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Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono algorytm kodowania stanów wewnętrznych 
automatu skończonego. Istota algorytmu tkwi w minimalizacji poboru 
mocy synchronicznych układów sekwencyjnych. Algorytm opiera się na 
tworzeniu drzewa binarnego, którego węzły powstają na wskutek dekom-
pozycji automatu skończonego. Wyniki eksperymentów wskazują, że 
proponowany algorytm prowadzi do zmniejszenia poboru mocy w porów-
naniu do algorytmów kodowania już opracowanych. Obserwowane jest 
również zmniejszenie powierzchni układu. 
 
Słowa kluczowe: kodowanie stanów, pobór mocy, automat skończony. 
 

A state assignment method oriented towards 
reduction of power consumption in finite 
state machines 

 
Abstract 

 
Power dissipation has become one of the main issues during embedded 
systems design in the recent years, due to the continuous increase of the 
integration level and the operating frequency. The largest fraction of 
power consumption in CMOS circuits is caused by signal switches. This 
paper presents a new algorithm for FSM encoding. The aim of this algorithm 
is to minimise power consumption of synchronous sequential circuits. The 
algorithm is based on creating a binary tree whose nodes are created by 
partitioning a finite state automaton. The algorithm uses the probabilistic 
model of an FSM to obtain state encoding minimising the number of signal 
transitions. The algorithm has been applied to the MCNC benchmark 
circuits and has also been compared to other encoding approaches. The 
experimental results show that the proposed algorithm leads to the reduction 
in power consumption compared to the state encoding algorithms already 
developed. The reduction of the circuit area is observed, too. 
 
Keywords: state assignment, power dissipation, finite state machine. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Ograniczenie poboru mocy stanowi istotny problem współcze-
snej syntezy logicznej. Odgrywa najważniejszą rolę w konstrukcji 
urządzeń mobilnych oraz układów zasilanych bateryjnie. Proble-
my ograniczenia mocy są powiązane z zagadnieniami kompaty-
bilności elektromagnetycznej, układami asynchronicznymi, iskro-
bezpiecznymi czy też układami pracującymi w ekstremalnie wy-
sokich częstotliwościach.  

Większość produkowanych układów cyfrowych wykonywanych 
jest w technologii CMOS. Pobór mocy w tego typu układach jest 
sumą mocy statycznej i dynamicznej. Moc statyczna związana  
z jest z cechami technologicznymi i wynika bezpośrednio z warto-
ści prądów upływu płynących w stanie ustalonym. Moc dyna-
miczna jest związana z przeładowaniem pojemności obciążenia 
poszczególnych elementów. Moc dynamiczna stanowi składnik 
mocy, który może być minimalizowany w procesie syntezy logicznej. 
   

Dr hab. inż. Dariusz KANIA 
 
Ukończył studia na Wydziale Automatyki, Elektroniki 
i Informatyki Politechniki Śląskiej. Pracę doktorską 
obronił w 1995, habilitacyjną w 2004r. Jest profeso-
rem w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej. 
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół 
programowalnych układów cyfrowych, sterowników 
przemysłowych, systemów mikroprocesorowych oraz 
zagadnień związanych z wykorzystaniem stabilografii 
w zagadnieniach rehabilitacji klinicznej. 
 
 
e-mail: dkania@polsl.pl 

 

 
Średnia moc dynamiczna wydzielana w układach CMOS w cza-

sie T wynosi [3]: 
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gdzie: VDD - napięcie zasilania, Ci - pojemność obciążenia i-tej 
bramki, n – liczba bramek w układzie, pi.- prawdopodobieństwo 
przełączenia i-tego wyjścia. 

