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Funkcionális egységek

• Speciális tároló funkcionális egységek

• Regisztertömbök

• Memóriák (RAM, ROM)

• STACK (LIFO)

• FIFO
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Funkcionális egységek

• Eddig csak egyetlen adat tárolására alkalmas funkcionális 

elemekkel foglalkoztunk.

• Vannak több regisztert tartalmazó, gyakorlatban fontos 

adattárolók. (Technológilag ténylegesen regiszeterekből 

vannak kialakítva. Viszonylag kevés 4..64 regisztert 

tartalmaznak.)

• Regiszter tömb

• Memóriák (Technológiailag nem regiszter alapú adattárolók. 

Nagy mennyiségű adatot tárolnak kis helyen.) 

• ROM (Csak olvasható memóriák: EEPROM, Flash) 

• Szinkron RAM

• Aszinkron RAM (nem részletezzük)
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Funkcionális egységek

regiszter tömb
• Regisztertömb
• Adatszélessége: 8-16-32 bit, regiszterek száma: 4, 8,...,64

• Az egyes regisztereket a cím bemenetekkel lehet kijelölni.

A cím bitek száma: log2(regiszterek száma): 2,3,...6

• Külön cím bemenet van az írni kívánt regiszter kiválasztására: 

Waddr. A DIN adat bemenet értéke a WE írás engedélyező jel 

alatti órajel felfutó élére történik meg.

• Külön cím bemenet  van az olvasásra kijelölt regiszter 

kiválasztására: Raddr
• Az Raddr-al kiválasz-

tott adat a DOU adat 

kimeneten jelenik meg. 

(Ehhez nem tartozik 

külön engedélyező jel.)

Waddr

WE

DIN

CLK

Raddr

DOU
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Funkcionális egységek

regiszter tömb
• Regisztertömb belső felépítése, működése
• Írás (pl. a Waddr = 2 címre) Az írás szinkron, ha az írási cím (Waddr)

stabil és WE=1, a dekóder kijelölt kimenetén (most O2) megjelenik WE

és engedélyezi a hozzá 

tartozó regiszter (most 

REG2) beírását. Tehát a 

CLK fel futó élére beleí-

ródik DIN értéke.
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Funkcionális egységek
• Regisztertömb olvasása (pl. az Raddr = 2 címről)

• Az olvasás aszinkron: az Raddr cím beállítása után kis késlel-

tetéssel, regisztertömb DOU (a multiplexer O) kimenetén 

megjelenik az Raddr-al kiválasztott bemetére kapcsolódó regiszter 

(most REG2) tarlama:

DATA2.
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Funkcionális egységek

regiszter tömb
• A regiszter tömbek létezik olyan változata, amelyből 

egyszerre 2 regiszter tartalma is kiolvasható. 
• Ennek a regisztertömbnek 2 olvasási címe (Raddr1, 

Raddr2) és két adat kimenete (Dou1, Dou2) van.
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CLK
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Funkcionális egységek

• Regisztertömb egy írási és két olvasási porttal
• Csak az olvasási multiplexert kell megduplázni és egy

sokkal jobban használható elemet kapunk.
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Funkcionális egységek

• Regisztertömb egy írási és két olvasási porttal
• Egyszerre 2 regiszter olvasása
• Pl. Ha Raddr1 = 1, Raddr2 = 33. akkor Dou0-on a REG1, 

DOU1-en pedig REG3 tartalma jelenik meg.
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Funkcionális egységek

regiszter tömb
• Regisztertömb alkalmazási példa: processzor műveletvégző egysége

• A műveletet az ALU (Arithmetic Logic Unit) végzi el.

• Az ALU olyan kombinációs hálózat, mely a funkció bemenetén kiválasztott 

műveletet végzi el az op1 és op2 operandusokon és a művelet eredménye a 

result kimenetén jelenik meg. A funkció bemenet annyi bites, ahánnyal az 

összes művelet kiválasztható (log2(műveletek száma) felkerek

• A 2 oprendus egyszerre kiválasztható a 2 

olvasási címmel rendelkező regisztertömbből. A 

művelet eredménye egy tetszőleges 3. 

regiszterbe beírható. 

• Ezt nevezik 3 regiszter címes architektúrának.

Pl. op addr = 1, op2 addr =2, result addr =3,

Funkció: összeadás

R3 = R1 + R2
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Funkcionális egységek

regiszter tömb

• Ha az op1 és result addr bemeneteket párhuzamosan kötjük, akkor az 

eredmény felülírja az egyik operandust, azonban kevesebb bemenet 

szükséges a vezérléséhez. 

