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Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono oryginalną metodę sprzętowej realizacji pro-
gramów sterowania opisanych w języku schematów drabinkowych LD 
(ang. Ladder Diagram). Zaprezentowaną ideę można wykorzystać do 
realizacji układów sterowania w strukturach programowalnych FPGA 
(ang. Field Programmable Gate Array). Szczególny nacisk położono na 
efektywne wykorzystanie naturalnej współbieżności cechującej język LD. 
Opracowana metoda wykorzystuje dwa rodzaje grafów: graf następstw 
oraz graf pierwszeństwa, które są wynikiem analizy programów sterowa-
nia opisanych w języku LD. Efektem analizy programu jest struktura 
układu, który może być bezpośrednio implementowany w strukturach 
FPGA. 
 
Słowa kluczowe: programowalne sterowniki logiczne, PLC, język sche-
matów drabinkowych, LD, układy logiki programowalnej, FPGA. 
 

A method of hardware implementation of  
LD  programs in FPGA devices 

 
Abstract 

 
The paper presents an original method of hardware processing of control 
programs defined in the Ladder Diagram (LD) format. The objective of the 
method is to process a control program in parallel to a maximum extent, using 
hardware resources in an FPGA structure. Thanks to this a radical speed-up  
of program processing is obtained [3]. An important problem is ensuring 
identicalness of the results generated by the proposed hardware implementation 
and those generated by a classical PLC processing a control program in  
a serially-cyclic manner. The methods presented in literature so far either do not 
ensure such identicalness [4] or are not efficient in terms of resources usage [5, 
6]. The proposed approach is presented using a simple example program 
described in the LD format (Fig. 2). The method exploits the Dependency 
Graph (DG) concept defined in [7] (Fig. 4). Because of a not natural way of 
assigning directions to Dependency Graph edges, a new concept of graph was 
proposed – the Succession Graph (Fig. 5). The Succession Graph does not,  
however, contain full information about the sequence of networks in the  
program. So another kind of graph was defined – the Priority Graph (Fig. 7). 
Basing on the two proposed graphs, one can determine which networks of  
the program can be processed concurrently and which must be processed 
sequentially. The result of analysis of the program is a circuit structure which 
can be directly implemented in an FPGA (Fig. 9). The method presented is  
a starting point for the future research, concerning efficient implementation of 
control programs in programmable structures. 
 
Keywords: programmable logic controllers, PLC, ladder diagram, LD, 
programmable logic device, PLD, FPGA. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Programowalne sterowniki logiczne PLC (ang. Programmable 
Logic Controller) są obecnie dominującym elementem układów 
sterowania procesami przemysłowymi. Wykorzystywane są za-
równo w prostych układach sterowania, jak i bardzo rozbudowa-
nych liniach produkcyjnych, wymagających realizacji skompliko-
wanych algorytmów sterowania. Realizacja rozbudowanych 
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algorytmów sterowania, stawia przed sterownikami PLC nowe 
wymagania. Dotyczą one w szczególności coraz większej mocy 
obliczeniowej, jaką powinny one dysponować oraz coraz krótsze-
go czasu wykonania programu, co ze względu na szybkość zmian 
sygnałów obiektowych jest szczególnie istotne. 

Współczesne sterowniki programowalne PLC to specjalizowane 
komputery, najczęściej o architekturze bitowo-bajtowej [1], wy-
konujące program sterowania w sposób szeregowo-cykliczny.  
W czasie jednego cyklu (ang. scan), zwanego również obiegiem 
pętli głównej, wykonywane są następujące operacje: 
 odczyt stanu wejść i zachowanie jego obrazu w wydzielonym 

obszarze pamięci, zwanym obszarem odwzorowania wejść PII 
(ang. Process Image Input), 

 wykonanie programu sterowania, przy czym stany wyjść wyni-
kające z realizacji programu zapisywane są w wydzielonym ob-
szarze pamięci, zwanym obszarem odwzorowania wyjść PIO 
(ang. Process Image Output), 

