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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Одним з можливих варіантів побудови вбудованої цифрової 

системи (ВЦС) є реалізація на програмованих логічних інтегральних схемах (ПЛІС). 

Технології ПЛІС приходять на зміну мікропроцесорам, які застосовуються в 

критичних системах. Системи такого типу працюють в бортових комплексах, 

системах захисту реакторів і т.ін., в агресивному середовищі, що викликає відмови 

апаратури і змушує використовувати резервування. Подібні завдання вимагають 

спеціальних апаратних рішень і вдосконалення процесів проектування, особливо при 

складній функціональності або особливих вимогах до надійності і безпеки. 

У той же час застосування ПЛІС, включаючи їх найбільш гнучкий тип FPGA 

(Field Programmable Gate Array), для реалізації таких систем обмежується 

фіксованими параметрами проекту. Таке обмеження є традиційним при пошуку 

компромісу між універсальною та спеціалізованою реалізаціями. Тому важливо мати 

засоби, що дозволяють розширити межі спеціалізованих рішень на ПЛІС (далі йдеться 

про FPGA) до уніфікованих або універсальних варіантів. 

Найчастіше системи з ідентичною функціональністю можуть відрізнятися лише 

деякими особливостями, при тому, що їх розроблення дуже ресурсномістке. У таких 

випадках можуть бути використані параметризовні IP (Intellectual Property) блоки, 

універсальність яких забезпечується внесенням функціонально важливих констант в 

список параметрів. Значення параметрів можуть бути індивідуально задані для 

кожного окремого проектного рішення. Ці нестандартні бібліотечні модулі (IP-ядра) 

мають високу надійність, яка забезпечується ретельним тестуванням. Повторне 

застосування IP-ядер дозволяє зменшити трудовитрати і терміни проектування 

цифрових пристроїв. 

Параметризація IP-ядер дозволяє створювати універсальні проекти, які можуть 

бути адаптовані до необхідних умов шляхом задання значень параметрів. Ці 

параметри можуть відповідати як за розрядність шин даних, так і за особливість 

реалізації архітектури обчислювальної системи в цілому, тому що мова VHDL 

дозволяє управляти структурою пристрою залежно від значень параметрів. 

Використання декількох IP-ядер в одному кристалі ПЛІС дозволяє 

організовувати інфраструктуру IP-ядер – IIP (Infrastructure of IP). Розвиток методів 

проектування параметризовних відмовостійких I-IP є актуальним, оскільки, з одного 

боку, резервування на кристалі може істотно підвищити відмовостійкість вбудованих 

систем, а з іншого, – параметризація дозволяє досягти універсальності і гнучкості. Це 

особливо важливо при розробленні авіаційних, ракетно-космічних та інших систем, де 

характеристики надійності і енергоспоживання є критичними. 

Апаратна реалізація операцій множення з накопиченням проміжних сум, зокрема, 

при цифровій обробці сигналів, надає можливість вибору між обсягом ресурсів (кількістю 

паралельних операцій) і часом обчислення одного результату (кількістю ітерацій). 

Компроміс між швидкодією, надійністю і кількістю використаних ресурсів створює 

умови для побудови універсальних параметризовних FPGA проектів. Цей факт, а також 

різноманітність серій, сімейств в рамках серії і широкий асортимент пристроїв в рамках 

одного сімейства відкривають для FPGA проектів нову грань адаптивності, що враховує як 

особливості проекту, так і потенціал конкретного кристалу ПЛІС, де він буде створений. 
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Розроблення проектів, що передбачають параметричне налаштування з 

урахуванням зазначених особливостей, дозволяє, з одного боку, зробити їх 

масштабованими для застосування в широкому діапазоні доступних апаратних 

ресурсів різної номенклатури елементної бази FPGA, а з іншого, – досягти найвищої 

продуктивності конкретного проекту при реалізації в заданому кристалі ПЛІС. 

Питаннями розвитку теорії параметризації і резервування проектів на 

програмовній логіці, методами розроблення, оцінювання та забезпечення надійності 

вбудованих систем протягом останніх десятиліть активно займалися Баркалов О.О., 

Дрозд О.В., Краснобаєв В.А., Куланов В.О., Литвинова Є.І., Мельник А.О., Опанасенко 

В.М., Скляр В.В., Тюрин С.Ф., Харченко В.С., Хаханов В.І., Хаханова І.В., Prinetto P., 

Bozorgzadeh E., Kastner R., Nguyen T., Wawrzynek J., Yakovlev A., Zorian Y. та інші. Але, 

на жаль, жоден з існуючих методів розроблення проектів програмованої логіки не 

дозволяє створити ефективну масштабовну систему, щоб здійснити вибір варіанту і 

реалізувати проект з необхідною продуктивністю і надійністю залежно від наявних 

апаратних ресурсів кристала. 

Таким чином, актуальною науково-технічною задачею є розроблення методів 

і засобів створення мультипараметризовних проектів програмованої логіки 

(МПППЛ) для вбудованих систем. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, 

результати яких викладено у дисертації, проводились у Національному 

аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний 

інститут" відповідно до державних програм і планів НДР, а також міжнародних 

проектів і програм: 

– НДР "Теоретичні засади, методи та технології забезпечення 

гарантоздатності еволюціонуючих комп'ютеризованих інфраструктур для 

аерокосмічних і критичних об'єктів" (ДР № 0108U010994, 2011-2013); 

– НДР "Теоретичні засади, методи та інформаційні технології розробки 

програмно-технічних комплексів критичного застосування в умовах ресурсних 

обмежень" (ДР №0112U001058, 2014-2016); 

– НДР "Наукові засади, методи та засоби зеленого комп'ютинга та 

комунікацій" (ДР №0115U000996, 2015-2017); 

– Проект за європейською програмою TEMPUS: Модернізація навчальних 

курсів з інформаційної безпеки та сталості для промисловості «SEREIN» 

(Modernization of postgraduate studies on security and resilience for human and 

industry related domains «SEREIN»), 2013-2017 рр.; 

– Проект за міжнародною програмою з наукових досліджень та 

технологічного розвитку FP7: Інтеграція Національного аерокосмічного 

університету “ХАІ” в Європейський Науковий Простір «KhAI-ERA» (Integrating 

National Aerospace University “KhAI” into European Research Area “KhAI-ERA”, 

напрям «Dependable FPGA Embedded Systems for Aerospace and Medicine»). 

Роль автора у зазначених науково-дослідних роботах і проектах, у яких 

дисертант був безпосереднім виконавцем, полягає в створенні методів та засобів 

розроблення мультипараметризовних проектів програмованої логіки для 

вбудованих систем. 
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Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є скорочення кількості 

необхідних ресурсів, підвищення продуктивності або підвищення надійності 

вбудованих систем на програмовній логіці з урахуванням заданої пріоритетної 

характеристики. 

Для досягнення цієї мети в роботі вирішуються такі задачі: 

1) провести аналіз технологій, методів і засобів розробки проектів 

програмованої логіки для вбудованих систем; 

2) розробити модель мультипараметризовних проектів програмованої логіки і 

дослідити залежність використання ресурсів, необхідних для реалізації 

параметризовних вузлів; 

3) вдосконалити метод розроблення мультипараметризовних проектів 

програмованої логіки; 

4) вдосконалити метод підвищення надійності вбудованих систем на 

програмовній логіці; 

5) розробити інструментальні засоби для підтримки процесів проектування і 

верифікації параметризовних проектів програмованої логіки; 

6) виконати практичне впровадження запропонованих моделей і методів 

розробки, оцінювання кількості необхідних ресурсів і надійності 

мультипараметризовних проектів програмованої логіки. 