• Ezt nevezik 2 regiszter címes architektúrának.

Pl. op addr/result addr = 1, op2 addr =2

Funkció: összeadás

R1 = R1 + R2
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Funkcionális egységek

regiszter tömb

// beíró logika

always@(posedge clk)

if(we)

case(w_addr)

2'b00: reg0 <= d_in;

2'b01: reg1 <= d_in;

2'b10: reg2 <= d_in;

2'b11: reg3 <= d_in;

endcase

// kiolvasó logika (4/1-es multiplexer)

always@(*)

case(r_addr)

2'b00: d_out <= reg0;

2'b01: d_out <= reg1;

2'b10: d_out <= reg2;

2'b11: d_out <= reg3;

endcase

endmodule

Regiszter tömb (1 olvasási cím) Verilog kód, egyedi regiszterekkel:

module reg_tomb4_1R(input clk, we, input [1:0] w_addr,  r_addr, input [7:0] d_in,

output [7:0] d_out);

reg [7:0] reg0, reg1, reg2, reg3;
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Memória
• Logikailag a regisztertömbre hasonlít (de jóval több adatot tárol)

• Jellemző méretek: 

• Adatszélesség N: (4), 8-16-32 bit

• Adatszavak száma M: 210 – 220 …

(1Ki – 1Mi adatszó), technológia függő

• Fő típusok (használat szerint):

• ROM: csak olvasható memória (Read-Only Memory).

A táp kikapcsolása után is megőrzi a tartalmát.

Az adatok programozással kerülnek bele. (Az adatok használat során 

nem változtathatók, vagy csak speciális módon, az olvasási 

sebességnél nagyságrendekkel lassabban. Sokszor a beépítés előtt 

programozzák be.) 

• RAM: írható-olvasható memória (Random Access Memory)

Az írás és olvasás sebessége hasonlóan gyors. Kikapcsoláskor felejt.
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Memória – Szinkron RAM
• Az írás mindig az órajel ütemezi

• Az olvasás lehet aszinkron vagy szinkron (a 
szinkronnal nem foglalkozunk)

• Bemenetek és kimenetek

– CLK: órajel

– ADDR: írási/olvasási cím

– WE: az írást engedélyező jel

– Di: írási adatbusz (adat bemenet)

– Do: olvasási adatbusz (adat kimenet)

14
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Memória – Szinkron RAM
Szinkron RAM írása

Írás: ha WE=1, akkor az órajel felfutó élére DIN beíródik 
az ADDR címre.

Aszinkron olvasás
Az ADDR megváltozása után
a DO kimenet kis késleltetés-
sel felveszi az adott címen
tárolt adat értékét.

15
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Memória – Szinkron RAM

• Memóriák az FPGA-ban

• Elosztott (distributed) RAM (Xilinx Spartan-3E 
FPGA család)

Kisméretű adatok tárolására (1 blokk: 16 x 1 bit, pl. reg. 
tömb)

Szinkron írás, aszinkron olvasás

1 írási port és 2 olvasási port külön cím bemenetekkel

• Blokk (block) RAM (Xilinx Spartan-3E FPGA család)

Nagyobb méretű adatok tárolására (1 blokk: 16 kbit + 2 kbit, 
írás és olvasás is szinkron), ezzel nem foglalkozunk.

• Mindkét memória külön adat bemenettel és kimenettel 
rendelkezik.

16
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Memória – Verilog leírás

• Memóriák leírása Verilog nyelven:

– A memória tekinthető egy egydimenziós tömbnek

• WIDTH: egy szóban lévő bitek száma (adat szélesség, 
szószélesség)

• WORDS: a memóriában lévő szavak száma, melynek 
kettő hatványnak kell lennie

– A memória adatot tárol (állapottal rendelkezik), 
ezért regiszter típusúnak kell deklarálni
reg [WIDTH-1:0] mem [WORDS-1:0];

– A memória adott című adatárra hivatkozás:
mem[addr]

Verilog bevezető, 2013.04.01. (v1.0) 17
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Memória – Verilog leírás
szinkron RAM