 ustawienie wyjść zgodnie z zawartością danych w obszarze 
odwzorowania wyjść PIO, 

 wykonanie dodatkowych procedur systemowych sterownika 
(samotestowanie, obsługa sieci, itp.). 
Opracowano bardzo wiele języków opisu programu sterowania 

dla sterowników przemysłowych [2]. Do języków mających naj-
większe zastosowanie praktyczne należy zaliczyć: schemat dra-
binkowy LD (ang. Ladder Diagram), język listy rozkazów IL 
(ang. Instruction List) oraz funkcjonalny schemat blokowy FBD 
(ang. Function Block Diagram). Charakterystyczne jest to, że 
pomiędzy wyżej wymienionymi sposobami opisu programu ste-
rowania, występuje funkcjonalna zgodność oraz możliwość kon-
wersji programu opisanego w jednym języku na inny (z pewnymi 
niewielkimi, a zależnymi od producenta sterownika ogranicze-
niami). 

Realizacja programu, niezależnie od języka, sprowadza się do 
sekwencyjnego wykonania poszczególnych rozkazów przez mi-
kroprocesor. Programowy cykliczno-szeregowy sposób realizacji 
programu sterowania wpływa znacząco na wydłużenie czasu jego 
wykonania, co ogranicza możliwość zastosowania sterowników 
PLC wyłącznie do sterowania stosunkowo wolnymi procesami. 
Istotne jest zatem prowadzenie prac nad budową jednostki cen-
tralnej sterownika wykonującej program sterowania jak najszyb-
ciej. Możliwość budowy takiego sterownika stwarza wykorzysta-
nie współczesnych układów programowalnych, w szczególności 
układów FPGA (ang. Field Programmable Gate Array). Prowa-
dzone są prace związane z wykorzystaniem struktur programowal-
nych do implementacji bitowo-bajtowych architektur jednostki 
centralnej sterownika, opartej o dedykowany procesor bitowy oraz 
bajtowy w postaci wirtualnego komponentu [1]. Znaczącego przy-
spieszenia realizacji programu sterowania należy się jednak spo-
dziewać po zmianie cykliczno-szeregowej realizacji programu na 
realizację sprzętowo-równoległą [3]. Realizacja taka z całą pewno-
ścią jest możliwa we współczesnych układach programowalnych. 
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Na rysunku 1a przedstawiono fragment przykładowego pro-
gramu w postaci schematu drabinkowego (LD) oraz odpowiadają-
cy mu ciąg instrukcji w języku IL (rys. 1b). Należy zauważyć, że 
przy konwersji na ciąg rozkazów, segmenty (ang. networks) pro-
gramu analizowane są wierszami, począwszy od segmentu 
umieszczonego na początku programu (segment o numerze jeden) 
w „dół”. Istnieje również możliwość analizy programu opisanego 
w LD kolumnami. W niniejszym artykule skoncentrowano się 
jedynie na analizie wierszowej, powszechniej stosowanej w prak-
tycznych zagadnieniach. Segmenty programu mogą być realizo-
wane sprzętowo w układzie programowalnym (rys. 1c). Przerzut-
niki D służą do zapamiętania stanu zmiennych wyjściowych, 
umożliwiając wykorzystanie ich jako sygnały wejściowe w tym 
samym lub innych segmentach. 

