε ησλ block RAMs. 

 

DSP blocks 

Οη ππνινγηζηηθέο κνλάδεο DSP (π.ρ. πνιιαπιαζηαζηέο, αζξνηζηέο κε ζπζζψξεπζε) αθηεξψλνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θπξίσο ζε ιεηηνπξγίεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο, θαζψο νη κνλάδεο LUTs 

είλαη ιηγφηεξν απνδνηηθέο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.  

 

Clocking 

ηε πιεηνςεθία ηνπο, ηα θπθιψκαηα κέζα ζε έλα FPGA είλαη ζχγρξνλα θαη επνκέλσο ε ιεηηνπξγία 

ηνπο απαηηεί ζήκα ξνινγηνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα FPGAs πεξηέρνπλ θαζνιηθά θαη πεξηθεξεηαθά 

δίθηπα δξνκνιφγεζεο γηα ηε ζχλζεζε κίαο ή πνιιαπιψλ ζπρλνηήησλ ξνινγηνχ. 

 

Πομποδέκηερ 

ηα πην εμειηγκέλα κνληέια εκπεξηέρνληαη πνκπνδέθηεο ηθαλνί λα ιεηηνπξγνχλ ζε ζπρλφηεηεο 

πνιιψλ gigabit/s κε ρακειή θαηαλάισζε ηζρχνο θαη πφξσλ ηνπ FPGA. Έλαο πνκπνδέθηεο πεξηέρεη 

πςειήο απφδνζεο θπθιψκαηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ θαζψο θαη πςειήο ηαρχηεηαο θπθιψκαηα 

ζεηξηνπνίεζεο θαη απνζεηξηνπνίεζεο.  
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Σσήμα 2.18. ρέζε κεηαμχ ινγηθψλ blocks, blocks εηζφδνπ εμφδνπ θαη δηαζπλδέζεσλ πάλσ ζε έλα 

FPGA. 

 

 

Δθηφο απφ ηα ςεθηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα FPGAs δηαζέηνπλ θαη αλαινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν 

πην ζπλεζηζκέλν αλαινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε δπλαηφηεηα  πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

ξπζκνχ κέγηζηεο απφθιηζεο (slew rate) ζηνπο αθξνδέθηεο εμφδνπ. ηνλ αλαινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δηαθνξηθνί ζπγθξηηέο νη νπνίνη ελζσκαηψλνληαη ζε εμεηδηθεπκέλνπο 

αθξνδέθηεο εηζφδνπ ζρεδηαζκέλνη ψζηε λα ζπλδένληαη ζε θαλάιηα δηαθνξηθήο ζεκαηνδνζίαο. 

Κάπνηα FPGAs δηαζέηνπλ επηπιένλ νινθιεξσκέλνπο πεξηθεξεηαθνχο κεηαηξνπείο αλαινγηθνχ 

ζήκαηνο ζε ςεθηαθφ (ADCs) θαη ςεθηαθνχ ζήκαηνο ζε αλαινγηθφ (DACs).      

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηηο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην board XC7VH580T ηεο Xilinx, ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ θαη ησλ ππνινίπσλ κνληέισλ ηεο νηθνγέλεηαο Virtex-7 

θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2.19. 
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Πίνακαρ 2.19. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά νηθνγέλεηαο Virtex-7 

 

 

Αλ θαη ην board XC7VH580T πζηεξεί αξηζκεηηθά ζε δηάθνξνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο ζπγθξηηηθά 

κε άιια κνληέια ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, επηιέρζεθε ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ 8 GTZ transceivers πνπ 

ελζσκαηψλεη. Δλψ ηα πεξηζζφηεξα boards είλαη εμνπιηζκέλα κε GTX θαη GTH πνκπνδέθηεο κε 

ιεηηνπξγία κέρξη ηα 12.5 Gb/s θαη 13.1 Gb/s  αληίζηνηρα, νη GTZ πνκπνδέθηεο πξνζθέξνπλ ηε 

δπλαηφηεηα εχξνπο ιεηηνπξγίαο κέρξη θαη 28.05 Gb/s. Ο πνκπνδέθηεο απνηειείηαη απφ έλαλ πνκπφ 

θαη έλα δέθηε. 

 

Ο πνκπφο είλαη έλαο κεηαηξνπέαο παξάιιεινπ ζήκαηνο ζε ζεηξηαθφ, ελψ ν δέθηεο είλαη έλαο 

κεηαηξνπέαο ζεηξηαθνχ ζήκαηνο ζε παξάιιειν. Σφζν ν πνκπφο φζν θαη ν δέθηεο ιεηηνπξγνχλ κε 

ξπζκφ κεηαηξνπήο 16, 20, 32, 40, 64 ή 80 bits. Πξφζζεηα, ν πνκπνδέθηεο GTZ ππνζηεξίδεη κήθε 

ιέμεσλ κέρξη 160 bits. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ζηνλ ζρεδηαζηή λα επηιέμεη ζπκβηβαζκνχο κεηαμχ 

ηνπ εχξνπο ηνπ ξεχκαηνο δεδνκέλσλ θαη ησλ πεξηζσξίσλ ζπγρξνληζκνχ ψζηε λα επηηεπρζεί 

πςειφηεξε απφδνζε.   

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ πνκπνχ, ην παξάιιειν ζήκα εηζέξρεηαη ζηνλ πνκπφ κέζσ ελφο κνλνθαλαιηθνχ 

αθξνδέθηε δηαθνξηθνχ ζήκαηνο, ελψ ην ζεηξηαθφ ζήκα εμέξρεηαη απφ ηνλ αθξνδέθηε κέζσ δχν 

αθξνδεθηψλ δηαθνξηθψλ ζεκάησλ. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ δέθηε, ην εηζεξρφκελν δηαθνξηθφ ξεχκα δεδνκέλσλ, ηξνθνδνηείηαη ζε 

γξακκηθά θπθιψκαηα ηζνζηάζκηζεο κε αλάδξαζε, ελψ ν δέθηεο ρξεζηκνπνηεί ηελ είζνδν ξνινγηνχ 

αλαθνξάο ψζηε λα αξρηθνπνηήζεη ηελ αλαγλψξηζε ξνινγηνχ. Σν ξεχκα δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηεί 

θσδηθνπνίεζε κε παικνχο ηχπνπ NRZ.  

 

2.4 FPGAs ςτισ οπτικϋσ επικοινωνύεσ 
 
2.4.1 FPGAs και οπτικϋσ διαςυνδϋςεισ 
 
Σα ηειεπηαία ρξφληα πιεζψξα εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ έρνπλ επηθεληξσζεί ζηε δεκηνπξγία 

πξντφλησλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ ηερλνινγία ησλ FPGAs κε ηελ αληίζηνηρε ησλ νπηηθψλ 

δηαζπλδέζεσλ. Μία ηέηνηα δηεπαθή δηαζχλδεζεο κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε εκβέιεηα, ηζρχ, ππθλφηεηα 

ζπξψλ, θφζηνο θαη πνιππινθφηεηα ηνπ θπθιψκαηνο ηηο ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο δηαζχλδεζεο κε 

ράιθηλα θαιψδηα. 

 

Αληίζεηα κε ηηο δηαζπλδέζεηο ραιθνχ, ε θαηαλάισζε ηζρχνο ζηηο νπηηθέο δηαζπλδέζεηο είλαη ζρεηηθά 

αλεμάξηεηεο απφ ηελ εκβέιεηα. Δπίζεο, ζε αληίζεζε κε έλα ειεθηξηθφ ζήκα, ην νπηηθφ ζήκα 

δηαηεξείηαη απξφζβιεην ζε ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο, επεξεάδνληαο έηζη ιηγφηεξν ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ ζήκαηνο.  
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Σα ηειεπηαία ρξφληα, πνιιέο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη ψζηε λα αλαπηπρζνχλ ζπζηήκαηα πνπ λα 

ζπλδπάδνπλ ηε ηερλνινγία ησλ νπηηθψλ ηλψλ κε απηή ησλ νπηηθψλ δηαζπλδέζεσλ. Ζ Altera, 

ρξεζηκνπνηψληαο πνκπνδέθηε 28nm ιεηηνπξγίαο ζηα 28 Gbps, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη κεζφδνπο 

ηζνζηάζκηζεο, θαζψο επίζεο θαη παξαγσγή θαη αλάθηεζε ζπρλφηεηαο ξνινγηνχ, θαηαζθεπάδεη 

νπηηθά ζπζηήκαηα δηεπαθήο κε ππξήλεο FPGA [4], φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

 
Σσήμα 2.20. Παξάδεηγκα νπηηθνχ ζπζηήκαηνο δηεπαθήο κε ππξήλα FPGA 

 

 

Σφζν ζην πνκπφ, φζν θαη ζην δέθηε ππάξρεη ελζσκαησκέλε ε δπλαηφηεηα ηζνζηάζκηζεο 4 θαη 5 

ζπληειεζηψλ αληίζηνηρα. ηνλ πνκπφ, γηα ηελ εθαξκνγή ηζνζηάζκηζεο έρεη επηιεγεί ε ηερληθή FFE, 

ελψ ζην δέθηε έρεη επηιεγεί ε ηερληθή DFE γηα θαιχηεξε αληηζηάζκηζε θαηλνκέλσλ ζνξχβνπ. Οη 

ηειηθνί ζπληειεζηέο είλαη βέιηηζηα επηιεγκέλνη, αλάινγα κε ην αλ ε δηαδηθαζία αλάθηεζεο 

ξνινγηνχ έρεη «θιεηδψζεη» ζηε ζπρλφηεηα αλαθνξάο ή ζηε ζπρλφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Δθ 

θαηαζθεπήο, ν πνκπνδέθηεο επηηξέπεη ηε κέηξεζε θαη εμαγσγή δηαγξάκκαηνο καηηνχ θαη ξπζκνχ 

εκθάληζεο ιαζψλ. Μάιηζηα, παξέρεη έκθπηε ηε δπλαηφηεηα ειάηησζεο ηνπ ξπζκνχ εκθάληζεο 

ιαζψλ αιιά θαη λα «αλνίμεη» απνηειεζκαηηθά έλα «θιεηζηφ» δηάγξακκα καηηνχ ζήκαηνο ηνπ 

νπνίνπ ε αθεξαηφηεηα έρεη πιεγεί, φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζην ζρήκα 2.21. 

 

 
Σσήμα 2.21. Γπλαηφηεηεο θαη απνδνηηθφηεηα FPGA πνκπνδέθηε 

 

 

ην θχθισκα FPGA, ελζσκαηψλνληαη ηδηαίηεξα απνδνηηθνί πνκπνί (Transmitter Optical Sub-

Assembly - TOSA) θαη δέθηεο (Receiver Optical Sub-Assembly - ROSA), παξέρνληαο άκεζε 

κεηάδνζε θαη ιήςε νπηηθνχ ζήκαηνο ρσξίο ηελ αλάγθε επηπξφζζεηνπ δηαθξηηνχ νπηηθνχ ζηνηρείνπ. 

Οη ζρεδηαζηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ ππάξρνπζα αξρηηεθηνληθή ησλ chip-to-

module ζπζηεκάησλ δηαζχλδεζεο κε ηελ παξαπάλσ αξρηηεθηνληθή ψζηε λα κεησζεί ε θαηαλάισζε 
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ηζρχνο θαη πφξσλ, ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαζψο θαη λα απμεζεί ε ππθλφηεηα δηαζέζηκσλ ζπξψλ 

δηαζχλδεζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 2.22.  

 

 

 
Σσήμα 2.22. Αληηθαηάζηαζε chip-to-module ζπλδέζκνπ απφ FPGA κε νπηηθή δηεπαθή 

 

 

ην ζρήκα 2.23, απεηθνλίδεηαη κηα γεληθή εθαξκνγή πνπ πεξηιακβάλεη FPGA κε νπηηθή δηεπαθή. Ζ 

δηεπαθή απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα board-to-board, rack-to-rack, θαη chip-to-chip 

δηαζπλδέζεηο κε εκβέιεηα έσο θαη 100m ζε ξπζκφ 10 Gbps. Ο κέγηζηνο ξπζκφο θαλαιηνχ εμαξηάηαη 

απφ ηνλ ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηνπ πνκπνδέθηε θαη αλέξρεηαη ζπλήζσο κέρξη ηα 28 Gbps.  

 

 

 
Σσήμα 2.23. Δθαξκνγή νπηηθήο δηεπαθήο FPGA ζε board-to-board, rack-to-rack, θαη system-to-

system δηαζπλδέζεηο κε εκβέιεηα έσο θαη 100m ζε ξπζκφ 10 Gbps 

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ζρήκα 2.24 απεηθνλίδεηαη ιεπηνκεξέο παξάδεηγκα ρξήζεο FPGA ζε νπηηθή 

δηεπαθή ζε θέληξν δεδνκέλσλ. Ζ απεηθφληζε απηή δείρλεη ηηο εζσηεξηθέο board-to-board, rack-to-
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rack, θαη system-to-system δηαζπλδέζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ην FPGA ελίνηε ζαλ δηαθφπηε ηνπηθνχ 

δηθηχνπ (LAN switch), ζαλ router, ζαλ δηαθφπηε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ (SAN switch). Ζ νπηηθή 

δηεπαθή κε FPGA επηηξέπεη ηελ πινπνίεζε νπηηθψλ δηαζπλδέζεσλ ζε απνζηάζεηο απφ 0.3m έσο θαη 

κεγαιχηεξεο απφ 100m, ελψ ηαηξηάδεη απφιπηα ζε δηαζπλδέζεηο θέληξσλ δεδνκέλσλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε πξνζθέξεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζε ηζρχ, ππθλφηεηα θαη εμνηθνλφκεζε 

θφζηνπο ζπγθξηηηθά κε ηηο ζπκβαηηθέο πινπνηήζεηο. Οη δπλαηφηεηεο απηέο δελ ππήξραλ πξηλ ηελ 

πινπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο νπηηθψλ δηεπαθψλ κε FPGA, εηδηθά γηα εκβέιεηα κηθξφηεξε απφ 10m.  

 

 

 
Σσήμα 2.24. Οπηηθή δηεπαθή κε FPGA γηα δηαζχλδεζε ζε θέληξα δεδνκέλσλ 

 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ηερλνινγία νπηηθψλ δηεπαθψλ κε FPGA ζα εμαπισζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ζην 

κέιινλ ζηα ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο, ζηα θέληξα δεδνκέλσλ, ζηα ακπληηθά 

ζπζηήκαηα θαζψο θαη ζηα ηαηξηθά ζπζηήκαηα ιφγσ ηεο εμέρνπζαο ειαζηηθφηεηαο ζηελ ηζρχ, ζην 

θφζηνο, ζηε ππθλφηεηα θαη ζηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ ππνβάζκηζεο ηνπ ζήκαηνο. 

 
Σέινο, ζην [14] πξνηείλεηαη ε ρξήζε FPGA σο επέιηθηε ζπζθεπή γηα ηελ αλάπηπμε νπηηθψλ 

πνκπνδεθηψλ θαζνξηδφκελσλ απφ ινγηζκηθφ (Software-Defined Optical Transceivers). Οη 

ζπγθεθξηκέλνη πνκπνδέθηεο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν δηαθνξεηηθά ζρήκαηα 

FEC θσδηθνπνίεζεο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νπηηθήο κεηάδνζεο. ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, 

πινπνηήζεθαλ δηάθνξεο παξαιιαγέο θσδίθσλ FEC θαηαλαιψλνληαο κέρξη θαη 90 ρηιηάδεο κνλάδεο 

LUT ζε ζπζθεπή Xilinx Zynq. Οη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ε επαλαδηακνξθσζηκφηεηα πνπ 

έρνπλ πινπνηήζεη κπνξεί λα σθειήζεη ηα νπηηθά δίθηπα κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ζρεδίαζεο ζηα 

δηαθνξεηηθά ζρήκαηα κεηάδνζεο, ζηηο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ζην 

κεησκέλν θφζηνο εμνπιηζκνχ. 
 