Об'єктом дослідження є процеси створення і оцінювання проектів 

програмованої логіки для вбудованих систем. 

Предметом дослідження є моделі, методи і засоби оцінювання та розроблення 

мультипараметризовних проектів програмованої логіки для вбудованих систем. 

Методи дослідження. Проведені в роботі дослідження ґрунтуються на 

комплексному використанні методів теорії множин і математичних апаратів 

теоретико-множинної та автоматної моделей, які використовувалися при 

створенні моделі і методу розроблення мультипараметризовних проектів 

програмованої логіки; методів теорії надійності, які використовувалися при 

розробленні методу підвищення надійності мультипараметризовних проектів 

програмованої логіки. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

– вперше запропоновано модель мультипараметризовних проектів 

програмованої логіки, яка враховує можливість зміни розрядності і інтерпретації 

вхід-вихідних даних, функцій та архітектур компонентів і проектів на їх основі, 

що дозволяє сформувати множину варіантів для реалізації з потрібною 

продуктивністю і надійністю при обмежених апаратних ресурсах кристала; 

– вдосконалено метод розроблення мультипараметризовних проектів 

програмованої логіки для вбудованих систем, який відрізняється від відомих 

можливістю вибору архітектури і паралельної або послідовної реалізації 

компонентів проекту, що дозволяє підвищити продуктивність або скоротити обсяг 

апаратних ресурсів; 

– отримав подальший розвиток метод підвищення надійності вбудованих 

систем на програмовній логіці, який відрізняється від відомих можливістю 

конфігурації різних варіантів відмовостійких архітектур, що дозволяє підвищити 

стійкість до збоїв та відмов. 
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Практичне значення отриманих результатів дисертаційних досліджень 

для вбудованих систем полягає в наступному: 

1. Розроблено програмне забезпечення для автоматизації процесу верифікації 

параметризовних проектів програмованої логіки, що дозволяє підвищити 

ефективність тестування як частини процесу проектування. 

2. Розроблено спеціальне апаратно-програмне забезпечення для 

експериментального дослідження параметризовних проектів кодів Ріда Соломона. 

Отримані наукові та практичні результати, впроваджено під час виконання 

договірних науково-дослідних роботах, які виконувалися на кафедрі 

комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки, результати дисертаційних 

досліджень увійшли складовими частинами у трьох звітах про НДР. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено в навчальному процесі 

Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут». 

Результати дисертації використано під час розробки макета модифікації 

параметризовного пристрою керування протиобліднювальною системою (ПОС) 

літака АН 140 на програмовній логіці в державному науково-виробничому 

підприємстві «Об'єднання Комунар». 

Також результати дисертації були використані при проведенні науково-

дослідної роботи та дослідно-конструкторських розробок макету 

електроімпедансного томографа на програмовній логіці в товаристві з обмеженою 

відповідальністю «ХАІ-МЕДИКА». 

Дисертація має науково-практичний характер. Викладені в дисертації 

підходи і отримані результати становлять інтерес для фахівців, які займаються 

розробкою, оцінкою і підвищенням надійності вбудованих систем на ПЛІС. 

Результати дисертації можуть бути використані для подальшого розвитку теорії 

надійності, а також під час розробки систем, які допускають розпаралелювання. 

Особистий внесок здобувача. Усі основні результати, які подаються до 

захисту, отримано здобувачем особисто, а саме, розроблені нові моделі, методи і 

інструментальні засоби, які забезпечують вирішення поставлених у дисертації 

завдань. Роботи [5, 7, 10, 11, 13] опубліковані без співавторів. У статтях, 

виконаних у співавторстві, особистий внесок автора полягає у тому, що: у роботах 

[3] та [15] – запропоновано класифікацію параметризації проектів на ПЛІС за 

критерієм забезпечення гнучкості під час функціонування системи, наведено 

рекомендації щодо використання кожного з них, запропоновано використовувати 

комбінацію різних видів параметризації для отримання максимальної гнучкості 

проектів, а також наведено оцінку ресурсів проекту зі статичною та динамічною 

параметризацією; [4] та [14] – запропоновано загальний підхід та елементи метода 

реалізації мультипараметризовних проектів на ПЛІС, а також ідея перерозподілу 

апаратних ресурсів ПЛІС для підвищення продуктивності; [1] та [12] – 

проаналізовано ринок програмовної логіки з урахуванням вимог до медичного 

обладнання та особливості застосування різних технологій ПЛІС провідних фірм 

у медицині, наведено обґрунтування вразливості більшості мікросхем до SEU, а 

також визначено приріст продуктивності від розпаралелювання однотипних 

операцій при обробці томографічної інформації; [6], [16], [17] та [18] – 
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запропоновано класифікації варіантів застосування FPGA для хмарних сервісів, 

обчислювальних задач для сервісу, що надає віддалено апаратні ресурси FPGA, а 

також мультипараметризовну реалізація таких задач і послідовність оцінки 

відмовостійкості FPGA сервісу; [8] та [9] – виконано розробку та оцінку 

надійності різних параметризовних відмовостійких архітектур на ПЛІС з 

резервуванням всередині кристалу; [2] – запропоновано підхід для побудови 

параметризовних джерел тестових сигналів для медичних систем на програмовній 

логіці; [19] – запропоновано набір кроків для побудови параметризовних проектів 

клітинних автоматів на ПЛІС, а також аналітична і експериментальна оцінка 

продуктивності таких рішень, яка показала приріст продуктивності 

мультипараметризовної реалізації геш-функції в 2,1 – 3,7 рази. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

представлені та були схвалені на міжнародних наукових конференціях та 

наукових семінарах: «Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні 

ІКТМ» (м. Харків, 2010 – 2013 рр.); «Dependable Systems, Services and 

Technologies – DESSERT» (м. Севастополь, 2012 р.; м. Київ, 2014 р., 2016 р., 

2018 р.), «ICT in Education, Research, and Industrial Applications – ICTERI» (м. 

Київ, 2017 р., 2018 р.), «IEEE East-West Design and Test International Symposium – 

EWDTS» (м. Москва, Росія, 2009 р., м. Харків, 2012 р.), «European Workshop on 

Microelectronics Education – EWME» (м. Таллінн, Естонія, 2014 р.), «Digital 

Technologies – DT» (м. Жиліна, Словаччина, 2014 р.), «Winter Training School – 

WINT» (м. Яремче, 2016 – 2018 рр.), «Критичні комп’ютерні технології та 

системи – КриКТехС» (м. Харків, 2014 р., 2017 р.). 

Публікації. Основні результати досліджень опубліковано у 7 статтях [1–7] у 

виданнях, які внесено до переліку наукових фахових видань України і які 

індексуються у міжнародних науковометричних базах, та у матеріалах 12 

конференцій [8–19], з них 8 у англомовних збірках праць, які індексуються у 

науковометричній базі Scopus [9,12, 14–19]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації двома 

мовами, переліку умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації складає 219 

сторінок. Робота містить 46 рисунків (з них 4 на окремих сторінках), 17 таблиць, 

список використаних джерел із 145 найменувань на 16 сторінках та 5 додатків на 

48 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Вступ дисертаційної роботи містить: обґрунтування актуальності теми 

дослідження, інформацію про зв'язок дисертаційної роботи з науковими 

програмами, мету роботи та задачі досліджень, формулювання об’єкта, предмета 

та методів дослідження. Подано перелік результатів дисертаційного дослідження, 

які становлять наукову новизну, зазначено практичне значення отриманих 

результатів, а також особистий внесок здобувача. Наведено дані щодо реалізації, 

апробації та публікації наукових і практичних результатів дисертації та їх 

впровадження. 