 

 
 
Rys. 1.  Przykładowy program opisany w języku LD (a) i IL (b) oraz  

odpowiadająca mu realizacja sprzętowa (c) 
Fig. 1.  An example program defined in the LD (a) and IL (b) format,  

and the hardware implementation corresponding to it (c) 

 
Odpowiednia kompilacja programu sterowania umożliwia jego 

sprzętową realizację w strukturze programowalnej. Wyodrębnie-
nie z programu bloków, które mogą być wykonane równolegle, 
przyspieszy dodatkowo sprzętowe wykonanie programu. Szacuje 
się, że należy oczekiwać przyspieszenia realizacji programu ste-
rowania o 2-3 rzędy wielkości [3]. Istotną kwestią staje się opra-
cowanie narzędzi, umożliwiających kompilację programu stero-
wania zapisanego w typowych dla sterowników PLC językach 
programowania, na konfigurację sterownika, umożliwiającą bez-
pośrednią realizację w strukturach programowalnych. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że programiści sterowników 
PLC bardzo często nie dysponują wiedzą z zakresu programowa-
nych struktur logicznych, co stanowi istotną barierę w wykorzy-
staniu praktycznym sterowników realizujących sprzętowo-
równolegle program sterowania. Problem ten można rozwiązać 
poprzez opracowanie narzędzia, które w sposób całkowicie niewi-
doczny dla programisty, dokona kompilacji napisanego przez 
niego programu sterowania do postaci pliku konfiguracyjnego 
układu programowalnego. Programista będzie mógł wtedy korzy-
stać z dobrze znanych sobie języków oraz technik programowania. 

W tej sytuacji kluczowym problemem staje się zapewnienie be-
hawioralnej zgodności klasycznej, programowej szeregowo- 
cyklicznej realizacji programu sterowania, ze sprzętowo- równole-
głą realizacją w strukturach programowalnych.  

Celem pracy jest przedstawienie oryginalnej metody analizy 
programu sterowania opisanego w języku schematów drabinko-
wych, prowadzącej do sprzętowo-równoległej realizacji programu 
w strukturach programowalnych. 

 
2. Aspekty realizacji programu opisanego  

w języku LD 
 

W programie sterowania istnieje możliwość wykorzystania sta-
nu wyjścia segmentu, jako wejścia w tym samym lub innych 
segmentach. Przykład wykorzystania zmiennej wyjściowej jako 
zmiennej wejściowej w tym samym segmencie widać przykłado-
wo na rysunku 1a (Network 1 oraz Network 2). Na rysunku 2 
przedstawiono przykładowy program sterowania, w którym wy-
stępują wszystkie możliwe przypadki wykorzystania zmiennych 
wyjściowych jako zmiennych wejściowych w innych segmentach. 

 
 

 
 
Rys. 2.  Przykładowy program opisany w języku LD 
Fig. 2.  An example program defined in the LD format 

 
Wykorzystanie zmiennych wyjściowych jako zmiennych wej-

ściowych w innych segmentach uniemożliwia równoległą realiza-
cję segmentów. Przykładowo, rozważmy wykorzystanie zmiennej 
wyjściowej Q4.2 (Network 4 na rysunku 2) jako zmiennej wej-
ściowej w segmencie 6 (Network 6). W przypadku realizacji sze-
regowo-cyklicznej programu przez klasyczny sterownik PLC, 
zmienna wejściowa Q4.2 w segmencie 6 (Network 6) będzie miała 
wartość będącą wynikiem wykonania segmentu 4 (Network 4).  
W przypadku realizacji sprzętowej, wykonanie obu segmentów 
jednocześnie (z wykorzystaniem jako sygnału wejściowego Q4.2 
pochodzącego z wyjścia przerzutnika D), spowoduje, że przy 
realizacji segmentu 6 (Network 6) będzie wykorzystany stan 
zmiennej Q4.2 z poprzedniego cyklu. Taki, całkowicie równoległy 
sposób sprzętowej realizacji programu został przedstawiony  
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w pracy [4]. Prowadzi on jednak do innego wyniku realizacji 
programu sterowania niż realizacja w przypadku wykorzystania 
klasycznego sterownika PLC, co ze względu na przyjęte założenie 
o behawioralnej zgodności obu realizacji jest niedopuszczalne. 