2.4.2 Σχετικϊ ϋργα ςε οπτικϊ φύλτρα και FPGAs  
 
ηελ θαηεχζπλζε πάληα ηεο ελζσκάησζεο ησλ FPGAs ζε κειινληηθέο νπηηθέο δηαζπλδέζεηο, ε 

εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία έρεη απνδείμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζην νπηηθφ πεδίν 

επηθνηλσληψλ κέζα απφ πνηθηιία έξγσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν πνπ κειεηάκε θαη εμεηάδνπκε 

ζηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία. 
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ην [15] πεξηγξάθεηαη ε πινπνίεζε ελφο DFE ζπζηήκαηνο ηζνζηάζκηζεο πνιιαπιψλ εηζφδσλ-

πνιιαπιψλ εμφδσλ (Multi Input Multi Output-MIMO) ζε FPGA, ζηα πιαίζηα NRZ-DQPSK 

κεηάδνζεο γηα νπηηθέο δηαζπλδέζεηο. ην ζπγθεθξηκέλν έξγν έρεη πινπνηεζεί κία παξάιιειε 

αξρηηεθηνληθή ηθαλή λα πεηχρεη ξπζκφ δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ ίζν κε 40 Gb/s ζε ζπζθεπή Xilinx 

Virtex-7 (XC7VX690T-2) ή ζε ζπζθεπή Kintex UltraScale (XCKU100-FLVF1924-2-i). Ζ 

πινπνίεζε ζην Virtex-7 θαηαλαιψλεη ην 3% ησλ ζπλνιηθψλ κνλάδσλ LUT (9.9 ρηιηάδεο), ην 9% 

ησλ θαηαρσξεηψλ DFF (76.8 ρηιηάδεο) θαη ην 78% ησλ κνλάδσλ DSP (2.9 ρηιηάδεο), ελψ ε 

πινπνίεζε ζην Kintex Ultrascale απαηηεί ην 2% ησλ ζπλνιηθψλ κνλάδσλ LUT (8.8 ρηιηάδεο), ην 6% 

ησλ θαηαρσξεηψλ DFF (69.2 ρηιηάδεο) θαη ην 63% ησλ κνλάδσλ DSP (2.6 ρηιηάδεο). 

 

ην [16], πεξηγξάθεηαη κία FPGA αξρηηεθηνληθή γηα ηελ πινπνίεζε ελφο MLSE θπθιψκαηνο 

ηζνζηάζκηζεο ζηα πιαίδηα OOK (On-Off Keying) κεηάδνζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή 

ππνζηεξίδεη ξπζκφ δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ ίζν κε 10 Gb/s ρξεζηκνπνηψληαο απνθσδηθνπνηεηή 

αιγνξίζκνπ Viterbi 32 θαηαζηάζεσλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πινπνίεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ζπζθεπή Virtex-7 (XC7VX690T-2), φπνπ θαηαλαιψλνληαη ην 50% ησλ ζπλνιηθψλ θαηαρσξεηψλ 

DFF (434 ρηιηάδεο) θαη ην 70% ησλ ζπλνιηθψλ κνλάδσλ LUT (304 ρηιηάδεο).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Περιγραφό υλοπούηςησ κυκλώματοσ FFE ςε FPGA 
 
 
3.1 Υλοπούηςη κυκλώματοσ ιςοςτϊθμιςησ ςε FPGA 
 
ην θεθάιαην απηφ, ε ζπδήηεζε επηθεληξψλεηαη ζηε βήκα πξνο βήκα πινπνίεζε κίαο πιήξσο 

παξακεηξηθήο αξρηηεθηνληθήο FFE, θαζψο επίζεο θαη ζηηο δηάθνξεο ηερληθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ παξαιιειηζκνχ. ηε θαηεχζπλζε απηή, ζρεδηάζακε θαη 

πινπνηήζακε αξρηθά ηελ ζεηξηαθή εθδνρή ηνπ θπθιψκαηνο ηζνζηάζκηζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο 

δηάθνξεο παξάιιειεο αξρηηεθηνληθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. 

 

3.1.1 Βαςικό ςειριακό υλοπούηςη κυκλώματοσ FFE ιςοςτϊθμιςησ 
 

θνπφο ηνπ θπθιψκαηνο FFE ηζνζηάζκηζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα, είλαη ην θηιηξάξηζκα 

ηνπ ξεχκαηνο δεδνκέλσλ εηζφδνπ, κέζσ ηεο αθφινπζεο ζπλάξηεζεο κεηαθνξάο: 

                                   [ ]y n  = 
 

0

[ ],
N

i x n ic            0 i N      (1) 

φπνπ : 

 y[n] είλαη ην ζήκα εμφδνπ, 

 x[n] είλαη ην ζήκα εηζφδνπ, 

 N είλαη ε ηάμε ηνπ θίιηξνπ, 

 ci είλαη ν i-νζηφο ζπληειεζηήο ηνπ θίιηξνπ. 

Ζ πξάμε απηή, αλάινγα κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ έρνπκε επηιέμεη καο επηηξέπεη λα ζπλζέηνπκε 

ρακεινπεξαηφ, δσλνπεξαηφ ή πςηπεξαηφ θίιηξν. 

 

Οη κνλάδεο πνπ ζπλζέηνπλ ην ζεηξηαθφ θχθισκα ηζνζηάζκηζεο είλαη νη εμήο: 

 Μλήκε ROM, φπνπ δηαηεξνχληαη απνζεθεπκέλνη νη ζηαζεξνί ζπληειεζηέο ηνπ ςεθηαθνχ 

θίιηξνπ ηάμεο N, 

 δνκή FIFO, ζηελ νπνία απνζεθεχνληαη νη N πξνεγνχκελεο ηηκέο ηνπ ζήκαηνο εηζφδνπ, 

 κνλάδα  ζπζζσξεπηή (MAC) γηα ηνπο αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο, 

 ηέινο ε απαξαίηεηε κνλάδα ειέγρνπ γηα ηελ επίβιεςε ηεο ζπλερήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θπθιψκαηνο. 

 

Ζ πεξηγξαθή φισλ ησλ απαξαίηεησλ κνλάδσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπθιψκαηνο ηζνζηάζκηζεο 

έγηλε ζηε γιψζζα πεξηγξαθήο πιηθνχ VHDL. Όιεο νη παξαπάλσ κνλάδεο πεξηγξάθνληαη ζε 

behavioral αξρηηεθηνληθέο θαη νη δηαζπλδέζεηο ηνπο ελνπνηνχληαη ζε κία θεληξηθή ελφηεηα, ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη ζε structural αξρηηεθηνληθή. Αξρηθά ρξεζηκνπνηψληαο 2 templates κλεκψλ, έλα γηα 

ROM θαη έλα γηα RAM (γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δνκήο FIFO) αληίζηνηρα, απνζεθεχνληαη νη 

ζηαζεξνί ζπληειεζηέο ηνπ ςεθηαθνχ θίιηξνπ, ci, ζηε κλήκε ROM, ελψ ζηε δνκή FIFO (ε νπνία 

αξρηθνπνηείηαη κε κεδεληθά ζηνηρεία) απνζεθεχεηαη θάζε λέα αθηθλνχκελε είζνδνο x[n]. Γηα λα 

θαζνξηζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη εγγξαθέο λέσλ εηζφδσλ ζηε δνκή FIFO, 

εθαξκφδνπκε ηε ινγηθή θπθιηθνχ buffer. χκθσλα κε απηήλ, φηαλ ε δνκή FIFO εγγξάςεη φιεο ηηο 
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ζέζεηο ηεο, ηφηε θάζε λέα αθηθλνχκελε είζνδνο ζα εγγξάθεηαη ζηε ζέζε ηεο παιαηφηεξεο ρξνληθά 

εηζφδνπ, θαη ζα ηελ αληηθαζηζηά. ε θάζε θχθιν ξνινγηνχ, νη έμνδνη ησλ κλεκψλ νδεγνχληαη κε 

εληνιή απφ ηελ κνλάδα ειέγρνπ ζηελ ππνινγηζηηθή κνλάδα MAC φπνπ εθεί εθηεινχληαη φινη νη 

απαξαίηεηνη ππνινγηζκνί (ζρέζε (1)). Γηα θάζε λέα αθηθλνχκελε είζνδν εθηεινχληαη Ν+1 

ππνινγηζκνί (πνιιαπιαζηαζκνί θαη αζξνίζκαηα), δειαδή ηφζνη ππνινγηζκνί, φζνη είλαη θαη νη 

ζπληειεζηέο ηνπ θίιηξνπ. Ο απαξαίηεηνο ζπγρξνληζκφο κεηαμχ ηεο δνκήο FIFO, ηεο ROM θαη ηεο 

κνλάδαο MAC ειέγρεηαη θαη πινπνηείηαη απφ ηελ κνλάδα ειέγρνπ. 

ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδνληαη νη βαζηθέο κνλάδεο ηεο ζεηξηαθήο αξρηηεθηνληθήο θαη νη 

δηαζπλδέζεηο κεηαμχ απηψλ. 

 

 

Σσήμα 3.1. Βαζηθή pipelined αξρηηεθηνληθή FFE θπθιψκαηνο ηζνζηάζκηζεο. Σα ζήκαηα εηζφδνπ x 

θαηαθζάλνπλ ζεηξηαθά θάζε Ν + 1 θχθινπο θαη ε έμνδνο y ππνινγίδεηαη θάζε Ν + 1 θχθινπο 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή, θάζε ζήκα εηζφδνπ x[n], θαηαθζάλεη ζεηξηαθά θάζε Ν + 1 

θχθινπο ξνινγηνχ, νπφηε ν ππνινγηζκφο θάζε ζήκαηνο εμφδνπ y[n] απαηηεί Ν + 1 θχθινπο 

ξνινγηνχ. 

εκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ, είλαη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη φιεο νη κνλάδεο πνπ ζπλζέηνπλ ην 

θχθισκα ηζνζηάζκηζεο, έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηερληθή δηνρεηεχζεο δεδνκέλσλ 

(pipeline). Απηφ ζεκαίλεη, φηη θάζε δνκηθή κνλάδα δελ εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο 

πεξηκέλνληαο λα νινθιεξσζεί έλαο ππνινγηζκφο γηα λα μεθηλήζεη ηνλ επφκελν, αιιά έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εθηειεί ππνινγηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ επφκελε είζνδν, πξηλ νινθιεξσζνχλ νη 

ππνινγηζκνί γηα ηελ πξνεγνχκελε είζνδν. 

 

Δλδεηθηηθά, νη πφξνη πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηε ζεηξηαθή πινπνίεζε κε ζπληειεζηέο θαη εηζφδνπο 

ησλ 8 bits, γηα ηάμε θίιηξνπ Ν = 99 θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Place and 

Route report 

Slice 

Registers 
Slice LUTs RAM blocks DSP’s 

100 coeff. 88 90 2 1 

                             Πίνακαρ 3.2. Καηαλάισζε πφξσλ απφ ηηο κνλάδεο ηνπ θίιηξνπ 

 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ππνινγηζκψλ κε δεθαδηθνχο αξηζκνχο, επηβάιιεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

θάπνηεο κεηαηξνπέο ζηε δνκή ηεο ππνινγηζηηθήο κνλάδαο. Οη κεηαβνιέο εζηηάδνπλ ζηελ εηζαγσγή 

ειέγρσλ κέηξνπ, ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ε ζσζηή πξάμε (πξφζζεζε ή αθαίξεζε) θάζε θνξά πνπ 

θαηαθζάλεη λέα είζνδνο ζηελ ππνινγηζηηθή κνλάδα. Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο αξηζκεηηθήο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε αξηζκεηηθή ησλ πξνζεκαζκέλσλ αξηζκψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 

ζεκαληηθφηεξν bit (MSB) ηνπ αξηζκνχ αλαπαξηζηά ην πξφζεκν θαη ε πξάμε κεηαμχ 2 αξηζκψλ 

γίλεηαη κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ bits, δειαδή κεηαμχ ησλ κέηξσλ ηνπο, π.ρ. ν πνιιαπιαζηαζκφο 

κεηαμχ ησλ εηζφδσλ 10001010 θαη 00011010 πξαγκαηνπνηείηαη σο 10001010*00011010 = 

1&(0001010*0011010). Καηά ζχκβαζε, εάλ ην ζεκαληηθφηεξν bit ηζνχηαη κε 1, ν αξηζκφο 

ζεσξείηαη αξλεηηθφο, αιιηψο ζεσξείηαη ζεηηθφο. ηελ αθαίξεζε ζπγθεθξηκέλα, κεηαμχ ελφο ζεηηθνχ 

θαη ελφο αξλεηηθνχ αξηζκνχ, γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ κέηξσλ ησλ αξηζκψλ, θαη αθαηξείηαη ην 

κηθξφηεξν απφ ην κεγαιχηεξν, ελψ ην πξφζεκν θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ κε κεγαιχηεξν κέηξν. 

Γηα ηνλ έιεγρν νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιψκαηνο επηιέμακε ην γξακκηθφ ρακεινπεξαηφ FIR 

θίιηξν Hamming κε δεθαδηθνχο ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο ζπληειεζηέο, ελψ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πξνζνκνίσζεο απηήο ηεο πινπνίεζεο ζπγθξίζεθαλ κε ηα απνηειέζκαηα αληίζηνηρεο πινπνίεζεο 

ζην Matlab θαη σο ζπκπέξαζκα πξνέθπςε φηη ε αθξίβεηα πνπ επηηεχρζεθε ζηε ζρεδίαζε ηνπ 

θίιηξνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 

Δλδεηθηηθά, νη πφξνη πνπ θαηαλαιψλνληαη απφ ηηο κνλάδεο κε ζπληειεζηέο θαη εηζφδνπο κήθνπο 8 

bits, κεηά θαη ηηο αιιαγέο ζηε κνλάδα MAC ψζηε λα ππνζηεξίδεη πξάμεηο κε δεθαδηθνχο αξηζκνχο 

θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Place and 

Route report 
Slice Registers Slice LUTs RAM blocks DSP’s 

100 coeff. 89 142 2 1 

Πίνακαρ 3.3. Καηαλάισζε πφξσλ απφ ηηο κνλάδεο ηνπ θίιηξνπ κεηά ηηο αιιαγέο ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο αξηζκεηηθήο  

 

Όπσο είλαη θπζηθφ, παξαηεξείηαη κηα κηθξή αχμεζε ζηνπο πφξνπο πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηελ 

δεχηεξε πινπνίεζε (Slice LUTs), ιφγσλ ησλ πξνζζεθψλ ζε πιηθφ (γηα ηηο ζπλζήθεο ειέγρνπ 

κέηξνπ) ζηελ ππνινγηζηηθή κνλάδα mac. 

 

Γίλεηαη ζαθέο πσο κε ηελ αχμεζε ηνπ πιηθνχ, απμάλνληαη θαη νη πφξνη πνπ θαηαλαιψλνληαη απφ ην 

θχθισκα FFE ηζνζηάζκηζεο. Δπνκέλσο νπνηαδήπνηε αιιαγή ε απινπνίεζε κπνξεί λα γίλεη, 

ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θπθιψκαηνο. ε απηή ηε 

θαηεχζπλζε, επηιέμακε ε αξηζκεηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ππνινγηζηηθέο κνλάδεο λα 

πινπνηεζεί κε ηελ ηερληθή ζπκπιεξψκαηνο σο πξνο δχν, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αληίζηνηρεο έηνηκεο 

βηβιηνζήθεο γηα αξηζκεηηθή ζπκπιεξψκαηνο σο πξνο δχν, αληηθαζηζηψληαο έηζη ηελ ηερληθή 

πξνζεκαζκέλσλ αξηζκψλ κε έιεγρν κέηξνπ πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ψζηε λα 

αθαηξεζνχλ νη πνιιαπινί έιεγρνη πξνζήκνπ θαη κέηξσλ πνπ απαηηνχληαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 
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αξηζκεηηθή. 

 

Βέβαηα, ε απφδνζε ηνπ θπθιψκαηνο πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε θχζε ηεο ζεηξηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο: 

 Έγθπξν απνηέιεζκα, παξάγεηαη αλαγθαζηηθά θάζε Ν + 1 θχθινπο ξνινγηνχ, ρσξίο λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ επηηάρπλζεο ησλ ππνινγηζκψλ. 

 Γελ αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο παξαιιειίαο πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία FPGA. 

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, πξνρσξήζακε ζηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε δηάθνξσλ παξάιιεισλ 

αξρηηεθηνληθψλ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. 