6 

У першому розділі розв’язано першу задачу дисертаційної роботи. 

Проведено аналіз та дослідження сучасних технологій розробки, методів і засобів 

створення проектів програмованої логіки для вбудованих систем. Здійснено 

детальний аналіз літературних джерел і специфікацій мікросхем ПЛІС. 

Проведений аналіз показав, що останні три десятиліття технології 

програмованої логіки активно розвивалися, підтримувані багатьма компаніями 

виробниками. 

На їх основі проектувалися різноманітні вбудовані системи. Отже, аналіз 

показує, що технології програмованої логіки використовуються для реалізації 

бортових систем, систем потокової обробки і кодування даних, зокрема, цифрової 

обробки сигналів. Також на основі цієї елементної бази будуються інформаційно-

керуючі системи атомних станцій. Технологія FPGA, як найбільш гнучкий варіант 

технології ПЛІС, знайшла широке застосування в медицині. Аналіз показав, що 

всі провідні фірми-виробники FPGA роблять акцент на підтримці цієї галузі і 

виробляють спеціалізовані кристали для цих цілей. 

Спростити реалізацію систем на ПЛІС можна шляхом використання 

нестандартних бібліотечних модулів, які отримали назву IP-ядер. IP-ядра є, з 

одного боку, універсальними і надійно повторюваними, а з іншого боку, 

параметризовними, тобто мають можливість параметричного налаштування для 

конкретного проекту. 

У роботах провідних авторів, що розглядають область розроблення 

вбудованих систем на програмовній логіці, не вирішена задача розробки 

масштабованих рішень, які дозволяли б врахувати доступну кількість ресурсів 

конкретного кристала ПЛІС. Також не вирішена задача портирування або 

перенесення системи на нову елементну базу. 

Хоча стандартні бібліотечні рішення від фірм-виробників передбачають 

можливість параметризації або параметричного налаштування цих компонентів 

для отримання необхідних функцій, їх недостатньо для забезпечення необхідного 

рівня гнучкості проектів. 

Проведений аналіз дозволив сформулювати наступні недоліки класичного 

проекту програмованої логіки: 

– неможливість перенесення проекту на менший кристал; 

– неможливість масштабування існуючого проекту для перенесення на 

елементну базу з великою кількістю ресурсів; 

– необхідність перепроектування при помилковій оцінці необхідної кількості 

ресурсів проекту на початковому етапі розробки системи; 

– неможливість повторного використання компонентів для задач з іншим 

пріоритетом або інтенсивністю обчислювальних операцій. 

Таким чином, наступним кроком розвитку технології розробки вбудованих 

систем на програмовній логіці може стати впровадження мультипараметризації 

для можливості керування кількістю використаних ресурсів при збереженні 

фіксованої функціональності проекту. 
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У другому розділі розв’язано третю і четверту задачі досліджень. 

При реалізації довільного проекту на основі кристала ПЛІС шляхом 

розпаралелювання його продуктивність буде визначатися швидкодією однієї 

паралельної реалізації, а сама можливість реалізації – достатньою кількістю 

доступних ресурсів. Цей проект може бути перероблений таким чином, щоб було 

використано майже все доступне місце всередині кристала ПЛІС і за рахунок 

цього підвищена продуктивність. 

Для формального опису параметризації необхідно, в першу чергу, 

представити моделі самих IP-ядер. Можна виділити дві моделі, що по-різному 

описують поведінку реалізованого компонента: 

– теоретико-множинна модель     1 1 
  

mn
IP i ji j

M X ,Z ,F F ,A A , де X  і Z – 

алфавіти вхідних і вихідних сигналів;  
1


n

i i
F F  – множина функцій;  

1


m

j j
A A  – 

множина архітектур, реалізованих для даного проекту, причому  jA A  

реалізовано  
1

n
i i

F  (кожна архітектура незалежно реалізує всю множину функцій); 

– автоматна модель  0  AIP X ,Z ,Y ,Y ,t , , , де Y  – множина станів автомату;  

0Y  – початковий стан; t – автоматний час,   – функція переходів;   – функція 

виходів. 

В даному контексті необхідно визначити поняття параметризації. Під 

параметризацією будемо розуміти процес встановлення необхідних значень 

параметрів при використанні IP-ядра, а також формування списку цих параметрів 

при його проектуванні. 

Виходячи з цього, можна виділити наступні види параметризації: 

– по вхідним сигналам  X : X X ; 

– по вихідним сигналам  Z : Z Z ; 

– по множині внутрішніх станів, під час якої передбачається вибір 

підмножини з множини 
1  Y :Y Y  або вибір однієї з груп підмножин 

2
1





 
k

Y :Y Y ; 

– за функціями  F : F F . 

Кожен з цих видів параметризації однозначно визначає відповідну 

підмножину, тому, доповнивши наведене вище множиною       X Z Y , F, , , 

отримаємо підсумкові моделі параметризації: 

   IPM X ,Z ,F ,A, ,     (1) 

 0    A IP X ,Z ,Y ,Y ,t , , , .     (2) 

За ступенем керування внутрішньою структурою можна виділити наступні 

види параметризації: 

– «вироджена» або тривіальна параметризація I-IP, яка здійснюється завдяки 

підбору параметрів IP-ядер; 

– наскрізна або нетривіальна параметризація. 
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Відповідно до цієї класифікації можна записати дві моделі параметризації: 

– модель I-IP з параметризовними ядрами (з фіксованими функціями і 

структурою):  IIP IPM M ,F ,S ; 

– модель I-IP з параметризовною структурою і ядрами, що передбачає 

можливість завдання числа наборів IP-ядер і / або можливість завдання зв'язків 

між IP-ядрами і їх параметризацію (рис. 1): 

   IIP IPM M ,F ,S .     (3) 

 

IP-ядро 

1

IP-ядро 

2

IP-ядро 

n

X Z

π  
Рисунок 1 – Абстрактне уявлення моделі мультипараметризовного проекту 

 

Автоматна модель параметризовної I-IP є модель колективу автоматів, кожен 

з яких описується моделлю (2). 

Підстановка множин параметрів в 1 і 2 дозволяє записати їх в повному 

вигляді:  

      1 1 
        

mn
IP i j X Z F , Ai j

M X ,Z ,F F ,A A , , , ; 

  0           AIP X Z YX ,Z ,Y ,Y ,t , , , , , , , . 

В цьому випадку узагальнений запис матиме вигляд   AМППM , ,U , де A – 

множина автоматів;   – множина параметрів; U  – множина наборів параметрів 

проекту. 

Відмінність мультипараметризації полягає в можливості керування способом 

реалізації складових блоків проекту (вибір паралельної або послідовної 

реалізації). Такий вибір з безлічі реалізацій архітектур може бути записаний у 

такий спосіб    i iU : A A A ,   *:  
U

i i i jA A A A , де 1, ij m  – кількість 

варіантів реалізації архітектури; im – підмножина способів реалізації архітектури. 

Загальна множина комбінацій значень параметрів є декартовим добутком 

відповідних множин параметрів U X Z F A      . 

