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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1
Επισκόπηση των Συνδυαστικών 
Κυκλωμάτων

1.1  Συνδυαστικά Κυκλώματα
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται μία επισκόπηση των συνδυαστικών κυκλωμάτων και της δυα-
δικής αριθμητικής.

Εξ ορισμού, τα συνδυαστικά κυκλώματα (combinational circuits) είναι κυκλώματα στα οποία οι 
τιμές των εξόδων εξαρτώνται αποκλειστικά από τις τρέχουσες τιμές των εισόδων. Με άλλα λόγια, 
οι τιμές των εξόδων δεν εξαρτώνται από προηγούμενη κατάσταση του κυκλώματος. Για παρά-
δειγμα, ένας αθροιστής είναι ένα συνδυαστικό κύκλωμα, γιατί ο τρέχων υπολογισμός του αθροί-
σματος δεν εξαρτάται από προηγούμενους υπολογισμούς.

Αντίθετα, τα ακολουθιακά κυκλώματα (sequential circuits) (μελετώνται στο Κεφάλαιο 2) είναι 
κυκλώματα στα οποία η προηγούμενη κατάσταση του κυκλώματος έχει σημασία. Για παράδειγμα, 
ένας μετρητής αποτελεί ένα ακολουθιακό κύκλωμα διότι η επόμενη κατάσταση του μετρητή εξαρ-
τάται από την τρέχουσα κατάστασή του. Τα ακολουθιακά κυκλώματα, εκτός από σπάνιες περι-
πτώσεις (για παράδειγμα, συστήματα βασισμένα σε ασύγχρονη λογική), χαρακτηρίζονται από την 
παρουσία ενός σήματος ρολογιού, το οποίο δεν υπάρχει στα συνδυαστικά κυκλώματα.

Τα συνδυαστικά κυκλώματα κατηγοριοποιούνται σε λογικά και αριθμητικά συνδυαστικά κυκλώ-
ματα. Εάν το πρόσημο έχει σημασία είναι αριθμητικά κυκλώματα, αλλιώς είναι λογικά κυκλώματα. 
Για παράδειγμα, οι πύλες AND και οι πολυπλέκτες είναι λογικά κυκλώματα ενώ οι αθροιστές και 
οι περισσότεροι συγκριτές είναι αριθμητικά κυκλώματα.

Παρατηρήσεις:
1)  Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές: Στη VHDL, ένα bit γράφεται με μονά εισαγωγικά (παρα-

δείγματα: '0','1'), τα διανύσματα από bit γράφονται με διπλά εισαγωγικά (παραδείγματα: 
"110","00000") και οι ακέραιοι αριθμοί γράφονται χωρίς εισαγωγικά (παραδείγματα: 110, 9, 
-255). Για λόγους απλοποίησης, τα εισαγωγικά παραλείπονται στα Κεφάλαια 1 ως 4, αλλά ο ανα-
γνώστης θα μπορεί να προσδιορίσει τις σωστές τιμές από τα συμφραζόμενα στο κείμενο.

2)  Σχετικά με τα ονόματα σημάτων και σταθερών: Στα κεφάλαια επισκόπησης (Κεφάλαια 1 
ως 4) χρησιμοποιήθηκαν ονόματα μικρά σε μήκος, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα 
σχήματα. Στα κεφάλαια που ασχολούνται με τη VHDL (Κεφάλαια 5 ως 8), ακολουθώντας τις υπο-
δείξεις της Ενότητας 5.8, χρησιμοποιήθηκαν ονόματα μεγαλύτερα σε μήκος και με περισσότερη 
σημασιολογική έννοια.

1.2 Θεμελιώδεις Λογικές Πύλες
Ξεκινάμε με μια σύντομη αναφορά στις δέκα βασικές λογικές πύλες, οι οποίες όλες περιλαμβάνο-
νται στο Σχήμα 1.1. Για κάθε πύλη, παρουσιάζεται το σύμβολο, η λογική εξίσωση και η υλοποίησή 
της με τη χρήση CMOS λογικής.



CMOS σημαίνει Συμπληρωματικό (Complementary) MOS, επειδή για κάθε nMOS τρανζί-
στορ (δηλαδή ένα MOSFET τρανζίστορ με κανάλι τύπου n), υπάρχει ένα pMOS τρανζίστορ (ένα 
MOSFET τρανζίστορ με κανάλι τύπου p). Το nMOS τρανζίστορ εμφανίζεται στο χαμηλότερο μέρος 
του κάθε κυκλώματος, ενώ το pMOS στο πάνω μέρος του κυκλώματος. Το nMOS τρανζίστορ άγει 
όταν εφαρμοστεί η λογική τιμή 1 (δηλαδή μια θετική τάση, για παράδειγμα 1.8V) στην πύλη του, 
ενώ το pMOS τρανζίστορ άγει όταν εφαρμοστεί σε αυτό η λογική τιμή 0 (0V). Για παράδειγμα, ας 
εξετάσουμε τον αντιστροφέα που είναι η απλούστερη πύλη. Όταν a = 1, τότε y = 0, επειδή το nMOS 
τρανζίστορ συνδέει την έξοδο του αντιστροφέα στη γείωση. Αντίθετα, όταν a = 0, τότε y = 1, επειδή 
το pMOS τρανζίστορ συνδέει την έξοδο του αντιστροφέα στην τάση τροφοδοσίας VDD. 

Το επόμενο κύκλωμα είναι η πύλη NAND με δύο εισόδους. Λόγω των δύο εισόδων, υπάρχουν 
δύο nMOS τρανζίστορ στη σειρά και δύο pMOS τρανζίστορ παράλληλα. Το γεγονός αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα η έξοδος να οδηγείται σε χαμηλή στάθμη μόνο όταν όλες οι είσοδοι είναι σε υψηλή 
στάθμη, και αυτός είναι ο λόγος για τη συγκεκριμένη ονομασία της πύλης. Στη συνέχεια απεικο-
νίζεταιε η  εκδοχή της πύλης NAND χωρίς την αντιστροφή της εξόδου, που είναι η πύλη AND. 
Απαιτείται μία πύλη NAND μαζί με έναν αντιστροφέα και γι’ αυτό χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο 
μέγεθος, μεγαλύτερη κατανάλωση ισχύος και μεγαλύτερη καθυστέρηση (ο αντιστροφέας προσθέ-
τει επιπλέον καθυστέρηση) από ό,τι μία πύλη NAND. Μία ανάλογη λειτουργία παρατηρείται και 
για τις πύλες NOR και OR, οι οποίες είναι αντικατοπτρικές εκδοχές των πυλών NAND και AND, 
αντιστοίχως. 

Το επόμενο ζευγάρι είναι οι πύλες XOR και XNOR. Η πρώτη παράγει y = 1 όταν το πλήθος των 
εισόδων που είναι σε υψηλή στάθμη είναι περιττό, ενώ η δεύτερη παράγει y = 1 όταν το παραπάνω 
πλήθος είναι άρτιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τις δύο εισόδους, η πύλη XOR χρησιμοποιεί-
ται για να εντοπίσουμε αν οι είσοδοι έχουν διαφορετικές τιμές, ενώ η XNOR για να εντοπίσουμε 
αν οι είσοδοι έχουν ίδιες τιμές.

Η επόμενη πύλη είναι ένας τυπικός απομονωτής (buff er), ο οποίος για παράδειγμα χρησιμο-
ποιείται στις εισόδους και εξόδους των ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (στις συνδέσεις 
μεταξύ του εσωτερικού κυκλώματος με τους ακροδέκτες του τσιπ). Όταν χρησιμοποιείται στην 
είσοδο του κυκλώματος, επιδιορθώνει το εισερχόμενο σήμα και είναι επίσης υπεύθυνος για την κλι-
μάκωση της τάσης. Για παράδειγμα, πολλά τσιπ λειτουργούν εσωτερικά με λογική τάση 1V, αλλά 
οι εισερχόμενοι παλμοί μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικές τιμές λογικών τάσεων όπως 1.8V, 
2.5V ή 3.3V, αφήνοντας στον απομονωτή την υποβάθμιση της τάσης εισόδου. Όταν ο απομονω-
τής χρησιμοποιείται στην έξοδο του κυκλώματος, θα πρέπει να κάνει το αντίθετο. Επιπλέον, είναι 
πιθανόν να απαιτηθεί μια πιο ισχυρή έξοδος, η οποία θα  παρέχει μεγαλύτερο ρεύμα ή θα παρουσι-
άζει μεγαλύτερη δυνατότητα οδήγησης εξόδου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση βαθμίδων 
απομονωτών αυξανόμενου μεγέθους που συνδέονται αλυσιδωτά, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1.1.

Η επόμενη πύλη είναι απομονωτής τριών καταστάσεων (tri-state buff er). Παρα τη  ρήστε ότι όταν 
ena = 0 τότε και τα δύο τρανζίστορ που είναι συνδεδεμένα με τον κόμβο y δεν άγουν, οδηγώντας 
έτσι τον κόμβο σε μια «αιωρούμενη» κατάσταση. Αυτό επιτρέπει στον συγκεκριμένο κόμβο να 
συνδεθεί σε μία γραμμή διασύνδεσης (καλώδιο) η οποία χρησιμοποιείται από αρκετά κυκλώματα, 
εφόσον ένας μόνο απομονωτής τριών καταστάσεων άγει κάθε χρονική στιγμή. Ένα παράδειγμα 
εφαρμογής είναι στους διαύλους των υπολογιστών οι οποίοι είναι κοινόχρηστοι για αρκετά περι-
φερειακά.

Η τελευταία πύλη είναι ο διακόπτης διέλευσης (pass switch) ή πύλη διέλευσης (transmission 
gate), η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο όμοια με τον απομονωτή τριών καταστάσεων, με τη δια-
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Σχήμα 1.1  Θεμελιώδεις λογικές πύλες.

φορά ότι δεν λειτουργεί ως ενδιάμεση μνήμη και μπορεί να μεταφέρει και αναλογικές τάσεις. Η 
δομή της αποτελείται απλώς από δύο τρανζίστορ (nMOS και pMOS) συνδεδεμένα παράλληλα. Μια 
διαφορετική υλοποίηση θα μπορούσε να χρησιμοποιεί ένα τρανζίστορ, αλλά θα ήταν πιο αργή, με 
μικρότερη εναλλαγή τάσης και με αδύναμο 0 ή αδύναμο 1 στην έξοδο, ανάλογα με το αν χρησιμο-
ποιείται το pMOS ή το nMOS.

1.3 ∆ομές Τύπου Αλυσίδας έναντι ∆ομών Τύπου ∆έντρου 
Όπως θα δούμε στη συνέχεια, πολλά συνδυαστικά κυκλώματα μπορούν να υλοποιηθούν σύμφωνα 
με μία εκ των αρχιτεκτονικών που φαίνονται στο Σχήμα 1.2, όπου το xi αναπαριστά τις εισόδους 
(i = 0 ως Μ ˗ 1, όπου Μ είναι το πλήθος των εισόδων, 8 στο παράδειγμα), το y αναπαριστά τις εξό-
δους και οι κύκλοι είναι τυχαία επεξεργαστικά στοιχεία.

Η περίπτωση της δομής τύπου αλυσίδας [Σχήμα 1.2(α)] είναι απλούστερη, όμως η καθυστέρηση 
διάδοσης εξαρτάται γραμμικά από το Μ  (υπάρχουν Μ ̠  1 επεξεργαστικά στοιχεία συνδεδεμένα στη 
σειρά). Η περίπτωση της δομής τύπου δέντρου [Σχήμα 1.2(β)] είναι ελαφρώς πιο πολύπλοκη όταν 
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το Μ δεν είναι δύναμη του 2, αλλά η καθυστέρηση διάδοσης είναι λογαριθμικά εξαρτώμενη από 
το Μ. Πιο συγκεκριμένα, η καθυστέρηση είναι ανάλογη του πλήθους των επιπέδων του δέντρου, 

 Για παράδειγμα, αν η τιμή του Μ κυμαίνεται μεταξύ του 9 και 16, η καθυστέρηση διά-
δοσης στην πρώτη περίπτωση κυμαίνεται μεταξύ των 8 και 15 μονάδων καθυστέρησης, ενώ στη 
δεύτερη περίπτωση είναι μόνο 4 μονάδες καθυστέρησης.

Αυτές οι αρχιτεκτονικές θα είναι χρήσιμες στην περιγραφή αρκετών συνδυαστικών κυκλωμά-
των στις ενότητες που ακολουθούν.