 
3. Przegląd istniejących rozwiązań 
 

Rozwiązaniem przedstawionego problemu jest zachowanie (ty-
powego dla sterowników klasycznych) cyklu. Jest to możliwe 
przy zachowaniu sekwencji realizacji segmentów. Rozwiązanie 
takie zostało przedstawione m.in. w pracy [5]. Opiera się ono na 
wykorzystaniu rejestru z krążącą jedynką, którego wyjścia kolejno 
uaktywniają przerzutniki D skojarzone z funkcjami logicznymi 
odpowiadającymi poszczególnym segmentom. Architektura typu 
„krążąca jedynka” została przedstawiona na rysunku 3a. Poniżej 
znajdują się wykresy czasowe sygnałów zezwalających na wpis do 
przerzutników typu D wyjaśniające istotę pracy układu (rys. 3b). 

 
 

 
 

Rys. 3.  Architektura typu „krążąca jedynka” 
Fig. 3.  The “walking-one” – style architecture 

 
Realizacja pojedynczego segmentu w każdym takcie, ze wzglę-

du na czas realizacji całego programu, jest nieefektywna. Znacznie 
efektywniejsza byłaby realizacja kilku segmentów w jednym 
takcie. Rozwiązanie takie zostało zaprezentowano w pracy [5], 
niestety bez podania algorytmu przypisania segmentów do kolej-
nych taktów. Konieczne jest zatem opracowanie algorytmu ustala-
jącego sekwencję wykonywania segmentów, wynikającą z prze-
pływu danych pomiędzy segmentami oraz metody wyszukiwania 
segmentów, które mogą być wykonane równolegle. W pracy [6] 
do wyznaczania przyporządkowania segmentów do kolejnych 
taktów realizacji zaproponowano algorytm bazujący na zdefinio-
wanych w pracy [7] grafach jednoczasowości (ang. simultaneity 
graph) oraz grafach zależności (ang. dependency graph).  
Żadna z przedstawionych w literaturze metod nie uwzględnia 

kwestii implementacji programu sterowania w strukturach pro-
gramowalnych, a w szczególności aspektu kolejkowania, który 

jest istotny dla efektywności implementacji w strukturach progra-
mowalnych [8]. 
 

4. Metody wyszukiwania sekwencyjności  
i równoległości 

 
Jak już wspomniano, programy sterowania można opisywać  

w różnych językach. W artykule rozważane będą programy opisa-
ne w języku schematów drabinkowych LD analizowane wierszo-
wo. Inne formy opisu programu można „przekonwertować” do 
postaci LD, co sprawia, że poniższe rozważania mają charakter 
jak najbardziej ogólny. W celu uproszczenia problemu, rozważane 
będą wyłącznie operacje bitowe, z pominięciem operacji, w któ-
rych argumentami są słowa (operacje porównania, arytmetyczne, 
itp.). Dodatkowo założono, że w danym segmencie występuje 
przypisanie tylko do jednej zmiennej wyjściowej. Założenie 
takie nie wpływa na ogólność rozważań. Pozwala tylko na 
uproszczenie problemu i skoncentrowanie uwagi na najistotniej-
szych kwestiach.  

Wprowadźmy numerację segmentów określając ich kolejność 
występowania w opisie w języku LD. Pozwala to stwierdzić, że 
segment o numerze i (Sj) powinien być wykonany wcześniej niż 
segment o numerze j (Si) wtedy, gdy i < j.  

Proponowana metoda analizy programu wykorzystuje graf zależ-
ności zaproponowany w pracy [7].  

Grafem zależności DG (ang. dependency graph), nazywamy acy-
kliczny graf skierowany DG, którego wierzchołki Sj odpowiadają 
segmentom, zaś krawędzie łączą wierzchołki (Si, Sj), takie, że 
wierzchołek Sj odpowiada segmentowi, do którego przypisana 
zmienna wyjściowa została użyta jako zmienna wejściowe w seg-
mencie przypisanym do wierzchołka Si, (Sj < Si). Kierunek krawę-
dzi określa się na podstawie numeracji segmentów (grot wskazuje 
wierzchołek skojarzony z segmentem o mniejszym indeksie). Do 
każdego segmentu przypisana jest zmienna wyjściowa, stąd  
z wierzchołkami grafu nie musimy kojarzyć oznaczeń segmentów, 
lecz odpowiadające im zmienne wyjściowe. 