При цьому актуальні значення множини параметрів U  (для конкретного 

екземпляру проекту) визначаються тлумаченням їх розподілу та значень 
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(інтерпретацією параметрів). Так, наприклад, для множини параметрів вхідних 

сигналів справедливий запис  

 Розряднiсть IнтерпретацiяX X X,    ,  
Розряднiсть Iнтерпретацiя

U
X X X X      . 

Багато значень параметрів передбачаються виключно наявністю діапазонів, 

які використовуються в проекті. При цьому актуальні значення окремих 

параметрів можуть бути несумісні, що істотно зменшує повну множину 

комбінацій їх допустимих значень. 

На підставі сказаного вище отримуємо модель мультипараметризовних 

проектів програмованої логіки 

 

 

 
 

1

1

,

, , ,

,

, , ,

:





 
 
 

 
  
      
 
    

n
i i

m

j j
МПППЛ

X Z F A

i i

X Z F F

A A
M

U A A A

.     (4) 

Таким чином, отримано перший науковий результат, а саме, вперше 

запропоновано модель мультипараметризовних проектів програмованої логіки, 

яка враховує можливість зміни розрядності і інтерпретації вхід-вихідних даних, 

функцій та архітектур компонентів і проектів на їх основі, що дозволяє 

сформувати множину варіантів для реалізації з потрібною продуктивністю і 

надійністю при обмежених апаратних ресурсах кристала. 

Зміна параметрів, що відповідають за розрядність шин арифметичних блоків, 

призводить до зміни кількості необхідних ресурсів ПЛІС. Приріст як точності, так 

і продуктивності, призводить до небажаного зростання числа логічних елементів і 

інших вбудованих ресурсів, які необхідні для реалізації проекту. Таким чином, 

кількість ресурсів є функцією від точності і продуктивності. 

Дослідження особливостей реалізації цілочисельного суматора в FPGA фірми 

Altera демонструє, що один розряд суматора вимагає для реалізації один логічний 

елемент (Logical Element – LE). Цю лінійну залежність експериментально 

перевірено для всіх значень розрядності до 150. 

Дослідження параметризації цілочисельного помножувача виявляє значно 

складнішу залежність кількості необхідних ресурсів від розрядності вхідних 

даних. Експериментально встановлено, що один 18-бітний помножувач 

еквівалентний 400 логічним елементам. 

При розрядності до 4 помножувач реалізується на доволі простих логічних 

елементах. Подальший приріст розрядності демонструє суттєвий стрибок 

складності реалізації (табл. 1, рис. 2). 

Таким чином, проведений аналіз впливу параметризації на використання 

ресурсів кристала ПЛІС дозволяє сформулювати рекомендації щодо вибору 

значень параметрів із допорогових величин. 
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Рисунок 2 – Стрибкоподібне зростання споживання ресурсів ПЛІС 

 

Таблица 1 – Оцінка ресурсів ПЛІС параметризовного помножувача 

Розрядність 

входів 

Реалізація з використанням обох ресурсів 
Реалізація за 

допомогою LE 

9- біт. перемножувачі LE LE 

19 7 41 478 

36 8 109 1709 

37 17 189 1843 

54 18 291 3891 

55 31 409 4080 

72 32 545 6945 

73 49 701 7293 

81 49 781 8967 

82 50 791 9189 

90 50 871 10871 

91 70 1066 11349 

 

Можливості параметризації, що надаються мовою VHDL, дозволяють 

створювати універсальні проекти, параметричне налаштування яких може 

забезпечити відповідність проекту вимогам продуктивності, заданого рівня 

точності обчислень або кількості використовуваних апаратних ресурсів ПЛІС. 

Наскрізна параметризація передбачає забезпечення можливості 

параметризації системи на всіх рівнях декомпозиції. Більшість арифметичних 

операцій, а також більш складних проектів, можуть бути описані як паралельним, 

так і послідовним чином. 

Мультипараметризація має на увазі забезпечення можливості вибору 

архітектури, паралельної або послідовної реалізації компонентів проекту за 

допомогою наскрізної параметризації (з наданням необхідних параметрів на всі 

рівні декомпозиції проекту). 

Це дозволяє створити проект з параметризацією як розрядності шин, так і 

керуванням розпаралелювання внутрішньої структури, а також передачею всіх 

параметрів в компонент проекту верхнього рівня ієрархії. 

Запропонована послідовність розробки мультипараметризовних проектів 

включає в себе наступні етапи: 

Розрядність  

помножувача 

К
іл

ь
к
іс

ть
 в

б
у

д
о

в
а
н

и
х

 

п
о

м
н

о
ж

у
в
ач

ів
 



11 

Крок 1. Визначення граничних значень розрядності оброблюваних даних і 

завдання цього значення (розрядності) в якості параметра. 

Крок 2. Визначення частин алгоритму, які можна розпаралелювати. Навіть 

якщо алгоритм має залежність за даними між реалізованими ітераціями, то 

розпаралелювання може бути реалізовано на рівні арифметичних модулів, які 

передбачають як паралельний, так і послідовний стиль опису; 

Крок 3. Завдання кількості паралельних елементів (каналів) в якості 

незалежних параметрів, що визначають формування внутрішньої структури 

реалізованих модулів і зазначення способу роботи арифметичних операцій 

(паралельного або послідовного з тактуванням) шляхом використання операторів 

generate. 

Крок 4. Надання всього набору параметрів від використовуваних 

компонентів даного рівня компонентам більш високого рівня ієрархії для 

організації наскрізної параметризації. 

 

Потребує 1 такт
Потребує 

2 такти

Потребує 

2 такти

Потребує 

2 такти

3 результата обчислень 

за 2 такти

2 результата обчислень 

за 2 такти

Ресурси FPGA кристала Ресурси FPGA кристала

FPGA проект без 

мультипараметризації:

Мультипараметризовний 

проект програмованої логіки:

 
 

Рисунок 3 – Порівняння споживання ресурсів ПЛІС еквівалентними проектами 

 

Проект, розроблений з урахуванням наведених вище кроків дозволяє 

здійснювати перерозподіл способу використання ресурсів ПЛІС (рис. 3). 

Для багатьох реалізацій, розроблених відповідно до наведеного метода 

створення мультипараметризовних проектів, може бути застосована наступна 

послідовність оцінки використання кількості необхідних ресурсів ПЛІС для 

необхідного значення параметрів широко параметризовних рішень: 

Крок 1. Побудова моделі проекту, що розробляється, з урахуванням 

внутрішньої структури проекту і з урахуванням частин, що допускають 

розпаралелювання. 

Крок 2. Аналітична і експериментальна оцінка залежності кількості 

апаратних ресурсів FPGA, необхідних для реалізації окремих елементів проекту, 

від значень конкретних параметрів, які впливають саме на ці частини. 

Крок 3. Отримання аналітичної залежності кількості ресурсів від значення 

параметрів в допустимому діапазоні на підставі побудованої моделі 

параметризовної структури проекту та знайденої залежності кількості необхідних 

ресурсів при параметризації його складових частин. 

Застосування запропонованих послідовностей дозволяє розробляти проекти з 

поглибленою параметризацією, які можуть бути застосовані в широкому діапазоні 

номенклатури елементної бази ПЛІС. У цьому випадку продуктивність системи 
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визначається заданою точністю обчислень (розрядністю) і доступною кількістю 

апаратних ресурсів конкретного корпусу ПЛІС. 

Запропонована послідовність вибору раціональних параметрів включає в 

себе наступний набір кроків. 

Крок 1. Визначення цільової елементної бази ПЛІС і обмежень ресурсів 

проекту. 