3.1.2 Παρϊλληλη επιτϊχυνςη του κυκλώματοσ FFE ιςοςτϊθμιςησ 

 

Ωο επφκελν ζηάδην ηεο πινπνίεζεο αθνινπζεί ε παξάιιειε επηηάρπλζε ηεο εθηέιεζεο ηεο FFE 

ζπλάξηεζεο κεηαθνξάο. Γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ θπθιψκαηνο ηζνζηάζκηζεο είλαη 

επηηαθηηθφ ινηπφλ λα εθηεινχληαη ζε θάζε θχθιν ξνινγηνχ παξαπάλσ απφ έλαο ππνινγηζκφο ζηελ 

ππνινγηζηηθή κνλάδα. Απφ εδψ θαη ζην εμήο ε επηινγή ηνπ αξηζκνχ παξάιιεια εθηεινχκελσλ 

ππνινγηζκψλ ζα αλαθέξεηαη σο εζσηεξηθή παξαιιειία. Ζ εζσηεξηθή παξαιιειία επηβάιιεηαη λα 

πξνέξρεηαη απφ ην εχξνο ηηκψλ δπλάκεσλ ηνπ 2, ψζηε ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ FFE θπθιψκαηνο λα 

είλαη πην επέιηθηε. Αλ γηα παξάδεηγκα έρνπκε έλα θίιηξν ηάμεο ίζεο κε 127 (128 ζπληειεζηέο), ηφηε 

κπνξνχκε λα επηιέμνπκε σο βαζκφ εζσηεξηθήο παξαιιειίαο δπλάκεηο ηνπ 2, δειαδή αλά θχθιν 

ξνινγηνχ λα εθηεινχληαη 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 θιπ, πξάμεηο πνιιαπιαζηαζκνχ θαη πξφζζεζεο 

παξάιιεια.  

 

Ζ ηάμε ηεο εζσηεξηθήο παξαιιειίαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξάκεηξν k, φπνπ 1 1k N   . 

Δηδηθφηεξα, ε βαζηθή δνκή FIFO θαη ε κλήκε ROM ρσξίδνληαη ζε k δηαθξηηά κέξε βάζνπο ίζνπ κε 

(Ν + 1)/k. Οη έμνδνη απφ ηηο διακπιηέρ δομέρ FIFO θαη απφ ηηο κλήκεο ROM νδεγνχληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ππνινγηζηηθέο κνλάδεο, επνκέλσο k-1 επηπιένλ κνλάδεο MAC πξνζηίζεληαη ζηε 

ζπλνιηθή ζρεδίαζε. Γηα ηελ άζξνηζε ησλ εμφδσλ ησλ ππνινγηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ηελ παξαγσγή 

ηνπ ζήκαηνο εμφδνπ ηνπ θπθιψκαηνο, εηζάγεηαη ακέζσο κεηά ηηο ππνινγηζηηθέο κνλάδεο δέληξν 

αζξνηζηψλ βάζνπο ίζνπ κε log2(k). 

 

Ζ παξάιιειε επηηάρπλζε κπνξεί λα επηηεπρζεί πινπνηψληαο δχν παξαιιαγέο παξάιιειεο 

αξρηηεθηνληθήο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δηαζχλδεζεο ησλ δηαθξηηψλ δνκψλ FIFO κε ηηο 

ππνινγηζηηθέο κνλάδεο MAC: 

 Χπηζιμοποιώνηαρ πολςπλεξία κέζσ ηεο εηζαγσγήο δηαδξφκνπ δεδνκέλσλ, αλάκεζα ζηε 

δνκή FIFO θαη ζηηο ππνινγηζηηθέο κνλάδεο 

 Χπηζιμοποιώνηαρ διαζςνδεδεμένη δομή FIFO κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ηεο δνκήο FIFO ζε 

δηαζπλδεδεκέλε δνκή FIFO, κε ζθνπφ ηελ απεπζείαο ζχλδεζε ηεο δνκήο κε ηηο 

ππνινγηζηηθέο κνλάδεο 

 

3.1.2.1 Υλοπούηςη με χρόςη διαδρόμου πολυπλεξύασ δεδομϋνων 

 

ηελ αξρηθή πινπνίεζε κε πνιππιεμία ζε δηάδξνκν δεδνκέλσλ (data bus) γηα ηελ κεηάδνζε ησλ 

δεδνκέλσλ εηζφδνπ, ζην δηάδξνκν νδεγνχληαη φια ηα ζήκαηα εμφδνπ ηεο θεληξηθήο δνκήο FIFO θαη 
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κέζσ ηεο κνλάδαο ειέγρνπ, αθνχ αλαδηαηαρζνχλ θαηάιιεια ζε απηφλ, νδεγνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο 

ππνινγηζηηθέο κνλάδεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαδηάηαμεο ζπλίζηαηαη απφ δχν επί κέξνπο δηαδηθαζίεο 

πνιππιεμίαο θαη απνπιεμίαο ηνπ ξεχκαηνο δεδνκέλσλ, θαηά ηε δηέιεπζε ηνπ απφ ην δηάδξνκν. Οη 

έμνδνη ησλ επί κέξνπο ανεξάπηηηυν δομών FIFO επνκέλσο δελ αληηζηνηρίδνληαη 

ακθηκνλνζήκαληα ζηηο εηζφδνπο ησλ ππνινγηζηηθψλ κνλάδσλ,  αιιά ε αληηζηνίρεζε εμαξηάηαη απφ 

ην εάλ ε λέα αθηθλνχκελε είζνδνο, εγγξάθεηαη ζε λέα επί κέξνπο δνκή FIFO, ή ζηελ ίδηα ζηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία εγγξαθή. Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ, φηη κεηαβνιή ζηελ 

αληηζηνίρεζε ζπκβαίλεη είηε φηαλ κία επί κέξνπο FIFO δνκή έρεη εγγξάςεη φιεο ηηο ζέζεηο ηηο, θαη ε 

εγγξαθή ηεο επφκελεο αθηθλνχκελεο εηζφδνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ επφκελε θαηά 

ζεηξά δνκή FIFO, ή φηαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο επί κέξνπο 

δνκέο FIFO πξέπεη λα ηξνθνδνηεζνχλ ζηελ ίδηα ππνινγηζηηθή κνλάδα. Ζ ινγηθή θπθιηθνχ buffer 

πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ζεηξηαθή αξρηηεθηνληθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη εγγξαθέο, εθαξκφδεηαη θαη εδψ ζηε ζπλνιηθή FIFO δνκή, θαη φρη ζε θάζε επί 

κέξνπο δνκή FIFO μερσξηζηά (ζε φιεο ηηο δνκέο FIFO ζα εγγξαθεί θάπνηα λέα είζνδνο). Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξρηηεθηνληθήο απνηειεί ν εληαίνο έιεγρνο πνπ εθαξκφδεηαη 

ζηηο επί κέξνπο δνκέο FIFO, ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο λα ζπκβαδίδεη κε ηε ζεηξηαθή 

ιεηηνπξγία πνπ ζπδεηήζεθε ζηε πξνεγνχκελε ελφηεηα. Ζ ηνπνινγία απηή θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.4. 

                
Σσήμα 3.4. Σνπνινγία παξάιιειεο FFE αξρηηεθηνληθήο κε ρξήζε πνιππιεμίαο δηαδξφκνπ 

δεδνκέλσλ. Σν ζήκα εηζφδνπ x θαηαθζάλεη ζεηξηαθά θάζε (Ν + 1)/k θαη ε έμνδνο y ππνινγίδεηαη 

θάζε (Ν + 1)/k θχθινπο ξνινγηνχ 

 

 

Όιε ε ζρεδίαζε είλαη παξακεηξνπνηήζηκε, δειαδή αλάινγα κε ηελ επηινγή εζσηεξηθήο 
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παξαιιειίαο, δεκηνπξγνχληαη ηφζεο επί κέξνπο δνκέο FIFO, κλήκεο ROM θαη ππνινγηζηηθέο 

κνλάδεο φζεο θαη ν βαζκφο παξαιιειίαο, ελψ ζην δέληξν αζξνηζηψλ, νη κνλάδεο δηαηάζζνληαη ζε 

ηφζα επίπεδα, φζα θαη ν ινγάξηζκνο ηνπ βαζκνχ εζσηεξηθήο παξαιιειίαο (log2(k) επίπεδα). 

 

Οη πφξνη πνπ θαηαλαιψλνληαη θαζψο απμάλνπκε ηνλ βαζκφ εζσηεξηθήο παξαιιειίαο k, αιιά θαη ε 

θαιχηεξε δπλαηή πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο πνπ επηηπγράλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαίλνληαη ζην 

επφκελν πίλαθα. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, επηιέμακε θίιηξν ηάμεο ίζεο κε 127, εηζφδνπο θαη 

ζπληειεζηέο κήθνπο 8 bits, ελψ νξίζακε έμνδν κήθνπο 15 bits. ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ, 

θαίλεηαη ε γξακκηθή αχμεζε πνπ αθνινπζεί ε θαηαλάισζε πφξσλ (θαηαρσξεηέο, LUTs, RAM 

blocks, DSPs) ζε ζρέζε κε ηελ εθάζηνηε επηινγή ηεο εζσηεξηθήο παξαιιειίαο. 

  

Δζυηεπική 

παπαλληλία 

Slice 

registers 

Slice 

LUTs 

RAM 

blocks 
DSPs 

Best Case 

achievable(ns) 

1 90 145 2 1 4.435 

2 236 380 4 2 3.744 

4 395 762 8 4 3.882 

8 710 1588 16 8 4.461 

16 1344 3322 32 16 4.764 

32 2632 6745 64 32 5.588 

64 4865 13386 64 64 6.38 

128 12840 26119 0 128 7.116 

Πίνακαρ  3.5. Καηαλάισζε πφξσλ θαη θαιχηεξε δπλαηή πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο δηάθνξνπο 

βαζκνχο εζσηεξηθήο παξαιιειίαο γηα πινπνίεζε κε ρξήζε δηαδξφκνπ πνιππιεμίαο δεδνκέλσλ 

 

 
 

 

 
 

Σσήμα 3.6. Γηαγξάκκαηα θαηαλάισζεο πφξσλ ζπλαξηήζεη ηεο εζσηεξηθήο παξαιιειίαο k γηα ηελ 
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πινπνίεζε κε ρξήζε δηαδξφκνπ πνιππιεμίαο δεδνκέλσλ  

 

 

Σσήμα 3.7. Μεηαβνιή θαιχηεξεο δπλαηήο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ζπλαξηήζεη ηεο θαηαλάισζεο Slice 

LUTs γηα ηελ πινπνίεζε κε ρξήζε δηαδξφκνπ πνιππιεμίαο δεδνκέλσλ 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο ζρεδίαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε θαηάιιειν test bench, ζην νπνίν επηιέμακε πεξίνδν 

ίζε κε 0.1 ns θαη αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ πξνζνκνίσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιψκαηνο. 

Όπσο βιέπνπκε θαη απφ ην δηάγξακκα 3.7, ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ πφξσλ πνπ 

επηιέγνπκε λα αμηνπνηήζνπκε θαη ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ. Όζν 

πεξηζζφηεξνη είλαη νη πφξνη πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζε καο θαη θαηαλαιψλνληαη απφ ην θχθισκα, 

ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη θαη ε θαιχηεξε δπλαηή πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο (άξα ρεηξφηεξε ε ζπρλφηεηα 

ιεηηνπξγίαο).  

Δμαίξεζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο γηα ηελ θαηαλάισζε πφξσλ απνηειεί ε πεξίπησζε φπνπ ε εζσηεξηθή 

παξαιιειία k είλαη ίζε κε Ν + 1, θαη ν synthesizer, ιφγσ ηνπ πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο ROM θαη 

δνκψλ FIFO (βάζνο = 1), ρξεζηκνπνηεί θαηαρσξεηέο θαη φρη RAM blocks γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

κνλάδσλ απηψλ, κε ζπλέπεηα θαηαλάισζε ζε RAM blocks λα κεδελίδεηαη.    

 

3.1.2.2 Υλοπούηςη με χρόςη διαςυνδεδεμϋνησ δομόσ FIFO 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε ινγηθή πίζσ απφ ηελ παξαπάλσ αξρηηεθηνληθή ηεο πξνεγνχκελεο 

ελφηεηαο, είλαη ηα δεδνκέλα εμφδνπ ησλ δηαθξηηψλ δνκψλ FIFO λα εηζέξρνληαη ζηνλ δηάδξνκν 

δεδνκέλσλ, λα αλαδηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν πνπ επηβάιιεηαη απφ ηε κνλάδα ειέγρνπ 

θαη λα εηζέξρνληαη αλαδηαηαγκέλα ζηηο ππνινγηζηηθέο κνλάδεο. Γηα κεγάιν βαζκφ παξαιιειίαο 

φκσο, ε κέζνδνο απηή είλαη αζχκθνξε, θαζψο ν δηάδξνκνο δεδνκέλσλ κεηαηξέπεηαη νπζηαζηηθά ζε 

πνιχ κεγάιν θαηαρσξεηή (shift register) κεηαμχ ησλ δνκψλ FIFO θαη ησλ ππνινγηζηηθψλ κνλάδσλ 

MAC πνπ επηβαξχλεη ζεσξεηηθά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ζρεδίαζε ζε θαηαλάισζε πφξσλ θαη 

ζπλνιηθφ ρξφλν εθηέιεζεο. Ηδαληθά, ζα ζέιακε λα έρνπκε κηα αξρηηεθηνληθή ρσξίο δηάδξνκν 

πνιππιεμίαο δεδνκέλσλ, φπνπ νη δνκέο FIFO ζα ζπλδένληαη απεπζείαο ζηηο ππνινγηζηηθέο κνλάδεο. 
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Πξνζεγγίδνληαο δηαθνξεηηθά ην ζέκα ηεο δηαζχλδεζεο ησλ δνκψλ FIFO κε ηηο ππνινγηζηηθέο 

κνλάδεο, ζην ζρήκα 3.8 θαίλεηαη ε ελαιιαθηηθή αξρηηεθηνληθή, φπνπ έρεη αθαηξεζεί ν δηάδξνκνο 

πνιππιεμίαο δεδνκέλσλ απφ ηελ παξάιιειε ηνπνινγία. 

 

 

Σσήμα 3.8. Σνπνινγία παξάιιειεο FFE αξρηηεθηνληθήο κε δηαζπλδεδεκέλε δνκή FIFO. Σν ζήκα 

εηζφδνπ x θαηαθζάλεη ζεηξηαθά θάζε (Ν + 1)/k θχθινπο θαη ε έμνδνο y ππνινγίδεηαη θάζε (Ν + 1)/k 

θχθινπο ξνινγηνχ 

 

 

Ζ ινγηθή πίζσ απφ ηελ παξαπάλσ ηνπνινγία βαζίδεηαη ζηε διαζςνδεδεμένη δομή FIFO, πνπ 

ζπληίζεηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο δηαθξηηέο  FIFO δνκέο.  Σν ζχλνιν ησλ FIFO δνκψλ ζπλζέηεη κηα 

αθνινπζία πνπ είλαη ε βάζε γηα ηε ζρεδίαζε ηεο δνκήο FIFO. Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλέπεηαο ζηε 

δηαζπλδεδεκέλε FIFO, θάζε δηαθξηηή δνκή FIFO πξνσζεί ην παιαηφηεξα απνζεθεπκέλν ζηνηρείν 

ηεο ζηελ επφκελε δνκή FIFO ηεο αιπζίδαο, ζηελ ίδηα ζέζε, θάζε θνξά πνπ θαηαθζάλεη θαη 

εγγξάθεηαη λέα είζνδνο. Ζ ινγηθή ηνπ θπθιηθνχ buffer πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ζεηξηαθή 

αξρηηεθηνληθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη εγγξαθέο, 

δελ εθαξκφδεηαη εδψ ζηε ζπλνιηθή FIFO δνκή, αιιά ζε θάζε δηαθξηηή δνκή μερσξηζηά. Ζ ηερληθή 

απηή κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζρεδίαζεο, ράξε ζην άκεζα, απφ ζεκείν ζε ζεκείν, 

δηαζπλδεδεκέλν FIFO δίθηπν. Μία απφ ηηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηελ πξνεγνχκελε αξρηηεθηνληθή, 

είλαη φηη εγγξαθέο λέσλ εηζφδσλ πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ πξψηε θαηά ζεηξά FIFO 

δνκή ηνπ δηθηχνπ. Δπνκέλσο, θάζε δηαθξηηή δνκή FIFO αληηζηνηρίδεηαη ακθηκνλνζήκαληα ζε θάζε 

ππνινγηζηηθή κνλάδα, ελψ δελ πξαγκαηνπνηείηαη θάπνηα αιιαγή ζην ζχλνιν ησλ κλεκψλ ROM, νη 

νπνίεο παξακέλνπλ ζπγρξνληζκέλεο κε ηε δνκή FIFO θαη ηηο ππνινγηζηηθέο κνλάδεο. Ζ 

αξρηηεθηνληθή απηή παξνκνηάδεη ηελ transpose πινπνίεζε ελφο ςεθηαθνχ θίιηξνπ FIR. 