Z zależności (1) widać, że jedynym parametrem, na który ma-
my pośredni wpływ w procesie syntezy logicznej jest prawdopo-
dobieństwo przełączenia i-tego wyjścia. Prawdopodobieństwo to 
bezpośrednio związane z liczbą przełączeń poszczególnych ele-
mentów. Okazuje się, że średnia moc dynamiczna pobierana przez 
układy CMOS jest wprost proporcjonalna do liczby przełączeń 
poszczególnych elementów [1]. Wartość prawdopodobieństwa 
przełączenia i-tego wyjścia pi można określić jako liczbę zmian 
stanu logicznego na wyjściu i-tej bramki (nsi) przypadającą na 
okres czasu T (zależność 2) [2]: 
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Minimalizując liczbę przełączeń nsi poszczególnych bramek, 

minimalizujemy prawdopodobieństwa przełączenia wyjść (pi), co 
prowadzi do minimalizacji mocy dynamicznej wydzielanej  
w układzie. Istota minimalizacji strat mocy w układach CMOS, 
uzyskiwana w procesie syntezy logicznej sprowadza się więc do 
minimalizacji liczby zmian stanów logicznych w układzie. 

Modelem matematycznym układu sekwencyjnego jest automat 
skończony FSM (Finite State Machine), zwany często automatem 
sekwencyjnym. Istotnym elementem syntezy automatów sekwen-
cyjnych jest proces kodowania stanów wewnętrznych. Polega on 
na przyporządkowaniu każdemu stanowi wewnętrznemu automatu 
unikalnej reprezentacji binarnej.  

Celem artykułu jest przedstawienie oryginalnej metody kodo-
wania stanów wewnętrznych synchronicznych automatów se-
kwencyjnych prowadzącej do minimalizacji poboru mocy. Istota 
zaproponowanego pomysłu sprowadza się do znalezienia takiego 
skojarzenia słów kodowych z symbolicznie opisanymi stanami, 
które zapewni jak najmniejszą liczbę przełączeń przerzutników. 
 
2. Metodologia kodowania stanów  

wewnętrznych 
 

Automaty skończone można opisać za pomocą dyskretnych 
łańcuchów Markowa. Dla podanego prawdopodobieństwa poja-
wienia się danych stanów logicznych na wejściach automatu, 
można wyznaczyć prawdopodobieństwa poszczególnych przejść. 
Prawdopodobieństwo statyczne, czyli prawdopodobieństwo znale-
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zienia się automatu w określonym stanie po nieskończenie długim 
czasie, można obliczyć korzystając z równania Chapmana-
Kołmogorowa. Pozwala to na probabilistyczny opis automatu,  
w którym krawędziom nieskierowanego grafu łączącym odpowied-
nie stany, przyporządkowuje się wagi poszczególnych przejść. 

Istota minimalizacji mocy polega na takim kodowaniu, aby sta-
nom połączonym krawędziami o największych wagach, przypo-
rządkować kody, których odległość Hamminga jest równa jeden. 
Można zatem problem kodowania sprowadzić do zadania progra-
mowania całkowitoliczbowego. W praktycznych przypadkach 
największe znaczenie mają heurystyczne metody kodowania. 

W literaturze znane są różnorodne algorytmy kodowania ukie-
runkowane na minimalizację poboru mocy. W pracy [3] przedsta-
wiono algorytm POW3 nazywany również algorytmem kolumno-
wym. Automat jest kodowany "bit po bicie" przy przestrzeganiu 
liczności poszczególnych klas nierozróżnialności. W pracy [4] 
zaproponowano wykorzystanie kodowania Huffmana. Znany jest 
również algorytm wykorzystujący drzewo rozpinające [5]. Z kolei 
w pracy [6] zastosowano algorytm wyżarzania. Stosowane są 
również algorytmy genetyczne [7], choć zdaniem Autorów trudno 
wiązać z nimi duże nadzieje.  