Крок 2. Визначення необхідної точності обчислень з урахуванням 

розрядності. 

Крок 3. Ітеративний пошук необхідної кількості ресурсів при зміні 

параметрів, що впливають на паралельну або послідовну реалізацію системи. 

Таким чином, отримано другий науковий результат, а саме, вдосконалено 

метод розроблення мультипараметризовних проектів програмованої логіки для 

вбудованих систем за рахунок забезпечення можливості вибору архітектури і 

паралельної або послідовної реалізації компонентів проекту, що дозволяє 

підвищити продуктивність або скоротити обсяг апаратних ресурсів. 

 

У третьому розділі  розв’язано четверту задачу досліджень.  

Вбудовані системи на основі програмовної логіки допускають впровадження 

надмірності, яка може бути розглянута як резервування на кристалі. У разі, якщо 

ця надмірність задається параметрично, то стає можливим використовувати такі 

універсальні проекти для забезпечення компромісу між швидкодією, кількістю 

ресурсів і надійністю вбудованої системи. 

I-IP для відмовостійких систем різноманітні за архітектурою і мають різні 

параметри і конфігурацію. 

Щоб скоротити час розробки, IP інфраструктура повинна допускати 

можливість параметричного налаштування для використання в різних проектах, 

зберігаючи при цьому високий рівень відмовостійкості. Параметризовне IP-ядро 

може бути змінено відповідно до конфігурації цільової системи (функціональний 

IP-блок). Існує два типи параметрів I-IP: 

– функціональні; 

– структурні та архітектурні. 

Перша група параметрів залежить від функціональності IP-ядер, які є 

мажоритарними елементами, блоками контролю будь-яких процесів, засобами 

діагностування, реконфігурації і виявлення помилок, які формують 

інфраструктуру IP-ядер. Ці параметри, як правило, відповідають параметрам 

функціональних блоків: розрядність шин, розмір буфера, розмір пам'яті і т.д. 

Другий набір параметрів відноситься до структурних або архітектурних 

властивостей інфраструктури IP-ядер. Це рівень взаємодії функціональних IP-

блоків і засобів контролю, діагностування, мажорування і так далі. 

Якщо резервні канали виконані за багатоверсійною технологією, то різні 

версії реалізації IP-ядер можуть також задаватися як параметри. В цьому випадку 

розробник має можливість вибрати потрібну версію реалізації при проектуванні 

інфраструктури IP-ядер. 

На рис. 4 наведено приклад виділення різних типів параметрів під час 

розроблення бортової протиобліднювальної системи (ПОС). 
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GENERIC
bus_size

clock_rate

temperature _1

temperature _2

temperature _3

duration_1

duration_2

duration_3

standstill

phase_count

unit_version_1

unit_version_2

Версія 1

Версія 1

FOR i IN 0 TO unit_version_1 - 1

FOR i IN unit_version_1 TO 

unit_version_1 + unit_version_2 - 1

Версія 2

Версія 2

GENERATE

GENERATE

Генерування 

структури:

Параметри 

інфраструктури:

Функціональні

параметри

Структурні 

параметри
 

 

Рисунок 4 – Вплив різних типів параметрів інфраструктури  

на формування структури 

 

Таким чином, при використанні параметризовних IP-ядер і I-IP можна 

запропонувати наступні етапи розроблення відмовостійких систем: 

Крок 1. Прийняття рішення про вибір стратегії розробки як IP-орієнтованої 

або I-IP-орієнтованої технології (це рішення залежить від того, наскільки 

задовольняють розробника спроектовані раніше запропоновані компоненти I-IP, з 

точки зору забезпечення необхідного рівня надійності). 

Крок 2. Якщо приймається IP-орієнтована стратегія, то розробник здійснює 

конфігурацію і параметризацію обраних IP-ядер (наступні етапи розробки, 

включаючи верифікацію, є стандартними і реалізуються відповідно до відомої 

методики); 

Крок 3. Якщо вибирається I-IP-орієнтований підхід, то здійснюється 

параметризація інфраструктури (вибір резервних каналів, видів версійності, 

засобів контролю і реконфігурації) відповідно до вимог до надійності. 

Оцінка надійності реалізованої в ПЛІС інфраструктури базується на 

розрахунку імовірності безвідмовної роботи відповідно до її структурної схеми 

надійності, кількості логічних елементів в складі кожного IP-ядра та 

інтенсивності відмов одного логічного елементу. 

У загальному випадку інтенсивність відмов кристала ПЛІС може бути 

описана формулою 

    PLD io LE LE srvn ,     (5) 

де PLD  – інтенсивність відмов всього чіпу, io  – інтенсивність відмов виводів 

ПЛІС, LE  – інтенсивність відмов одного логічного елемента, nLE – кількість 

логічних елементів, srv  – інтенсивність відмов службових складових ПЛІС. 

Показник io  може бути врахований коефіцієнтом 0,1 0,3   , що визначає 

внесок виводів в загальну інтенсивність відмов всього кристала. Аналогічним 
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чином завдяки коефіцієнту 0,2 0,3    можна врахувати частку службових 

елементів від загального числа логічних елементів 

 1     PLD PLD LE LEn .     (6) 

Підставивши у формулу (6)   і  , отримаємо LE  

 

 

1

1

 
 



PLD
LE

LEn
.      (7) 

Далі проводиться оцінка складності кожного IP-ядра, тобто визначається 

число логічних елементів IPn . В процесі розробки і дослідження I-IP-орієнтованої 

реалізації ПОС літака був встановлений факт, що сума логічних елементів 

окремих IP-ядер не відповідає кількості логічних елементів всієї архітектури. Це 

пов’язано з сумісним використанням ресурсів одного LE декількома ядрами. 

Оскільки відмова одного елементу або групи елементів в ядрі призводить до його 

відмови, при допущенні про незалежність цих відмов, отримуємо формулу 
  IP IP LEn . 

Виходячи зі структури I-IP, будується структурна схема надійності I-IP і 

визначається ймовірність безвідмовної роботи. Імовірність безвідмовної роботи 

інфраструктури визначається відповідно до ССН 

   
 

 
 

IIP
P t = f P t ,i : IP IIPiIPi

,     (8) 

де t – час роботи системи. 

Запропоновані методи розробки і підвищення надійності були застосовані 

при проектуванні макета параметризовного пристрою керування 

протиобліднювальною системою літака АН 140. Кількість елементів і залежності  

ймовірності безвідмовної роботи різних варіантів параметризації цього пристрою 

наведено на рис. 5 і 6 відповідно. 
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Рисунок 5 – Порівняння кількості використовуваних ресурсів ПЛІС  

при різних варіантах параметризації проекту розробленої I-IP для дубльованих 

(DMR) і мажорованих (TMR) структур з різними варіантами версійності 
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Рисунок 6 – Графіки залежності ймовірності безвідмовної роботи 

всіх реалізованих архітектур I-IP від часу для різних структур 

 

Таким чином, отриманий третій науковий результат, а саме, отримав 

подальший розвиток метод підвищення надійності вбудованих систем на 

програмовній логіці за рахунок забезпечення можливості конфігурації різних 

варіантів відмовостійких архітектур, що дозволяє підвищити стійкість до збоїв та 

відмов. 

У четвертому розділі розв’язано наступну задачу дисертаційної роботи, а 

саме розроблення інструментальних засобів для підтримки процесів проектування 

і верифікації параметризовних проектів програмованої логіки. 