 

Γηα ηελ ηειηθή επηινγή αξρηηεθηνληθήο πξαγκαηνπνηήζακε κειέηε θαηαλάισζεο πφξσλ θαη ζηηο δχν 

αξρηηεθηνληθέο γηα δηάθνξνπο βαζκνχο εζσηεξηθήο παξαιιειίαο. ηε κειέηε απηή, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ελδεηθηηθά ην board Virtex 6 (κνληέιν XC6VLX240T) ζηε ζνπίηα ISE Design 
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Suite. Γηα ηε κειέηε, επηιέμακε θίιηξν ηάμεο ίζεο κε 127, εηζφδνπο θαη ζπληειεζηέο κήθνπο 8 bits 

ελψ νξίζακε έμνδν κήθνπο 15 bits. Οη δνθηκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα βαζκνχο παξαιιειίαο ζε 

εχξνο ηηκψλ αθέξαησλ δπλάκεσλ ηνπ 2. Υξεζηκνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα, ζηα παξαθάησ 

δηαγξάκκαηα παξνπζηάδεηαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν πινπνηήζεσλ, απφ άπνςε θαηαλάισζεο 

πφξσλ (Καηαρσξεηέο, LUTs, BRAMs, DSPs). ην ηειεπηαίν δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ πεξηφδσλ ιεηηνπξγίαο πνπ επηηεχρζεθαλ ζηηο δχν πινπνηήζεηο. 

 

Διάγπαμμα 3.9. χγθξηζε θαηαλάισζεο Slice registers αλάκεζα ζηηο δχν αξρηηεθηνληθέο   

 

 

 

Διάγπαμμα 3.10. χγθξηζε θαηαλάισζεο Slice LUTs αλάκεζα ζηηο δχν αξρηηεθηνληθέο 

 



40 
 

 

Διάγπαμμα 3.11. χγθξηζε θαηαλάισζεο RAM blocks αλάκεζα ζηηο δχν αξρηηεθηνληθέο 

 

 

Διάγπαμμα 3.12. χγθξηζε θαηαλάισζεο DSP’s αλάκεζα ζηηο δχν αξρηηεθηνληθέο  

 

Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχκε κέζσ ησλ παξαπάλσ δηαγξακκάησλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ππάξρεη 

βειηίσζε ζηελ θαηαλάισζε πφξσλ αλ επηιέμνπκε ηελ δεχηεξε αξρηηεθηνληθή (κε ζπλδεδεκέλε 

δνκή FIFO). Αλ εμαηξέζνπκε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ DSPS’s φπνπ ε θαηαλάισζε πφξσλ είλαη ίδηα 

θαη γηα ηηο δχν αξρηηεθηνληθέο, ζηνπο ππφινηπνπο πφξνπο ηνπ FPGA, ε αξρηηεθηνληθή κε 
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ζπλδεδεκέλε δνκή FIFO απνδεηθλχεηαη ζεκαληηθά απνηειεζκαηηθφηεξε ηεο αξρηηεθηνληθήο κε 

πνιππιεμία θαη απνπιεμία πάλσ ζε δηάδξνκν δεδνκέλσλ.  

 

Διάγπαμμα 3.13. χγθξηζε θαιχηεξσλ δπλαηψλ πεξηφδσλ ιεηηνπξγίαο αλάκεζα ζηηο δχν 

αξρηηεθηνληθέο 

 

 

Γηα κηθξνχο βαζκνχο εζσηεξηθήο παξαιιειίαο, φζνλ αθνξά ηελ θαιχηεξε δπλαηή πεξίνδν πνπ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί, ζηελ αξρηηεθηνληθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ δηάδξνκν δεδνκέλσλ επηηεχρζεθαλ 

κηθξφηεξεο ηηκέο ιεηηνπξγίαο ζπγθξηηηθά κε ηε δεχηεξε αξρηηεθηνληθή. Γηα κεγαιχηεξνπο βαζκνχο 

εζσηεξηθήο παξαιιειίαο πνπ πιεζηάδνπλ αξηζκεηηθά ηε ηάμε ηνπ θίιηξνπ, θαη κάιηζηα γηα 

βαζκνχο ίζνπο κε 64 θαη 128, ε δεχηεξε αξρηηεθηνληθή απνδεηθλχεηαη θαη πάιη απνηειεζκαηηθφηεξε 

ηεο πξψηεο, θαζψο επηηεχρζεθαλ πνιχ κηθξφηεξεο δπλαηέο ηηκέο πεξηφδσλ ιεηηνπξγίαο. Σν γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη ζην φηη φζν κεγαιψλεη ν βαζκφο παξαιιειίαο, φπσο είλαη αλακελφκελν, απμάλεηαη 

θαη ην κέγεζνο ηνπ δηαδξφκνπ δεδνκέλσλ ζηε πξψηε αξρηηεθηνληθή κε ζπλέπεηα λα πξνθαιεί 

ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζην ζπλνιηθφ θχθισκα.  

 

Ωο ζπκπιεξσκαηηθφ βήκα ζηε κειέηε καο, δνθηκάζακε λα εηζάγνπκε πεξηνξηζκνχο ζηηο ηηκέο ησλ 

πεξηφδσλ ιεηηνπξγίαο (time constraining), ψζηε λα εμαθξηβσζεί εάλ ην θχθισκα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί ζε αθφκα κηθξφηεξεο πεξηφδνπο. ηα επφκελν δηαγξάκκαηα θαίλεηαη φηη θαη νη δχν 

αξρηηεθηνληθέο δχλαληαη λα ιεηηνπξγνχλ ζε κηθξφηεξεο ηηκέο πεξηφδσλ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

βαζκνχο εζσηεξηθήο παξαιιειίαο, κε ηελ αξρηηεθηνληθή δνκήο FIFO λα επηηπγράλεη θαη πάιη 

κηθξφηεξεο ηηκέο πεξηφδσλ γηα ηνπο κεγάινπο βαζκνχο παξαιιειίαο.    
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Διάγπαμμα 3.14. χγθξηζε θαιχηεξσλ δπλαηψλ πεξηφδσλ ιεηηνπξγίαο πξηλ θαη κεηά ηελ επηβνιή 

ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ αλάκεζα δχν αξρηηεθηνληθέο 

 

 

πλνπηηθά ηα βαζηθφηεξα νθέιε ηεο αξρηηεθηνληθήο κε δηαζπλδεδεκέλε FIFO έλαληη ηεο 

αξρηηεθηνληθήο κε ρξήζε δηαδξφκνπ πνιππιεμίαο/απνπνιππιεμίαο δεδνκέλσλ ζπλνςίδνληαη 

παξαθάησ: 

 αθαηξείηαη ν δηάδξνκνο δεδνκέλσλ, κε ζπλέπεηα λα θαηαλαιψλνληαη ιηγφηεξνη πφξνη εηδηθά 

ζηνπο κεγάινπο βαζκνχο εζσηεξηθήο παξαιιειίαο πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηε 

ζπλέρεηα, θαη λα επηηπγράλεηαη κηθξφηεξε δπλαηή πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο, 

 δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο κέζσ ηεο κνλάδαο ειέγρνπ, θαζψο ε ακθηκνλνζήκαληε 

αληηζηνίρεζε κεηαμχ δνκψλ FIFO θαη ππνινγηζηηθψλ κνλάδσλ επηηξέπεη ηελ απνθπγή ηεο 

δηαδηθαζίαο πνιππιεμίαο γηα ηελ επηινγή κλήκεο. 

 

ηε ζπλέρεηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζα καο απαζρνιήζνπλ αξρηηεθηνληθέο απνθιεηζηηθά κε 

βαζκφ εζσηεξηθήο παξαιιειίαο πνιχ πςειφ θαη ζπλήζσο ίζν κε ηε ηάμε ηνπ θπθιψκαηνο 

ηζνζηάζκηζεο. Απφ ηε παξαπάλσ κειέηε ζπκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη γηα βαζκφ παξαιιειίαο ίζν κε 

k = N + 1 (εδψ 128) σο θαιχηεξε δπλαηή επηινγή αξρηηεθηνληθήο θαζίζηαηαη ε αξρηηεθηνληθή κε 

δηαζπλδεδεκέλε δνκή FIFO.  

   

3.1.3 Πολλαπλϊ παρϊλληλα κυκλώματα FFE ιςοςτϊθμιςησ 

 

ηηο κέρξη ζηηγκήο πινπνηήζεηο ηνπ θπθιψκαηνο FFE ηζνζηάζκηζεο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, κεηαβάιινπκε κφλν ηελ εζσηεξηθή παξαιιειία, δειαδή ηνλ αξηζκφ ησλ 

ηαπηφρξνλσλ ππνινγηζκψλ πνπ εθηεινχληαη εζσηεξηθά ζηηο ππνινγηζηηθέο κνλάδεο ηνπ θίιηξνπ ζε 

έλαλ θχθιν ξνινγηνχ, ελψ ηξνθνδνηνχκε ην θχθισκα κε κία κφλν είζνδν αλά θχθιν. Γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηε πιήξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζε καο, 

θαζίζηαηαη αλαγθαία ε κειέηε θαη πινπνίεζε ηεο ππνδνρήο θαη επεμεξγαζίαο πεξηζζφηεξσλ απφ 

κία εηζφδσλ ηαπηφρξνλα (ζα αλαθέξεηαη θαη σο εμσηεξηθή παξαιιειία), πεηπραίλνληαο ηε κέγηζηε 
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αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ παξαιιειίαο πνπ πξνζθέξεη ην FPGA ζην νπνίν πινπνηνχκε ην 

θχθισκα. Σν λέν θχθισκα FFE ηζνζηάζκηζεο απνηειείηαη απφ πνιιαπιέο δνκηθέο κνλάδεο 

θπθισκάησλ FFE ηζνζηάζκηζεο, φπσο απηέο πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

Αλάινγα κε ηελ επηινγή ηεο εμσηεξηθήο παξαιιειίαο, ζπληίζεληαη ηφζα ππνθπθιψκαηα 

ηζνζηάζκηζεο εληφο ηνπ θχξηνπ θπθιψκαηνο, φζα θαη ν αξηζκφο ησλ ηαπηφρξνλα αθηθλνχκελσλ 

εηζφδσλ. Ζ ππνδνρή φισλ ηνλ εηζφδσλ γίλεηαη κέζσ ελφο δηαδξφκνπ δεδνκέλσλ, φπνπ βξίζθνληαη 

φιεο νη είζνδνη θαη κε ηελ θαηάιιειε δηεπζπλζηνδφηεζε θάζε είζνδνο νδεγείηαη πξνο επεμεξγαζία 

ζην θαηάιιειν FFE ππνθχθισκα. Αληίζηνηρα, νη έμνδνη ησλ FFE ππνθπθισκάησλ νδεγνχληαη ζε 

έλαλ δεχηεξν δηάδξνκν δεδνκέλσλ θαη έπεηηα ζηελ έμνδν ηνπ βαζηθνχ θπθιψκαηνο FFE 

ηζνζηάζκηζεο. Ζ νξζή ιεηηνπξγία θάζε ππνθπθιψκαηνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

ζπλδπαζκέλε επηινγή ηφζν εμσηεξηθήο, φζν θαη εζσηεξηθήο παξαιιειίαο. 

 

Σν ηειηθφ ζηάδην ηεο πινπνίεζεο πνιιαπιψλ παξάιιεισλ θπθισκάησλ FFE ηζνζηάζκηζεο 

απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 3.15. Ζ παξάκεηξνο d ππνδειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ πνιιαπιψλ 

παξάιιεισλ πινπνηεκέλσλ FFE αξρηηεθηνληθψλ. Σα ζήκαηα εηζφδνπ θαηαθζάλνπλ ζε παθέηα 

κεγέζνπο d θαη ηξνθνδνηνχλ φιεο ηηο FFE αξρηηεθηνληθέο ηαπηφρξνλα. Ο ξπζκφο δηαθίλεζεο 

δεδνκέλσλ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηηο ηηκέο ηεο d παξακέηξνπ, φζν θαη απφ ηηο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ k, 

φπνπ ε παξάκεηξνο k θαζνξίδεη φπσο πξναλαθέξζεθε ηε ηάμε ηεο εζσηεξηθήο παξαιιειίαο. Αμίδεη 

λα αλαθεξζεί φηη ε παξάκεηξνο d δελ είλαη θξαγκέλε, δειαδή ν κέγηζηνο ξπζκφο δηαθίλεζεο 

δεδνκέλσλ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ 

FPGA. Ωζηφζν, ε πινπνίεζε ζπλεπάγεηαη ηε ηαπηφρξνλε απνζήθεπζε πνιιαπιψλ ζεκάησλ 

εηζφδνπ θαη ηελ αλάγθε γηα ζπλνρή αλάκεζα ζηηο FFE αξρηηεθηνληθέο. Οη ηερληθέο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηεπζπλζηνδφηεζεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

 

Σσήμα 3.15. Πνιιαπιέο παξάιιειεο FFE αξρηηεθηνληθέο. Σα ζήκαηα εηζφδνπ x θαηαθζάλνπλ ζε 

παθέηα κήθνπο d ζε φια ηα FFE θπθιψκαηα ηαπηφρξνλα. Ο ξπζκφο δηαθίλεζεο εμαξηάηαη ηφζν απφ 

ηε d φζν θαη απφ ηελ k παξάκεηξν     
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3.1.3.1 Κατϊτμηςη μνημών 

 

Γεδνκέλνπ φηη φιεο νη ηαπηφρξνλα αθηθλνχκελεο είζνδνη πξέπεη λα εηζέξρνληαη θαη λα εγγξάθνληαη 

καδηθά θαη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε ζηηο κλήκεο RAM ησλ ππνθπθισκάησλ ηζνζηάζκηζεο, γίλεηαη 

θαηαλνεηή ε αλάγθε επηβνιήο νξηζκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην πιηθφ ψζηε λα ηθαλνπνηεζεί απηή ε 

απαίηεζε θαη λα δηαηεξεζεί ε ζπλέπεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

θαζψο θάζε κλήκε RAM (FIFO δνκή) κπνξεί λα πξνζπειαχλεη κία ζέζε κλήκεο αλά θχθιν 

ξνινγηνχ, ην κήθνο ιέμεο ηεο ζέζεο κλήκεο πξνζαξκφδεηαη ζπλαξηήζεη εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο 

παξαιιειίαο, ψζηε λα δέρεηαη νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ δηαδξφκνπ δεδνκέλσλ εηζφδνπ. Γηα ηελ 

απνζήθεπζε πνιιαπιψλ ζεκάησλ εηζφδνπ ρσξίο φκσο λα επεξεαζηεί ε ππάξρνπζα 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο FFE δνκήο κλεκψλ, εθαξκφδεηαη πξνζέγγηζε θαηάηκεζεο ησλ κλεκψλ RAM. 