1.4 Παραδείγματα Συνδυαστικών Λογικών Κυκλωμάτων 
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, τα συνδυαστικά κυκλώματα κατηγοριοποιούνται σε λογικά 
και αριθμητικά συνδυαστικά κυκλώματα. Εάν έχει σημασία το πρόσημο, είναι αριθμητικά κυκλώ-
ματα, αλλιώς είναι λογικά κυκλώματα. Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τα λογικά κυκλώματα, 
ενώ τα αριθμητικά θα μελετηθούν στην επόμενη ενότητα. Διαλέξαμε πέντε περιπτώσεις κυκλωμά-
των: 1) πολυπλέκτης, 2) αποκωδικοποιητής διεύθυνσης, 3) ανιχνευτής ισοτιμίας, 4) κωδικοποιητής 
προτεραιότητας και 5) μετατροπέας από δυαδικό σε BCD αριθμό.

1.4.1 Πολυπλέκτης 
Οι πολυπλέκτες (συντομογραφικά “muxes” στην αγγλική γλώσσα) είναι μεταξύ των πιο συνη-
θισμένων συνδυαστικών κυκλωμάτων. Λειτουργούν ως διακόπτες δρομολόγησης δεδομένων και 
χρειάζονται σε πολλές εφαρμογές. Για παράδειγμα, σε έναν μικροελεγκτή οι διαφορετικές εντολές 
αποτελούν ουσιαστικά διαφορετικές ακολουθίες ρύθμισης (οι οποίες συντονίζονται από παλμούς 
ρολογιού) για τους πολυπλέκτες του. 

Το σύμβολο για έναν πολυπλέκτη με τέσσερις εισόδους απεικονίζεται αριστερά στο Σχήμα 
1.3(α), ακολουθούμενο από ένα κύκλωμα υλοποιημένο με διακόπτες, ενώ στο τέλος φαίνεται ο 
αντίστοιχος πίνακας αληθείας. Το κύκλωμα έχει τέσσερις εισόδους (a ως d), μία είσοδο επιλογής 

Σχήμα 1.2 (α) Τύπος αλυσίδας (γραμμική καθυστέρηση) και (β) τύπος δέντρου (λογαριθμική καθυστέ-
ρηση) για επεξεργασία συστοιχίας δεδομένων με συνδυαστικό κύκλωμα.  

Σχήμα 1.3 Πολυπλέκτης.
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(sel) και μία έξοδο (y). Όταν sel = 0, τότε η πάνω είσοδος συνδέεται στην έξοδο, οπότε y = a. Όταν 
sel = 1, τότε y = b και ούτω καθεξής. 

Ένας γενικός πολυπλέκτης φαίνεται στο Σχήμα 1.3(β), με εισόδους a(0) ως a(M-1) και έξοδο 
b. Υπάρχουν M είσοδοι των N bit η καθεμία, οπότε και η έξοδος θα πρέπει να έχει N bit, διότι θα 
συνδεθεί με ένα από τα σήματα εισόδου. Το πλήθος των bit στο σήμα επιλογής είναι . 
Για παράδειγμα, όταν το M είναι μεταξύ των 5 και 8, τότε χρειάζονται S = 3 bit.

1.4.2 Αποκωδικοποιητής ∆ιεύθυνσης
Ένας από τους πιο κοινούς αποκωδικοποιητές είναι ο αποκωδικοποιητής διεύθυνσης, ο οποίος πήρε 
το όνομά του από το γεγονός ότι χρησιμοποιείται σε τσιπ μνήμης για να ενεργοποιεί τη γραμμή της 
λέξης που αντιστοιχεί στο εισερχόμενο διάνυσμα διεύθυνσης.

Το σύμβολο για έναν αποκωδικοποιητή διεύθυνσης παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.4. Οι είσοδοι 
είναι το διάνυσμα της διεύθυνσης (a) μαζί με ένα σήμα επίτρεψης (ena). Η έξοδος (b) είναι το σήμα 
που θα ενεργοποιήσει μία από τις γραμμές της μνήμης, επομένως, κάθε φορά μόνο ένα bit διαφέρει 
από τα υπόλοιπα (στο παράδειγμά μας το διαφορετικό bit έχει την τιμή 1, αλλά θα μπορούσε να έχει 
την τιμή 0). Γι’ αυτό τον λόγο, το κύκλωμα είναι ένας μετατροπέας κώδικα από δυαδικό σε μονα-
δικό σημαντικό (binary-to-one-hot), όπως μπορεί και να διαπιστωθεί από τον συνοδευτικό πίνακα 
αληθείας. Η μόνη εξαίρεση συμβαίνει όταν ena=0, επειδή δεν επιλέγεται καμία από τις λέξεις στη 
μνήμη. Εάν το πλήθος των bit του σήματος εισόδου a είναι N, τότε το πλήθος των bit του σήματος 
εξόδου b είναι 2N.

1.4.3 Ανιχνευτής Ισοτιμίας
Ένας ανιχνευτής ισοτιμίας είναι ένα κύκλωμα που εντοπίζει αν το πλήθος των 1 σε ένα διάνυσμα 
δυαδικών ψηφίων είναι περιττό ή άρτιο. Στο Σχήμα 1.5 παρουσιάζονται δύο παραδείγματα υλοποί-

Σχήμα 1.4 Αποκωδικοποιητής διεύθυνσης.

Σχήμα 1.5 Ανιχνευτής ισοτιμίας: (α) δομή τύπου αλυσίδας (γραμμική καθυστέρηση) και (β) δομή τύπου 
δέντρου (λογαριθμική καθυστέρηση).
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ησης του συγκεκριμένου κυκλώματος με τη χρήση πυλών XOR δύο εισόδων. Οι πύλες XOR υπο-
λογίζουν τη λογική συνάρτηση y = x0 ⊕ x1 ⊕ … ⊕ xN-1 ( N = 10 για το συγκεκριμένο παράδειγμα), 
παράγοντας y = 1 όταν η ισοτιμία (πλήθος των 1) του διανύσματος εισόδου x είναι περιττή.

Θυμηθείτε τις δομές τύπου αλυσίδας σε σύγκριση με τις δομές τύπου δέντρου που είδαμε στο 
Σχήμα 1.2, οι οποίες αντιστοιχούν στις περιπτώσεις των Σχημάτων 1.5(α) και 1.5(β), αντίστοιχα. 
Στην πρώτη περίπτωση η καθυστέρηση διάδοσης είναι γραμμική (υπάρχουν N – 1 πύλες XOR 
σειριακά συνδεδεμένες), ενώ στη δεύτερη είναι λογαριθμική (τώρα υπάρχουν  επίπεδα 
πυλών XOR).

1.4.4 Κωδικοποιητής Προτεραιότητας
Οι κωδικοποιητές προτεραιότητας χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των προσπελάσεων σε κοι-
νόχρηστους πόρους. Εάν ληφθούν δύο αιτήσεις χρήσης του ίδιου πόρου, ο ρόλος του κωδικοποιητή 
προτεραιότητας είναι να παραγάγειάξει την πληροφορία για το ποια από τις δύο θα εξυπηρετηθεί. 
Στην περιγραφή που ακολουθεί, υποτίθεται ότι η προτεραιότητα αυξάνεται με κατεύθυνση προς το 
πιο σημαντικό ψηφίο (Most Signifi cant Bit, MSB).

Η περιγραφή της λειτουργίας ενός απλού κωδικοποιητή προτεραιότητας φαίνεται στο Σχήμα 
1.6(α). Όπως δείχνεται και στον πίνακα αληθείας, εάν δεν υπάρχουν καθόλου αιτήσεις, καμία από 
τις εξόδους δεν ενεργοποιείται.  Όμως, όταν υπάρχουν πολλαπλές αιτήσεις, μία μόνο έξοδος ενερ-
γοποιείται, η οποία αντιστοιχεί στην είσοδο με την υψηλότερη προτεραιότητα. Παρατηρώντας τον 
πίνακα αληθείας διαπιστώνουμε ότι το κύκλωμα παράγει επίσης στην έξοδο και κωδικοποίηση 
μοναδικού σημαντικού (εκτός της περίπτωσης όπου δεν υπάρχει αίτημα χρήσης του πόρου). Μια 
άλλη επιλογή χρήσης της κωδικοποίησης προτεραιότητας είναι η παραγωγή της διεύθυνσης της 
νικήτριας εισόδου.

Στα Σχήματα 1.6(β) και 1.6(γ) φαίνονται δύο υλοποιήσεις που μοιάζουν με τις αρχιτεκτονικές 
τύπου αλυσίδας και τύπου δέντρου του Σχήματος 1.2, με αποτέλεσμα να έχουμε γραμμική και 
λογαριθμική καθυστέρηση διάδοσης, αντίστοιχα. 

Σχήμα 1.6 Ένας κωδικοποιητής προτεραιότητας: (α) περιγραφή λειτουργίας, (β) δομή τύπου αλυσίδας 
(γραμμική καθυστέρηση), (γ) δομή τύπου δέντρου (λογαριθμική καθυστέρηση).
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1.4.5 Μετατροπείς από ∆υαδική Αναπαράσταση σε Αναπαράσταση BCD
Στο Σχήμα 1.7 φαίνεται μια συνηθισμένη περίπτωση όπου μια 
ακολουθία από bit πρέπει να αποσυντεθεί σε δεκαδικά ψηφία 
των οποίων η ανάγνωση να είναι κατανοητή από τον άνθρωπο 
(για παράδειγμα σε έναν υπολογιστή τσέπης). Στο παράδειγμα 
θέλουμε να απεικονίσουμε τη δεκαδική τιμή που αντιστοιχεί σε 
μια δυαδική μη προσημασμένη ακολουθία από bit, έτσι ώστε 
αυτή να αντιστοιχίζεται σε ακέραιους αριθμούς με εύρος τιμών 
από 0 ως 212 − 1. Επομένως απαιτούνται τέσσερα, δυαδικά κωδι-
κοποιημένα, δεκαδικά ψηφία (Binary-Coded-to-Digit, BCD). Για 
είσοδο με τιμή 100011101111, όπως δίνεται στο Σχήμα 1.7, η 
αναμενόμενη έξοδος είναι BCD(3:0) = 2287. Παρατηρήστε ότι 
αυτό δεν έχει σχέση με την απεικόνιση της οθόνης αυτή καθαυτή, 
η οποία μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου και να ρυθμίζεται 
από το κύκλωμα διεπαφής της οθόνης. Στη συνέχεια παρουσιά-
ζονται δύο λύσεις γι’ αυτό το πρόβλημα.

Μετατροπέας από δυαδικό σε BCD βασιζόμενος στη διαίρεση. Η πρώτη λύση, που φαίνεται στο 
Σχήμα 1.8, είναι βασισμένη σε διαιρέτες μη προσημασμένων ακεραίων αριθμών, όπου τα q 
και r είναι το πηλίκο και το υπόλοιπο, αντίστοιχα. Σε αυτό το παράδειγμα, το σήμα bin έχει 
N = 12 bit. Παρατηρήστε όμως ότι το μέγεθος των διαιρετών μπορεί να μειωθεί μετά από κάθε 
διαίρεση. Επίσης, αφού η τελευταία έξοδος αποτελείται από 3 bit, το MSB του σήματος BCD3 
είναι 0. Τα υπόλοιπα των διαιρέσεων μαζί με το τελευταίο πηλίκο συνθέτουν τα BCD ψηφία, 
δηλαδή BCD(3:0) = q2 r2 r1 r0. Παρόλο που η συγκεκριμένη λύση είναι απλή, είναι απαγορευτικά 
πολύπλοκη ως προς τους απαιτούμενους κυκλωματικούς πόρους (Άσκηση 11.7) και συνεπώς δεν 
προτείνεται.

Double-dabble μετατροπέας από δυαδικό σε BCD. Μια καλύτερη προσέγγιση είναι η χρήση του αλγό-
ριθμου double-dabble. Ο αλγόριθμος φαίνεται στο Σχήμα 1.9 για N = 8 bit. Άρα, οι αντίστοιχες 
δεκαδικές τιμές βρίσκονται εντός του εύρους τιμών που κυμαίνεται από 0 ως 255, γεγονός που 
σημαίνει ότι απαιτούνται τρία BCD ψηφία. Ο αλγόριθμος συνοψίζεται ως ακολούθως: ένα bit ολι-
σθαίνει αριστερά κάθε φορά, ξεκινώντας από το MSB. Μετά από κάθε ολίσθηση, αν η αντίστοιχη 
δεκαδική τιμή μίας ομάδας BCD (BCD2, BCD1, BCD0) είναι μεγαλύτερη από το 4, τότε προστί-
θεται το 3 σε αυτήν, εκτός από την τελευταία ολίσθηση. Η είσοδος που φαίνεται στο σχήμα, είναι 
η 11101101 (= 237), και επομένως στην έξοδο περιμένουμε BCD2 = 2, BCD1 = 3 και BCD0 = 7, 
το οποίο όντως συμβαίνει.  

Σχήμα 1.7 Η ανάγκη για μετα-
τροπή από δυαδική σε BCD ανα-
παράσταση.