Запропоновані методи проектування мультипараметризовних проектів 

вбудованих систем і оцінки їх надійності дозволяють спростити процес, однак при 

цьому залишається актуальним питання дефектів проектування нестандартних 

бібліотечних компонентів і інфраструктур, які вимагають проведення ретельного 

тестування перед застосуванням. 

Для автоматизації процесу верифікації мультипараметризовних IP-ядер і їх 

інфраструктур розроблено програмний засіб, що дозволяє за заданим шаблоном і 

набором необхідних значень параметрів компонента автоматизовано формувати 

файли для моделювання кожного з цих варіантів параметризації. В якості 

загального шаблону для тестування IP-ядра слугує табличний запис рівнів 

сигналів, значеннями в якій можуть бути як літерали, так і алгебраїчні вирази, до 

складу яких входять параметри.  

Програмний засіб дозволяє за цим шаблоном і набором значень параметрів 

формувати тестові значення для кожного варіанта параметризації IP-ядра, що 

дозволяє підвищити ефективність процесу тестування і знизити ймовірність 

помилки при введенні тестових значень. Графічний інтерфейс користувача 

інструментального засобу часткової автоматизації процесу тестування IP-ядер 

передбачає використання формул и відображення часових діаграм (рис. 7). 

Ймовірність 

безвідмовної 

роботи 

системи 

години 
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Рисунок 7 – Інструментальний засіб для автоматизації процесу верифікації 

мультипараметризовних проектів програмованої логіки 

 

Також був розроблений інструментальний засіб динамічної параметризації 

реалізації кодів Ріда-Соломона на ПЛІС. Цей програмно-апаратний комплекс з 

гнучкою реалізацією призначено для демонстрації працездатності та дослідження 

ефективності використання параметризації кодера/декодера Ріда-Соломона з 

гнучкою архітектурою. Проект на ПЛІС написано мовою VHDL. Вікно програми 

в режимі завдання параметрів наведено на рис. 8. 

 

 
Рисунок 8 – Інструментальний засіб параметризації кодів Ріда-Соломона 



17 

 

Програмний засіб виконує функції налаштування параметрів (параметри коду 

Ріда-Соломона, інтенсивність помилок в моделі каналу зв’язку тощо) з 

відповідною ініціалізацією апаратної платформи та відповідає за формування 

результатів моделювання для різних значень параметрів і інтенсивності помилок. 

Запропоновані методи розробки мультипараметризовних проектів 

програмованої логіки також були застосовані під час проектування масштабовних 

реалізацій 5 блочних шифрів і їх модифікацій (кріптоалгоритми Rijndael та AES, 

DES, ГОСТ 28147-89, IDEA і PRESENT). Такі алгоритми розкривають вісь 

потенціал мультипараметризації, тому що в додаток до функціональної 

параметризації, ці проекти завжди допускають параметризацію способу реалізації 

архітектури. Наявність декількох однотипних раундів дозволяє застосувати 

параметризацію структурного опису проекту на ПЛІС. Розроблена реалізація 

алгоритмів передбачає максимальну швидкість роботи для випадку асинхронної 

архітектури. Обмеження ресурсів обраного корпусу ПЛІС або проекту, що 

використовує IP-ядро, можуть бути такими, що навіть одна асинхронна реалізація 

не зможе бути виконана. У цьому випадку виникає необхідність в перебудові 

проекту з асинхронного в синхронний з різною кількістю асинхронних 

компонентів, що також може бути реалізовано за допомогою параметризації 

архітектури. Наприклад, кількість послідовно реалізованих раундів може бути 

скорочена в 2 рази за рахунок двократного збільшення часу обчислення і введення 

тактування. В такому випадку результат формується за два такти. Можливе 

подальше згортання такої параметризації до лише одного компонента з 

функціональністю всього раунду. 

Також можлива параметризація арифметичних операцій множення і 

додавання по модулю для економії ресурсів за рахунок використання послідовних 

обчислень замість паралельних. Це важливо, якщо параметризовне IP-ядро 

входить до складу проекту, основна функціональність якого не пов'язана з 

шифруванням і існує необхідність реалізації алгоритму без вимог до 

продуктивності в умовах обмежених апаратних ресурсів, наприклад, для 

розрахуноку підключів дешифрування. Така реалізація суттєво знизить апаратні 

витрати за рахунок збільшення тривалості цих обчислень. 

Для кожного з реалізованих блочних шифрів виконано оцінку споживання 

ресурсів ПЛІС і порівняння продуктивності для різних варіантів параметризації. 

Також розроблено мультипараметризовне ядро обробки даних для прототипу 

електроімпедансного мамографа, яке виконує операції множення с накопиченням. 

Ця реалізація передбачає застосування різних кристалів ПЛІС с широким 

діапазоном вбудованих ресурсів. 

Результати практичного впровадження запропонованих методів та засобів у 

вбудованих авіаційних і медичних системах забезпечили підвищення 

продуктивності та надійності.  

Таким чином, розв’язано практичні задачі дисертації, а саме, розроблено і 

впроваджено інструментальні засоби підтримки процесів проектування і 

верифікації параметризовних проектів програмованої логіки. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі сформульовано і розв’язано актуальну науково-

технічну задачу розроблення методів і засобів створення мультипараметризовних 

проектів програмованої логіки для вбудованих систем і за рахунок цього 

забезпечено скорочення кількості необхідних ресурсів, підвищення 

продуктивності або підвищення надійності вбудованих систем на програмовній 

логіці з урахуванням заданої пріоритетної характеристики. При цьому було 

отримано наступні наукові та практичні результати. 

1. Проведено аналіз технологій, методів і засобів розробки проектів 

програмованої логіки для вбудованих систем. Проведено порівняльний аналіз 

технологій програмованої логіки. Запропоновано класифікацію параметризації, 

що дало змогу обирати раціональний шлях забезпечення гнучкості проектів під 

час їх розроблення. 

2. Розроблено модель мультипараметризовних проектів програмованої 

логіки, яка, на відміну від відомих, враховує можливість зміни розрядності і 

інтерпретації вхід-вихідних даних, функцій та архітектур компонентів і проектів 

на їх основі, що дозволяє сформувати множину варіантів для реалізації з 

потрібною продуктивністю і надійністю при обмежених апаратних ресурсах 

кристала. 

3. Вдосконалено метод розроблення мультипараметризовних проектів 

програмованої логіки для вбудованих систем за рахунок забезпечення можливості 

вибору архітектури і паралельної або послідовної реалізації компонентів проекту, 

що дозволяє підвищити продуктивність або скоротити обсяг апаратних ресурсів. 

4. Вдосконалено метод підвищення надійності вбудованих систем на 

програмовній логіці, який відрізняється від відомих можливістю конфігурації 

різних варіантів відмовостійких архітектур, що дозволяє підвищити стійкість до 

збоїв та відмов. 

5. Розроблено два інструментальних засоби для підтримки процесів розробки 

і верифікації мультипараметризовних проектів програмованої логіки для 

вбудованих систем, які дозволяють підвищити ефективність процесу 

проектування. 

6. Результати дисертаційної роботи впроваджено на підприємствах, що 

займаються розробленням вбудованих систем на програмовній логіці, а також в 

навчальному процесі, НДР та міжнародних проектах і програмах. 

Запропоновані методи розробки мультипараметризовних проектів 

програмованої логіки були застосовані під час проектування гнучкої реалізації 

кодів Ріда-Соломона, модифікації пристрою управління ПОС, прототипу 

електроімпедансного мамографа, масштабовних реалізацій 5 симетричних 

криптоалгоритмів та їх модифікацій. 