Οη ππάξρνπζεο δνκέο FIFO κεγέζνπο ((N+1)/k)×1 κεηαηξέπνληαη ζε δνκέο FIFO κεγέζνπο r × b, 

φπνπ: 

   

                   {
          

   

 
  

          
     (1) 

 

θαη 

        {
      

   

 
  

                    
    (2) 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ FIFO δνκψλ εμαξηάηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηηκέο ησλ παξακέηξσλ d θαη k, εθηφο 

απφ ηελ πεξίπησζε φπνπ k = N + 1, φπνπ θάζε κλήκε αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ θαηαρσξεηή 

κνλαδηαίνπ κεγέζνπο. ην ζρήκα 3.16 θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα ηεο δηακνξθσκέλεο ηνπνινγίαο ησλ 

κλεκψλ, πξηλ θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ πνιιαπιψλ παξάιιεισλ αξρηηεθηνληθψλ. 
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Σσήμα 3.16. Παξάδεηγκα ηεο ηερληθήο θαηάηκεζεο κλεκψλ πξηλ θαη κεηά ηελ πινπνίεζε 

πνιιαπιψλ παξάιιεισλ αξρηηεθηνληθψλ. ην (a) δηαθξίλεηαη ε δνκή κλεκψλ φηαλ d = 1, ελψ ζην 

(b) δηαθξίλεηαη ε δνκή κλεκψλ φηαλ d > 1 θαη k ≠ (N + 1) 

 

 

3.1.3.2 Εικονικού ςυντελεςτϋσ 

 

Ζ ηνπνινγία πνιιαπιψλ παξάιιεισλ FFE αξρηηεθηνληθψλ ζεκαηνδνηεί θαη θάπνηεο ππνρξεσηηθέο 

κεηαηξνπέο ζηε δνκή ησλ κλεκψλ ROM. Οηθνδνκψληαο πάλσ ζε φηη αλαπηχμακε ζηε πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, επηζπκνχκε ζηε πξνζέγγηζε καο λα πινπνηήζνπκε κία πιήξσο παξάιιειε 

αξρηηεθηνληθή κε d FFE θπθιψκαηα-κνλάδεο θαη λα αλαζέζνπκε ηνλ ππνινγηζκφ θάζε μερσξηζηήο 

εμφδνπ y(n) ζε θάζε FFE κνλάδα. Ζ πξφθιεζε ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε παξαιιειηζκνχ βξίζθεηαη 

ζηελ εμάξηεζε ησλ εμφδσλ y(n) απφ ηηο δηαδνρηθέο εηζφδνπο x(n). Γειαδή, φια ηα d δείγκαηα 

εηζφδνπ πξέπεη ηειηθά λα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία απφ φιεο ηηο d FFE κνλάδεο, σζηφζν, ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο κέζα ζε θάζε FFE. Γηα παξάδεηγκα, αλ ππνζέζνπκε φηη d=4, ηφηε νη 

είζνδνη x(0), x(-1), x(-2), x(-3) ζα θαηαθζάζνπλ ζηνλ πξψην θχθιν ιεηηνπξγίαο, παξά ην γεγνλφο 

φηη ε παξαγσγή ηεο εμφδνπ y(0) εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ είζνδν x(0), ε παξαγσγή ηεο εμφδνπ y(1) 

εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο εηζφδνπο x(0), x(-1) θ.η.ι.. Γηα λα απνθχγνπκε ηελ αλάπηπμε αθξηβψλ 

θπθισκάησλ δξνκνιφγεζεο εηζφδνπ x(n) ζηελ αληίζηνηρε FFE κνλάδα (π.ρ. πνιιαπιά ππνζχλνια 

ηεο d-πιεηάδαο {x(n), x(n-1),…,x(n-d+1)} θαη πξνψζεζε ζηελ αληίζηνηρε FFE κνλάδα) θαη λα 

επηηξέςνπκε ηηο παξάιιειεο FFE κνλάδεο λα ιεηηνπξγνχλ εηθνληθά αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε 

(έηζη ψζηε έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ κνλάδεο FFE λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο εληφο ηνπ FPGA, ρσξίο λα εκπνδίδνπλ ηελ απφδνζε/ζπρλφηεηα ηνπ),  

έρνπκε επηλνήζεη κηα ζηξαηεγηθή βαζηζκέλε ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ θίιηξνπ πνπ καο 

επηηξέπεη λα αλαπηχμνπκε έλαλ απζαίξεην αξηζκφ απφ FFE κνλάδεο ζηε ζπζθεπή κε νκαιφ θαη 

επαλαιακβαλφκελν ηξφπν. Δπηπιένλ, ε πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή πξνσζεί ην ζηφρν ηεο 
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παξακεηξηθήο αλάπηπμεο θαη εμεξεχλεζεο ηνπ ρψξνπ ζρεδίαζεο. 

 

Ζ βαζηθή ηδέα πίζσ απφ ηε ζηξαηεγηθή απηή πεγάδεη απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ αιγνξίζκνπ (Δμ. 

(1)), δειαδή, απφ ην γεγνλφο φηη θχξηα κεδεληθά ζηελ αθνινπζία ησλ ζπληειεζηψλ ελεξγνχλ απιψο 

σο ζηνηρεία θαζπζηέξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ δεκηνπξγνχκε κία λέα θξνπζηηθή απφθξηζε 

(αθνινπζία ζπληειεζηψλ) κε M θχξηα κεδεληθά αθνινπζνχκελα απφ ηνπο N + 1 πξαγκαηηθνχο 

ζπληειεζηέο ci, 0 ≤ i ≤ N, ηεο Δμ. 1, ζηε πξαγκαηηθφηεηα θαηαζθεπάδνπκε έλα λέν θίιηξν ηάμεο 

ίζεο κε M + N, ην νπνίν εμάγεη αθξηβψο ην ίδην απνηέιεζκα ηνπ αξρηθνχ θίιηξνπ ηάμεο N ηεο Δμ. 1, 

κε θαζπζηέξεζε σζηφζν Μ θχθισλ. Δπηπιένλ, φηαλ νκαδνπνηνχκε ηα δείγκαηα εηζφδνπ x(n) απηνχ 

ηνπ λένπ θίιηξνπ ζε d-πιεηάδεο, πνπ ηξνθνδνηνχληαη θαη πξνσζνχληαη κέζα ζηα ζηνηρεία 

θαζπζηέξεζεο ηνπ θίιηξνπ κε παξάιιειν ηξφπν (θάζε δείγκα x(n) παξαιείπεη d - n - 1 ζηνηρεία 

θαζπζηέξεζεο ζε θάζε θχθιν ξνινγηνχ), ηφηε ην λέν θίιηξν ζα παξαγάγεη ην αξρηθφ ζήκα y(n), 

έρνληαο σζηφζν ππνβιεζεί ζε ππν-δεηγκαηνιεςία θαηά έλαλ παξάγνληα d - 1. πλδπάδνληαο ηηο 

παξαπάλσ αληηιήςεηο γηα ηελ θαζπζηέξεζε θαη ηελ ππνδεηγκαηνιεςία, κπνξνχκε απνηειεζκαηηθά 

λα δηαηξέζνπκε ηελ αθνινπζία y(n) ζε  d ππναθνινπζίεο, yM(n), κε 0 ≤ M ≤ d - 1, νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα ππνινγηζηνχλ παξάιιεια απφ d παλνκνηφηππα θίιηξα. Έηζη, θαηαζθεπάδνπκε έλαλ πίλαθα απφ 

d FFEM θίιηξα ηάμεο d + N - 1, θάζε έλα απφ ηα νπνία έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ απφ M θχξηνπο 

κεδεληθνχο ζπληειεζηέο, θαη δέρεηαη σο είζνδν ηελ ίδηα d-πιεηάδα {x(n), x(n-1),…,x(n-d+1), 

παξάιιεια. ε θάζε θχθιν ξνινγηνχ, ην θάζε FFEM θίιηξν ζα παξαγάγεη έλα κνλαδηθφ yM(n-M) 

επηηξέπνληαο λα πνιππιέμνπκε φιεο ηηο d εμφδνπο {x(n), x(n-1),…,x(n-d+1)} ζε κία λέα d-πιεηάδα, 

ψζηε λα θαηαζθεπάζνπκε ζηαδηαθά ηελ αξρηθή y(n) αθνινπζία (ζε θάζε FFEM θίιηξν αλαηίζεηαη 

κηα ζπγθεθξηκέλε ππναθνινπζία yM(n) ηνπ ζήκαηνο εμφδνπ y(n)). πλνιηθά, ε παξάιιειε FFE 

αξρηηεθηνληθή ζα δερηεί/επεμεξγαζηεί/εμάγεη d δείγκαηα αλά θχθιν ξνινγηνχ.        

 

ην ζρήκα 3.17 απεηθνλίδεηαη έλα παξάδεηγκα πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε δνκή ησλ κλεκψλ ROM γηα 

d = 4. Ζ ROM ηνπ θάζε FFEM θίιηξνπ απνζεθεχεη ηνπο N + 1 ζπληειεζηέο ci ηεο Δμ.1, καδί κε M 

θχξηνπο κεδεληθνχο ζπληειεζηέο θαη d - M - 1 θαηαιεθηηθνχο κεδεληθνχο ζπληειεζηέο πνπ γεκίδνπλ 

ηε ζπλνιηθή ROM κεγέζνπο d + N. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζρήκα 3.17 απεηθνλίδεη ηελ αθξηβή 

δηαξξχζκηζε ησλ κεδεληθψλ ζπληειεζηψλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ ci ζε θάζε FFEM θίιηξν, θαζψο 

επίζεο θαη ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ ζπληειεζηψλ κε ηα δείγκαηα εηζφδνπ θαη ηε ηάμε ηεο εμφδνπ 

ησλ y(n) δεηγκάησλ απφ ηηο 4 FFE κνλάδεο. Παξαηεξνχκε φηη ζθoπφο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

θαηαιεθηηθψλ κεδεληθψλ είλαη θπξίσο λα ππνζηεξηρζεί ε παξακεηξηθή θαη νκαιή αλάπηπμε ηεο 

θάζε FFE κνλάδαο κέζσ VHDL. Ωζηφζν παξαηεξνχκε επίζεο φηη ζε ρξφλν κεηαγιψηηηζεο, ιφγσ 

ηεο βειηηζηνπνίεζεο πνπ δηεμάγεηαη απφ ηα εξγαιεία ζχλζεζεο, φια απηά ηα κεδεληθά (θχξηα θαη 

θαηαιεθηηθά) ηειηθά έρνπλ κηθξφ αληίθηππν (εάλ έρνπλ) ζην θφζηνο ηνπ παξαγφκελνπ θπθιψκαηνο, 

δηφηη γεληθά, νη πνιιαπιαζηαζκνί κε κεδεληθά δελ ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ζηηο ηειηθέο δηαζπλδέζεηο 

εληφο ηνπ FPGA.     
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Σσήμα 3.17. Παξάδεηγκα παξάιιειεο FFE ιεηηνπξγίαο (γηα d = 4, φπνπ εδψ D = d) κε θίιηξα ηάμεο 

N = 31 θαη θαζπζηέξεζε 16 θχθισλ, παξνπζηάδνληαο ηα πεξηερφκελα ησλ ROMs (πξαγκαηηθνί θαη 

κεδεληθνί ζπληειεζηέο), ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο κε ηηο εηζφδνπο x(n), θαη ηελ ηάμε εμφδνπ ησλ 

ζεκάησλ εμφδνπ y(n) (κία έμνδνο θάζε θχθιν ξνινγηνχ) . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Πειραματικϊ Αποτελϋςματα και Μελϋτη Ακρύβειασ 
 
Aπηφ ην θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο FFE ηζνζηάζκηζεο φζνλ αθνξά ηηο επηδφζεηο ηνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

αθξίβεηα ζε επίπεδν αξηζκνχ απφ bits πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ζεκάησλ. 

Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο πξαγκαηηθά πεηξακαηηθά δεδνκέλα απφ κία PAM-4 

νπηηθή δηαζχλδεζε ξπζκνχ κεηάδνζεο ζπκβφισλ ίζνπ κε 40 Gbaud, κε ηε ρξήζε offline DSP 

αιγνξίζκσλ θαη κνληέισλ θίιηξσλ αθξίβεηαο επηπέδνπ bit, ζηελ Matlab. 

 

4.1 Πειραματικό διϊταξη 
 
Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θπθιψκαηνο ηζνζηάζκηζεο, βαζηδφκαζηε ζηε 

πεηξακαηηθή νπηηθή δηαζχλδεζε πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.1. Ζ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή δηαζχλδεζε 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ξπζκφ κεηάδνζεο ζπκβφισλ κέρξη θαη 40 GBaud γηα δηακνξθψζεηο PAM-4 

θαη PAM-8 ζηα 80 Gb/s θαη 120 Gb/s (εάλ ρξεζηκνπνηεζεί DAC 3 εηζφδσλ) αληίζηνηρα[13]. Ζ 

πεηξακαηηθή δηάηαμε απνηειείηαη απφ ιέηδεξ θαηαλεκεκέλεο ηξνθνδφηεζεο (distributed feedback 

laser - DFB), δηακνξθσηή ειεθηξν-απνξξφθεζεο (electro-absorption modulator - EAM) εχξνπο 

δψλεο 24.3 GHz, κνλνηξνπηθή νπηηθή ίλα 2000m, θαη θσηνδέθηε κε εχξνο δψλεο ζηα 35 GHz, ν 

νπνίνο ζπλδπάδεηαη κε ςεθηαθφ θχθισκα ηζνζηάζκηζεο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη ζπλνιηθνί 

πεξηνξηζκνί ιφγσ εχξνπο δψλεο θαηά κήθνο ηνπ ζπλδέζκνπ.  

 

Ζ γξακκηθή ηζνζηάζκηζε εθαξκφδεηαη ζηε πιεπξά ηνπ δέθηε, ψζηε λα απνθεπρζεί ε κείσζε ηνπ 

πιάηνπο ηνπ ζήκαηνο ζην δηακνξθσηή, θάηη ην νπνίν ζα ήηαλ αλαπφθεπθην εάλ ε ηζνζηάζκηζε 

εθαξκνδφηαλ ζηε πιεπξά ηνπ πνκπνχ.  

 

 
Σσήμα 4.1. Πεηξακαηηθή δηάηαμε νπηηθήο δηαζχλδεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ FPGA FFE θπθιψκαηνο ηζνζηάζκηζεο  

 

 

Πομπόρ 

ηε ηνπνινγία ηνπ πνκπνχ, ην ειεθηξηθφ ζήκα πξνο κεηάδνζε παξάγεηαη απφ κεηαηξνπέα 

ςεθηαθνχ ζε αλαινγηθφ ζήκα (DAC) 2 εηζφδσλ, ν νπνίνο φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα ηξνθνδνηείηαη 

απφ ηε γελλήηξηα ςεθηαθψλ παικψλ. Καη νη δχν ζπκπιεξσκαηηθέο έμνδνη ηεο γελλήηξηαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξάγνπλ ξεχκαηα δεδνκέλσλ NRZ δηακφξθσζεο ζηα 40 Gbaud, ηα νπνία 

πεξηέρνπλ ςεπδνηπραίεο δπαδηθέο αθνινπζίεο (PRBS), νη νπνίεο νδεγνχληαη ζηηο εηζφδνπο ηνπ 

κεηαηξνπέα. Αθνχ ηα ξεχκαηα δεδνκέλσλ απνζπζρεηηζηνχλ ζε φξνπο άληζσλ κεθψλ θαισδίνπ, 

εηζάγνληαη ζηηο MSB θαη LSB εηζφδνπο ηνπ κεηαηξνπέα. Πξηλ ηελ είζνδν ζηνλ ηειεπηαίν, ηα 

ζήκαηα απνζπζρεηίδνληαη ρξνληθά θαη επζπγξακκίδνληαη φηαλ ην έλα απφ ηα δχν ζήκαηα πεξάζεη 

κέζα απφ ην κηθξνθπκαηηθφ θχθισκα νιίζζεζεο θάζεο (PS).  

 

ηε ζπλέρεηα, ην PAM-4 δηακνξθσκέλν ζήκα εμφδνπ ηνπ κεηαηξνπέα νδεγείηαη ζε ειεθηξν-

απνξξνθεηηθφ δηακνξθσηή (EAM-Electro Absorption Modulator) ξπζκνχ επεμεξγαζίαο 40 Gb/s, κε 
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ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο λα είλαη ίζν κε 800 mVp-p γηα PAM-4 δηακφξθσζε. Σν εχξνο δψλεο ηνπ 

δηακνξθσηή πεξηνξίδεηαη ζηα 17 Ghz, ελψ ε ιεηηνπξγία ζε ζπρλφηεηεο πάλσ απφ 15 GHz πξνθαιεί 

έληνλν θπκαηηζκφ,  θαη γηα απηφ ην ιφγν, επέξρεηαη ε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζήκαηνο.  Γηα 

ηε παξαγσγή ηνπ νπηηθνχ ζήκαηνο εμφδνπ, ν δηακνξθσηήο νδεγείηαη απφ νπηηθφ ζήκα ζπλερνχο 

ρξφλνπ (CW) ηζρχνο 7.8 dBm θαη κήθνπο θχκαηνο ίζνπ κε 1560 nm, ην νπνίν παξέρεηαη απφ ην 

DFB ιέηδεξ. Σν νπηηθφ ζήκα εμφδνπ ηνπ δηακνξθσηή νδεγείηαη ζε ηπιηγκέλε κνλνηξνπηθή νπηηθή 

ίλα 2 km.  

 

Φυηοδέκηηρ 

Γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ιήςε ηνπ ζήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη θσηνδέθηεο κε ξπζκφ επεμεξγαζίαο ίζν 

κε 40 Gb/s θαη εχξνο δψλεο ίζν κε 35 GHz. Ο θσηνδέθηεο απνηειείηαη απφ θσηνδίνδν ηχπνπ PIN, 

πνπ αθνινπζείηαη απφ TIA εληζρπηή. Σα ιεθζέληα ειεθηξηθά ζήκαηα πςεινχ ξπζκνχ κεηάδνζεο, 

νδεγνχληαη ζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη πςειήο ηαρχηεηαο παικνγξάθν εχξνπο δψλεο ίζνπ κε 33 

GHz, φπνπ γίλεηαη δεηγκαηνιεςία ξπζκνχ ίζνπ κε 80 GSa/s.   