Na rysunku 4 przedstawiono graf zależności DG dla przykłado-
wego programu z rysunku 2. 

 
 

 
 
Rys. 4.  Graf zależności DG dla przykładowego programu z rysunku 2  
Fig. 4.  The Dependency Graph (DG) for the example program presented in Fig. 2 
 

Kierunek krawędzi w grafie zależności DG nie odzwierciedla 
rzeczywistej kolejności wykonywania segmentów. Zasadna jest 
zatem zmiana kierunku krawędzi, co doprowadziło do zapropono-
wania nowego grafu – grafu następstw SG (ang. succession graph), 
określającego następstwo wykonywania poszczególnych segmen-
tów.  

Grafem następstw SG, nazywamy acykliczny graf skierowany 
SG, którego wierzchołki Si odpowiadają segmentom, zaś krawędzie 
łączą wierzchołki (Si, Sj), z których wierzchołek Si odpowiada 
segmentowi, do którego przypisana zmienna wyjściowa została 
użyta jako zmienna wejściowa w segmencie przypisanym do wierz-
chołka Sj, zaś numery segmentów spełniają zależność Si < Sj. Kie-
runek krawędzi odpowiada kolejności segmentów w opisie progra-
mu. Rozważana zależność pomiędzy segmentami oznaczona została 
na rysunku 2 prostokątami rysowanymi linią ciągłą. 
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Graf SG tworzony jest analogicznie jak graf DG. Jedyną różnicą 
jest odwrotny kierunek krawędzi skierowanych w obu grafach. 
Kierunek w grafie SG odpowiada rzeczywistej kolejności wykona-
nia poszczególnych segmentów. Na rysunku 5 został przedstawiony 
graf następstw SG dla przykładowego programu z rysunku 2. 

 
 

 
 
Rys. 5.  Graf następstw SG dla programu z rysunku 2  
Fig. 5.   Succession Graph (SG) for the example program  

of Fig. 2  

 
Graf zależności DG oraz graf następstw SG są grafami sekwencji 

[9]. Graf sekwencji jest acyklicznym grafem skierowanym, którego 
wierzchołkom przypisane są operacje, zaś krawędzie opisują relacje 
pomiędzy nimi. Postać grafu określa współbieżność oraz sekwen-
cyjność operacji skojarzonych z wierzchołkami. Niezwykle istotna 
jest kwestia tzw. kolejkowania grafu sekwencji. Wyznaczenie cza-
sów rozpoczęcia poszczególnych zadań, jest istotne zarówno ze 
względu na problem dostępności zasobów, jak również ze względu 
na minimalizację czasu realizacji wszystkich zadań. Problem kolej-
kowania grafu sekwencyjnego przy założonych ograniczeniach 
czasowych oraz ograniczeniach zasobów jest problemem 
NP-trudnym. W literaturze można znaleźć szereg algorytmów ko-
lejkowania [8, 9].  

Najprostszym zagadnieniem jest problem kolejkowania zadań 
bez ograniczenia zasobów. W tym przypadku można posłużyć się 
algorytmem „tak szybko jak tylko można” ASAP (ang. As Soon 
As Possible) [9], w którym każda z operacji rozpoczyna się naj-
wcześniej jak to tylko możliwe. Czas rozpoczęcia operacji można 
określić na podstawie zależności pomiędzy danymi, tzn. wykorzy-
staniem danych wyjściowych jednej operacji jako danych wej-
ściowych innej operacji. Na rysunku 6 został przedstawiony graf 
następstw SG z podziałem na kolejne takty (zaznaczone liniami 
przerywanymi) będący wynikiem kolejkowania bez ograniczeń 
zasobów (algorytm ASAP). Struktura grafu pozwala na określenie 
maksymalnej liczby taktów potrzebnej do realizacji programu. 
Zakładając, że wykonanie pojedynczego segmentu realizowane 
jest w jednym takcie, czas realizacji przykładowego programu 
wynosi 3 takty. 