Σχήμα 1.8 Μετατροπέας από δυαδικό σε BCD βασιζόμενος στη διαίρεση (κακή ιδέα).
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Μία γενική προσέγγιση υλοποίησης του αλγορίθμου double-dabble παρουσιάζεται στο Σχήμα 
1.10(α). Σε αυτή την περίπτωση, το σήμα bin έχει N=9 bit (το σκούρο τετράγωνο γεμισμένο με 
x στην κορυφή του αριστερού σχήματος), και έτσι το εύρος τιμών είναι από 0 ως 511, το οποίο 
σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πάλι τρία BCD ψηφία. Αφού κάθε BCD ψηφίο χρειάζεται 4 bit, απαιτού-
νται συνολικά 12 bit, και επομένως περιλαμβάνονται 3 μηδενικά στα αριστερά του bin (το σκούρο 
τετράγωνο στην κορυφή γεμισμένο με 0). Επίσης, χρησιμοποιείται ένας αθροιστής υπό συνθήκη 
(Conditional Adder, CondAdder) ο οποίος προσθέτει το 3 στην είσοδό του όταν αυτή είναι μεγα-
λύτερη από 4.

Η τοποθέτηση των μονάδων CondAdder γίνεται ως εξής: ξεκινάμε τοποθετώντας τον CondAdder 
1 κάτω από το δεξιότερο bit του διανύσματος που έχει μόνο μηδενικά και κάτω από τα τρία αρι-
στερά bit του bin. Οι CondAdder 2 ως 6 τοποθετούνται μια θέση δεξιά της προηγούμενης μονάδας, 
έως ότου φτάσουμε στο δεύτερο λιγότερο σημαντικό ψηφίο (LSB) του bin. Στη συνέχεια, η επό-
μενη στοίβα δημιουργείται ξεκινώντας από τον CondAdder 7, ο οποίος τοποθετείται στα αριστερά 
του CondAdder 1, ακολουθούμενος από τους CondAdder 8 ως 9 μέχρις ότου η δεύτερη στοίβα να 
φτάσει στη βάση της πρώτης. 

Το πλήθος των στοιβών εξαρτάται από τα bit που πρόκειται να αλλάξουν στο τελευταίο BCD 
ψηφίο. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η μεγαλύτερη τιμή του BCD2 είναι 5, έτσι τρία από τα bit 
πρόκειται να αλλάξουν. Επίσης, αφού η δεύτερη στοίβα ήδη καλύπτει αυτά τα τρία bit του BCD2 
(μέσω του CondAdder 7), δεν χρειάζεται τρίτη στοίβα. Ο λόγος για τον οποίον τοποθετείται ο 
CondAdder 1 στη συγκεκριμένη θέση είναι ότι χρειάζονται τουλάχιστον τρία bit από το bin ώστε 
η τιμή της εισόδου να είναι μεγαλύτερη από το 4. Επιπλέον, ο λόγος για την τοποθέτηση του 
CondAdder 6 μία θέση πριν το LSB του bin είναι ότι το bit αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Αυτή η διαδι-
κασία μπορεί να επεκταθεί σε οποιοδήποτε πλήθος από bit.

Στο Σχήμα 1.10(β) φαίνεται ένα λεπτομερές παράδειγμα για N = 12, στο οποίο ακολουθείται η 
διαδικασία που παρουσιάστηκε προηγουμένως. Αφού η μεγαλύτερη δεκαδική τιμή με 12 bit είναι 
το 4095, η μεγαλύτερη τιμή του BCD3 είναι 4. Αυτό σημαίνει ότι τρία από τα bit της ομάδας BCD3 
πρόκειται να αλλάξουν, και έτσι τα μπλοκ CondAdder θα πρέπει να καλύψουν αυτά τα bit, με απο-
τέλεσμα να χρειαστεί μία τρίτη στοίβα. Η είσοδος σε αυτό το παράδειγμα είναι bin = 111111111111 
με αποτέλεσμα η έξοδος να είναι BCD(3:0) = 4095. 

Παρατήρηση: Όταν η ακολουθία από bit που πρόκειται να μετατραπεί σε BCD προέρχεται από 
έναν μετρητή (Σχήμα 1.11), η μετατροπή από τη δυαδική στην BCD αναπαράσταση μπορεί να γίνει 

Σχήμα 1.9  Ο αλγόριθμος double-dabble (παρουσιάζεται χρησιμοποιώντας ένα σήμα bin με N = 8 bit).
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εύκολα διασπώντας τον αρχικό μετρητή σε πολλούς μικρότερους, όπου ο καθένας θα μετράει από 
το 0 ως το 9 (ή σε κάποια άλλη τιμή μέσα σε αυτό το εύρος), έτσι ώστε η έξοδος του κάθε μικρό-
τερου μετρητή να είναι αυτόματα ένα BCD ψηφίο. Σε αυτή την περίπτωση, ο δεύτερος μετρητής 
αυξάνεται κατά ένα κάθε φορά που ο πρώτος γίνεται μηδέν, ο τρίτος αυξάνεται κατά ένα κάθε φορά 
που και οι δύο προηγούμενοι επιστρέφουν στο μηδέν, κ.ο.κ. Το κύκλωμα αυτό είναι ο λιγότερο 
ακριβός μετατροπέας από δυαδικό σε BCD, με κόστος λίγα επιπλέον φλιπ φλοπ και συγκριτές, 
όμως, δεν είναι μία γενική λύση και δεν είναι συνδυαστικό κύκλωμα.

1.5 Παραδείγματα Συνδυαστικών Αριθμητικών Κυκλωμάτων
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, τα συνδυαστικά αριθμητικά κυκλώματα είναι εκείνα τα 
κυκλώματα στα οποία έχει σημασία το πρόσημο. Έχουν επιλεχθεί οι ακόλουθες εννέα περιπτώσεις 

Σχήμα 1.10 (α) Θεμελιώδης αρχή για την κατασκευή του αλγόριθμου double-dabble (απεικονίζεται 
χρησιμοποιώντας ένα σήμα bin με N = 9 bit), (β) αριθμητικό παράδειγμα για N = 12 bit, όπου bin = 
111111111111 (= 4095).

Σχήμα 1.11 Μετατροπή σε BCD όταν το σήμα που πρόκειται να μετατραπεί παράγεται από έναν μετρητή 
(μία συγκεκριμένη περίπτωση).
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για επισκόπηση: 1) μονάδα πλήρους αθροιστή (Full Adder, FA), 2) αθροιστής ριπής κρατούμενου 
(Ripple-Carry Adder), 3) πιο γρήγοροι αθροιστές (αθροιστής Manchester, αθροιστής με πρόβλεψη 
κρατούμενου, και ο δεντρικής δομής αθροιστής Kogge-Stone), 4) συστοιχίες αθροιστών α, 5) αφαι-
ρέτες, 6) κυκλώματα αύξησης κατά 1, ελάττωσης κατά 1 και υπολογισμού συμπληρώματος ως προς 
το 2, 7) παράλληλος πολλαπλασιαστής, 8) συγκριτές (ισότητας και μεγαλύτερος από/ίσος με), και 
9) αριθμητική λογική μονάδα (Arithmetic and Logic Unit, ALU).

1.5.1 Μονάδα Πλήρους Αθροιστή
Μία μονάδα πλήρους αθροιστή φαίνεται στο Σχήμα 1.12(α), όπου τα a και b δηλώνουν τα bit 
εισόδου που πρόκειται να προστεθούν, cin είναι το κρατούμενο εισόδου (το οποίο πρόκειται να 
προστεθεί μαζί με τα a και b), sum είναι το 1-bit άθροισμα και cout το 1-bit κρατούμενο εξό-
δου. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα αληθείας στο Σχήμα 1.12(β), το σήμα εξόδου sum πρέ-
πει να είναι σε υψηλή στάθμη όταν το πλήθος των εισόδων που είναι σε υψηλή στάθμη είναι 
περιττό (συνάρτηση περιττής ισοτιμίας), ενώ το cout θα πρέπει να είναι σε υψηλή στάθμη όταν 
δύο ή περισσότερες είσοδοι είναι σε υψηλή στάθμη (συνάρτηση πλειοψηφίας). Επομένως, 
sum = a ⊕ b ⊕ cin και cout = a·b+a·cin+b. Μία παραδοσιακή υλοποίηση με χρήση CMOS λογι-
κής όπου χρησιμοποιούνται 28 τρανζίστορ, απεικονίζεται στο Σχήμα 1.12(γ).

Η μονάδα του πλήρους αθροιστή είναι ένα θεμελιώδες δομικό στοιχείο για αρκετά αριθμητικά 
κυκλώματα, όπως επίσης είναι και ο αθροιστής ριπής κρατούμενου, ο οποίος περιγράφεται στη 
συνέχεια.

1.5.2 Αθροιστής Ριπής Κρατούμενου
Ο απλούστερος αθροιστής πολλαπλών bit, ο οποίος εκτελεί την παραδοσιακή λειτουργία της πρό-
σθεσης που φαίνεται στο Σχήμα 1.13(α) (όπου N = 4), είναι ο αθροιστής ριπής κρατούμενου, ο 
οποίος απεικονίζεται στο Σχήμα 1.13(β). Αποτελείται από N πλήρεις αθροιστές (Full Adders, FA) 

Σχήμα 1.12 Μονάδα πλήρους αθροιστή: (α) θύρες του κυκλώματος, (β) πίνακας αληθείας, (γ) υλοποίηση 
σε επίπεδο τρανζίστορ με τη χρήση CMOS λογικής.

Σχήμα 1.13 (α) Λειτουργία της πρόσθεσης, (β) αθροιστής ριπής κρατούμενου.
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οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι διαμέσου των θυρών κρατούμενο εισόδου/κρατούμενο εξόδου. Οι 
είσοδοι αποτελούνται από τα σήματα a(N − 1:0) και b(N − 1:0) και το κρατούμενο εισόδου cin. Η 
έξοδος, η οποία συνθέτει το άθροισμα, είναι το σήμα s(N−1:0) μαζί με το κρατούμενο εξόδου cout 
(παρατηρήστε στο Σχήμα 1.13(α) ότι το ψηφίο c4 μπορεί να παίξει τον ρόλο του ψηφίου s4, αλλά 
μόνο επειδή ο αθροιστής είναι μη προσημασμένος). Επειδή το κρατούμενο θα πρέπει να διαδοθεί 
ως ριπή μέσα από όλες τις βαθμίδες (χωρίς καμία ειδική διά ταξη γι’ αυτό), αυτός ο αθροιστής είναι 
ελαφρώς πιο αργός από τους αθροιστές που περιγράφονται στη συνέχεια.  

1.5.3  Πιο Γρήγοροι Αθροιστές (Αθροιστής Manchester, Αθροιστής με Πρόβλεψη 
Κρατούμενου και ∆εντρικής ∆ομής Αθροιστής Kogge-Stone)

Η ανάπτυξη πιο γρήγορων αθροιστών συνήθως απαιτεί τη χρήση δύο σημάτων τα οποία καλούνται 
παραγωγή (generate, G) και διάδοση (propagate, P). Οι λογικές συναρτήσεις των σημάτων αυτών 
είναι Gi=ai∙bi και Pi=ai⊕bi, όπου ai και bi είναι τα i-οστό bit από τα διανύσματα a και b (προσθε-
τέοι), αντίστοιχα. Εάν ai=bi=1, τότε εγγυημένα θα παραχθεί κρατούμενο εξόδου, άρα θα έπρεπε να 
παραχθεί αμέσως (αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σε αυτή την περίπτωση ισχύει Gi=1). Από την 
άλλη, αν μόνο ένα από τα ai και bi είναι 1, τότε το κρατούμενο εξόδου θα είναι ίσο με το κρατού-
μενο εισόδου, και έτσι το τελευταίο θα πρέπει να διαδοθεί αμέσως στην επόμενη βαθμίδα (αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο σε αυτή την περίπτωση ισχύει Pi=1). Η σημασία των σημάτων P και 
G έγκειται στο γεγονός ότι κανένα από τα δύο δεν εξαρτάται από τα κρατούμενα εισόδου, και άρα 
μπορούν να υπολογιστούν αμέσως.