• Az elosztott RAM Verilog leírása:
– Példa: 32 regiszteres regiszter tömb 

megvalósítása 32 x 8 bites RAM-mal 1 írási
és 2 olvasási porttal

– Az írási cím az egyik olvasási cím is egyben
– Írás: szinkron, always blokkban megvalósítva
– Olvasás: aszinkron, assign-al megvalósítva

reg [7:0] mem [31:0]; // 8 bit szószélesség, 32 db memória rekesz
wire [4:0] addr_a;      // Cím az írási és az ‚a’ olvasási porthoz
wire [4:0] addr_b;      // Cím a ‚b’ olvasási porthoz
wire [7:0] din;  // A beírandó adat 

wire [7:0] dout_a, dout_b; // Adat kimenetek
wire we;    // Írás engedélyező jel

//Az írási szinkron
always @(posedge clk)
if (we) //Írás, ha engedélyezett (és clk fefutó él megjön)
mem[addr_a] <= din;

//2 db adat kimenet (olvasás)
assign dout_a = mem[addr_a];
assign dout_b = mem[addr_b];

Verilog bevezető, 2013.04.01. (v1.0) 18
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Memóriák – Verilog leírás
ROM

• Kisméretű ROM-ok leírhatók a case utasítás segítségével (mint a 7 
szegmenses dekódernél, az is tekinthető ROM-nak):
wire [2:0] addr;  //8 x 8 bites ROM
reg [7:0] dou;

always @(*)
case (addr)

3’d0:    dou <= 8’b1010_1010;
3’d1: dou <= 8’b1111_1000;
3’d2:    dou <= 8’b0010_0000;
3’d3:    dou <= 8’b1110_0011;
3’d4:    dou <= 8’b0000_0000;
3’d5:    dou <= 8’b0010_1110;
3’d6:    dou <= 8’b1011_1011;
3’d7:    dou <= 8’b1111_1011;
default: dou <= 8’b0000_0000; 

endcase

• Írási port nélküli elosztott RAM (és a blokk RAM) használható ROM-ként
– Azonban a memória tartalmát külső file-ból inicializálni kell. Ezt nem 

részletezzük.

Verilog bevezető, 2013.04.01. (v1.0) 19
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Speciális adatszerkezetek

• Két fontos általános célú eszköz:

– Veremtár (stack) LIFO (Last-In-First-Out)

– Sor (queue) FIFO (First-In-First-Out)

• Ezek az adatszerkezetek kis méretben realizálhatók 
közvetlenül regiszterekben

• Nagyobb méretben memóriában, megfelelő vezérlő 
logikával kiegészítve

• Ugyanakkor nagyobb rendszerekben gyakori a szoftveres 
realizáció is a számítógép rendszermemóriáját 
használva 

• Mi most a kisméretű, autonóm, hardver alapú 
megoldásokat mutatjuk be

20
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Speciális adatszerkezetek
Verem (stack, LIFO, zsákmemória)

• A legutoljára beírt adat olvasható belőle ki először.

• Nincs cím bemenet, csak 2 vezérlő jel: Push (beírás), Pop (kiolvasás).

• A dout kimeneten olvasáskor (Pop alatt) a legutoljára beírt adat jelenik meg.

• Push: hatására az adat beíródik a verem tetejére, az eddig tárolt adatok egy szinttel lejjebb 
lesznek találhatók

• Szinkron stack-nél a beírás a Push művelet alatti órajel aktív élére történik meg.

– Tele állapot esetén Push tiltott művelet, azonban erről nincs visszajelzés.

• Pop: adat elvétele a verem tetejéről,  Pop alatt a dout-on a stack tetején levő adat jelenik 
meg.

• Szinron stack-nél a Pop alatti órajel aktív élére az adatok eggyel felfele lépnek.

– A Pop  művelet destruktív, a kiolvasott adat törlődik a tárból

– Üres állapot esetén a Pop tiltott művelet, azonban erről nincs visszajelzés

• A STACK az állapotáról nem ad státusz jelzéseket (a használójának kell figyelni,  hogy üres 
STACK-ből ne olvasson és tele STACK-be ne írjon)
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Speciális adatszerkezetek
stack

• Megvalósítás multifunkciós regiszterekkel: minden 
szinten egy 2 forrásól tölthető regiszter (ld0 in0-at 
tölti, ld1 in1-et tölti, ha ld0, ld1: 00 vagy 11, akkor 
tart, tehát most nincs prioritás közöttük). Pl. 2 szintű 
stack belső felépítése:
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Speciális adatszerkezetek
stack

• A multifunkciós regiszterekkel megvalósított stack 
működése idődiagrammon.
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Funkcionális egységek

stack

always@(posedge clk)

if(rst) 

lev0 <= 0;

lev1 <=  0;

else

// folytatás a másik oszlopban ->

case({push, pop})