Проведена розробка мультипараметризовної реалізації геш-функції на 

програмовній логіці та аналітична і експериментальна оцінка її продуктивності, 

яка показала приріст продуктивності у 2,1 – 3,7 рази для заданого кристала ПЛІС. 

 



19 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Перепелицын А. Е., Харченко В. С. Анализ применения ПЛИС технологий 

в медицинском оборудовании. Радіоелектронні і комп’ютерні системи. Харків: 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2012. 

№ 7(59), С. 125-130. 

Здобувачем проаналізовано ринок програмовної логіки з урахуванням вимог до 

медичного обладнання та особливості застосування технологій ПЛІС у медицині, 

а також наведено обґрунтування вразливості більшості мікросхем до SEU. 

2. Перепелицын А.Е., Эллервее П. Реализация формирователя сигнала 

произвольной формы на базе ПЛИС для тестирования мультичастотного биоим-

педансного анализатора. Системи обробки інформації. Харків, ХУПС. 2013. 

№ 8 (115), С. 94-97. 

Здобувачем запропонований підхід для побудови параметризовних джерел 

тестових сигналів для медичних систем на програмовній логіці та наведено 

практичне застосування з використанням FPGA фірми Xilinx. 

3. Перепелицын А. Е., Куланов, В. А. Проектирование гибких архитектур 

вычислительных систем на ПЛИС на примере реализации кодов Рида-Соломона. 

Радіоелектронні і комп’ютерні системи. Харків: Національний аерокосмічний 

університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2014. № 5(69), С. 165-169. 

Здобувачем запропонована класифікація видів параметризації проектів на 

ПЛІС, а також наведено рекомендації щодо використання кожного із способів 

забезпечення гнучкості обчислювальної системи в залежності від вимог. 

4. Перепелицын А. Е., Брошеван Е. В., Харченко В. С. Масштабируемая 

реализация алгоритмов шифрования на ПЛИС: алгоритм IDEA. Радіоелектронні і 

комп’ютерні системи. Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. 

Жуковського «ХАІ», 2014. № 6(70), С. 178-182. 

Здобувачем запропонований загальний підхід до реалізації масштабовних 

проектів ПЛІС, а також елементи метода реалізації мультипараметризовних 

проектів на ПЛІС з використанням параметризації на всіх рівнях проекту. 

5. Перепелицын А. Е. Использование параметризируемых IP инфраструктур 

для разработки встроенных отказоустойчивых систем на ПЛИС. Радіоелектронні 

і комп’ютерні системи. Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М. 

Є. Жуковського «ХАІ», 2016. № 5(79). С. 104-112. 

6. Перепелицын А. Е., Колесник И. Н., Куланов В. А. Анализ применения 

технологии FPGA в составе облачной инфраструктуры. Радіоелектронні і 

комп’ютерні системи. Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. 

Жуковського «ХАІ», 2016. № 6(80), С. 130-135. 

Здобувачем запропонована класифікація застосування FPGA для хмарних 

сервісів, в тому числі надання ресурсів FPGA, а також представлено 

обґрунтування необхідності побудови такої архітектури. 



20 

7. Перепелицын А. Е. Метод разработки мультипараметризируемых проектов 

программируемой логики. Авиационно-космическая техника и технология. 

Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 

2018. № 2 (146), С. 64-70. 

8. Перепелицын А. Е., Харченко В. С. Проблемы имплементации 

электронных проектов ПЛИС для отказоустойчивых систем. Харьков: 

Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный 

институт", 2009, С. 206. 

Здобувачем проаналізовано проблеми використання ресурсів ПЛІС, виконано 

експериментальні дослідження і запропоновано варіанти резервування з 

використанням середовища проектування. 

9. Perepelitsyn A., Kulanov V., Kharchenko V. Parameterized IP Infrastructures 

for Fault-Tolerant FPGA-Based Systems: Development, Assessment, Case-Study. 

in EWDTS-2009 (East-West Design and Test Symposium 2009, Proceedings of the 

IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS), 2009, Pp. 322-325. (SCOPUS) 

Здобувачем виконано розробку та оцінку надійності параметризовних 

відмовостійких архітектур макета пристрою керування протиобліднювальною 

системою літака АН 140 на ПЛІС з резервуванням всередині кристалу. 

10. Перепелицын А. Е. Модели, методика разработки и оценки надежности 

отказоустойчивых систем на ПЛИС. Харьков: Национальный аэрокосмический 

университет "Харьковский авиационный институт", 2010, С. 221. 

11. Перепелицын А. Е. Анализ предельно достижимой диверсности 

технологий Altera и Xilinx. Харьков: Национальный аэрокосмический 

университет "Харьковский авиационный институт", 2011, С. 201. 

12. Perepelitsyn A., Shulga D. FPGA Technologies in Medical Equipment: 

Electrical Impedance Tomography. Proceedings of the EWDTS-2012 (East-West Design 

and Test Symposium 2013, Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium 

(EWDTS), Kharkiv, Ukraine, 2012, Pp. 437-440. (SCOPUS) 

Здобувачем обґрунтовано напрями застосування різних технологій ПЛІС в 

медицині і приріст продуктивності від розпаралелювання однотипних операцій 

при обробці томографічної інформації. 

13. Перепелицын А. Е. Анализ способов организации передачи данных 

между устройствами на базе ПЛИС и хост-компьютером. Харьков: Национальный 

аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт", 2013, С. 71. 

14. Perepelitsyn A., Kulanov V. Wide Parameterization of FPGA Projects: 

Educational and Research Aspects. Proceedings of the 10th European Workshop on 

Microelectronics Education (EWME), Tallinn, Estonia, 2014, Pp. 124-126. (SCOPUS) 

Здобувачем запропоновано шляхи створення широко параметризовних 

проектів і запропонована ідея перерозподілу апаратних ресурсів ПЛІС для 

підвищення продуктивності. 



21 

15. Perepelitsyn A., Kulanov V. Scalable FPGA-based Projects via Static and 

Dynamic Parameterization Technique. Proceedings of the 10th International 

Conference on Digital Technologies (DT), Zilina, Slovakia, 2014, Pp. 170-173. 

(SCOPUS) 

Здобувачем запропоновано використовувати комбінацію різних видів 

параметризації для отримання максимальної гнучкості проектів, а також 

наведено оцінку ресурсів проекту зі статичною та динамічною 

параметризацією. 

16. Perepelitsyn A., Kolesnyk I., Kulanov V. Providing of FPGA Resources as a 

Service: Technologies, Deployment and Case-Study. Proceedings of the PhD 

Symposium at 13th International Conference on ICT in Education, Research, and 

Industrial Applications (ICTERI), Kyiv, Ukraine, 2017, Pp. 63-68. (SCOPUS) 

Здобувачем запропоновано класифікацію обчислювальних завдань для сервісу, 

що надає віддалено апаратні ресурси FPGA, а також запропонована 

мультипараметризовна реалізація таких завдань з практичним прикладом. 

17. Perepelitsyn A., Kolesnyk I., Kulanov V. Markov Model of FPGA Resources 

as a Service Considering Hardware Failures. Proceedings of the PhD Symposium at 

14th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial 

Applications (ICTERI), Kyiv, Ukraine, 2018, Pp. 56-62. (SCOPUS) 

Здобувачем запропоновано послідовність оцінки відмовостійкості FPGA 

сервісу, який надає апаратні ресурси. 

