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1 AMAÇ 
TEKNOFEST kapsamında ilk defa 2022 yılında üniversite öğrencilerinin başvurusuna açılmış olan Çip 
(Tümdevre) Tasarım Yarışması, ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans) öğrencilerinde 
mikroelektronik teknolojileri alanında farkındalık oluşturmayı ve öğrencilere tümdevre tasarımı 
konusunda bilgi birikimi kazandırmayı amaçlamaktadır. Yarışma aynı zamanda takım çalışmasını teşvik 
etmek ve mikroelektronik teknolojilerini pratik uygulamalarla geliştirerek bu alanda yetkin insan 
kaynağı oluşumuna öncülük etmek amacıyla düzenlenmektedir. 

Bu doküman; TÜBİTAK BİLGEM Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı (TÜTEL) ve Yongatek 
Mikroelektronik tarafından TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Teknoloji 
Yarışmaları kapsamında düzenlenen Çip Tasarım Yarışması’nın tüm kural ve gerekliliklerini tanımlamak 
için oluşturulmuştur. Yarışmanın analog ve sayısal işlemci tasarım kategorileri TÜTEL tarafından, sayısal 
görüntü işleme tasarım kategorisi ise Yongatek Mikroelektronik tarafından düzenlenmektedir. 

2 YARIŞMA GENEL BİLGİLERİ 
Yarışma, analog, sayısal işlemci ve sayısal görüntü işleme olmak üzere üç kategoriden oluşur. TÜTEL 
tarafından düzenlenen sayısal işlemci tasarım kategorisinde RISC-V Buyruk Kümesi Mimarisi (ISA)’ne 
sahip özelleştirilmiş bir işlemci tasarlanması, analog tasarım kategorisinde ise bant aralığı referans 
devresi, LDO gerilim düzenleyici ve gerilim kontrollü osilatör (VCO) tasarımının gerçekleştirilmesi 
beklenmektedir. Yongatek Mikroelektronik tarafından düzenlenen sayısal görüntü işleme tasarım 
kategorisinde ise görüntü sinyal işleme (ISP, Image Signal Processing) IP tasarımının gerçekleştirilmesi 
beklenmektedir. 

Yarışmaya katılacak olan takımlardan beklenen, bu dokümanda belirtilmiş olan tasarım kriterlerini 
sağlayan donanımların ön tasarım raporunu, detaylı tasarım raporunu hazırlamak, tasarımını 
tamamlamak, tasarım çıktılarını hazırlamak ve finalde bir sunum ile demo gerçekleştirmektir. 

Başvurular 30 Kasım 2022 tarihine kadar TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları resmi web sitesi 
(www.teknofest.org) üzerinden yapılacaktır.  

2.1 Yarışmaya Katılım Kuralları 
• Yarışmaya, Türkiye’de öğrenim gören yükseköğretim (ön lisans, lisans ve yüksek lisans) 

öğrencileri katılabilir.  
• Yarışmaya bireysel veya takım olarak katılım sağlanabilir. Takımlar en fazla 5 kişiden oluşmalıdır 

(danışman hariç). 
• Takımlardaki yüksek lisans öğrenci sayısı 2’yi geçmemelidir.  
• Bir yarışmacı, farklı kategorilerdeki takımlarda yer alabilir ama aynı kategorideki farklı 

takımlarda yer alamaz. 
• Takımlar yalnızca 1 kişiyi danışman olarak alabilirler. Danışman alınması şart değildir. 
• Farklı takımlar aynı kişiyi danışman olarak alabilir. 
• Detay Tasarım Raporu ile birlikte öğrenciler için onaylı öğrenci belgelerinin, danışmanlar için 

ise öğretim üyesi/görevlisi, araştırma görevlisi, doktora öğrencisi veya doktora mezunu 
olduklarını gösteren onaylı belgenin sunulması gerekmektedir. 

• Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla yükseköğretim 
öğrencisinin bir araya gelmesi ile karma bir takım olarak da oluşturulabilir. 

• Yarışmaya katılan her takım en fazla bir tasarım ile yarışmaya katılabilecektir. 
• Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların projesine uygun yarışmaya başvuru 

yapması gerekmektedir. 

https://www.teknofest.org/tr/
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• Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman sistem üzerinden kayıt olur, varsa danışman 
ve/veya takım kaptanı/takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sisteme yapar ve varsa 
danışman ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye Başvuru sistemine 
giriş yaparak “Takım bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt tamamlanır. Aksi 
durumda kayıt tamamlanmış olmaz.  

• Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor Alımı, Rapor Sonuçları, Maddi 
Destek Başvurusu, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden 
yapılmaktadır. Takımların KYS sistemi üzerinden süreçlerini takip etmesi gerekmektedir.  

• Üye ekleme/çıkarma işlemleri Detay Tasarım Raporu Teslim tarihine kadar yapılmaktadır.  
• Yarışma süreci boyunca KYS üzerinden başvuru yapma, rapor yükleme, form doldurma 

işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dâhilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler 
üzerinden yönetilmektedir.  

• Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi 
sayısı takım başı 3 kişi (danışman dahil) olup TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından 
değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.  

• TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine 
sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.  

• Yarışma süreci boyunca, yarışmacıların başvuru yaptığı dönemdeki eğitim seviyesi dikkate 
alınacaktır.  

• TÜBİTAK BİLGEM ve Yongatek Mikroelektronik çalışanlarının başvuruları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

2.2 Yarışma Takvimi 
Tablo 1: Yarışma Takvimi 

AÇIKLAMA TARİH 
 Yarışma Son Başvuru Tarihi 30.11.2022 
 Ön Tasarım Raporu (ÖTR) Son Teslim Tarihi 11.12.2022   17.00 
 ÖTR Sonuçlarına Göre Ön Elemeyi Geçen Takımların Açıklanması 18.12.2022 
Ön Elemeyi Geçen Takımlara Tümdevre Tasarım Eğitimi Verilmesi 24-25.12.2022 
 Soru-Cevap Oturumu  22.01.2023 
 Detay Tasarım Raporu (DTR) Son Teslim Tarihi 15.02.2023   17.00 
 Finalist Takımların Açıklanması 25.02.2023 
 Soru-Cevap Oturumu  29.02.2023 
 Tasarım Nihai Hale Getirilmesi 15.03.2023 
Final Değerlendirme Sunumları ve Demolar (İzmir) 16.03.2023-19.03.2023 
 TEKNOFEST İSTANBUL 27.04.2023-01.05.2023 

 

 

2.3 Raporlar ve Sunum 
• Referans vermek için eğer geçmiş yıl raporlarından referans verilecekse GENEL KURALLAR 

başlığındaki formata uyulmalıdır. Bunun dışında diğer kaynaklardan referans vermek için IEEE 
formatı takip edilmelidir.  

• Ön tasarım ve detay tasarım raporu olmak üzere iki adet rapor teslim edilecektir. Raporlarda 
ilgili başlıklarda istenen teknik bilgiler ayrıntılı olarak aktarılmalıdır. 

• Rapor şablonları yarışma web sayfasında yayımlanır. 

https://www.teknofest.org/tr/competitions/competition/121
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• Raporlar, Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Tüm rapor içeriğinde tek bir dil kullanılması 
zorunludur. 

• Raporlar, belirtilen son teslim tarihlerinde saat 17.00’a kadar, en fazla 60 MB büyüklüğünde ve 
PDF formatında başvuru sistemine yüklenir. Aksi durumda takım, yarışlardan elenir. 

• Raporlar, A4 formatında, 11 punto, Calibri fontunda, satır aralığı 1.15 ve alt-üst ve yan kenarları 
2.5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır. Ön tasarım raporu en fazla 9, detay tasarım raporu en 
fazla 30 sayfa olmalıdır (kapak sayfası, resimler, tablolar, referanslar dâhil). 

• Rapor, alanlarında uzman DDK üyelerince belirtilen bilimsel ve teknik kriterler kapsamında 
değerlendirilir. DDK tarafından belirlenecek puanın altında alan takımlar yarışmadan elenir. 

• Raporları başarılı olan takımlar, www.teknofest.org sayfasından duyurulur. 
• Raporlarda intihal, kopyalama vb. etik ihlalinin tespiti durumunda, rapor değerlendirilmeye 

alınmaz ve takım yarışmadan elenir. Aynı üniversite/kulüp/topluluk vb. kurum başvurularında 
bu kural kategori/yarış gözetmeksizin uygulanır. 

2.3.1 Ön Tasarım Raporu (ÖTR) 
Ön tasarım raporunun aşağıdaki bölümleri içermesi beklenmektedir:  

Genel tasarımın blok diyagramı, hedef performans özet tablosu, hedeflenen performans ölçülerinin 
sistem seviyesinde önemi, olası kritik devre çekirdeğinin şemaları, devrenin kısa bir açıklaması ve 
kullanılacak tasarım teknikleri, uygulanabilir referanslar (örneğin, tasarımınıza ilham veren bir makale, 
yeniden kullanacağınız tüm açık kaynaklı bloklar, vb.). ÖTR’de belirtilen tasarım yapısı daha sonra 
nedenleri belirtilmek şartıyla değiştirilebilecektir. 