2’b10: begin

lev0 <= in;

lev1 <= lev0;

end

2’b01: begin

lev0 <= lev1;

lev1 <= 8’h00;

end

endcase

assign out = lev0;

endmodule

2 szintű stack Verilog kódja, multifunkciós regiszterekkel:

module StackLev2(input clk, push, pop, input [7:0] in, output [7:0] out);

reg [7:0] lev0, lev1;
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Speciális adatszerkezetek - Verem
Megvalósítás memóriával (elosztott RAM) és címlogikával

• Push alatti órajelre írás az aktuális memória címre (a következő üres 
helyre) és a címszámláló növelése (poszt inkremens címzés)

• Pop alatt a címszámláló értékénél 1-el kisebb memóra  cim adatának 
olvasása (utoljára írt adat), majd a címszámláló csökkentése (pre 
dekremens címzés) 
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Speciális adatszerkezetek - Verem
Memóriával megvalósított stack működése idődiagrammon.
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Funkcionális egységek

stack

A stack felhasználása

• A stack a processzor működéséhez szükséges. A szubrutinok és interuptok visszatérési

címe tárolódik benne. Ideiglenes adattárolóként is szokták használni.

//cím logika: olvasás esetén 1-el kisebb cím

assign addr = (push&~pop) ? cnt : cnt – 1;

// kétirányú számláló és memória írás

always@(posedge clk)

if(rst) 

cnt <= 0;

else

// folytatás a másik oszlopban ->

case({push, pop})

2’b10: begin

mem[addr] <= in; // memória írás

cnt <= cnt +1; // cím növelés

end

2’b01: begin

cnt <= cnt -1; // cím csökkentés

end

endcase

assign out = mem[addr] ;

endmodule

16 szintű stack Verilog kódja, memőriával és címlogikával:
module StackLev16(input clk, push, pop, input [7:0] in, output [7:0] out);

reg [7:0] mem[16]; // 8 bites szószélesség

reg [3:0] cnt, addr;
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Speciális adatszerkezetek
FIFO

• Egy olyan csőhöz hasonlítható, amelybe az egyik oldalon (cső eleje, din) 
betoljuk az adatokat (írás), a másik oldalon (a cső vége, dout) pedig 
kiszedjük (olvasás)

• Nincs cím bemenet, csak 2 vezérlő jel: WR (push, beírás), RD (pop, 
kiolvasás).

• A dout kimeneten olvasáskor (RD) a legelőször beírt adat jelenik meg.

• WR: adat beírása a FIFO elejére, (az eddig tárolt adatok elé). 

28
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Speciális adatszerkezetek
FIFO

• Szinkron stack-nél a beírás a WR alatti órajel aktív élére történik meg.

– Tele (full) állapotot jelzi,  ekkor a WR tiltott művelet.

• RD: adat elvétele a FIFO végéről,  RD alatt a dout-on a FIFO végén levő 
adat jelenik meg. 

• A RD alatti órajel aktív élére (az adat elvétele után) a FIFO végéről eltűnik 
a kiolvasott adat és az 1-el előtte levő lesz a legközelebb kiolvasható.

– Üres (empty) állapotot jelzi, ilyenkor a RD tiltott művelet.
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Speciális adatszerkezetek
FIFO

• FIFO működése idődiagrammal.
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Speciális adatszerkezetek
FIFO

FIFO megvalósítása regiszter sorral 
kevés adat (most 4) tárolása esetén:

– Engedélyezhető beírás: csak ha van új 
adat. WR a regiszterek E bemenetére.

– Címezhető kiolvasás: a fel-le számláló 
alsó Q[1:0] bitje a mutiplexert 
címezve a legrégebbi adatot adja a 
kimenetre. Írás esetén növekszik, ha 
EMPTY=0 és FULL=0. A számláló Q2 
bitjét az EMPTY és FULL állapotok 
megkülönböztetésére használjuk.

– Olvasás esetén a számlló csökken. Az 
utolsó adat olvasása után átfordul 
(000->111), és EMPTY jelzés lesz. 

– Egyidejű írás és olvasás esetén nem 
változik

• Kezdetben EMPTY=1 és FULL=0
– A fel-le számláló kezdőértéke 111 

(EMPTY jelzés).
– Az EMPTY jelzést az első írási művelet 

törli és a 0. címről történő olvasás 
állítja be

– Ha az olvasási cím eléri a végértéket 
(011), akkor FULL=1

• A Verilog kódtól most eltekintünk.
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Speciális adatszerkezetek
FIFO

FIFO megvalósítható memóriával is.