18. Perepelitsyn A., Kulanoy V., Zarizenko I. Method of Development and 

Deployment of Reconfigurable FPGA-based Projects in Cloud Infrastructure. 

Proceedings of the 9th International IEEE Conference on Dependable Systems, Services 

and Technologies (IEEE-DESSERT), Kyiv, Ukraine, 2018, Pp. 105-108. (SCOPUS) 

Здобувачем обгрунтовано можливість організації віддаленого доступу до 

апаратних ресурсів ПЛІС з використанням концепції безперервної інтеграції та 

доставки. 

19. Perepelitsyn A., Tanasyuk Y., Ostapov S. Parameterized FPGA-based 

Implementation of Cryptographic Hash Functions using Cellular Automata. 

Proceedings of the 9th International Conference on Dependable Systems, Services and 

Technologies (IEEE-DESSERT), Kyiv, Ukraine, 2018, Pp. 238-241. (SCOPUS) 

Здобувачем запропоновано набір кроків для побудови параметризовних 

проектів клітинних автоматів на ПЛІС, а також запропонована аналітична і 

експериментальна оцінка продуктивності таких рішень. 

 

 

 



22 

АНОТАЦІЇ 

Перепелицин А.Є. Методи і засоби розроблення мультипараметризовних 

проектів програмованої логіки для вбудованих систем. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 05.13.05 – комп'ютерні системи та 

компоненти (12 – інформаційні технології). – Національний аерокосмічний 

університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

Харків, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню важливої науково-технічної 

задачі, яка полягає в розробленні методів і засобів створення 

мультипараметризовних проектів програмованої логіки для вбудованих систем. 

Метою роботи є скорочення кількості необхідних ресурсів, підвищення 

продуктивності або підвищення надійності вбудованих систем на програмовній 

логіці з урахуванням заданої пріоритетної характеристики. 

У дисертаційній роботі вперше запропоновано модель 

мультипараметризовних проектів програмованої логіки, яка враховує можливість 

зміни розрядності і інтерпретації вхід-вихідних даних, функцій та архітектур 

компонентів і проектів на їх основі, що дозволяє сформувати множину варіантів 

для реалізації з потрібною продуктивністю і надійністю при обмежених апаратних 

ресурсах кристала. 

Вдосконалено метод розроблення мультипараметризовних проектів 

програмованої логіки для вбудованих систем, який відрізняється від відомих 

можливістю вибору архітектури і паралельної або послідовної реалізації 

компонентів проекту, що дозволяє підвищити продуктивність або скоротити обсяг 

апаратних ресурсів. 

Отримав подальший розвиток метод підвищення надійності вбудованих 

систем на програмовній логіці, який відрізняється від відомих можливістю 

конфігурації різних варіантів відмовостійких архітектур, що дозволяє підвищити 

стійкість до збоїв та відмов. 

Проведено експериментальне дослідження кількості необхідних ресурсів 

програмовної логіки для мультипараметризовної реалізації арифметичних 

операцій, в тому числі реалізацію параметризовних суматорів і помножувачів. 

Ключові слова: ПЛІС, FPGA, IP-ядра, I-IP, параметризація, 

мультипараметризація, ресурси ПЛІС, масштабована архітектура, гнучка 

архітектура, резервування на кристалі, версійність, відмовостійкість, вбудовані 

системи. 

 

Перепелицын А.Е. Методы и средства разработки 

мультипараметризируемых проектов программированной логики для 

встроенных систем. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.05 – компьютерные системы и компоненты. – Национальный 

аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный 
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институт», Национальный технический университет «Харьковский 

политехнический институт», Харьков, 2018 г. 

Диссертационная работа посвящена решению важной научно-технической 

задачи, которая заключается в разработке методов и средств создания 

мультипараметризируемых проектов программированной логики для встроенных 

систем. 

Целью работы является сокращение количества требуемых ресурсов, 

повышение производительности или повышение надёжности встроенных систем 

на программируемой логике с учетом заданной приоритетной характеристики. 

В диссертационной работе впервые предложена модель 

мультипараметризируемых проектов программированной логики, которая 

учитывает возможность изменения разрядности и интерпретации вход-выходной 

информации, функций и архитектур компонентов и проектов на их основе, что 

позволяет сформировать множество вариантов для реализации с требуемой 

производительностью и надёжностью при ограниченных логических ресурсах 

кристалла. 

Усовершенствован метод разработки мультипараметризируемых проектов 

программированной логики для встроенных систем, который отличается от 

известных возможностью выбора архитектуры и параллельной или 

последовательной реализации компонентов проекта, что позволяет повысить 

производительность или сократить объём аппаратных ресурсов. 

Получил дальнейшее развитие метод повышения надёжности встроенных 

систем на программируемой логике, который отличается от известных 

возможностью конфигурирования различных вариантов избыточных архитектур, 

что позволяет повысить устойчивость к сбоям и отказам. 

Проведено экспериментальное исследование количества требуемых ресурсов 

программируемой логики для параметризируемой реализации арифметических 

операций, включая реализацию параметризируемых сумматоров и умножителей. 

В ходе диссертационных исследований были разработаны инструментальные 

средства автоматизации процесса верификации параметризируемых проектов 

программированной логики и экспериментального исследования 

параметризируемых проектов кода Рида-Соломона. 

Ключевые слова: ПЛИС, FPGA, IP-ядра, I-IP, параметризация, 

мультипараметризация, ресурсы ПЛИС, масштабируемая архитектура, гибкая 

архитектура, внутрикристальное резервирование, версионность, 

отказоустойчивость, встроенные системы. 

 

Perepelitsyn A.E. Methods and tools of multiparametrized PLD-based 

projects development for embedded systems. – Manuscript. 

Dissertation for the degree candidate of technical sciences (philosophy doctor) in 

the specialty of 05.13.05 – computer systems and components (12 – information 

technologies). – National aerospace university n. a. N. E. Zhukovsky “Kharkiv Aviation 

Institute», National technical university “Kharkiv Polytechnic Institute”, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2018. 
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The dissertation solves scientific and technical tasks – developing of methods and 

tools of multiparametrized PLD-based projects prototyping for embedded systems. 

The goal of the work is to reduce the number of required resources, to increase the 

productivity or to increase the reliability of FPGA-based embedded systems depending 

on the provided priority characteristic. 

In PhD thesis the model of multiparametrized FPGA-based projects is proposed, 

which takes into account the possibility of changing the bit depth and interpretation of 

input-output information, functions and architectures of components and projects based 

on them, which allows to generate many variants for implementation with the required 

performance and reliability within limited hardware resources of the chip. 

The method for developing of multiparametrized FPGA-based projects for 

embedded systems has been improved and now, unlike known ones, provides the ability 

to choice of architecture and parallel or sequential way of project components 

implementation, which allows to increase productivity or reduce the amount of 

hardware resources. 

The method of reliability improvement of FPGA-based embedded systems has 

been further developed and now, unlike known ones, provides possibility of various pre 

developed redundant architectures configuring, which increases the tolerance to SEU 

and failures. 

The suggested model, methods and tools have been implemented during 

development of FPGA based embedded systems in aviation ice-protection system for 

plane AN-140, medical systems, for RS-codes, cryptographic hash functions and 5 

algorithms of block ciphers, including AES, DES and IDEA. 

Keywords: PLD, FPGA, IP-cores, I-IP, parameterization, multiparametrization, 

FPGA resources, scalable architecture, flexible architecture, on-chip redundancy, 

versioning, fault tolerance, embedded system. 
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