Güncel rapor şablonu yarışma web sayfasında paylaşılacaktır. 

İşbu yarışma kapsamında bir sonraki aşamaya geçebilmek için ön tasarım raporunun teslim edilmiş ve 
başarılı görülmüş olması gerekmektedir. Ön tasarım aşamasında başarılı görülen takımlar, tümdevre 
tasarım ortamı kurulumu ve kullanımı konusunda eğitim almaya hak kazanacaktır. Eğitim ayrıntıları 
yarışma web sayfasında ilan edilecektir. Eğitim sonucu herhangi bir değerlendirme yapılmayacak olup 
bütün takımlar Detay Tasarım Raporu (DTR) hazırlamakla yükümlüdür. 

2.3.2 Detay Tasarım Raporu (DTR) 
Sayısal işlemci tasarım kategorisi detay tasarım raporunda gerçekleştirilen tasarımın detayları, 
şartnamede sunulan problemlerin nasıl gerçekleştirildiği, blok diyagramlar, benzetim ve çip tasarım 
akışı sonuçları gibi konulara yer verilmelidir. 

Analog tasarım kategorisi detay tasarım raporunda, şematik seviye tasarımın tamamlanmış olması ve 
sonuçlarıyla birlikte raporlanması beklenmektedir.  

Sayısal görüntü işleme tasarım kategorisi detay tasarım raporunda, şartnamede sunulan problemlerin 
nasıl gerçekleştirildiği, blok diyagramlar, benzetim ve sentez sonuçları gibi konulara yer verilmelidir. 
Test amacıyla verilecek olan resim dosyaları üzerinde gerçekleşmesi istenilen fonksiyonların FPGA kartı 
üzerinde çalıştırılarak elde edilmiş sonuçlarını içermelidir. 

Güncel rapor şablonu yarışma web sayfasında paylaşılacaktır. 

DTR aşamasına geçen takımlar, raporlarını Tablo 1’de belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdür. 

DTR sonuçlarına göre final değerlendirmesine katılacak takımlar Tablo 1’de belirtilen tarihte ilan 
edilecektir. 

https://www.teknofest.org/tr/
https://www.teknofest.org/tr/competitions/competition/121
https://www.teknofest.org/tr/competitions/competition/121
https://www.teknofest.org/tr/competitions/competition/121
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2.3.3 Final Değerlendirme Sunumu ve Tasarım Çıktıları 
Final değerlendirme sunumu ve tasarım çıktıları (şematik, RTL, GDSII vs.) Tablo 1’de belirtilen 
“Tasarımın Nihai Hale Getirilmesi” tarihine kadar teslim edilmelidir. İlgili tarihte saat 23.59’dan sonra 
GitHub depolarında yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır. Sunumlar en geç aynı tarihte saat 
17.00’a kadar sisteme yüklenmelidir. Yarışma alanındaki sunumlar sisteme yüklenen sunum dosyaları 
üzerinden gerçekleştirilecektir. Tasarım çıktıları kullanılarak sunumdaki sonuçlar doğrulanacak ve 
uyumsuz olan gruplar elenecektir. Bu sebeple tasarım çıktılarının güncel ve sunum ile uyumlu olması 
gereklidir.  Tasarım çıktıları detayları Tasarım Çıktıları bölümünde verilmiştir. 

2.4  Değerlendirme 
Ön Tasarım Raporu aşamasını geçen takımlar Detay Tasarım Raporu aşamasına katılmaya hak 
kazanacaklardır. Ön tasarım ve detay tasarım raporları yarışma web sayfasında ilan edilecek şablona 
uygun olarak değerlendirilecektir. DTR aşamasını geçen takımlar sunum ve demo değerlendirmesine 
katılmaya hak kazanacaklardır. Sunum değerlendirmesi sözlü sunum ve değerlendiricilerin sorularına 
verilecek cevaplara göre yarışma jürisi tarafından yapılacaktır. Sunum değerlendirmesine katılmaya 
hak kazanmasına rağmen yarışma alanında bulunmayan takımlar yarışmadan geri çekilmiş olarak 
değerlendirilir. Birinci, ikinci ve üçüncü yarışmacılar tüm aşamaların ağırlıklı puanlanmasına göre 
belirlenecektir.   