Στο Σχήμα 1.14 φαίνονται μερικά παραδείγματα γρήγορων αθροιστών. Καταρχάς, παρατηρήστε 
την παρουσία των σημάτων P και G. Στον αθροιστή Manchester με αλυσίδα κρατούμενου [Σχήμα 
1.14(α)] , δίνεται έμφαση στη μείωση της καθυστέρησης διάδοσης στο κρίσιμο μονοπάτι (διακεκομ-
μένες γραμμές στο σχήμα). Στον αθροιστή πρόβλεψης κρατούμενου [Σχήμα 1.14(β)], ακολουθείται 
μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Αντί να περιμένουμε το κρατούμενο εισόδου να παραχθεί από 
προηγούμενες βαθμίδες, κάθε βαθμίδα παράγει το δικό της κρατούμενο εισόδου (παρατηρήστε τα 
μπλοκ c1,c2, …). Όμως, η συγκεκριμένη τεχνική είναι αποδοτική μόνο για λίγα bit (για παράδειγμα 
4 ή 5), επειδή το πλήθος των εισόδων στις βαθμίδες κρατούμενου αυξάνεται καθώς αυξάνεται το 
πλήθος των bit (παρατηρήστε το πλήθος των εισόδων στο μπλοκ c4). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 
εσωτερικό κύκλωμα να είναι αργό και έτσι να ακυρώνονται τα προηγούμενα οφέλη όσον αφορά τη 
μείωση της καθυστέρησης. Το τελευταίο παράδειγμα [Σχήμα 1.14(γ)] είναι ένας δεντρικής δομής 
αθροιστής Kogge-Stone (για N =16 bit). Τα τετράγωνα στο πάνω μέρος των υπολογίζουν τα Gi και 
Pi, οι κύκλοι στο κέντρο υπολογίζουν τα Gi:j (γκρι) ή τα Gi:j και Pi:j (μαύρο). Τα τρίγωνα στη βάση 
υπολογίζουν το άθροισμα (πύλες XOR). Με αυτή την οργάνωση, το πλήθος των επιπέδων είναι 
μόνο , το οποίο μειώνε ι τη συνολική καθυστέρηση διάδοσης.

1.5.4 Συστοιχίες Αθροιστών 
Όταν πρέπει να προστεθούν όχι μόνο δύο αλλά αρκετές τιμές ταυτόχρονα, τότε χρησιμοποιείται 
μία συστοιχία αθροιστών (με δύο εισόδους ο καθένας). Στο Σχήμα 1.15 φαίνονται δύο επιλογές 
με M = 8 σήματα, που αναπαρίστανται ως ai (i = 0 ως M − 1), τα οποία προστίθενται και παράγουν 
στην έξοδο το σήμα sum. Παρατηρήστε ότι αυτές οι αρχιτεκτονικές οι οποίες καλούνται συστοι-
χία αθροιστών τύπου αλυσίδας [Σχήμα 1.15(α)] και συστοιχία αθροιστών τύπου δέντρου [Σχήμα 
1.15(β)], είναι όμοιες με αυτές που είδαμε στο Σχήμα 1.2. Στην πρώτη αρχιτεκτονική, η καθυ-
στέρηση διάδοσης είναι γραμμική (χρησιμοποιούνται M  − 1 = 7 αθροιστές στη σειρά) και στη 
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δεύτερη είναι λογαριθμική (  αθροιστές στη σειρά, όπου L είναι το πλήθος των 
επιπέδων του δέντρου).

Τα Σχήματα 1.15(α) και 1.15(β) δείχνουν επίσης το πλήθος των bit που απαιτούνται στην έξοδο 
κάθε αθροιστή για να μη συμβεί υπερχείλιση. Παρατηρήστε ότι μόνο η δομή τύπου δέντρου χρη-
σιμοποιεί αθροιστές ελάχιστου μεγέθους  (για παράδειγμα, μόνο ένας αθροιστής είναι μεγέθους N 
+ 3 σε αυτή την αρχιτεκτονική).

Μερικές φορές είναι απαραίτητο να έχουμε ένα κάτω όριο στο πλήθος των bit στους εσωτερι-
κούς κόμβους ή τουλάχιστον στην έξοδο (για παράδειγμα στα ψηφιακά φίλτρα με κανονικοποιη-
μένο κέρδος, που μελετώνται στις Ενότητες 2.11.6 και 2.11.7). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η διατήρηση 
των σχετικών τιμών των συσσωρευμένων αθροισμάτων (μαζί με κάποιο κατανεμημένο σφάλμα 
λόγω αποκοπής) θα μπορούσε να είναι πιο σημαντική από τη διατήρηση των απόλυτων τιμών τους 
(όπου μπορεί να υπάρχουν μεγάλα σφάλματα λόγω κορεσμού). Η Ενότητα 1.6.4 μελετά τέτοιες 
τεχνικές (αποκοπή, στρογγυλοποίηση και κορεσμός).

1.5.5 Αφαιρέτες
Οι αφαιρέτες δομούνται συνδυάζοντας απλώς έναν μετατροπέα σε συμπλήρωμα ως προς το 2 και 
έναν τυπικό αθροιστή. Στο Σχήμα 1.16 φαίνεται ένα τέτοιο κύκλωμα, το οποίο επιτρέπει δύο λει-

Σχήμα 1.14 Γρήγοροι αθροιστές: (α) αθροιστής Manchester με δυναμική αλυσίδα κρατούμενου, (β) αθροι-
στής πρόβλεψης κρατούμενου, (γ) δεντρικής δομής αθροιστής Kogge-Stone.
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τουργίες: a + b και a − b. Όταν opcode = 0, (οι έξοδοι των πυλών XOR είναι ίσες με τις εισόδους) 
και cin = 0, τότε εκτελείται μια τυπική πράξη άθροισης. Από την άλλη, όταν το opcode = 1, (οι έξο-
δοι των πυλών XOR αντιστρέφουν τις εισόδους) και επειδή cin = 1, τότε ισχύει b′+1=−b (δηλαδή 
το b μετατρέπεται σε συμπλήρωμα ως προς το 2). Συνεπώς, το κύκλωμα υπολογίζει το a −b.

1.5.6  Κύκλωμα Αύξησης κατά 1, Ελάττωσης κατά 1, Μετατροπής σε Συμπλήρωμα ως προς 
το 2

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται τρία σημαντικά αριθμητικά κυκλώματα.
Κύκλωμα αύξησης κατά 1: Για την αύξηση ενός αριθμού κατά 1 (δηλαδή την πρόσθεση της 

μονάδας σε αυτόν), θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένας τυπικός αθροιστής με συνδεδεμένο το 1 
σε μία από τ ις εισόδους του. Παρ’ όλα αυτά, αν κοιτάξουμε τις Boolean εξισώσεις στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, καταλήγουμε σε πολύ πιο απλό κύκλωμα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.17(α), με εισόδους 
των 5 bit σε αυτό το παράδειγμα. Η έξοδος του κυκλώματος είναι b = a + 1.

Κύκλωμα ελάττωσης κατά 1: Ένα κύκλωμα ελάττωσης κατά 1 έχει παρόμοια λειτουργία. Για να 
αφαιρέσουμε 1 από έναν αριθμό είναι το ίδιο με το να προσθέσουμε το 11 … 1 σε αυτόν, το οποίο 
οδηγεί στο κύκλωμα του Σχήματος 1.17(β) του οποίου η έξοδος είναι b = a −1.

Κύκλωμα μετατροπής σε συμπλήρωμα ως προς το 2: Ένα άλλο κύκλωμα που ανήκει σε αυτή την 
κατηγορία είναι το κύκλωμα μετατροπής σε συμπλήρωμα ως προς το 2, το οποίο είναι απαραίτητο 
για την αναπαράσταση των αρνητικών αριθμών. Το κύκλωμα αυτό μπορεί να υλοποιηθεί όπως φαί-
νεται στο Σχήμα 1.16. Αν ο αθροιστής δεν πρόκειται να εμπλακεί στη διαδικασία της μετατροπής, 
τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κύκλωμα του Σχήματος 1.17(γ). 

Σχήμα 1.16 Αθροιστής μαζί με το κύκλωμα μετατροπής σε συμπλήρωμα ως προς το 2. Υπολογίζει το 
s=a±b

Σχήμα 1.15 Συστοιχίες αθροιστών δύο εισόδων: (α) τύπου αλυσίδας (γραμμική καθυστέρηση) και (β) 
τύπου δέντρου (λογαριθμική καθυστέρηση)
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1.5.7 Παράλληλος Πολλαπλασιαστής
Ένας παράλληλος πολλαπλασιαστής απεικονίζεται στο Σχήμα 1.18. Το κύκλωμα δέχεται ως είσοδο 
δύο μη αρνητικούς αριθμούς των N bit (N = 4 σε αυτό το παράδειγμα) και υπολογίζει το γινόμενό 
τους που έχει μήκος 2Ν bit. Οι κύκλοι με το σύμβολο «+» είναι μονάδες FA (Ενότητα 1.5.1), και 
κατά συνέπεια ολόκληρος ο υπολογισμός βασίζεται σε πύλες AND και μονάδες FA.

1.5.8 Συγκριτές (Ισότητας και Μεγαλύτερος από/Ίσος με)
Οι συγκριτές είναι αριθμητικά κυκλώματα επειδή σε αυτά παίζει ρόλο το πρόσημο. Για παρά-
δειγμα, έστω ότι θέλουμε να συγκρίνουμε το 1000 με το 0111. Εάν το αριθμητικό σύστημα είναι 
μη προσημασμένο, τότε οι αντίστοιχες δεκαδικές τιμές είναι 8 και 7, άρα ο πρώτος αριθμός είναι 
μεγαλύτερος από τον δεύτερο. Αν όμως το αριθμητικό σύστημα είναι προσημασμένο, τότε οι αντί-
στοιχες δεκαδικές τιμές είναι −8 και 7 και συνεπώς ο δεύτερος αριθμός είναι μεγαλύτερος. Η μόνη 
εξαίρεση είναι ο συγκριτής ισότητας (ή ανισότητας), στον οποίο προφανώς το πρόσημο δεν δημι-
ουργεί κανένα πρόβλημα.

Το Σχήμα 1.19 παρουσιάζει δύο παραδείγματα για N = 4 bit. Το πρώτο παράδειγμα αφορά έναν 
συγκριτή ισότητας, ενώ το δεύτερο αφορά έναν συγκριτή ισότητας ο οποίος επιπλέον υποστηρίζει 

Σχήμα 1.18 Παράλληλος πολλαπλασιαστής

Σχήμα 1.17 (α) Κύκλωμα αύξησης κατά 1, (β) κύκλωμα ελάττωσης κατά 1, (γ) κύκλωμα μετατροπής σε 
συμπλήρωμα ως προς το 2.
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συγκρίσεις μεγαλύτερο από/ίσο με. Ένα σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα κυκλώ-
ματα ισότητας (ή ανισότητας) είναι φθηνότερα (απαιτούν λιγότερους κυκλωματικούς πόρους) για 
την υλοποίησή τους σε σχέση με τα κυκλώματα που υπολογίζουν τη σχέση μεταξύ των εμπλεκό-
μενων τελεστέων (εισόδων). Δηλαδή, τα κυκλώματα που υποστηρίζουν τις πράξεις a = b και a ≠ b 
έχουν το ίδιο κόστος και είναι φθηνότερα από τα κυκλώματα που υποστηρίζουν τις πράξεις a>b, 
a≥b, κλπ. 

1.5.9 Αριθμητική και Λογική Μονάδα 
Τα κυκλώματα για την αριθμητική και λογική μονάδα (Arithmetic and Logic Unit, ALU) αποτελούν 
τον πυρήνα οποιουδήποτε μικροεπεξεργαστή ή μικροϋπολογιστή. Όπως δηλώνει και η ονομασία 
του, πρόκειται για ένα κύκλωμα που υπολογίζει αρκετές λογικές αλλά και αριθμητικές συναρτή-
σεις. 

Μία απλή ALU φαίνεται στο Σχήμα 1.20(α, με εισόδους τα σήματα a, b, cin (κρατούμενο εισό-
δου) και opcode (κωδικός λειτουργίας) και εξόδους τα σήματα result, cout (κρατούμενο εξόδου) 
και ofl ow (σημαία υπερχείλισης). Η επιθυμητή λειτουργία εκφράζεται με τον πίνακα αληθείας στο 
Σχήμα 1.20(β), όπου κάθε λειτουργία επιλέγεται με βάση το σήμα opcode. Οι πάνω οκτώ εντολές 
είναι λογικές εντολές, ενώ οι κάτω οκτώ είναι αριθμητικές εντολές. Ο αριθμός των bit στα σήματα 

Σχήμα 1.19 Συγκριτές: (α) ισότητας και (β) μεγαλύτερο-από ή ίσο-με μαζί με ισότητας.  

Σχήμα 1.20 Αριθμητική και λογική μονάδα. 
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a, b, και result είναι ίσος εξ υποθέσεως, έτσι ώστε στις τελευταίες έξι λειτουργίες το κρατούμενο 
εξόδου ή/και η σημαία υπερχείλισης (Ενότητα 1.6.1) να μπορεί, αν χρειαστεί, να πάρει την τιμή 1.

1.6 ∆υαδική Αριθμητική
Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο με μια επισκόπηση της βασικής θεωρίας σχετικά με την αριθμητική 
των δυαδικών αριθμών, η οποία θα χρειαστεί αργότερα στη VHDL.