 
 

 

 
 
Rys. 6.  Kolejkowanie grafu następstw SG dla programu z rysunku 2  
Fig. 6.  Succession Graph (SG) scheduling for the example program  

of Fig. 2 

 
Przyjrzyjmy się poprawności realizacji sprzętowej programu 

zgodnie z kolejkowaniem przedstawionym na rysunku 6. W seg-
mencie 2 (Network 2) jako zmienna wejściowa Q4.2 wykorzysty-
wana jest zmienna wyjściowa segmentu 4 (Network 4). Istotne jest 
zatem wykonanie segmentu 2 (Network 2) przed realizacją segmen-
tu 4 (Network 4) lub w przypadku wykorzystania architektury typu 

„krążąca jedynka” wykonanie obu segmentów w tym samym takcie. 
Graf pierwszeństwa SG nie zawiera jednak informacji, który  
z segmentów powinien być wykonany wcześniej, zawiera jedynie 
informację, które segmenty powinny być wykonywane po danym 
segmencie.  

Zaproponowano zatem nowy, acykliczny graf skierowany okre-
ślający pierwszeństwo wykonania poszczególnych segmentów – 
graf pierwszeństwa PG (ang. priority graph). Grafem pierwszeń-
stwa PG, nazywamy acykliczny graf skierowany PG, którego 
wierzchołki Si odpowiadają segmentom, zaś krawędzie łączą wierz-
chołki (Si, Sj), z których wierzchołek Sj odpowiada segmentowi, do 
którego przypisana zmienna wyjściowa została użyta jako zmienna 
wejściowa w segmencie przypisanym do wierzchołka Si, zaś nume-
ry segmentów spełniają zależność Sj > Si. Kierunek krawędzi wska-
zuje na segment, który powinien być wykonany później. Rozważana 
zależność pomiędzy segmentami oznaczona została na rysunku 2 
prostokątami rysowanymi linią przerywaną. 

Przykład grafu pierwszeństwa PG dla programu z rysunku 2 
przedstawiono na rysunku 7. 
 
 

 
 
Rys. 7.  Graf pierwszeństwa PG dla programu z rysunku 2  
Fig. 7.  Priority Graph (PG) for the example program of Fig. 2 

 
Informację o kolejności wykonania poszczególnych segmen-

tów, wynikającą z grafu pierwszeństwa PG należy uwzględnić 
przy kolejkowaniu grafu następstw SG. Wynik kolejkowania  
grafu następstw za pomocą algorytmu ASAP przedstawiono na 
rysunku 8. 
 
 

 
 
Rys. 8.  Poprawne kolejkowanie grafu następstw SG z wykorzystaniem  

grafu pierwszeństwa PG 
Fig. 8.  Correct Succession Graph (SG) scheduling, basing on the Priority  

Graph (PG)  

 
 
5. Sprzętowa implementacja programu  

sterowania 
 

Realizacja sprzętowa programu zgodna z kolejkowaniem przed-
stawionym na rysunku 8 zapewnia behawioralną zgodność realizacji 
sprzętowej z jego szeregowo-cykliczną realizacją klasyczną. Czas 
obiegu pętli programowej (scan) wynosi w tym przypadku 4 takty. 
Na rysunku 9 przedstawiono sprzętową implementację programu 
sterowania z wykorzystaniem architektury typu „krążąca jedynka”. 
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Analizując strukturę uzyskanego rozwiązania można zauważyć, 
że sposób uaktywnienia przerzutników (ENi=1) jest odzwierciedle-
niem grafu z rysunku 8. Najpierw uaktywniane są przerzutniki 
wytwarzające sygnały Q4.0 i Q4.5, w kolejnym takcie przerzutniki 
wytwarzające sygnały Q4.1 i Q4.2, itd. 