Na szczególną uwagę zasługują zaproponowane w pracy [8] 
metody kodowania określane mianem: Depth First, Min Distance, 
One Level, One Level Tree, Back Tracking. Metody te składają 
się z dwóch etapów. Pierwszy polega na odpowiednim sortowaniu 
stanów, drugi - na przypisywaniu stanom słów kodowych  
z uwzględnieniem funkcji określającej moc i przydzielone 
uprzednio kody. W pracy [9] przedstawiono dwa algorytmy ko-
dowania stanów ukierunkowane na minimalizację mocy: iteracyj-
ny oraz sekwencyjny. Algorytm iteracyjny pozwala na poprawie-
nie wyników kodowania przeprowadzonego za pomocą innego, 
dowolnego algorytmu. W algorytmie sekwencyjnym kodowanie 
uzależnione jest od przypisanych uprzednio kodów. 

W zaproponowanej metodzie kodowania, nie występuje etap 
kojarzenia słów kodowych z uporządkowanymi uprzednio, sym-
bolicznie opisanymi stanami. Istota zaproponowanej metody 
kodowania sprowadza się do podziałów wszystkich stanów na 
podzbiory, którym przyporządkowuje się kolejno poszczególne 
bity kodu. Tego typu "dekompozycyjne" kodowanie stanów,  
w którym kodowanie odbywa się zgodnie z zasadą "bit po bicie", 
zachowuje elastyczność przyporządkowywania słów kodowych od 
początku do końca procesu kodowania.  
 
3. Dekompozycyjna metoda kodowania  

stanów 
 

Zaproponowana dekompozycyjna metoda kodowania zostanie 
przedstawiona na przykładzie kodowania stanów wewnętrznych 
jednego z automatów testowych beecount, którego graf przedsta-
wiono na rys. 1.  

 

 
 
Rys. 1.  Graf automatu beecount 
Fig. 1.  Graph of beecount 

 
Tak jak w większości znanych z literatury modeli probabili-

stycznego opisu automatów założono, że prawdopodobieństwo 
wystąpienia jedynki i zera na wejściu jest identyczne i wynosi  
p(0) = p(1) = 0,5. Pozwala to na określenie prawdopodobieństwa 
przejść ze stanu Si do stanu Sj P(Sij). Korzystając z równania 
Chapmana-Kołmogorowa możliwe jest określenie dla poszczegól-

nych stanów tzw. prawdopodobieństwa statycznego ps(Si) znale-
zienia się automatu w danym stanie.  

W kolejnym etapie wyznaczane są zgodnie z zależnością (3) 
prawdopodobieństwa przejść ze stanu Si do stanu Sj pod warun-
kiem, że automat znajduje się w stanie Si. 
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Zmiana stanu automatu z Si na Sj wymaga przełączenia takiej sa-

mej liczby przerzutników, co zmiana ze stanu Sj na Si, stąd istnieje 
możliwość zamiany grafu skierowanego na graf nieskierowany,  
w którym z krawędziami skojarzone są wagi wyznaczone z zależno-
ści (4).  

 )()( ijtjitij SSpSSpw                        (4) 
 
Efektem przedstawionych powyżej operacji jest opis automatu 

beecount przedstawiony na rys. 2. 
 

 

 
Rys. 2.  Graf automatu beecount wraz z wagami krawędzi 
Fig. 2.  Weighted graph of beecount 

 
Istota dekompozycyjnego algorytmu kodowania polega na po-

dziale grafu przedstawionego na rys. 2 i równoczesnym tworzeniu 
binarnego drzewa kodowego, którego wysokość jest równa liczbie 
bitów słowa kodowego. W proces tworzenia drzewa wpleciony 
jest element optymalizacji polegający na zamianie aktualnie two-
rzonych potomków. Spójrzmy najpierw na sposób tworzenia 
binarnego drzewa kodowego.  