2.4.1 Sayısal İşlemci Tasarım Kategorisi 
Değerlendirme birkaç aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak, yarışmacılardan istenen işlemci (RV32IMCX 
komut setli işlemci, UART, SPI ve PWM çevre birimleri) hazır bir test ortamına konulacaktır. Testin 
gerçekleştirilebilmesi için tasarımlar, yarışmacılarla paylaşılacak üst modüldeki (wrapper) giriş ve 
çıkışlara uygun olmalıdır. İşlemcide çalıştırılacak test kodları üst modüldeki ana hafızaya yüklenecektir. 
Bu test ortamında yarışmacının komut setini doğru şekilde uygulayıp uygulamadığı test edilecektir. 
Testler sırasında bazı sınır durumlar (sayıyı sıfıra bölmek gibi) da test edilecektir. UART, SPI ve PWM 
bloklarının testi için, EK-3’te verilen yazmaç adres alanına uygun şekilde bu bloklara çevre veri yolu 
üzerinden komutlar yollanacaktır. Daha sonrasında bu bloklar işlemci ile birlikte ilk olarak benzetim 
ortamında, daha sonra FPGA (Nexys A7 XC7A100T-1CSG324C) üzerinde test edilecektir. 

Yapılan testlerle minimum isterleri sağladığı tespit edilen projeler, performans analizine tabi 
tutulacaktır. Bu analizde çeşitli performans testleri (örn. CoreMark), işlemci üzerinde koşturulacaktır. 
Sunum ve demolardan sonra yarışmacıların tasarımları üzerinden çip akışı, tasarım değerlendirme ve 
doğrulama çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yarışma sonunda elde edilebilecek toplam puan maksimum 
100 puan olacak olup hesaplaması aşağıdaki gibi yapılacaktır.  

Toplam Puan = (0.1 * ÖTR Puanı) + (0.2 * DTR Puanı) + (0.2 * Sunum Puanı) + (0.1* Demo Puanı) 
+ (0.25 * Çip Akışı Puanı) + (0.15 * Tasarım ve Doğrulama Puanı)  

Puanlandırmada beklenenler ve kriterler daha sonra paylaşılacaktır. GitHub repo’sunu daha sonra 
duyurulacak olan en geç paylaşma tarihini takip eden 20 günlük aralıkların en az birinde güncelleme 
yapmamış olanlar Tasarım ve Doğrulama değerlendirmesinden puan kaybına uğrayacaktır. Eşitlik 
olması durumunda Çip Akışı ile Tasarım ve Doğrulama puanlarının toplamı en çok olan takım 
sıralamada öne geçecektir. 

https://www.teknofest.org/tr/competitions/competition/121


11 
 

2.4.2 Analog Tasarım Kategorisi 
Puanlama 100 üzerinden yapılacak olup toplam puanın tamamını raporlar, sunum ve demo 
oluşturacaktır. Toplam puanın %40’ını raporlar kalan %60’ını sunum ve başarım kriterleri 
oluşturacaktır. Analog tasarım kategorisinde serim sonrası benzetimler üzerinden değerlendirme 
yapılacaktır. 

Yarışma sonunda elde edilebilecek toplam puan maksimum 100 puan olacak olup hesaplaması 
aşağıdaki gibi yapılacaktır. 

Toplam Puan = (0.15 * ÖTR Puanı) + (0.25 * DTR Puanı) + (0.40 * Sunum) + (0.20 * Başarım 
Kriterleri Puanı) 

Başarım Kriterleri Puanları, bant aralığı referans gerilim devresi, LDO gerilim düzenleyici devresi ve 
gerilim kontrollü salınıcı (VCO) devresinin performansları, alan ve güç tüketimleri dikkate alınarak 
belirlenecektir. 

 

2.4.3 Sayısal Görüntü İşleme Tasarım Kategorisi 
Sayısal görüntü işleme tasarım kategorisi kapsamında tasarlanacak olan “Görüntü Sinyal İşleme IP”, 
FPGA ve OpenLane gerçekleştirilmesi olarak iki ayrı bölümden oluşacaktır. Yarışmacılar ilk olarak bir 
FPGA geliştirme kartı üzerinde Tasarım İsterleri başlığı altındaki Sayısal Görüntü İşleme Tasarım 
Kategorisi bölümünde verilen görevleri yerine getirecek bir tasarım gerçekleştirecekler ve bu tasarımı 
FPGA kartı üzerinde gerçek-zamanlı (İng. Real-time) olarak çalıştıracaklardır. Sonraki aşamada ise 
OpenLane açık-kaynak çip tasarım yazılımı ile Efabless firması tarafından sağlanan “Caravel User 
Project” ortamına uyumlu şekilde çip tasarımı gerçekleştirilerek Efabless MPW (İng. Multi Project 
Wafer) ile üretime gönderilecek formda GDSII çıktılarını oluşturacaklardır. Caravel User Project ve 
Efabless MPW programı hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantı linklerden ulaşılabilmektedir. 