1.6.1 Bit Κρατούμενου και Σημαία Υπερχείλισης 
Ξεκινάμε ξαναβλέποντας τον ορισμό του κρατούμενου (carry) και της υπερχείλισης (overfl ow). 
Είναι συνηθισμένο να ακούμε ότι «η σημαία κρατούμενου είναι για αριθμητική μη προσημασμένων 
αριθμών, ενώ η σημαία υπερχείλισης είναι για αριθμητική προσημασμένων αριθμών». Υπάρχουν 
και άλλες περιπτώσεις που μπορεί να περιέχουν ακόμα ένα τρίτο bit, το οποίο καλείται σημαία 
προσήμου (sign fl ag). Οι ορισμοί που υιοθετούνται εδώ έχουν περισσότερο νόημα (και είναι πιο 
χρήσιμοι) από τους παραπάνω και είναι ακριβώς οι ίδιοι για αριθμητική προσημασμένων και μη 
προσημασμένων αριθμών.

Οι παραπάνω ορισμοί μπορούν να κατανοηθούν καλύτερα με τη βοήθεια του Σχήματος 1.21(α), 
όπου προστίθενται δύο 4-bit τιμές (a και b), παράγοντας ένα 4-bit άθροισμα (s0 ως s3, το bit s4 είναι 
προαιρετικό). Παρατηρήστε επίσης τα bit c0 ως c4. Το πρώτο bit (c0) είναι το κρατούμενο εισόδου, 
το οποίο μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει, ενώ τα υπόλοιπα bit (c1 ως c4) είναι οι εσωτερι-
κές τιμές των κρατούμενων που παράγονται κατά τη διάρκεια των αθροίσεων. Η ανάγκη για την 
ύπαρξη του σήματος cin προκύπτει όταν ένας μεγαλύτερος αθροιστής (ας πούμε με 8 bit) χρειάζεται 
να δομηθεί με τη χρήση μικρότερων αθροιστών (για παράδειγμα με 4 bit), στους οποίους το cout 
(c4) της μίας βαθμίδας συνδέεται κατευθείαν στο cin (c0) της επόμενης βαθμίδας, όπως φαίνεται 
στο Σχήμα 1.21(β). Παρατηρήστε ότι το cout χρησιμοποιείται για τη/τις διασύνδεση/εις, ενώ το 
ofl ow παράγεται μόνο στην τελική βαθμίδα. Όταν χρησιμοποιείται το s8 (το νέο MSB), συνήθως το 
ofl ow δεν υλοποιείται.

Οι ορισμοί είναι ως ακολούθως:
Σημαία κρατούμενου (cout): Είναι απλώς το τελευταίο από τα εσωτερικά bit κρατούμενο 

[δηλαδή cout = c4 στο Σχήμα 1.21(α)], το οποίο παράγεται κατά τη διάρκεια των αθροίσεων και 
υπολογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα αληθείας που φαίνεται στο Σχήμα 1.12(β). Για αρνητικούς 
αριθμούς ή αφαιρέσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η αναπαράσταση σε συμπλήρωμα ως προς το 

Σχήμα 1.21 (α) Κρατούμενο, υπερχείλιση, και το νέο MSB στην άθροιση, (β) διαδοχικά συνδεδεμένοι 
αθροιστές.
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2. Η συγκεκριμένη σημαία χρησιμοποιείται σε διαδοχικά συνδεδεμένους αθροιστές (όπως εξηγή-
θηκε παραπάνω) και για τον καθορισμό των άλλων σημαιών/bit (ofl ow και s4). 

Σημαία υπερχείλισης (ofl ow): Είναι η σημαία που ενεργοποιείται όταν το αποτέλεσμα δεν μπορεί 
να αναπαρασταθεί με τα αρχικά N bit [τα s3-s0 στο Σχήμα 1.21(α)]. Με άλλα λόγια, όταν ofl ow = 1 
σημαίνει ότι το αποτέλεσμα δεν είναι σωστό αν πραγματοποιηθεί ανάγνωση χωρίς τη χρήση του 
πέμπτου bit (s4).

Bit αθροίσματος με βάση το κρατούμενο [το s4 στο Σχήμα 1.21(α)]: Αυτό το bit είναι προαιρετικό 
και όταν χρησιμοποιηθεί είναι το MSB του αποτελέσματος. Όταν το bit αυτό συμπεριληφθεί στο 
αποτέλεσμα (sum), τότε η ανάγνωση του αποτελέσματος γίνεται σωστά.  

Αυτοί οι ορισμοί θα χρησιμοποιηθούν στις επόμενες δύο ενότητες όπου παρουσιάζονται εξισώ-
σεις και αριθμητικά παραδείγματα. 

Σαν ένα τελευταίο σχόλιο, παρατηρήστε ότι στην πραγματικότητα το κρατούμενο δεν είναι 
σημαία, αλλά είναι μέρος του αποτελέσματος (έτσι θα ήταν καλύτερα το bit κρατούμενου να σημα-
τοδοτηθεί ως cout παρά ως σημαία κρατούμενου). Μία σημαία είναι μια προειδοποίηση ή ένας 
συναγερμός που δίνει την πληροφορία ότι κάτι συνέβη, επομένως η υπερχείλιση είναι μία σημαία.  

1.6.2 Αριθμητική Μη Προσημασμένων Ακεραίων
Ένας μη προσημασμένος ακέραιος αριθμός των N bit έχει εύρος τ ιμών από 0 ως 2N – 1, για παρά-
δειγμα, αν N = 4, το εύρος τιμών είναι από 0 ως 15. Για να επεκταθεί το μέγεθος ενός μη προσημα-
σμένου ακέραιου αριθμού χωρίς να αλλαχθεί η τιμή του, θα πρέπει να προστεθούν στην αριστερή 
του πλευρά μηδενικά. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται συμπλήρωση με μηδενικά (zero padding). Για 
παράδειγμα, το 1111  θα μετατραπεί σε 0 … 01111.

Για να προστεθούν δύο μη προσημασμένοι ακέραιοι των N bit, απαιτούνται N + 1 bit για το 
άθροισμα εάν πρόκειται να αποφευχθεί η υπερχείλιση. Όμως, είναι σύνηθες στα ψηφιακά κυκλώ-
ματα να χρησιμοποιούνται σήματα (είσοδοι και έξοδοι) με το ίδιο μέγεθος, άρα είναι πιθανόν να 
χρειαστεί μία σημαία υπερχείλισης. Παρακάτω συνοψίζονται τα κριτήρια που καθορίζουν το κρα-
τούμενο εξόδου, τη σημαία υπερχείλισης και το νέο MSB του αθροίσματος (με βάση τους ορισμούς 
που δόθηκαν παραπάνω).  

Bit κρατουμένου εξόδου (cout): Είναι ίσο με το τελευταίο εσωτερικό ψηφίο του κρατούμενου. 
Μπορεί επίσης να καθοριστεί κοιτώντας μόνο τους τελεστέους. Συγκεκριμένα, αν τα MSB και των 
δύο τελεστέων είναι 1 ή αν είναι διαφορετικά αλλά το νέο MSB του αθροίσματος είναι 0, τότε 
cout =1. 

Σημαία υπερχείλισης (ofl ow): Στους μη προσημασμένους ακέραιους, ισχύει ofl ow =cout.
Νέο MSB του αθροίσματος [s(N)]: Στους μη προσημασμένους ακέραιους, ισχύει s(N)=cout.
Αντιστροφή εξίσωση [εύρεση του cout, δεδομένου του s[N]]: Στους μη προσημασμένους ακέραι-

ους ισχύει cout=s(N).
Οι εξισώσεις που προέρχονται από τα παραπάνω σχόλια συνοψίζονται στον πίνακα του Σχήμα-

τος 1.22(α,) ενώ το αντίστοιχο κυκλωματικό διάγραμμα ανώτατου επιπέδου φαίνεται στο Σχήμα 
1.22(β). Επιπλέον, στο Σχήμα 1.23 παρουσιάζονται αριθμητικά παραδείγματα. 

Για τον πολλαπλασιασμό απαιτούνται 2N bit όταν χρησιμοποιούνται δύο N-bit ακέραιοι αριθ-
μοί. Για την περίπτωση πολλαπλασιασμού με ακέραιο αριθμό που είναι δύναμη του δύο, επαρκούν 
οι αριστερές λογικές ολισθήσεις. Για παράδειγμα, για τον πολλαπλασιασμό με 2k, το διάνυσμα θα 
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πρέπει να ολισθήσει προς τα αριστερά κατά k θέσεις (μετά από συμπλήρωση με μηδενικά). Παρ’ 
όλα αυτά, αν ζητείται ένα αποτέλεσμα με μόνο N bit, το αποτέλεσμα είναι σωστό μόνο αν το συγκε-
κριμένο πλήθος από μηδενικά απορριφθεί κατά τη διάρκεια των ολισθήσεων.

Για τη διαίρεση δύο N-bit ακεραίων, χρειάζονται N ή 2N bit, ανάλογα με το αν θέλουμε μόνο το 
πηλίκο ή μαζί το πηλίκο και το υπόλοιπο, αντίστοιχα. Σε αναλογία με τον πολλαπλασιασμό, η διαί-
ρεση με δύναμη του δύο μπορεί να γίνει με απλές λογικές ολισθήσεις προς τα δεξιά.

1.6.3 Αριθμητική Προσημασμένων Ακεραίων
Ένας προσημασμένος ακέραιος αριθμός των N bit έχει εύρος τιμών από –2N-1 ως 2N-1–1, για παρά-
δειγμα, αν N=4, το εύρος είναι από –8 ως 7. Για να επεκταθεί το μέγεθος ενός προσημασμένου 
ακέραιου χωρίς να αλλαχθεί η τιμή του, θα πρέπει το MSB να επαναληφθεί στα αριστερά (η διαδι-
κασία αυτή καλείται επέκταση προσήμου). Για παράδειγμα το 0111 γίνεται  0 … 0111, ενώ το 1000 
γίνεται 1 … 1000. 

Οι αρνητικοί αριθμοί συνήθως αναπαριστάνονται με τη χρήση συμπληρώματος ως προς το 2. 
Έτσι για την αφαίρεση ενός αριθμού από έναν άλλο, το μόνο που χρειάζεται είναι να μετατραπεί ο 
ένας σε αναπαράσταση συμπληρώματος ως προς το 2 και στη συνέχεια να προστεθεί στον άλλον 
αριθμό. Από πλευράς κυκλώματος, ο ευκολότερος τρόπος για να πάρουμε το συμπλήρωμα ως προς 

Σχήμα 1.22 (α) Εξισώσεις για τον καθορισμό του bit κρατούμενου εξόδου, της σημαίας υπερχείλισης, και του 
νέου MSB του αθροίσματος στη μη προσημασμένη και στην προσημασμένη πρόσθεση, (β) κυκλώματα που προ-
κύπτουν για μη προσημασμένους αριθμούς, (γ) κυκλώματα που προκύπτουν για προσημασμένους αριθμούς.
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το 2 είναι να αντιστραφούν όλα τα bit και στη συνέχεια να προστεθεί το 1 στο αποτέλεσμα (θυμη-
θείτε το κύκλωμα του Σχήματος 1.16).

Από την προοπτική του ανθρώπου, δεδομένου ενός αρνητικού αριθμού σε δεκαδική αναπαρά-
σταση, ο ευκολότερος τρόπος είναι απλώς να προστεθεί σε αυτόν το 2N. Για παράδειγμα, για να 
πάρουμε την αναπαράσταση για το -13 με N=5 bit, απλώς γράφουμε το διάνυσμα 25−13 = 19 (= 
10011), και έτσι προκύπτει −13=10011. Για να πάμε ανάποδα (δηλαδή, για να βρούμε τη δεκαδική 
τιμή μίας αρνητικής δυαδικής τιμής), μπορούμε προφανώς να κάνουμε το αντίστροφο της παρα-
πάνω διαδικασίας, ή μπορούμε να θεωρήσουμε τα 0 σαν τα σημαντικά ψηφία και να προσθέσουμε 
το 1 στο αποτέλεσμα, μαζί με το αρνητικό πρόσημο. Για παράδειγμα, η δεκαδική τιμή του 10011 
κοιτώντας μόνο τα μηδενικά είναι το –(12+1) = –13.

Για να προσθέσουμε δύο (αρνητικούς ή θετικούς) προσημασμένους ακέραιους αριθμούς των N 
bit, πάλι χρειάζονται N + 1 bit για την αναπαράσταση του αθροίσματος, αν πρόκειται να αποφευ-
χθεί η υπερχείλιση. Παρ’ όλα αυτά, είναι δυνατόν να συμβεί υπερχείλιση, αν μόνο N θέσεις είναι 
διαθέσιμες. Τα κριτήρια που καθορίζουν το κρατούμενο εξόδου, τη σημαία υπερχείλισης και το νέο 
MSB του αθροίσματος (με βάση τους ορισμούς που δόθηκαν παραπάνω μαζί με τους ορισμούς για 
την αναπαράσταση αρνητικών αριθμών σε συμπλήρωμα ως προς το 2), συνοψίζονται παρακάτω. 