Węzły tworzone są z uwzględnieniem następujących zasad: 
-  jeśli liczba stanów w węźle, który dzielimy jest większa niż 

dwa, to do nowo tworzonego węzła (lewy potomek) są dodawa-
ne stany połączone krawędzią o największej wadze, w przeciw-
nym przypadku są tworzone dwa nowe węzły o liczbie stanów 
równej jeden, 

-  jeśli liczba wolnych stanów w dzielonym węźle przekracza 
maksymalną liczbę stanów (5), to do aktualnego węzła doda-
wane są stany, dla których suma wag krawędzi pomiędzy sta-
nami już należącymi do aktualnego węzła jest maksymalna,  
w przeciwnym przypadku tworzony jest nowy węzeł (prawy 
potomek), w skład którego wchodzą stany, które nie zostały 
przypisane do poprzednio tworzonego węzła (lewy potomek). 
Powyższe czynności są powtarzane aż wysokość drzewa binar-

nego będzie równa liczbie bitów słowa kodowego. Maksymalna 
liczba stanów w poszczególnych węzłach Ml zależna jest od  
l – poziomu tworzonego węzła (poziom korzenia wynosi 0)  
i N – liczby bitów słowa kodowego, zgodnie z zależnością (5). 

 
                           lN

lM  2                                         (5) 
 
Prześledźmy proces kodowania stanów automatu testowego  

beecount. Najpierw, wyznaczamy minimalną liczbę bitów po-
trzebną dla zakodowania siedmiu stanów N = 3. Tworzymy ko-
rzeń drzewa, w skład którego wchodzą wszystkie stany automatu. 
Na początku wybieramy dwa stany połączone krawędzią o naj-
większej wadze, czyli S0 i S1. Po tej operacji liczba wolnych 
stanów wchodzących w skład korzenia wynosi 5. W przypadku 
tworzenia węzłów pierwszego poziomu (l = 1) maksymalna liczba 
wolnych stanów Ml równa jest 4, zatem należy dodać jeszcze 
jeden stan do tworzonego węzła drzewa (lewy potomek). Wybra-
ny zostaje stan S4, ponieważ suma wag krawędzi łączących ten 
stan ze stanami S0 i S4 jest maksymalna i wynosi 0,193. Pozostałe 
stany (S2, S3, S5, S6) zostają dodane do nowego węzła (prawy 
potomek). Kolejne węzły drzewa tworzone są sukcesywnie, aż do 
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momentu, gdy wysokość drzewa będzie równa liczbie bitów słowa 
kodowego N. Uzyskane binarne drzewo kodowe automatu testo-
wego beecount przedstawione jest na rys. 3. 

 

 

 
Rys. 3.  Binarne drzewo kodowania   
Fig. 3.  Binary tree coding 

 
Z powyższego drzewa można bezpośrednio odczytać kody po-

szczególnych stanów (s0-0, s1-4, s2-3, s3-7, s4-6, s5-1, s6-5). 
W proces tworzenia drzewa wpleciony jest element optymaliza-

cji, polegający uwzględnieniu powiązania stanów znajdujących się 
na jednym poziomie drzewa. Istota pomysłu polega na obserwacji 
współczynników  wyznaczanych zgodnie z zależnością (6) i po 
spełnieniu pewnych warunków (7) zamianie miejscami wierzchoł-
ków potomnych.  

Analiza wartości współczynników  definiowanych jako  
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gdzie: B1 – zbiór stanów, którym zostało przypisane zero,  
B0 – zbiór stanów którym przypisano jedynkę, pozwala na mini-
malizację przełączeń występujących przy przejściach pomiędzy 
stanami skojarzonymi z wierzchołkami potomnymi znajdującymi 
się w różnych gałęziach drzewa. Zamiana potomków jest doko-
nywana, gdy spełniona jest nierówność: 
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Efektem optymalizacji jest zamiana wierzchołków wyróżnio-

nych kolorem szarym na rys. 4.  
 

 
 
Rys. 4.  Zmodyfikowane binarne drzewo kodowania   
Fig. 4.  Modified binary tree coding 

 
Ostatecznie poszczególne stany będą miały następujące kody: 

s0-0, s1-4, s2-5, s3-1, s4-2, s5-3, s6-7. 
 