 

Offline ζύζηημα τηθιακήρ επεξεπγαζίαρ 

Σν offline ςεθηαθφ θχθισκα επεμεξγαζίαο ηεο δηάηαμεο επηηξέπεη ηελ πινπνίεζε ελφο πιήξσο 

παξακεηξνπνηήζηκνπ ζπζηήκαηνο FFE ηζνζηάζκηζεο. Πξηλ ηα ιεθζέληα ζήκαηα νδεγεζνχλ ζην 

ζχζηεκα ηζνζηάζκηζεο, έρνπλ πξνεγνπκέλσο ππνβιεζεί ζε δεηγκαηνιεςία ξπζκνχ ίζνπ κε 4 

δείγκαηα/ζχκβνιν ζηνλ παικνγξάθν πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, ελψ o αιγφξηζκνο square timing 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ ρξνληζκνχ (clock recovery) ζπκβφινπ. Ωο απνηέιεζκα, ηα 

ζήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ εάλ θξαηήζνπκε 1 δείγκα/ζχκβνιν ζην θαιχηεξν ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο, 

γηα θάζε πεξίνδν ζπκβφινπ, νδεγνχληαη ζην offline θχθισκα FFE ηζνζηάζκηζεο (πινπνηεκέλν ζηε 

Matlab φπσο ζα δνχκε παξαθάησ), ψζηε λα ππνινγηζηεί ε απφθξηζε ηνπ θαλαιηνχ.  

 

Ζ ηνπνινγία απηή, επηηξέπεη δπλεηηθά ηελ εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ηνπ FPGA θπθιψκαηνο 

ηζνζηάζκηζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν εγγξάθνληαο ηα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ παικνγξάθν ζε 

block κλήκεο ηνπ FPGA. Ζ δηάηαμε, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα, επηηξέπεη ηελ επηπιένλ 

επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ζηελ ηζνζηαζκηζκέλε αθνινπζία δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αλίρλεπζεο ζπκβφισλ θαη ηεο εθηίκεζεο ηνπ ξπζκνχ εκθάληζεο ιαζψλ (BER).  

 

Ωο ηερληθή δηακφξθσζεο επηιέρηεθε ηειηθά ε δηακφξθσζε PAM-4, θαζψο ζεσξείηαη ε πην 

ππνζρφκελε επηινγή γηα εθαξκνγέο ζε θέληξα δεδνκέλσλ ιφγσ ηεο θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

εχξνπο δψλεο, αιιά θαη έλαο ζπκβηβαζκφο αλάκεζα ζην πεξηνξηζκέλν εχξνο δψλεο ηνπ θαλαιηνχ 

θαη ζηνλ απαηηνχκελν ιφγν SNR γηα ηε κεηάδνζε θαη αλίρλεπζε ελφο PAM ζήκαηνο. 

 

4.2 Πειραματικϊ αποτελϋςματα και αξιολόγηςη τησ ακρύβειασ του FFE 
κυκλώματοσ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε απφδνζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ θπθιψκαηνο 

ηζνζηάζκηζεο επεξεάδεηαη φηαλ πεξηνξίδεηαη ε αθξίβεηα αλαπαξάζηαζεο ησλ ζεκάησλ εηζφδνπ θαη 

εμφδνπ, αιιά θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ θίιηξνπ, πεξηγξάθεηαη ζηε Matlab, παξακεηξνπνηήζηκν 

κνληέιν ηζνζηάζκηζεο αθξίβεηαο ζε επίπεδν bit. Σφζν ην ζήκα εηζφδνπ, φζν θαη νη ζπληειεζηέο ηνπ 

θίιηξνπ (ρξεζηκνπνηείηαη θίιηξν 32 ζπληειεζηψλ) ζηξνγγπινπνηνχληαη ψζηε λα αλαπαξηζηψληαη 

απφ n δπαδηθά ςεθία. Ζ έμνδνο ηνπ θίιηξνπ θαη ηα ζήκαηα πνπ αθνξνχλ ελδηάκεζα απνηειέζκαηα 

(γηλφκελα, αζξνίζκαηα) ζηξνγγπινπνηνχληαη επίζεο, ψζηε λα αλαπαξίζηαληαη απφ m δπαδηθά 

ςεθία, έηζη ψζηε λα ηζρχεη ε ζπλζήθε m ≥ n. 
 
4.2.1 Υπολογιςμόσ ςυντελεςτών του FFE φύλτρου 
   
Γηα λα ππνινγίζνπκε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγνχκε έλα 

αληηθείκελν ηζνζηάζκηζεο κε ζηάζκεο {-3, -1, 1, 3} (νη ζηάζκεο είλαη 4, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

νξηζκφ ηεο δηακφξθσζεο PAM-4), ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα εθπαηδεχεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

αιγφξηζκν ειάρηζησλ κέζσλ ηεηξαγψλσλ (LMS). Μφιηο ην ζθάικα έρεη κεησζεί επαξθψο 
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(απαηηείηαη λα είλαη κηθξφηεξν απφ 10
-5

), ε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ζηακαηάεη. Οη εμαγφκελνη 

ζπληειεζηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία ηζνζηάζκηζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηα ιεθζέληα 

δεδνκέλα (ζήκα εηζφδνπ), φπνπ ην θχθισκα ηζνζηάζκηζεο πινπνηείηαη απφ ζηαηηθφ ςεθηαθφ 

θίιηξν FIR.  

 

Ζ παξαπάλσ offline δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ηνπ θπθιψκαηνο ηζνζηάζκηζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

θάζε θνξά πνπ ε απφθξηζε ηνπ θαλαιηνχ ρξεηάδεηαη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί, επηηξέπνληαο ζην 

θχθισκα ηζνζηάζκηζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθά ζελάξηα. Ζ επειημία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αξρηηεθηνληθήο, θπξίσο απφ ηελ νπηηθή ηεο δπλαηφηεηαο επαλαδηακφξθσζεο (reconfiguration) 

θαζηζηά ην πξνηεηλφκελν FFE θχθισκα ηθαλφ λα αληαπεμέξρεηαη κε επηηπρία ζε δηάθνξνπο ξπζκνχο 

κεηάδνζεο ζπκβφινπ, πνηθίιεο ηερληθέο δηακφξθσζεο (π.ρ. PAM8, PAM16) ή θαη γεληθά ζε άιιεο 

πηζαλά κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηνπ θαλαιηνχ (κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

νπηνειεηξνληθψλ ζηνηρείσλ, ζεξκηθά θαηλφκελα ή θαηλφκελα γήξαλζεο).   

 

4.2.2 Προςδιοριςμόσ αντικειμϋνου φύλτρου 

 

ηε ζπλερεία, πξνζδηνξίδεηαη ην ςεθηαθφ θίιηξν γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ςεθηαθνχ θίιηξνπ FIR, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ππνινγίζηεθαλ παξαπάλσ. Πξηλ απφ ηελ δηαδηθαζία 

ηζνζηάζκηζεο, θαζνξίδνληαη ζαθψο ηα κήθε ιέμεσλ (αθέξαην θαη δεθαδηθφ κέξνο) γηα ηελ είζνδν, 

ηνπο ζπληειεζηέο, ηα ελδηάκεζα γηλφκελα, ηνλ ζπζζσξεπηή (άζξνηζκα) θαη ηελ έμνδν. Ωο ζήκαηα 

εηζφδνπ ζην θχθισκα ηζνζηάζκηζεο έρνπλ επηιεγεί πξαγκαηηθά PAM-4 πεηξακαηηθά δεδνκέλα, ηα 

νπνία πξηλ ηελ εθαξκνγή ηζνζηάζκηζεο ππφθεηληαη ζε θαλνληθνπνίεζε έηζη ψζηε λα κελ 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα απφ 3 bits γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ αθέξαηνπ κέξνπο ηνπο: Όιεο νη ηηκέο 

ηνπ αθέξαηνπ κέξνπο ηνπ ζήκαηνο θπκαίλνληαη ζην εχξνο [-3,3] κε ην πξψην ςεθίν ηεο δπαδηθήο 

αλαπαξάζηαζεο λα είλαη αθηεξσκέλν ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνζήκνπ. Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

ησλ ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο εμφδνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ιέμεηο κε αθέξαην κέξνο 

ζηαζεξνχ κήθνπο, ίζνπ κε 3 bits, ψζηε ην εμεξρφκελν απφ ην θίιηξν ζήκα λα νκνηάδεη σο πξνο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ζην αξρηθφ ζήκα εηζφδνπ. Σν κήθνο ηνπ αθέξαηνπ κέξνπο 

ησλ ζπληειεζηψλ είλαη επίζεο ζηαζεξφ θαη ίζν κε 2 bits. αλ απνηέιεζκα, n-3 θαη n-2 ςεθία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ην δεθαδηθφ κέξνο ηνπ ζήκαηνο εηζφδνπ θαη ησλ 

ζπληειεζηψλ αληίζηνηρα, ελψ m-3 ςεθία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ην δεθαδηθφ 

κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ ζήκαηνο εμφδνπ. Έρνληαο πηα απφιπηα νξηζκέλε ηε 

ζπλάξηεζε κεηαθνξάο (ζπληειεζηέο, ζήκα εηζφδνπ θαη κήθε ιέμεσλ) ηνπ θίιηξνπ, εθαξκφδεηαη ε 

FFE ηζνζηάζκηζε ζην ζήκα εηζφδνπ θαη ππνινγίδεηαη ε έμνδνο κε ζηαζεξφ αθέξαην θαη κεηαβιεηφ 

δεθαδηθφ κέξνο. Δθηφο απφ ην παξακεηξνπνηήζηκν θίιηξν, πινπνηήζακε ζηε Matlab FFE θίιηξν 

δηπιήο αθξίβεηαο (64 bits) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο ζπγθξίζεηο 

κε ηελ εθάζηνηε πινπνίεζε ηνπ παξακεηξνπνηήζηκνπ θίιηξνπ. ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηνχκε, 

νη παξάκεηξνη n θαη m κεηαβάιινληαη κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί ε ειάρηζηε επηηξεπηή ππνβάζκηζε ηνπ 

ξπζκνχ εκθάληζεο ιαζψλ BER ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ κηθξφηεξν δπλαηφ αξηζκφ απφ ςεθία γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ ζεκάησλ (θαη ζπλεπψο πεηπραίλνληαο κηθξφηεξε θαηαλάισζε πφξσλ ζην 

FPGA).   

 

4.2.3 Ανύχνευςη ςυμβόλων 
 
ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο ζπκβφισλ, ψζηε φιεο νη ηηκέο ηνπ 

ηζνζηαζκηζκέλνπ ζήκαηνο λα αληηζηνηρεζνχλ ζηηο 4 δηαθξηηέο ζηάζκεο (ζχκβνια) πνπ νξίδνληαη 

απφ ηελ δηακφξθσζε PAM-4: -3, -1, 1, 3. Γηα ηελ αληηζηνίρηζε ησλ ηηκψλ ζε ζχκβνια 

ρξεζηκνπνηείηαη θαησθιίσζε (thresholding), ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε ηηκή αλάινγα ζε πνηα απφ 

ηηο 4 πεξηνρέο ηηκψλ αλήθεη, αληηζηνηρίδεηαη θαη ζε δηαθνξεηηθφ ζχκβνιν. Μέζσ ηεο αλίρλεπζεο 

ζπκβφισλ ζην δηακνξθσκέλν PAM-4 ζήκα, απνθαζίδεηαη θάζε ζχκβνιν ζε πνηα ζηάζκε ζα 

αληηζηνηρηζζεί θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζήκα απνδηακνξθψλεηαη ψζηε ην απνδηακνξθσκέλν ζήκα πνπ 

ζα πξνθχςεη (ρξεζηκνπνηήζεθε θσδηθνπνηήζε ηχπνπ Gray θαηά ηελ απνδηακφξθσζε) λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κεηέπεηηα ζηελ εθηίκεζε ηνπ ιφγνπ BER.  
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4.2.4 Υπολογιςμόσ/εκτύμηςη ρυθμού εμφϊνιςησ λαθών (BER) 

 
Ο ξπζκφο εκθάληζεο ιαζψλ ζην απνδηακνξθσκέλν ζήκα ππνινγίδεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο γλσζηνχ 

κνηίβνπ απνηεινχκελνπ απφ ηηο ιεθζείζεο απνδηακνξθσκέλεο ηηκέο. Αξρηθά ππνινγίδεηαη ε 

θαζπζηέξεζε αλάκεζα ζην κνηίβν θαη ζην απνδηακνξθσκέλν ζήκα, θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ 

ζπγρξνληζηνχλ, ην κνηίβν επαλαιακβάλεηαη ηφζεο θνξέο, ψζηε ε αθνινπζία πνπ παξάγεηαη απφ ηα 

επαλαιακβαλφκελα κνηίβα λα έρεη ίδην κήθνο κε ην απνδηακνξθσκέλν ζήκα. ηε ζπλέρεηα ηφζν ε 

αθνινπζία απφ κνηίβα, φζν θαη ην απνδηακνξθσκέλν ζήκα κεηαηξέπνληαη απφ δεθαδηθά ζε 

δπαδηθά, έηζη ψζηε ν ξπζκφο εκθάληζεο ιαζψλ λα κεηξεζεί ζε επίπεδν bit κέζσ ηεο δηαθνξάο ησλ 

bits ηνπ απνδηακνξθσκέλνπ ζήκαηνο απφ ηα bits ηνπ δηαλχζκαηνο κε ηελ αθνινπζία απφ κνηίβα,  

πνπ βξίζθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο. 

 

Ζ αθφινπζε ζρέζε (ζηε Matlab): 

 
                                                    

 

απνδίδεη ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηα ιάζνπο θαη ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% γηα 

πξνζνκνίσζε κε nErrs = length(find(errBits)) ιάζε ζε nBits δνθηκέο, φπνπ: 

 

                          είλαη δηάλπζκα πνπ αλαπαξηζηά ηε δηαθνξά ησλ δχν ζεκάησλ 

ζε επίπεδν bit, 

                             είλαη ν αξηζκφο ησλ δνθηκψλ, 

 ε παξάκεηξνο xBits απνηειεί ηελ δπαδηθή εθδνρή ηνπ δηαλχζκαηνο κε ηα επαλαιακβαλφκελα 

κνηίβα, 

 ε παξάκεηξνο yBits απνηειεί ηελ δπαδηθή εθδνρή ηνπ δηαλχζκαηνο κε ηηο ηηκέο ηνπ 

απνδηακνξθσκέλνπ ζήκαηνο, 

 ε παξάκεηξνο M ηζνχηαη κε ηε ηάμε ηνπ αζηεξηζκνχ (εδψ ηζνχηαη κε 4) 

 

Δθ’ φζνλ ηα ζθάικαηα θαη νη δνθηκέο κεηξνχληαη ζε bits, ε εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο ιάζνπο 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ ξπζκφ εκθάληζεο ιαζψλ BER. Σν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ci νπζηαζηηθά απνηειεί 

ην ζηαηηζηηθφ εχξνο ηηκψλ κέζα ζην νπνίν ελδέρεηαη λα βξεζεί ν ξπζκφο BER. Πξαθηηθά απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ ξπζκνχ BER πνπ κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε είλαη πεξηνξηζκέλε θαη 

εμαξηάηαη απφ ην πιήζνο ησλ bits πνπ κεηξψληαη ,θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε καο δελ γίλεηαη 

λα είλαη κηθξφηεξε ηεο ηάμεο ηνπ 10
-8

. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο κέηξεζεο ηνπ ξπζκνχ BER, γηα 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν ξπζκφο ηζνχηαη κε ηηκή κηθξφηεξε ηεο ηάμεο ηνπ 10
-8

, δίλεη κεδεληθφ 

απνηέιεζκα (δελ αληρλεχνληαη ιάζε). ηε πεξίπησζε απηή γηα λα μεπεξάζνπκε απηφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ, ε εθηίκεζε ηνπ ξπζκνχ BER κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εθαξκφδνληαο ζεσξεηηθφ 

κνληέιν κε βάζε ηνλ ζεκαηνζνξπβηθφ ιφγν SNR (Signal to Noise Ratio), ζην ζήκα πνπ έρεη 

πξνθχςεη αθξηβψο κεηά απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ηζνζηάζκηζεο. Αξρηθά, κέζσ ηνπ SNR, ππνινγίδεηαη 

ν ξπζκφο εκθάληζεο ιαζψλ ζε επίπεδν ζπκβφινπ (SER-Symbol Error Rate) κέζσ ηεο ζρέζεο: 

 

 

    
       

         
   √(

 

    
)      

      
 

φπνπ, 

 

 ε ζπλάξηεζε Q είλαη ε ζπλάξηεζε αζξνηζηηθήο θαηαλνκήο θαη, 

 ε παξάκεηξνο M ηζνχηαη κε ηε ηάμε ηνπ αζηεξηζκνχ (εδψ ηζνχηαη κε 4), 

 

θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη ν ξπζκφο εκθάληζεο ιαζψλ ζε επίπεδν bit (BER) κέζσ 

ηεο παξαθάησ ζρέζεο: 
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Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 4.2, ε αθξίβεηα ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ζεκάησλ εηζφδνπ θαη 

εμφδνπ απεηθνλίδεηαη απφ ην δεχγνο (n,m), φπνπ ε παξάκεηξνο n αληηζηνηρίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

δπαδηθψλ ςεθίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζήκα εηζφδνπ θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ θίιηξνπ, 

θαη ε παξάκεηξνο m αληηζηνηρίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ δπαδηθψλ ςεθίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ζήκαηνο εμφδνπ. Γηα θάζε ηηκή ηεο παξακέηξνπ n θαηαγξάθνληαη δχν δεχγε 

ηηκψλ (n,m): ην πξψην αθνξά ηελ πεξίπησζε φπνπ n=m θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ πεξίπησζε ηεο 

ειάρηζηεο δπλαηήο αθξίβεηαο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ζήκαηνο εμφδνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν n θαη ην 

δεχηεξν έρεη επηιεγεί κε γλψκνλα αθ’ ελφο ηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή ηνπ ξπζκνχ BER πνπ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί, θαη αθ’ εηέξνπ ηελ ειάρηζηε δπλαηή αθξίβεηα bit ηνπ ζήκαηνο εμφδνπ, ζηελ νπνία 

κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ηηκή απηή. Γειαδή, αθφκα θαη εάλ απμήζνπκε πεξαηηέξσ ηελ αθξίβεηα 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ ζήκαηνο εμφδνπ, ν ξπζκφο BER παξνπζηάδεη κεδακηλή ή θαη θαζφινπ 

βειηίσζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν δεπγάξη αθξίβεηαο. Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα θαηαγξάθνληαη νη 

κεηξεζείζεο ηηκέο ηνπ ξπζκνχ BER, γηα θάζε δεχγνο ηηκψλ αθξίβεηαο (n,m).  