Bit κρατούμενου εξόδου (cout): Είναι ίσο με το τελευταίο bit του εσωτερικού κρατούμενου. 
Μπορεί επίσης να καθοριστεί κοιτώντας μόνο τους τελεστέους. Αν τα MSB και των δύο είναι 1 ή 
αν αυτά είναι διαφορετικά αλλά το αρχικό MSB του αθροίσματος είναι 0, τότε cout = 1. 

Σημαία υπερχείλισης (ofl ow): Η υπερχείλιση μπορεί επίσης να ελεγχθεί κοιτώντας μόνο τους 
τελεστέους. Συγκεκριμένα, εάν τα MSB και των δύο είναι ίσα, αλλά το MSB του αθροίσματος είναι 
διαφορετικό από αυτά, τότε ofl ow = 1.

Νέο MSB του αθροίσματος [s(N)]: Εάν τα MSB και των δύο είναι ίσα, το s(N) είναι ίσο με το 
cout. Εάν είναι διαφορετικά, θα πρέπει να αντιστραφεί το cout για να παραχθεί το s(N).

Αντίστροφη εξίσωση [εύρεση του cout, δεδομένου του s[N]]: Εάν τα MSB και των δύο είναι ίσα, 
το cout είναι ίσο με το s(N). Εάν είναι διαφορετικά, θα πρέπει να αντιστραφεί το s(N) για να παρα-
χθεί το cout.

Οι εξισώσεις που προέρχονται από τα παραπάνω σχόλια συνοψίζονται στον πίνακα του Σχήμα-
τος 1.22(α), ενώ το αντίστοιχο κυκλωματικό διάγραμμα ανώτατου επιπέδου φαίνεται στο Σχήμα 
1.22(γ). Στο Σχήμα 1.24 παρουσιάζονται αριθμητικά παραδείγματα. 

Οι πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, όπου χρησιμοποιούνται αριστερή και δεξιά 
ολίσθηση, αντίστοιχα, είναι όμοιες με αυτές που περιγράφηκαν για τους μη προσημασμένους ακέ-
ραιους αριιρθμούς. Υπάρχει όμως η εξαίρεση ότι η διαίρεση πραγματοποιείται με αριθμητική ολί-

Σχήμα 1.23 Αριθμητικά παραδείγματα για μη προσημασμένη άθροιση.
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σθηση αντί για λογική ολίσθηση (δηλαδή, αντί για μηδενικά, οι άδειες θέσεις γεμίζονται με την 
τιμή που έχει το αριστερότερο bit). Αυτό φαίνεται στο Σχήμα 1.25(α) για τη θετική τιμή 00101 (= 
5), και στο Σχήμα 1.25(β), για την αρνητική τιμή (11010) (= −6). Το αποτέλεσμα είναι πιθανό να 
είναι λάθος όταν εκτελούνται αριστερές ολισθήσεις. Στα Σχήματα 1.25(α) και 1.25(β) οι τιμές επι-
λέχθηκαν έτσι ώστε να μη συμβεί αυτό.

Με απλά λόγια, η αριθμητική σταθερής υποδιαστολής είναι απλώς μια κλιμακωτή εκδοχή της 
αριθμητικής ακεραίων. Επομένως, η διαφορά όσον αφορά τους κυκλωματικούς πόρους που απαι-
τούνται για την υλοποίηση της μίας μορφής συγκριτικά με την άλλη είναι συνήθως μικρή. Παρ’ όλα 
αυτά, λειτουργίες όπως η αποκοπή μαζί με στρογγυλοποίηση είναι πιο εξελιγμένες στην αριθμητική 
σταθερής υποδιαστολής (και παράγουν και καλύτερα αποτελέσματα), αλλά είναι και πιο πολύπλο-
κες στην υλοποίηση. Τέτοιες λειτουργίες περιγράφονται στη συνέχεια.

1.6.4 Επέκταση, Αποκοπή, Στρογγυλοποίηση και Κορεσμός
Επέκταση ακεραίων. Επέκταση ψηφίων (με N > M, όπου M είναι το αρχικό μέγεθος του διανύσματος 
και N είναι το νέο μέγεθος) μπορεί να πραγματοποιηθεί προς τα αριστερά ή τα δεξιά της λέξης. 
Στο Σχήμα 7.3 παρουσιάζεται η επέκταση προς τα αριστερά. Για μη προσημασμένους αριθμούς, η 
επέκταση γίνεται τοποθετώντας μηδενικά στα αριστερά του αρχικού διανύσματος, ενώ για προση-
μασμένους, αναπαράγεται το MSB bit στις αριστερές θέσεις. Επομένως, και στις δύο περιπτώσεις 
η αρχική τιμή του διανύσματος παραμένει αναλλοίωτη. Στη συνέχεια δίνονται παραδείγματα για 
M = 5 και N = 7.

Μη προσημασμένη επέκταση προς τα αριστερά: 10010 (18) → 0010010 (18)
Προσημασμένη επέκταση προς τα αριστερά: 10010 (−14) → 1110010 (−14)
Η επέκταση προς τα δεξιά περιλαμβάνει την προσθήκη N−M μηδενικών στα δεξιά του αρχικού 

διανύσματος. Είναι το ίδιο με την ολίσθηση του διανύσματος κατά N−M θέσεις προς τα αριστερά 
(χωρίς απώλεια δεδομένων), η οποία πολλαπλασιάζει όλες τις τιμές με την ίδια σταθερά (2N−M), και 
έτσι οι σχετικές τιμές παραμένουν ίδιες. Στη συνέχεια δίνονται παραδείγματα για M = 5 και N = 7. 
Παρατηρήστε ότι οι τιμές πολλαπλασιάζονται με 22 = 4.

Μη προσημασμένη επέκταση προς τα δεξιά: 10010 (18) → 1001000 (72)
Προσημασμένη επέκταση προς τα δεξιά: 10010 (−14) → 1001000 (−56)

Σχήμα 1.24 Αριθμητικά παραδείγματα για προσημασμένη άθροιση.
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Αποκοπή ακεραίων. Αποκοπή (με N < M), επίσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί στα αριστερά ή στα 
δεξιά της λέξης. Στο Σχήμα 7.3 απεικονίζεται η αποκοπή στα αριστερά. Για μη προσημασμένους 
αριθμούς τα N−M αριστερότερα bit απαλείφονται, ενώ για προσημασμένους απαλείφονται τα N−M 
bit από αριστερά μετά το MSB. Παρακά τω δίνονται παραδείγματα για M = 5 και N = 7. Παρατηρή-
στε ότι για τους μη προσημασμένους αριθμούς η τιμή παραμένει ίδια αν όλα τα απορριφθέντα bit 
είναι μηδέν, ενώ για τους προσημασμένους η τιμή παραμένει ίδια μόνο αν όλα τα απορριφθέντα 
bit είναι ίσα με το MSB. 

 Μη προσημασμένη αποκοπή στα αριστερά: 
0011010 (26) → 11010 (26), 0111010 (58) → 11010 (26) 
 Προσημασμένη αποκοπή στα αριστερά: 
1111010 (−6) → 11010 (−6), 1001010 (−54) → 11010 (−6) 
Η επέκταση προς τα δεξιά περιλαμβάνει την απαλοιφή των N−M πιο δεξιών bit. Είναι το ίδιο 

με την ολίσθηση του διανύσματος κατά N−M θέσεις προς τα δεξιά, η οποία διαιρεί όλες τις τιμές 
με την ίδια σταθερά (2N−M), και έτσι οι σχετικές τιμές παραμένουν ίδιες (εκτός φυσικά από το λάθος 
λόγω των απορριφθέντων bit). Παρακάτω δίνονται παραδείγματα για M = 5 και N = 7. Παρατηρή-
στε ότι οι τιμές διαιρούνται με ~22 = 4.

Μη προσημασμένη αποκοπή στα δεξιά: 1000111 (71) → 10001 (17) 
Προσημασμένη αποκοπή στα δεξιά: 1000111 (−57) → 10001 (−15) 
Η αποκοπή στα αριστερά είναι χρήσιμη όταν οι τιμές αναμένεται να χωράνε πάντα σε ένα 

μικρότερο (N-bit) διάνυσμα. Η αποκοπή στα δεξιά είναι χρήσιμη όταν οι τιμές δεν αναμένεται να 
χωράνε πάντα σε ένα μικρότερο (N-bit) διάνυσμα και εμπλέκονται διαδοχικοί υπολογισμοί όπου 
τα ενδιάμεσα αποτελέσματά τους είναι πιο σημαντικά απ’ ό,τι οι απόλυτες τιμές τους (οι απόλυτες 
τιμές θα υπόκεινται σε μεγάλα σφάλματα). Παρατηρήστε ότι στην τελευταία περίπτωση οι αρχι-
κές τιμές μπορούν να αναχθούν (προσεγγιστικά) χρησιμοποιώντας την επέκταση στα δεξιά, όπως 
επεξηγήθηκε πιο πάνω.

Αποκοπή δεδομένων σταθερής υποδιαστολής. Αποτελείται από την απαλοιφή των πιο δεξιά bit. Συνή-
θως ακολουθείται από μια διαδικασία στρογγυλοποίησης που εξηγείται παρακάτω. Η προτεινόμενη 
επιλογή είναι αυτή που φαίνεται στη γραμμή 6 του Πίνακα 1.1. Στη συνέχεια παρουσιάζονται παρα-
δείγματα για μη προσημασμένα δεδομένα που αποκόπτουν το δεκαδικό μέρος από τα 5 bit στα 3 
bit, συμπεριλαμβάνοντας στο τελευταίο βήμα τη διαδικασία στρογγυλοποίησης που αναφέρθηκε 
πιο πάνω.

100.01101 (4.40625) → 100.011 (4.375) → 100.011 + 0.000 = 100.011 (4.375)
100.01111 (4.46875) → 100.011 (4.375) → 100.011 + 0.001 = 100.100 (4.500)

Σχήμα 1.25 Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με το 2 μέσω αριστερής ή δεξιάς ολίσθησης, αντίστοιχα· (α) 
για θετικούς (β) για αρνητικούς ακέραιους αριθμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  Επισκόπηση των Συνδυαστικών Κυκλωμάτων  21



Αποκοπή δεδομένων κινητής υποδιαστολής. Είναι παρόμοια με την περίπτωση της αποκοπής για 
αριθμούς σταθερής υποδιαστολής. Πλήρεις λεπτομέρειες για την κινητή υποδιαστολή θα παρουσι-
αστούν στην Ενότητα 1.6.5.

Στρογγυλοποίηση. Οι κυριότερες επιλογές για στρογγυλοποίηση παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1, 
συμπεριλαμβανομένων αρκετών κοινών ονομασιών. Το πρώτο σύνολο, το οποίο καλείται απευ-
θείας στρογγυλοποίηση, δεν περιέχει ισορροπίες (δηλαδή, τιμές που είναι στο μέσο του διαστήμα-
τος) και οι αντίστοιχες  ονομασίες είναι αυτο-επεξηγηματικές. Για παράδειγμα, η διαίρεση ακέ-
ραιων σε VHDL απλώς απορρίπτει το υπόλοιπο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι στρογγυλοποιημένο 
προς τα κάτω (παραδείγματα: 8/3 = 2 και −8/3 = −2).

Η μείωση του σφάλματος περικοπής είναι σημαντική στη χρήση της στρογγυλοποίησης, για 
την οποία συνήθως χρησιμοποιείται μία από τις επιλογές της δεύτερης ομάδας του Πίνακα 1.1. 
Αυτή η ομάδα απαιτεί έναν κανόνα ο οποίος σπάει τις ισορροπίες. Η πρώτη επιλογή είναι κοινή για 
ακέραιους αριθμούς, όπως προκύπτει σαφώς από τα παραδείγματα. Η δεύτερη επιλογή, που ονο-
μάζεται στρογγυλοποίηση στον κοντινότερο με τις ισορροπίες στρογγυλοποιημένες στον κοντινότερο 
άρτιο, είναι πιο ενδιαφέρουσα. Όταν προκύπτει μια τιμή που είναι στο μέσο του διαστήματος, το 
αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο άρτιο αριθμό (όταν στρογγυλοποιείται σε έναν 
ακέραιο αριθμό) ή γενικότερα, στην πλησιέστερη τιμή της οποίας το πιο δεξιό bit είναι μηδέν (εξού 
και ο κανόνας «στρογγυλοποίηση στον άρτιο»). Όπως φαίνεται στα παραδείγματα του Πίνακα 1.1, 
οι αριθμοί 3.5 και 4.5 θα στρογγυλοποιηθούν και οι δύο στο 4. Λόγω αυτής της «πιθανολογικής» 
στρογγυλοποίησης προς τα πάνω/κάτω, το συσσωρευμένο σφάλμα λόγω περικοπής στην περί-
πτωση διαδοχικών υπολογισμών μειώνεται. Αυτό είναι το προεπιλεγμένο σχήμα στρογγυλοποίησης 
για τιμές κινητής υποδιαστολής (πρότυπο IEEE 754), που συζητούνται παρακάτω.