4. Wyniki eksperymentów 
 

Przedstawiony w rozdziale 3 algorytm został zaimplementowa-
ny w języku C++. Proponowany algorytm kodowania porównano 
z innymi metodami kodowania znanymi z literatury. W celu 
obiektywnego porównania zaimplementowano również najlepszy 
pod względem poboru mocy algorytm OLT (One Level Tree) [8]. 
Moc określano dla częstotliwości  f = 20MHz i napięcia zasilania 
VDD = 5V korzystając z pakietu SIS. Minimalizację części kombi-
nacyjnej wykonano korzystając ze skryptu script.rugged. W tab. 1 
zawarto wyniki syntezy siedmiu popularnych automatów testo-
wych. Poszczególne kolumny przedstawiają pobieraną moc (P) 
oraz powierzchnię zajmowaną przez uzyskiwany układ (A).  
W kolejnych częściach tabeli zawarto wyniki dla algorytmu "one-
hot", algorytmu OLT [8] oraz przedstawionego w niniejszej publi-
kacji algorytmu dekompozycyjnego z optymalizacją (AD-).  
 

Tab. 1.  Wyniki eksperymentów, P - moc, A - powierzchnia  
Tab. 1.  Experimental results, P - power, A - area 
 

FSM 
One hot OLT AD- 

P µW A P µW A P µW A 
bbara 168 220 140 129 139 120 

beecount 247 135 175 81 160 74 
dk14 703 259 541 176 455 151 
dk512 458 254 398 148 363 142 
lion9 310 146 183 73 138 61 
tbk 1310 1285 1331 850 878 553 

train11 435 202 144 83 170 83 
suma 3631 2501 2912 1540 2303 1184 

  
 Dla sześciu automatów zaproponowany algorytm (AD-) do-
prowadził do najlepszych wyników pod względem poboru mocy. 
Zawsze uzyskano lepsze rozwiązania od powszechnie stosowane-
go algorytmu "one hot". Dla popularnego automatu train11 reduk-
cja mocy jest 2,5 krotna. Kodując stany algorytmem OLT, tylko 
dla automatu train11 osiągnięto lepsze rozwiązanie niż w propo-
nowanej metodzie AD-. Maksymalna różnica pomiędzy OLT  
i AD- wystąpiła dla największego automatu tbk i wynosiła 35%. 
Dla proponowanego algorytmu uzyskano również minimalną 
sumaryczną moc. Dodatkowo, niezwykle korzystną cechą propo-
nowanej metody kodowanie jest fakt, że ograniczenie mocy idzie 
w parze z minimalizacją powierzchni.  
 
5. Podsumowanie 
 

Zaprezentowana w artykule metoda kodowania stanów, w któ-
rej kodowanie odbywa się zgodnie z zasadą "bit po bicie", zacho-
wuje elastyczność przyporządkowywania słów kodowych od 
początku do końca procesu kodowania. Wyniki eksperymentów 
wskazują jednoznacznie, że taka metodologia kodowania umożli-
wia zmniejszenie poboru mocy w stosunku innych znanych metod 
kodowania. Widać również, że minimalizacja mocy nie musi pro-
wadzić do zwiększenia powierzchni. Oczywiście, w celu pełnego 
potwierdzenia skuteczności proponowanej metody konieczne jest 
przeprowadzenie znacznie szerszego wachlarza eksperymentów.  

Należy jednak podkreślić, że wstępne wyniki są bardzo obiecu-
jące, tym bardziej, że widać szereg możliwości zoptymalizowania 
poszczególnych kroków kodowania. Z całą pewnością można 
liczyć, na uzyskanie jeszcze lepszych rezultatów. Podsumowując, 
warto zwrócić uwagę na "niezwykłą "szybkość" przedstawionego 
algorytmu. Przykładowo czas kodowania największego z bada-
nych automatów (32 stany) wynosi 5ms (komputer PC 1,6GHz). 
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