  

 

Αθξίβεηα ζεκάησλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ Μεηξήζεηο BER γηα θίιηξν 32 ζπληειεζηψλ 

  (4,4) 6.3 × 10
-3 

(5,5) 3.09 × 10
-4

 

(5,7) 1.31 × 10
-4

 

(6,6) 4.59 × 10
-5

 

(6,8) 7.5 × 10
-6

 

(7,7) 3.75 × 10
-7

 

(7,9) 3.13 × 10
-7

 

(8,8) 2.5 × 10
-7

 

(8,9) 1.88 × 10
-7

 

(9,9) 5.68 × 10
-9

 

(9,11) 3.08 × 10
-9

 

(10,10) 2.38 × 10
-9

 

(10,12) 1.76 × 10
-9

 

(11,11) 1.69 × 10
-9

 

(11,12) 1.59 × 10
-9

 

(12,12) 1.63 × 10
-9

 

Γηπιή αθξίβεηα (64 bits Matlab FFE) 1.59 × 10
-9

 

Πίνακαρ 4.2. Μεηξήζεηο ξπζκνχ εκθάληζεο ιαζψλ BER γηα δηάθνξα δεχγε ηηκψλ αθξίβεηαο εηζφδνπ 

θαη εμφδνπ ηνπ παξακεηξνπνηήζηκνπ θίιηξνπ, θαη ηνπ θίιηξνπ δηπιήο αθξίβεηαο 

 

 

Οη παξακεηξνπνηήζεηο ηνπ FFE θίιηξνπ γηα n=9,10,11,12 φπσο θαη ην θίιηξν δηπιήο αθξίβεηαο ηεο 

Matlab, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηηκέο BER εθηφο ηνπ ζηαηηζηηθνχ δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο 95% 

πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νπφηε εθηηκήζεθαλ κε ηνλ δεχηεξν ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ 

BER, κέζσ ηνπ ζεσξεηηθνχ ηχπνπ. Γηα ηηο ππφινηπεο παξακεηξνπνηήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

πξψηνο ηξφπνο, κέζσ εθηίκεζεο ζπκβφινπ θαη απνδηακφξθσζεο ηνπ ηζνζηαζκηζκέλνπ ζήκαηνο. Ο 

ιφγνο BER ηνπ ζήκαηνο εηζφδνπ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηζνζηάζκηζεο ηζνχηαη κε BERpre-FFE=3.5 × 10
-4

.  

 

ην ζρήκα 4.3 αλαπαξίζηαηαη ε πνξεία ηνπ ξπζκνχ BER ζπλαξηήζεη ηεο αθξίβεηαο ζε επίπεδν 

δπαδηθψλ ςεθίσλ γηα φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο ηζνζηάζκηζεο πνπ δνθηκάζηεθαλ. Ο νξηδφληηνο 

άμνλαο αλαπαξηζηά ηελ αθξίβεηα (κε ηε κνξθή δεπγψλ αθξίβεηαο εηζφδνπ θαη εμφδνπ), ελψ ζηνλ 

θάζεην άμνλα έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη κεηξεζείζεο ηηκέο ηνπ ξπζκνχ BER ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα, 

ψζηε λα είλαη εκθαλήο ε δηαθχκαλζε ηνπ BER αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ηάμεηο κεγέζνπο θαζψο 

κεηαβάιιεηαη ε αθξίβεηα. Με ηηο ηξεηο δηαθεθνκκέλεο νξηδφληηεο γξακκέο αλαπαξίζηαληαη ηα 
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θαηψθιηα ησλ εμήο FEC θσδίθσλ: BCH(2464,2056), RS(528,514) θαη RS(578,514). Σα θαηψθιηα 

απηά θαηαδεηθλχνπλ ηα κέγηζηα φξηα αλνρήο ηνπ ξπζκνχ BER γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θψδηθεο 

FEC. ηελ πεξίπησζε φπνπ ζήκα κε ξπζκφ BER πάλσ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα φξηα (pre-FEC BER) 

πνπ επεμεξγάδεηαη απφ θάπνηνλ απφ ηνπο παξαπάλσ θψδηθεο FEC ζα έρεη σο απνηέιεζκα ζήκα 

εμφδνπ κε ξπζκφ BER (post-FEC BER) ηεο ηάμεο ηνπ 10
-15

 (γηα παξάδεηγκα ζήκα ξπζκνχ BER ίζνπ 

κε 3×10
-3

 ζηελ είζνδν θπθιψκαηνο πνπ εθαξκφδεη BCH(2464,2056) θψδηθα έρεη σο απνηέιεζκα 

ζήκα εμφδνπ ξπζκνχ BER ίζνπ κε 1×10
-15

 ζηελ έμνδν ηνπ θπθιψκαηνο). ην ζπγθεθξηκέλν 

δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη επίζεο ε ηηκή ηνπ ξπζκνχ BER πνπ επηηπγράλεηαη απφ ην θίιηξν 

αλαθνξάο δηπιήο αθξίβεηαο (64 bits) ηεο Matlab (κε πξάζηλν ρξψκα).   

 

 

Σσήμα 4.3. Απνηειέζκαηα ξπζκνχ BER ηζνζηαζκηζκέλσλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ, ζπλαξηήζεη 

ησλ δεπγψλ αθξίβεηαο (είζνδνο/ζπληειεζηέο, έμνδνο/ελδηάκεζα απνηειέζκαηα) γηα n=m. Οη 

δηαθεθνκκέλεο γξακκέο αλαπαξηζηνχλ ηα FEC θαηψθιηα ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ FEC θσδίθσλ. 

 

 
Όπσο είλαη αλακελφκελν, φζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα bits πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ζήκαηνο εηζφδνπ, ησλ ζπληειεζηψλ, ησλ ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ 

ζήκαηνο εμφδνπ, ηφζν κηθξφηεξνο είλαη θαη ν ξπζκφο εκθάληζεο ιαζψλ BER. Ωζηφζν, φπσο 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηφζν απφ ηνλ πίλαθα 4.2, φζν θαη απφ ην παξαπάλσ ζρήκα γηα 

n,m>10 bits, φζν απμάλνπκε ηελ αθξίβεηα, ν ξπζκφο BER παξνπζηάδεη κεδακηλή βειηίσζε. 

Δπνκέλσο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν δεχγνο αθξίβεηαο απνηειεί ηε βέιηηζηε 

επηινγή, ζπλδπάδνληαο παξάιιεια ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα θαη ρακειφ ξπζκφ BER. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαηαδεηθλχνπλ ηελ ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζήκαηνο 

κεηά ηελ ηζνζηάζκηζε, αλ αλαινγηζηνχκε φηη πξηλ απφ ηελ ηζνζηάζκηζε ν ξπζκφο BER ηζνχηαλ κε 

ηηκή ηάμεο κεγέζνπο ηνπ 10
-4

, ελψ κεηά ηελ εθαξκνγή ηζνζηάζκηζεο, ε ηάμε κεγέζνπο ηνπ BER 

κεηψζεθε θαηά κία έσο πέληε θνξέο (10
-5

 έσο 10
-9

), αλάινγα κε ηελ επηινγή αθξίβεηαο (n,m). ηηο 

παξακεηξνπνηήζεηο κε επηινγή κηθξψλ παξακέηξσλ αθξίβεηαο n,m (n,m<9) παξαηεξείηαη δηαθνξά 

αξθεηψλ ηάμεσλ κεγέζνπο αλάκεζα ζηηο κεηξεζείζεο ηηκέο ηνπ ξπζκνχ BER θαη ζην ξπζκφ BER 

πνπ παξνπζηάδεη ην θίιηξν αλαθνξάο δηπιήο αθξίβεηαο ηνπ Matlab. Ζ δηαθνξά απηή, κεηψλεηαη 
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φπσο είλαη αλακελφκελν φζν νη παξάκεηξνη n θαη m απμάλνπλ, θαη κάιηζηα ζηηο παξακεηξνπνηήζεηο 

φπνπ n,m>10 ε δηαθνξά ειαρηζηνπνηείηαη, νπφηε θαη ε ππνβάζκηζε ζηελ νπνία ππφθεηηαη ην 

ηζνζηαζκηζκέλν ζήκα ιφγσ ηεο επηινγήο κεησκέλεο αθξίβεηαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ακειεηέα. 

 

Σα νθέιε ηεο ηζνζηάζκηζεο δελ πεξηνξίδνληαη φκσο κφλν ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

δηεξρφκελνπ ζήκαηνο. Απφ ην ζρήκα 4.3, ζπκπεξαίλεηαη φηη κε φιεο ζρεδφλ ηηο παξακεηξνπνηήζεηο 

ηνπ ηζνζηαζκηζκέλνπ ζήκαηνο δχλαηαη λα επηηεπρζεί ξπζκφο εκθάληζεο ζθαικάησλ BER αξθεηά 

κηθξφηεξνο απφ ηελ ηηκή θαησθιίνπ ηζρπξψλ FEC θσδίθσλ φπσο ν θψδηθαο BCH(2464,2056) 

(θαηψθιη FEC ίζν κε 2.5×10
-3

). Πην αλαιπηηθά, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο παξακεηξνπνηήζεηο (n,m≥7 

bits) ε εηζαγσγή «ραιαξήο» FEC θσδηθνπνίεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη βηψζηκε ιχζε, αθνχ νη ηηκέο 

ηνπ BER πνπ επηηπγράλνληαη θπκαίλνληαη ζε επίπεδα ρακειφηεξα αθφκα θαη απφ ηα θαηψθιηα ησλ 

πην ραιαξψλ θψδηθσλ FEC, φπσο νη RS(578,514) (θαηψθιη FEC ίζν κε 7.08×10
-4

) θαη RS(528,514) 

(θαηψθιη FEC ίζν κε 2.3×10
-5

). ε θάζε πεξίπησζε, θαίλεηαη μεθάζαξα φηη αλάινγα κε ηελ επηινγή 

ησλ παξακέηξσλ αθξίβεηαο, θαζίζηαληαη βηψζηκεο ιχζεηο κε FEC θσδηθνπνίεζε ρακειήο 

πνιππινθφηεηαο κε ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο θαηαλάισζεο πφξσλ).   

 

Σέινο, ζηα επφκελα ζρήκαηα θαίλνληαη ηα ηζηνγξάκκαηα κε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο 

ησλ πιαηψλ ηνπ ζήκαηνο γηα ηηο εμήο πεξηπηψζεηο ζεκάησλ: ζήκα ρσξίο ηζνζηάζκηζε, ζήκα 

ηζνζηαζκηζκέλν απφ ην θίιηξν αλαθνξάο δηπιήο αθξίβεηαο, ηζνζηαζκηζκέλα ζήκαηα απφ ην 

παξακεηξνπνηήζηκν FFE θίιηξν γηα n,m=5, n,m=7, n,m=10. Ζ βειηίσζε ηνπ ζήκαηνο είλαη εκθαλήο 

κεηά απφ ηε δηέιεπζε ηνπ απφ ην FFE θχθισκα ηζνζηάζκηζεο, αθφκα θαη ζηελ παξακεηξνπνίεζε 

κε ηελ κηθξφηεξε επηινγή αθξίβεηαο (n,m=5) φπνπ ην ηζηφγξακκα θαίλεηαη «θβαληηζκέλν». Σν 

θαηλφκελν ηεο θβάληηζεο ηνπ ζήκαηνο παξαηεξείηαη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ κελ, θαη ζηε 

παξακεηξνπνίεζε κε επηινγή αθξίβεηαο (n,m=7), θαη νθείιεηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζηελ 

επηινγή κεησκέλε αθξίβεηαο, ε νπνία νδεγεί ζηελ αλαπαξάζηαζε κεησκέλνπ αξηζκνχ ηηκψλ ηνπ 

ζήκαηνο, άξα θαη ζηε θβάληηζε ηνπ ηζηνγξάκκαηνο απηνχ. Παξά ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο 

επηινγήο ηεο κεησκέλεο αθξίβεηαο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηνχληαη φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξεο 

επηδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ηζνζηάζκηζεο, ν ζπκβηβαζκφο απηφο θαζίζηαηαη αλαγθαίνο. 

 

 
Σσήμα 4.4. Ηζηφγξακκα κε ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ πιαηψλ ζήκαηνο 

ρσξίο ηζνζηάζκηζε 
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Σσήμα 4.5. Ηζηφγξακκα κε ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ πιαηψλ ζήκαηνο πνπ 

έρεη δηέιζεη απφ ην FFE θίιηξν αλαθνξάο δηπιήο αθξίβεηαο 

 

 

 
Σσήμα 4.6. Ηζηφγξακκα κε ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ πιαηψλ ζήκαηνο πνπ 

έρεη δηέιζεη απφ ην παξακεηξνπνηήζηκν FFE θίιηξν γηα n,m=5  
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Σσήμα 4.7. Ηζηφγξακκα κε ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ πιαηψλ ζήκαηνο πνπ 

έρεη δηέιζεη απφ ην παξακεηξνπνηήζηκν FFE θίιηξν γηα n,m=7 

 

 

 
Σσήμα 4.8. Ηζηφγξακκα κε ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ πιαηψλ ζήκαηνο πνπ 

έρεη δηέιζεη απφ ην παξακεηξνπνηήζηκν FFE θίιηξν γηα n,m=10 
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4.3 Πειραματικϊ αποτελϋςματα υλοπούηςησ ςτην πλατφόρμα FPGA 
 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηεξεχλεζεο θαηαλάισζεο πφξσλ θαη ηεο επαιήζεπζεο ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ FFE θπθιψκαηνο, ρξεζηκνπνηήζακε ηηο ζνπίηεο ινγηζκηθνχ ISE Design Suite 14.7 θαη Vivado 

Design Suite 2015.2 ηεο Xilinx. Ωο βαζηθή πιαηθφξκα πινπνίεζεο επηιέμακε, φπσο αλαθέξζεθε 

θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην FPGA XC7VH580T ηεο νηθνγέλεηαο Virtex 7 ηεο Xilinx γηα ηνπο 

GTZ πνκπνδέθηεο (28.05 Gb/s) πνπ ελζσκαηψλεη, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο πνιχπινθσλ δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ FPGA αθνξά ηελ 

πινπνίεζε ζηηο παξαπάλσ πιαηθφξκεο ινγηζκηθνχ, φπνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά ην 

ζπλνιηθφ πείξακα. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ν VHDL θψδηθαο γηα ην FFE θίιηξν είλαη πιήξσο 

κεηαθέξζηκνο θαη ζπκβαηφο κε θάζε FPGA ζπζθεπή.  

 

Ζ πινπνίεζε ηνπ FFE θπθιψκαηνο ηζνζηάζκηζεο ζε FPGA πιαηθφξκα είλαη βαζηζκέλε ζε κία 

πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκε αξρηηεθηνληθή. Ζ παξακεηξνπνίεζε ηνπ θπθιψκαηνο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή θαζψο: 

 

 Καζηζηά ηελ αξρηηεθηνληθή πιήξσο πξνζαξκφζηκε ζε δηαθνξεηηθέο πινπνηήζεηο ηνπ FFE 

θπθιψκαηνο (π.ρ. δηαθνξεηηθφο αξηζκφο ζπληειεζηψλ ηνπ θίιηξνπ). 