Uzyskane rozwiązanie w istotny sposób ograniczana czas realiza-
cji programu w stosunku do podstawowego rozwiązania przedsta-
wionego na rysunku 3. W rzeczywistych programach „zysk” wyni-
kający z równoległego wykonania segmentów może być znacznie 
większy (przykład został dobrany w taki sposób, aby pokazać pro-
blemy wyszukiwania sekwencyjności i równoległości). 

 
 

 
 
Rys. 9.  Architektura typu „krążąca jedynka” dla kolejkowania  

z rysunku 8  
Fig. 9.  The “walking-one” architecture for the scheduling  

of Fig. 8 

 
Na uwagę zasługuje również fakt, że układ świetnie wpasowuje 

się w dostępne na rynku, popularne układy FPGA, które zawierają 
przerzutniki z wejściem Enable i bloki kombinacyjne typu LUT,  
w których mogą być realizowane funkcje wzbudzeń przerzutników 
(F1-F7). Oczywiście w przypadku „długich” segmentów zawierają-
cych szereg zmiennych wystąpi konieczność dekompozycji bloków 
kombinacyjnych, gdyż układy FPGA zawierają bloki LUT, mające 
niewielką liczbę wejść. Warto jednak zauważyć, że postać segmen-
tów charakterystyczna dla opisu LD odpowiada wyrażeniom logicz-
nym łatwo dekomponowalnym. 

Oddzielnym zagadnieniem, nie rozpatrywanym w niniejszym ar-
tykule, jest sposób opisu uzyskiwanego rozwiązania w języku opisu 
sprzętu. 
 
6. Podsumowanie 
 

Zaprezentowane w artykule rozważania stanowią podstawy teo-
retyczne metody sprzętowej realizacji programów sterowania 
opisanych za pomocą schematów drabinkowych LD. Istota pomy-
słu polega na analizie programu ukierunkowanej na wyszukiwanie 
elementów, które mogą być realizowane równolegle. Pozwala 
również określić konieczność sekwencyjnego wykonania pewnych 

operacji, która związana jest założeniem zachowania behawioral-
nej zgodności realizacji sprzętowo-równoległej z realizacją szere-
gowo-cykliczną. Przedstawiona metoda umożliwia wyszukiwanie 
sekwencyjności i równoległości tzn. kolejkowanie operacji  
przy zadanych ograniczeniach czasowych i/lub ograniczeniach 
zasobów (np. przez przypisanie wag do wierzchołków [9]). Tego 
typu rozwinięcia mogą stanowić istotny element umożliwiający 
wykorzystanie proponowanej metodologii w zagadnieniach wyko-
rzystujących dynamiczną, częściową rekonfigurację układów 
FPGA [3].  

Zasoby sprzętowe produkowanych obecnie układów programo-
walnych stwarzają możliwość poszukiwania dostosowanego do 
potrzeb kolejkowania nie tylko zadań bitowych. Przykładowo moż-
na myśleć o kolejkowaniu z ograniczeniami w przypadku bardzo 
złożonych operacji arytmetycznych. Między innymi możliwe jest 
zwielokrotnienie złożonych bloków arytmetycznych w celu skróce-
nia czasu wykonywania operacji.  

Pewną wadą proponowanej metody jest konieczność wykorzy-
stywania dwóch grafów: SG i DG, co może być istotnym proble-
mem przy próbie stworzenia automatycznego narzędzia. Obecnie 
prowadzone są prace nad integracją zaproponowanych grafów, 
których celem jest stworzenie prostej metody pozwalającej na au-
tomatyczną konwersję programu opisanego w LD na syntezowany 
opis układu za pomocą języka opisu sprzętu. 
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