Πίνακας 1.1 Τα κυριότερα σχήματα στρογγυλοποίησης. 

Είδος Ονομασίες Άλλες ονομασίες Παραδείγματα

Απευθείας 
στρογγυλο-
ποίηση

1)  στρογγυλοποίηση προς τα πάνω  στρογγυλοποίηση προς το 
θετικό άπειρο, άνω όριο

3.1 ως 3.9 → 4−3.1 ως −3.9 → −3

2)  στρογγυλοποίηση προς τα κάτω  στρογγυλοποίηση προς το 
αρνητικό άπειρο, κάτω όριο

3.1 ως 3.9 → 3−3.1 ως −3.9 → −4

3)  στρογγυλοποίηση προς το μηδέν  στρογγυλοποίηση μακριά 
από το άπειρο, αποκοπή

3.1 ως 3.9 → 3−3.1 ως −3.9 → −3

4)  στρογγυλοποίηση μακριά από 
το μηδέν

 στρογγυλοποίηση προς το 
άπειρο

3.1 ως 3.9 → 4−3.1 ως −3.9 → −4

Στρογγυλο-
ποίηση στον 
κοντινότερο

5)  στρογγυλοποίηση στον κοντινό-
τερο με τις ισορροπίες στρογγυλο-
ποιημένες μακριά από το μηδέν

 Στρογγυλοποίηση με το μισό 
μακριά από το μηδέν (ακέ-
ραια αριθμητική)

3.5 → 4; 4.5 → 5−3.5 → −4; −4.5 → −5

6)  στρογγυλοποίηση στον κοντινό-
τερο με τις ισορροπίες στρογγυλο-
ποιημένες στον κοντινότερο άρτιο

 στρογγυλοποίηση με το μισό 
προς άρτιο
(αριθμητική κινητής 
υποδιαστολής)

3.5 ή 4.5 → 4−3.5 ή −4.5 → −4
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Το στιλ στρογγυλοποίησης στη γραμμή 6 του Πίνακα 1.1 περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα 
1.2, όπου απαλείφονται τα τέσσερα πιο δεξιά bit του κλασματικού μέρους. Η πρώτη γραμμή λέει 
ότι αν το αριστερότερο από τα απορριφθέντα bit είναι 0, η στρογγυλοποίηση δεν είναι απαραίτητη 
(η τιμή είναι κάτω από το μέσο του διαστήματος). Στην τέταρτη γραμμή, το αριστερότερο από τα 
απορριφθέντα bit είναι 1 και υπάρχει τουλάχιστον ακόμα άλλο 1 μεταξύ των απορριφθέντων bit, 
οπότε πρέπει να προστεθεί 1 στο υπόλοιπο διάνυσμα για να στρογγυλοποιηθεί η τιμή προς τα πάνω 
(η τιμή είναι πάνω από το μέσο του διαστήματος). Τέλος, στη δεύτερη και στην τρίτη γραμμή, το 
διάνυσμα που απορρίπτεται είναι το 1000, οπότε η τιμή είναι ακριβώς στη μέση, απαιτώντας στρογ-
γυλοποίηση προς τα πάνω αν το τελευταίο bit του υπολειπόμενου διανύσματος είναι 1 (η διεπαφή 
είναι 11) ή διαφορετικά δεν χρειάζεται στρογγυλοποίηση (η διεπαφή είναι 01). Αυτή η διαδικασία 
έχει ως αποτέλεσμα το τελευταίο bit του διανύσματος που απομένει να είναι πάντα 0 όταν η αρχική 
τιμή βρίσκεται στη μέση.

Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα αποκοπών ακολουθούμενα από στρογγυλοποίηση στο 
κοντινότερο με τις ισορροπίες στρογγυλοποιημένες στον κοντινότερο άρτιο για μη προσημασμένα 
δεδομένα σταθερής υποδιαστολής (ο υπογραμμισμένος χαρακτήρας απλώς δείχνει πού θα συμβεί 
αποκοπή).  

 10.1_011 (= 2.6875) → 10.1 (= 2.5) Γραμμή 1 στον πίνακα 1.2, η τιμή είναι κάτω από το 
μέσο του διαστήματος.
 10.1_100 (= 2.75) → 10.1 + 0.1 = 11.0 (= 3.0) Γραμμή 3 στον πίνακα 1.2, η τιμή είναι στο 
μέσο του διαστήματος.
 10.1_101 (= 2.8125) → 10.1 + 0.1 = 11.0 (= 3.0)  Γραμμή 4 στον πίνακα 1.2, η τιμή είναι 
πάνω από το μέσο του διαστήματος.
 11.0_011 (= 3.1875) → 11.0 (= 3.0) Γραμμή 1 στον πίνακα 1.2, η τιμή είναι κάτω από το μέσο 
του διαστήματος.

Πίνακας 1.2  Στρογγυλοποίηση στο κοντινότερο με τις ισορροπίες στρογγυλοποιημένες στον κοντινότερο 
άρτιο.

Τιμή σε Υπόλοιπο|Αποκομμένο Κατάσταση Ενέργεια
Κάτω από το μέσο 
του διαστήματος … X X X X 0 X X X Το πρώτο bit που απορρίπτεται 

είναι 0 Καμία

Μέσο

… X X X 0 1 0 0 0

Το τελευταίο bit που παραμένει 
είναι 0. Το πρώτο bit που 
απορρίπτεται είναι 1, τα υπόλοιπα 
είναι 0 

Καμία

… X X X  1 1  0 0 0

Το πρώτο bit που παραμένει 
είναι 1.
Το πρώτο bit που απορρίπτεται 
είναι 1, τα υπόλοιπα είναι 0

Πρόσθεσε 1

Πάνω από το μέσο 
του διαστήματος … X X X X 1 X X 1

Το πρώτο bit που απορρίπτεται 
είναι 1, τα υπόλοιπα περιέχουν 
τουλάχιστον ένα 1   

Πρόσθεσε 1
interface
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 11.0_100 (= 3.25) → 11.0 (= 3.0) Γραμμή 2 στον πίνακα 1.2, η τιμή είναι στο μέσο του δια-
στήματος.
 11.0_101 (= 3.3125) → 11.0 + 0.1 = 11.1 (= 3.5) Γραμμή 4 στον πίνακα 1.2, η τιμή είναι πάνω 
από το μέσο του διαστήματος.

Κορεσμός. Σε αυτή την περίπτωση, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις μεμονωμένες τιμές. Συγκεκρι-
μένα, μεταφέρεται η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή όταν συμβεί υπερχείλιση. Για παράδειγμα, η μετα-
φορά του 110001 (= 49), που είναι ένα σήμα  6 bit, σε δίαυλο δεδομένων ή καταχωρητή των 5 bit, 
θα ήταν 11111 (= 31), το οποίο είναι η μεγαλύτερη τιμή που αναπαριστάνεται με 5 bit (υποθέτοντας 
ότι τα δεδομένα είναι μη προσημασμένα). Αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 1.26 (α), όπου και οι δύο 
προσθετέοι έχουν N (= 6) bit, αλλά το άθροισμα έχει N + 1 (= 7) bit, οπότε δεν θα συμβεί ποτέ 
υπερχείλιση. Το ίδιο συμβαίνει και στο Σχήμα 1.26(β), όπου το άθροισμα επίσης έχει N (= 6) bit, 
οπότε όταν προκύψει υπερχείλιση χρησιμοποιείται το 111111 αντί για το a + b, όπως υποδεικνύεται 
συμβολικά από τον πολυπλέκτη.

1.6.5 Αριθμητική Κινητής Υποδιαστολής 
Οι κανόνες αναπαράστασης και διαχείρισης των αριθμών κινητής υποδιαστολής (Floating Point, 
FP) ορίζονται στο πρότυπο IEEE 754-2008. Το υλικό που ακολουθεί βασίζεται σε αυτό το πρότυπο.
Αναπαραστάσεις κινητής υποδιαστολής. Οι δύο πιο δημοφιλής περιπτώσεις από το πρότυπο IEEE 
754 απεικονίζονται στο Σχήμα 1.27. Η πρώτη μορφή είναι για αριθμούς των 32 bit, και περιλαμ-
βάνει ένα bit για το πρόσημο (Sign, S), 8 bit για τον εκθέτη (Exponent, Ε) και 23 bit για το κλάσμα 
(Fraction, F). Η δεύτερη μορφή είναι για αριθμούς των 64 bit και περιλαμβάνει ένα bit για το πρό-
σημο (S), 11 bit για τον εκθέτη (E) και 52 bit για το κλάσμα (F).

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί σε αυτή την αναπαράσταση, οι οποίοι συνοψί-
ζονται στον Πίνακα 1.3. Επειδή δεν υπάρχει ένα πραγματικό μηδέν, η πρώτη γραμμή δείχνει ότι 
δεσμεύεται μια ειδική αναπαράσταση γι’ αυτή την περίπτωση, η οποία συνίσταται στο γέμισμα των 
πεδίων E και F με μηδενικά. Επειδή ούτε το άπειρο υπάρχει, η αναπαράσταση στη δεύτερη γραμμή 
δεσμεύεται γι’ αυτό τον σκοπό και συνίσταται στο γέμισμα του πεδίου Ε με μονάδες και του πεδίου 
F με μηδενικά. Η τυπική (κανονικοποιημένη) λειτουργία είναι στην τελευταία γραμμή, η οποία 
δείχνει ότι ο εκθέτης πρέπει να παραμείνει στο εύρος τιμών 1≤ E ≤MAX−1, όπου MAX=2Ewidth −1, 
οπότε Emax=MAX−1=2Ewidth−2, όπου Ewidth είναι το πλήθος των bit στον εκθέτη.

Μετατροπή αριθμού με αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής σε ακέραιο αριθμό. Η δεκαδική τιμή (dec) 
ενός διανύσματος κινητής υποδιαστολής μπορεί να προσδιοριστεί από την παρακάτω εξίσωση, 
όπου ο συντελεστής μετατόπισης BIAS ισούται με BIAS = Emax/2 = 2Ewidth −1 − 1:

dec = (−1)S(1+F)2E−BIAS

Σχήμα 1.26 (α) Αθροιστής χωρίς υπερχείλιση, (β) αθροιστής με υπερχείλιση και αποκοπή.
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Για τις περιπτώσεις του Σχήματος 1.27, έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα:
Πρότυπο 32 bit: dec = (−1)S(1+F)2E−127, όπου 1 ≤ E ≤ 254
Πρότυπο 64 bit: dec = (−1)S(1+F)2E−1023, όπου 1 ≤ E ≤ 2046
Με βάση την παραπάνω εξίσωση, το μέγεθος των ελάχιστων και των μέγιστων δεκαδικών τιμών 

(αφήνοντας τις τιμές μηδέν και άπειρο εκτός) που μπορούν να αναπαρασταθούν χρησιμοποιώντας 
το πρότυπο με 32 bit είναι decmin=(1+0)21−127 =2−126 και decmax=(1+0.99…)2254−127 = (2−2−Fwidth)2127, 
όπου Fwidth είναι το πλήθος των bit στο πεδίο κλάσματος. Παρατηρήστε ότι το άνω όριο είναι πολύ 
κοντά στο 2128, το οποίο αντιπροσωπεύει το άπειρο.

Στο Σχήμα 1.28 παρουσιάζονται δύο παραδείγματα με 32 bit, τα οποία αντιστοιχούν στους 
παρακάτω δεκαδικούς:

(α) S=0, E=129, F=1/4, BIAS=127· έτσι, dec=(−1)0(1+1/4)2129−127=5
(β) S=1, E=127, F=1/2, BIAS=127·έτσι, dec = (−1)1(1+1/2)2127−127=−1.5

Μετατροπή ακέραιου σε αριθμό με αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής. Τα παραδείγματα στη συνέ-
χεια δείχνουν πώς μετατρέπεται ένας ακέραιος σε αριθμό με αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής 
(FP).

Για 0.75: 0.75=1/2+1/4=3/4=3•2−2=112 •2−2=1.12•2−1. Γι’ αυτό S=0, F=1000 … 0, και E=01111110 
(επειδή E−BIAS=−1, και έτσι E=126).

Για −2.625: 2.625=2+1/2+1/8=21/8=21•2−3=101012•2−3=1.01012•21. Άρα, S=1, F=01010 … 0, 
και E=10000000 (επειδή E−BIAS=−1, και έτσι E=128).

Επέκταση αριθμών κινητής υποδιαστολής. Το Σχήμα 1.29 απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται 
η επέκταση για αριθμούς κινητής υποδιαστολής, όπου το πεδίο εκθέτη (λευκό χρώμα) επεκτείνεται 
από 4 σε 7 bit και το πεδίο κλάσματος (γκρι χρώμα, όπως και το bit προσήμου) επεκτείνεται από 
2 σε 4 bit. Παρατηρήστε ότι τα bit a2 έως a−2 μεταφέρονται απευθείας στα bit b2 έως b−2, και τα 

Σχήμα 1.27 Αναπαραστάσεις σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ 754-2008 για (α) 32 bit, (β) 64 bit αριθμούς 
κινητής υποδιαστολής.