• A memória alapú FIFO nagyobb méret esetén használatos. 
Felépítése bonyolultabb mint a stack-é, nem részletezzük.
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Speciális adatszerkezetek
FIFO

• A FIFO egyik fontos alkalmazása: rugalmas puffer (ideiglenes 
adattároló)

– A bemeneti és a kimeneti oldal közötti adatsebesség 
ingadozás kiegyenlítése (pl. A kiolvasás időnként lassabb, 
mint a beírás.)

– Kommunikációs perifériáknál gyakran alkalmazzák. Pl. egy 
soros kommunikációs interfész adási és vételi pufferéhez 
egy 8-16 bájtos FIFO elég lehet

• Vételnél nem baj, ha időnként több adat is bele íródik, 
mielőtt ki tudjuk olvasni.

• Adásnál, ha nincs tele, tehát írható, akár tele írhatjuk.
Jelezni tudja, ha újra lesz hely benne.

• Az állapotjelző bitek (üres, tele) figyelése szükséges a 
helyes használatához.
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Digitális technika 

6. EA vége

A további diák az FPGA-k belső felépítéséről csak tájékoztató 

anyag, nem része a vizsgának
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Memória – Szinkron RAM
Szinkron RAM írása

Írás: ha E=1 és WE=1, akkor az órajel felfutó élére Di 
beíródik az ADDR címre

Szinkron olvasás:

• Ha E=1, akkor az órajel
felfutó élére Do frissül az
ADDR címen tárolt érték-
kel

• Ha E=0, akkor Do megtart-
ja a korábbi állapotát
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Memória – Verilog leírás

A blokk RAM Verilog leírása:
– Példa: 2k x 16 bites RAM 1 írási és 1 olvasási porttal

– Írás: szinkron → always blokkban megvalósítva

– Olvasás: szinkron → always blokkban megvalósítva

reg [15:0] mem [2047:0];

wire [10:0] wr_addr;     //Írási cím

wire [10:0] rd_addr;     //Olvasási cím

wire [15:0] din;         //A beírandó adat

reg [15:0] dout;        //Adatkimenet (szinkron olvasás -> reg)

wire write_en;    //Írás engedélyező jel

//Írási port (szinkron)

always @(posedge clk)

if (write_en)

mem[wr_addr] <= din;

//Olvasási port (szinkron), lehetne az írási

//portot megvalósító always blokkban is

always @(posedge clk)

dout <= mem[rd_addr];
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FPGA felépítés

• Általános felépítés

• Logikai blokkok, huzalozás, I/O blokkok
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A logikai blokk

• A logikai blokk felépítése

• Elemi kombinációs és elemi szekvenciális alapelemek

• Az alap erőforrás a Logic Cell LC = 1 LUT + 1 FF

• LUT4 

– tetszőleges 4 változós függvény

– 1 változóra hazárdmentes

– Végrehajtási idő bemeneti jel és

logikai komplexitás invariáns

• DFF

– Élvezérelt, ↑ vagy ↓, órajel eng.

– Szink/Aszink. SET/RESET

• Független kombinációs és regiszteres kimenet, vagy 2:1 MUX 
választ, hogy kombinációs vagy szekvenciális kimenet 
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A logikai blokk

• A LUT4 funkcionalitása: Egy táblázatnak tekintjük

• Tetszőleges tartalom betölthető 

• A komplexitás a bemenetek számában korlátos, 
nem a logikai függvény összetettségében



BME-MIT

FPGA labor

FPGA felépítése

• A valódi komplexitás részben rejtve van

• Két logikai réteg: Konfigurációs + Felhasználói

• Mi csak a felhasználóit szeretnénk látni

• Konfigurációs logika: Shiftregiszter egyszerű SRAM 

latch tárolókból → A teljes tartalom beléptetése 

induláskor (CLB, IOB, huzalozás)

• Beírás, visszaolvasás,

ellenőrzés, indítás



BME-MIT

FPGA labor

I/O funciók

• Alapvetően minden felhasználói láb I/O, tehát 
lehet kimenet, bemenet

• Nem használt lábak fix

értéken 

• Gyakran többfunkciós lábak

– Konfiguráció alatt

– Normál használat alatt

• A valódi I/O blokkok sokkal bonyolultabbak

– Tartalmaznak bemeneti/kimeneti DFF-okat is

– Különböző kimeneti opciók (Jelszint, sebesség, 
meghajtás erősség, felhúzó/lehúzó ellenállás) 

TE

OUT

IN

PIN