 Μαο επηηξέπεη λα δηεμάγνπκε ιεπηνκεξή εμεξεχλεζε ηνπ ρψξνπ ζρεδίαζεο, ψζηε λα 

αμηνπνηήζνπκε απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο ηνπ FPGA θαη λα πεηχρνπκε ην κέγηζην ξπζκφ 

δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ (throughput rate).  

 Δπηηξέπεη ηελ παξακεηξνπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο αθξίβεηαο, ζε 

επίπεδν bit, ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Γηα λα είλαη νινθιεξσκέλε ε πινπνίεζε ηεο παξακεηξηθήο αξρηηεθηνληθήο, νξίζακε έλα ζχλνιν 

απφ παξακέηξνπο ζπλππνινγίδνληαο κέζα ζε απηέο ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ θίιηξνπ, ηνπο βαζκνχο 

εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο παξαιιειίαο θαη ηελ αθξίβεηα ζε επίπεδν bit γηα ηα δηάθνξα ζήκαηα ηνπ 

θίιηξνπ FFE. Οη παξάκεηξνη πνπ νξίζακε ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

 

 Αξηζκφο ζπληειεζηψλ ηνπ θίιηξνπ 

 Αξηζκφο bits ζήκαηνο εηζφδνπ 

 Δζσηεξηθή παξαιιειία k (φπσο νξίζηεθε ζην θεθάιαην 3) 

 Δμσηεξηθή παξαιιειία d (φπσο νξίζηεθε ζην θεθάιαην 3) 

 Αξηζκφο bits ζπληειεζηψλ ηνπ θίιηξνπ 

 Αξηζκφο bits ηνπ πνιιαπιαζηαζηή 

 Αξηζκφο bits ησλ ζεκάησλ ζην δέληξν αζξνηζηψλ 

 Αξηζκφο bits ηνπ ζήκαηνο εμφδνπ 

 

ην επφκελν ζηάδην ζηε κειέηε καο, αμηνινγείηαη ε FPGA αξρηηεθηνληθή σο πξνο ηελ αθξίβεηα ζε 

επίπεδν bit θαη ηνλ ξπζκφ δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ. Αμηνινγήζεθαλ δχν δηαθνξεηηθέο πινπνηήζεηο 

ηνπ FFE θίιηξνπ, ε πξψηε κε επηινγή παξακέηξσλ αθξίβεηαο n,m=6 (ζρεηηθά ρακειή πνηφηεηα 

αθξίβεηαο) θαη ε δεχηεξε κε n,m=10 (αξθεηά πςειή πνηφηεηα αθξίβεηαο). θνπφο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ ηεο κειέηεο είλαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηνπο 

ζπκβηβαζκνχο αλάκεζα ζηνπο πφξνπο πνπ θαηαλαιψλνληαη ζην FPGA θαη ζηελ αθξίβεηα ησλ 

ζεκάησλ πνπ επηιέγνπκε, ελψ ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο επηβεβαηψλεηαη κέζσ ηεο 

ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ ξπζκνχ εκθάληζεο ιαζψλ BER κε ηηο αληίζηνηρεο κεηξήζεηο 

ζην παξακεηξνπνηήζηκν θίιηξν ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο (ζηε Matlab). Όπσο θαη ε αληίζηνηρε 

παξακεηξνπνηήζηκε αξρηηεθηνληθή ζε Matlab, έηζη θαη απηή ε αξρηηεθηνληθή καο επηηξέπεη λα 

νξίζνπκε ηελ αθξίβεηα ζε επίπεδν bit ησλ ζεκάησλ εηζφδνπ, ησλ ζπληειεζηψλ, ησλ ελδηάκεζσλ 

απνηειεζκάησλ (πνιιαπιαζηαζηήο, ζπζζσξεπηήο, δέληξν αζξνηζηψλ) θαη ηνπ ζήκαηνο εμφδνπ. 

ηνλ πίλαθα 4.9 θαίλνληαη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ αθξίβεηαο πνπ νξίζακε γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

(6,6) θαη (10,10) FPGA FFE θίιηξσλ. 
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Ακπίβεια 

FPGA 

ςλοποίηζηρ  

Ακπίβεια ζε επίπεδο bit 

ήκα 

εηζφδνπ 
πληειεζηέο πζζσξεπηήο 

Γέληξν 

Αζξνηζηψλ 
ήκα εμφδνπ 

int. frac. int. frac. int. frac. int. frac. int. frac. 

 (6,6) 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 

(10,10) 3 7 2 8 3 7 3 7 3 7 

Πίνακαρ 4.9. Ρχζκηζε ησλ παξακέηξσλ αθξίβεηαο γηα ηελ FPGA αξρηηεθηνληθή, ζπλππνινγίδνληαο 

ην γεγνλφο φηη θάζε παξάκεηξνο αθξίβεηαο απνηειείηαη απφ έλα αθέξαην θαη έλα δεθαδηθφ κέξνο 

 

 

ηνλ επφκελν πίλαθα, γηα θάζε κία απφ ηηο δχν παξακεηξνπνηήζεηο θαηαγξάθνληαη νη πφξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληα απφ ην FPGA, ν κέγηζηνο δπλαηφο ξπζκφο δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ πνπ 

επηηπγράλεηαη, ε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ν βαζκφο ηεο εμσηεξηθήο παξαιιειίαο (αξηζκφο 

παξάιιεισλ δεηγκάησλ ζηελ είζνδν ηνπ FFE θίιηξνπ).  Δπίζεο θαηαγξάθεηαη ν ξπζκφο BER θαη 

γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο. Καη νη δχν FPGA πινπνηήζεηο δελ ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ Block RAM 

κλήκεο (BRAM). Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή γηα ηε κέγηζηε απνδνηηθφηεηα ηνπ FFE θίιηξνπ έρνπκε 

επηιέμεη ε εζσηεξηθή παξαιιειία λα ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ θίιηξνπ (K=N+1), 

νπφηε φια ηα ζηνηρεία κλεκψλ πινπνηνχληαη απφ θαηαρψξεζεο (DFFs). 

 

Ακπίβεια 

FPGA 

ςλοποίηζηρ  

Δπιδόζειρ και καηανάλυζη πόπυν 

Σςσν. 

λειηοςπγίαρ 

Εξ. 

Παπαλληλία 
Throughput LUTs DFFs BRAMs DSPs 

   (6,6) 227 MHz 128 29.06 GSa/s 85.62% 73% 0% 100% 

(10,10) 204 MHz 64 13.06 GSa/s 89.89% 68.63% 0% 100% 

 

Πίνακαρ 4.10. Ρπζκφο δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ, θαηαλάισζε πφξσλ γηα ηηο FFE πινπνηήζεηο, 

εμσηεξηθή παξαιιειία θαη ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο κε n,m=6 θαη n,m=10 αληίζηνηρα 

 

 

Ο ξπζκφο δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ππνινγίδεηαη απφ ηε 

γεληθή ζρέζε  
 

                                                                       
   

ηε ζπλέρεηα, επηρεηξείηαη ε ζχγθξηζε ησλ παξακεηξνπνηήζηκσλ FPGA πινπνηήζεσλ (πάιη γηα 

n,m=6 θαη n,m=10) κε ηηο αληίζηνηρεο παξακεηξνπνηήζηκεο πινπνηήζεηο ζε Matlab, 

ρξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη σο ζεκείν αλαθνξάο ην FFE θίιηξν δηπιήο αθξίβεηαο (64 bits) ηεο 

Matlab. ηνλ επφκελν πίλαθα θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο ηνπ ξπζκνχ BER πνπ επηηπγράλνληαη απφ ηηο 

πινπνηήζεηο ζην FPGA θαη ζην Matlab. ηηο δχν ηειεπηαίεο ζηήιεο, νη ηηκέο ησλ ζθαικάησλ 

αληηζηνηρίδνληαη ζηηο απνθιίζεηο πνπ εκθαλίδνπλ νη ηηκέο εμφδνπ ησλ FPGA θαη Matlab 

πινπνηήζεσλ αληίζηνηρα, απφ ηηο ηηκέο εμφδνπ ηνπ θίιηξνπ αλαθνξάο δηπιήο αθξίβεηαο. 
 

Ακπίβεια 

FPGA 

ςλοποίηζηρ  

Δπιδόζειρ και καηανάλυζη πόπυν 

BER (FPGA) BER (Matlab) 
Απόκλιζη FPGA 

FFE από 64-bit FFE  

Απόκλιζη Matlab 

FFE από 64-bit FFE 

   (6,6) 5.64 × 10
-5

 4.59 × 10
-5 

0.2747 0.1923 

(10,10) 2.66 × 10
-9

 2.38 × 10
-9

 0.1271 0.0279 

Πίνακαρ 4.11. χγθξηζε ησλ ξπζκψλ εκθάληζεο ζθαικάησλ (BER) ησλ FPGA θαη Matlab 

πινπνηήζεσλ θαη απφθιηζε  απηψλ απφ ην θίιηξν αλαθνξάο δηπιήο αθξίβεηαο 

 

 

ην παξαπάλσ πίλαθα ηφζν ε απφθιηζε ηεο εμφδνπ ηνπ FPGA FFE, φζν θαη ε απφθιηζε ηνπ Matlab 

FFE απφ ην FFE δηπιήο αθξίβεηαο ηζνδπλακνχλ κε ηε ξίδα κέζεο ηεηξαγσληθήο απφθιηζεο (Root 

Mean Square Error-RMSE). Γεληθά, ε απφθιηζε RMSE n κεηξεζέλησλ ηηκψλ ymeas απφ n 
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πξαγκαηηθέο ηηκέο yreal ππνινγίδεηαη σο ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο κέζεο ηηκήο ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ 

απνθιίζεσλ, δειαδή: 

     √∑
                   

 

 

 

   

 

 
            RMSE είλαη ζπρλή θαζψο απνηειεί κηα εμαηξεηηθή γεληθνχ ζθνπνχ κεηξηθή 

ζθάικαηνο πνπ πξνζθέξεηαη γηα αξηζκεηηθέο ζπγθξίζεηο ζπγθεληξψλνληαο πνιιαπιά ζθάικαηα 

απφ δηαθνξεηηθέο ζπγθξίζεηο ηηκψλ ζε κία θαη κνλαδηθή ηηκή. ηε παξνχζα κειέηε, νη κεηξεζείζεο 

ηηκέο ymeas αληηζηνηρίδνληαη ζηηο ηηκέο εμφδνπ ησλ FPGA FFE θαη Matlab FFE θαη νη πξαγκαηηθέο 

ηηκέο yreal αληηζηνηρίδνληαη ζηηο ηηκέο ηνπ δηαλχζκαηνο εμφδνπ ηνπ FFE αλαθνξάο δηπιήο αθξίβεηαο. 

 

Σφζν νη ακειεηέεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο ξπζκνχο BER ησλ FPGA FFE θαη Matlab FFE (θαη γηα 

ηηο δχν παξακεηξνπνηήζεηο αθξίβεηαο (6,6) θαη (10,10) πνπ πινπνηήζεθαλ) αληίζηνηρα, φζν θαη νη 

παξφκνηεο απνθιίζεηο ησλ εμφδσλ ηνπο απφ ηελ έμνδν ηνπ θίιηξνπ αλαθνξάο ππνδειψλνπλ ηελ 

νξζφηεηα ζηε ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηζνζηάζκηζεο θαη νπζηαζηηθά πηζηνπνηνχλ ηε κεηέπεηηα 

πεηπρεκέλε πινπνίεζε ηνπ ζην FPGA.   

 

Απφ ηνπο πίλαθεο 4.10 θαη 4.11, είλαη πξνθαλέο φηη θαζψο απμάλνπκε  ηελ αθξίβεηα ζηε πεξηγξαθή 

ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ ηνπ θίιηξνπ, κεηψλνληαη νη επηδφζεηο ηνπ FPGA FFE (θπξίσο καο αθνξά ν 

ξπζκφο δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ), θαη απμάλνπλ νη πφξνη πνπ θαηαλαιψλνληαη ζην FPGA. 

Σαπηφρξνλα ν ξπζκφο BER πνπ επηηπγράλεηαη ζηελ πινπνίεζε (10,10) είλαη ζαθψο βειηησκέλνο 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ αληίζηνηρν ξπζκφ BER πνπ επηηπγράλεηαη ζηελ πινπνίεζε (6,6). Ζ παξαηήξεζε 

απηή νπζηαζηηθά επηβεβαηψζεη ηνλ αλαγθαζηηθφ (θαη αλακελφκελν) ζπκβηβαζκφ αλάκεζα ζηε 

πνηφηεηα ηνπ δηεξρφκελνπ ζήκαηνο θαη ζηελ επίδνζε ηνπ FFE ζπζηήκαηνο: Όζν θαιχηεξε είλαη ε 

αθξίβεηα αλαπαξάζηαζεο ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ, άξα θαη ε πνηφηεηα ηνπ δηεξρφκελνπ ζήκαηνο, 

ηφζν ρακειφηεξε είλαη ε επίδνζε ηνπ FPGA FFE, ελψ αληίζηνηρα αλ επηιέμνπκε κηθξφηεξε 

αθξίβεηα αλαπαξάζηαζεο, ηφηε ε επίδνζε ηνπ FPGA FFE ζα είλαη αλαινγηθά πςειφηεξε.  

 

ε θάζε πεξίπησζε, ε επειημία πνπ παξέρεη ην FPGA, καο επηηξέπεη λα πξνζαξκφδνπκε ηε ζρεδίαζε 

καο ζηηο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο κέζσ επαλαδηακφξθσζεο (ην κεγάιν 

πιενλέθηεκα ησλ FPGAs) θαη λα παξακεηξνπνηνχκε κε πνηθίινπο ηξφπνπο ην θχθισκα καο (είηε κε 

γλψκνλα ηε βέιηηζηε πνηφηεηα ηνπ δηεξρφκελνπ ζήκαηνο, ή γηα πςειφηεξν ξπζκφ επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Συμπερϊςματα 
 
 
ηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάζακε θαη πινπνηήζακε ζε FPGA ζχζηεκα FFE 

ηζνζηάζκηζεο πςειήο απφδνζεο, θαηάιιειν γηα ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα πςεινχ εχξνπο 

δψλεο. Αλαθηκθεζβήηεηα, βειηηψζακε ηελ πνηφηεηα ηνπ δηεξρφκελνπ, ππνβαζκηζκέλνπ ιφγσ 

πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο δψλεο ζήκαηνο. Δπηπιένλ κε απηφ ηνλ ηξφπν, θαζίζηαηαη εθηθηφ λα 

απνθχγνπκε ηελ επηβάξπλζε ηνπ ζπλνιηθνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο κε επηπιένλ 

πνιχπινθα θαη πςεινχ θφζηνπο θπθιψκαηα γηα ηελ δηφξζσζε ηνπ ζήκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

επηβάξπλζε πνπ ζα πξνθαινχζε ε ελζσκάησζε θπθισκάησλ FEC θσδηθνπνίεζεο. 

 

Δθκεηαιιεπφκελνη πιήξσο ηελ παξαιιειία θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε 

αξρηηεθηνληθή ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ FPGA, ζρεδηάζακε ην ζχζηεκα καο κε θχξην 

γλψκνλα απηφ λα είλαη πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκν θαη ζπλεπψο επαλαδηακνξθψζηκν, αλάινγα κε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο (πνηφηεηα ζήκαηνο/απφδνζε 

ζπζηήκαηνο/θαηαλάισζε πφξσλ). Παξάιιεια, κε ειάρηζηνπο ζπκβηβαζκνχο, ε απνδνηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαηεξήζεθε ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηνπο 

πςεινχο ξπζκνχο δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ (throughput rate) πνπ παξνπζηάζακε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην. 

 

αλ κειινληηθφ ζηφρν κπνξνχκε λα ζέζνπκε ηελ πεξαηηέξσ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηζνζηάζκηζεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε αθφκα κεγαιχηεξσλ ξπζκψλ δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ, θαζψο 

επίζεο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ FPGA θίιηξνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα, κε 

ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζε κηα κνληέξλα νπηηθή δηαζχλδεζε. Σέινο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη 

ε κεηαβνιή ηεο αξρηηεθηνληθήο καο ψζηε λα ππνζηεξίδεη δπλαηφηεηεο επαλαδηακφξθσζεο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαη λα απνθξίλεηαη άκεζα ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο κεηαβνιέο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, κέζα ζην νπνίν ελζσκαηψλεηαη.     
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