Σχήμα 1.28 Αναπαραστάσεις κινητής υποδιαστολής με 32 bit για τους αριθμούς (α) 5.0 και (β) −1.5.
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επιπλέον bit του κλάσματος γίνονται μηδέν. Ο εκθέτης, ωστόσο, απαιτεί κάποια επιπλέον διαχεί-
ριση, η οποία συνίσταται στις ακόλουθες μεταφορές bit b6=a3 και b5=b4=b3=a3΄. Χρησιμοποιώντας 
την έκφραση dec = (−1)S (1+F)2E BIAS, μπορεί να αποδειχθεί ότι, για να έχουν τα νέα και τα αρχικά 
διανύσματα την ίδια τιμή, θα πρέπει να ικανοποιηθεί η σχέση E2=E1+BIAS2−BIAS1, η οποία υλο-
ποιείται από τέτοιες εξισώσεις.

Ο Πίνακας 1.3 δείχνει ότι αν εκθέτης περιέχει μόνο 1, τότε ο αριθμός είναι ίσος ± ∞ ή NaN. 
Όταν αυτό συμβαίνει στο αρχικό διάνυσμα (εντοπίζεται από την πύλη AND στο ένθετο του Σχή-
ματος 1.29), θα πρέπει ο εκθέτης εξόδου επίσης να γεμίσει με 1 (αυτή η λειτουργία εκτελείται 
συμβολικά από τον πολυπλέκτη). Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα παράδειγμα επέκτασης των 
πεδίων εκθέτη και κλάσματος σε αριθμό με αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής, σύμφωνα με 
τους παραπάνω κανόνες.

a = (1)(0011)(01) → b = (1)(0111011)(0100) (παρατηρήστε ότι a=b=−1.25•2−4)

Αποκοπή και στρογγυλοποίηση σε αριθμό κινητής υποδιαστολής. Για να μειωθεί το μέγεθος ενός δια-
νύσματος που αντιπροσωπεύει έναν αριθμό με αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής, θα πρέπει να 
γίνει το αντίθετο από αυτό που δείχνει το Σχήμα 1.29. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να ικανοποι-
ούνται οι σχέσεις b6=a3 και b5=b4=b3=a3′ (ή οι αντίστοιχες για άλλα διανυσματικά μεγέθη). Όταν 
δεν συμβαίνει αυτό, τότε σημαίνει ότι η αρχική τιμή είναι είτε πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη για να 
χωρέσει στην αναπαράσταση με μικρότερο πλήθος ψηφίων. Αν η αρχική τιμή είναι πολύ μικρή, το 
τελικό διάνυσμα θα πρέπει να συμπληρωθεί με E=00… 0 και F=00… 0, το οποίο αντιπροσωπεύει 
το μηδέν (Πίνακας 1.3). Όταν η αρχική τιμή είναι πολύ μεγάλη, το διάνυσμα πρέπει να γεμίσει με 
E=11… 1 και F=00… 0, το οποίο αντιπροσωπεύει το άπειρο.

Η μείωση του μεγέθους ενός αριθμού κινητής υποδιαστολής συνίσταται σε αποκοπή του κλά-
σματος με στρογγυλοποίηση, ακολουθούμενη από μείωση του εκθέτη χρησιμοποιώντας τις παρα-
πάνω εξισώσεις, εφόσον ισχύουν ή σε διαφορετική περίπτωση με άμεση μεταφορά μηδενικών ή 
μονάδων. Για παράδειγμα, για να μειώσουμε το a = (0)(0111011)(0100) στο b=(0) (b3b2b1b0)(b−1b−2), 
πρώτα κάνουμε αποκοπή και στη συνέχεια στρογγυλοποίηση του κλάσματος, παίρνοντας ως αποτέ-
λεσμα το (0)(0111011)(01) (δεν απαιτείται στρογγυλοποίηση). Επειδή ισχύει a5=a4=a3=a6′, γίνεται 
η εκχώρηση b3=a6 και απορρίπτουμε τα a5a4a3, οπότε το τελικό αποτέλεσμα είναι (0)(0011)(01). 
Παρατηρήστε ότι a=(1+0.25) 259−63 και b=(1 + 0.25) 23−7 είναι ίσα.

Το πρότυπο IEEE 754 ορίζει πέντε επιλογές στρογγυλοποίησης: roundTiesToEven (προκαθο-
ρισμένη). Είναι η στρογγυλοποίηση με τις ισορροπίες στρογγυλεμένες στον πλησιέστερο άρτιο, και 
αναφέρονται στη γραμμή 6 του Πίνακα 1.1 και αναλυτικά στον Πίνακα 1.2), roundTiesToAway 

Πίνακας 1.3 Πρότυπο ΙΕΕΕ – 754 για αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής 

Sign (S) Εκθέτης (E) Κλασματικό μέρος (F ) Τιμή

0/1 ZERO (= 000 … 0) ZERO (= 000 … 0) +0/−0
0/1 MAX  (= 111 … 1) ZERO (= 000 … 0) +∞/−∞
0/1 MAX  (= 111 … 1) ≠ ZERO NaN  (όχι αριθμός)
0/1 ZERO (= 000 … 0) ≠ ZERO Μη κανονικοποιημένη
0/1 1 ως MAX − 1 οτιδήποτε Κανονικοποιημένη

ΜΑΧ = 255 για αναπαράσταση απλής ακρίβειας και ΜΑΧ = 2047 για αναπαράσταση διπλής ακρίβειας.
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(γραμμή 5 του Πίνακα 1.1), roundTowardPositive (γραμμή 1), roundTowardNegative (γραμμή 2) 
και roundTowardZero (γραμμή 3).

Στον Πίνακα 1.4 παρουσιάζονται αναλυτικά παραδείγματα. Οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές 
του b είναι bmin=(1+0)2Emin BIAS=21−7=2−6 και bmax=(1+3/4)2Ema  BIAS=7/4•214−7=7/8•28. Στην πρώτη στήλη 
παρατίθενται τέσσερις τιμές για το a σε αύξουσα σειρά. Παρατηρήστε ότι οι δύο πρώτες είναι 
μικρότερες από την τιμή bmin και οι δύο τελευταίες είναι μεγαλύτερες από την bmax. Το πρώτο βήμα 
είναι η εφαρμογή αποκοπής κλάσματος συν τη στρογγυλοποίηση, επομένως προκύπτουν οι τιμές 
της δεύτερης στήλης (a*). Λάβετε υπόψη ότι η πρώτη τιμή εξακολουθεί να είναι μικρότερη από 
bmin, άρα έχουμε ως αποτέλεσμα b=0. Παρ’ όλα αυτά, η δεύτερη τιμή αυξάνεται μετά την αποκοπή 
και τη στρογγυλοποίηση, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον μικρότερη από bmin, άρα το b=a* είναι 
μια έγκυρη τιμή. Η τρίτη τιμή μειώθηκε μετά την περικοπή συν τη στρογγυλοποίηση και δεν είναι 
πλέον μεγαλύτερη από bmax, οπότε το b=a* είναι επίσης μια έγκυρη τιμή. Η τελική τιμή παρέμεινε 
πάνω από το bmax, άρα b = άπειρο.

Άθροιση αριθμών κινητής υποδιαστολής  Κλείνουμε αυτή την ενότητα περιγράφοντας μια διαδικασία 
άθροισης για αριθμούς με αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής. 

Βήμα 1: Εάν οι εκθέτες είναι διαφορετικοί, μετατρέψτε τους σε ίσους, ολισθαίνοντας προς τα 
δεξιά το σημαντικό του αριθμού με μικρότερο εκθέτη.

Βήμα 2: Προσθέστε τα σημαντικά. Όμως, εάν μια τιμή είναι αρνητική, εισαγάγετε το συμπλή-
ρωμα ως προς το 2 στο άθροισμα. Σε αυτή την περίπτωση, αν το MSB του αποτελέσματος είναι 1, 
το άθροισμα είναι αρνητικό. Άρα, S = 1 και το αποτέλεσμα πρέπει να  επιστρέψει πίσω σε θετική 
τιμή, σε αναπαράσταση συμπληρώματος ως προς το 2. Αυτό χρειαέζεται γιατί στη σημειογραφία 

Σχήμα 1.29 Επέκταση αριθμού κινητής υποδιαστολής.

Πίνακας 1.4 Παραδείγματα για αποκοπή και στρογγυλοποίηση αριθμών κινητής υποδιαστολή (με ισορρο-
πίες στον πλησιέστερο άρτιο)

Αρχική τιμή
(a)

Μετά από αποκοπή και στρογγυ-
λο   ποίηση του κλάσματος (a*)

Μετά από μείωση του εκθέτη
(b)

(0)(0110111)(0100)=5/8•2−7 (0)(0110111)(01)=5/8•2−7 (0)(0000)(00)=zero

(0)(0111000)(1110)=15/16•2−6 (0)(0111001)(00)=2−6 (0)(0001)(00)=2−6   (min)

(0)(1000110)(1101)=29/32•28 (0)(1000110)(11)=7/8•28 (0)(1110)(11)=7/4•27  (max)

(0)(1000111)(0110) = 11/16 g 29 (0)(1000111)(10)=3/4•29 (0)(1111)(00) = infi nity
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των αριθμών κινητής υποδιαστολής, οι τιμές των bit ενός αρνητικού αριθμού είναι ίδιες με αυτές 
του αντίστοιχου θετικού αριθμού (εκτός από το bit προσήμου S).

Βήμα 3: Κανονικοποιήστε το αποτέλεσμα (σε επιστημονική σημειογραφία) και ελέγξτε για 
υπερχείλιση του εκθέτη. Αν ο εκθέτης είναι εκτός του επιτρεπόμενου εύρους τιμών, εφαρμόστε 
τους κανόνες του Πίνακα 1.3. 

Βήμα 4: Είναι πιθανόν να χρειαστεί να γίνει περικοπή και στρογγυλοποίηση (χρησιμοποιώντας 
τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω) εάν το κλάσμα είναι μεγαλύτερο από το καθορισμένο 
πλάτος. Κάντε ξανά κανονικοποίηση στο αποτέλεσμα, εάν είναι απαραίτητο.

Για παράδειγμα, δείτε το άθροισμα 0.75 + 2.625, με το αποτέλεσμα να αναπαρίσταται με τέσ-
σερα bit εκθέτη (επομένως BIAS=7) και μόνο δύο bit κλάσματος. Όπως φαίνεται ήδη, 0.75=1.12•2−1 
και 2.625=1.01012•21.

Βήμα 1: 1.1•2−1 → 0.011•21.
Βήμα 2: 1.0101+0.011=1.1011. Συνεπώς, 0.75+2.625=1.1011•21.
Βήμα 3: Το αποτέλεσμα είναι ήδη κανονικοποιημένο και ο εκθέτης, E=1+BIAS=8, βρίσκεται 

εντός του επιτρεπόμενου εύρους από 1 έως 14.
Βήμα 4: Το κλάσμα πρέπει να αποκοπεί σε 2 bit. Με τη χρήση του Πίνακα 1.2, επαληθεύ-

ουμε ότι πρέπει να προστεθεί στο τελευταίο κομμάτι του αποκομμένου σημαντικού το 1, δηλαδή 
1.10+0.01=1.11. Το τελικό αποτέλεσμα τότε είναι 0.75+2.625=1.11•21, από το οποίο προκύπτει η 
ακόλουθη αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής: S=0, E=1000, και F=11 (παρατηρήστε ότι αυτό 
είναι 3.5, ενώ το ακριβές αποτέλεσμα είναι 0.75+2.625=3.375).

Επιπλέον παραδείγματα παρουσιάζονται στη συνέχεια, όπου a=(0)(11100)(010)=1.010•228−15, 
b1=(0)(11101)(001)=1.001•229−15, b2=(0)(11101)(100)=1.100•229−15, και b3=(0)(11101)
(110)=1.110•229−15. Τα παρακάτω προκύπτουν από αθροίσεις των οποίων τα αποτελέσματα πρέ-
πει να διατηρούν τα Ewidth=5 και Fwidth=3 (επομένως γίνεται αποκοπή και στρογγυλοποίηση 
roundTiesToEven ):

a+b1=1.010•213+1.001•214=1.1100•214 → 1.110•214=1.110•229−15=(0)(11101)(110)
a+b2=1.010•213+1.100•214=1.00010•215 → 1.000•215=1.000•230−15=(0)(11110) (000)
a+b3=1.010•213+1.110•214=1.00110•215 → 1.010•215=1.010•230−15=(0)(11110)(010)
Αυτές οι τιμές θα χρησιμοποιηθούν σε μια υλοποίηση με VHDL στην Ενότητα 10.7 (Παρά-

δειγμα 10.6).
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