• Caravel User Project 
• Caravel Management SoC - Litex 
• Caravel Harness 
• Efabless 

FPGA ve OpenLane aşamaları için yapılması gerekenler ile ilgili teknik bilgiler TEKNİK KURALLAR başlığı 
altındaki Sayısal Görüntü İşleme Tasarım Kategorisi başlığında tanımlanmıştır. 

Yarışma sonunda elde edilebilecek toplam puan maksimum 100 puan olacak olup hesaplaması 
aşağıdaki gibi yapılacaktır. 

Toplam Puan = (0.1 * ÖTR Puanı) + (0.2 * DTR Puanı) + (0.2 * Sunum Puanı) + (0.1* Demo Puanı) 
+ (0.25 * Çip Akışı Puanı) + (0.15 * Tasarım ve Doğrulama Puanı)  

2.5 İletişim 
Yarışma hakkındaki teknik sorular için iletişim Google Groups’taki 2023 ÇİP TASARIM YARIŞMASI grubu 
üzerinden yapılacaktır. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak 
bu gruptaki duyuruları ve soru & cevapları takip etmesi yarışmacı takım sorumluluğundadır. Belirtilen 
mail grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama 
durumundan hakem ve jüri heyetleri sorumlu değildir.  

https://github.com/efabless/caravel_user_project
https://caravel-mgmt-soc-litex.readthedocs.io/en/latest/
https://caravel-harness.readthedocs.io/en/latest/
https://efabless.com/
https://groups.google.com/g/-cp-tasarim-yarimasi
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Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org mail adresi üzerinden 
iletilmesi gereklidir. 

Teknik sorularınızı ve organizasyonel sorularınızın doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan 
sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.  
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3 TEKNİK KURALLAR 
3.1 Tasarım Ortamı ve Teknolojisi 
Sayısal işlemci tasarım ve sayısal görüntü işleme tasarım kategorilerinde geliştirilecek olan donanım 
için Verilog-2005 donanım tasarım dili (HDL) kullanılması gerekmektedir. Verilog kodu yazılırken EK-
4‘te verilen kurallara uyulmalıdır. Tasarım yarışma değerlendirme kurulu ile paylaşılmış, GitHub’da 
açılan özel bir depoya en seyrek 20 günlük periyotlarla güncellenmelidir. Çip tasarım aşamasında ise 
OpenLane akışı ve SkyWater 130 nm teknolojisine ait açık kaynak PDK kullanılmalıdır. Çip akışı 
değerlendirmeleri TT (Typical-Typical) -  25°C - 1.80V köşesinde yapılacaktır. 

Analog tasarım kategorisinde açık-kaynak tasarım araçları (Xschem, Magic, Ngspice ve Netgen) ve 
SkyWater 130 nm teknolojisi kullanılacaktır. PTK ve kullanılan araçlar için sürüm bilgisi daha sonra 
yapılacak duyuruda paylaşılacaktır. Takımların belirtilen sürümleri kullanarak tasarım yapması 
gerekmektedir. Yapılan tasarımlar, detay tasarım raporu ve final sunumu teslimi öncesi GitHub’da 
açılan ve DDK ile paylaşılan özel bir depoda güncellenmelidir. 

Katılımcı takımlara ait GitHub depoları sayısal işlemci tasarım ve analog tasarım kategorisi için “TUTEL-
TUBITAK” hesabıyla, sayısal görüntü işleme tasarım kategorisi için “yongatek-teknofest” hesabıyla 
paylaşılmalıdır. Yarışmacıların daha sonra belirlenecek tarihten itibaren GitHub depolarını ilgili 
hesaplarla paylaşmaları gerekmektedir. Aksi takdirde puanlama kısmında belirtildiği üzere puan 
kaybına uğrayacaklardır. Deponun hangi tarihten itibaren paylaşılmaya başlanması gerektiği daha 
sonra duyurulacaktır. 

3.2 Tasarım İsterleri 
3.2.1 Sayısal İşlemci Tasarım Kategorisi 
Yarışmanın sayısal işlemci tasarım kategorisinde RV32IMCX Buyruk Kümesi Mimarisine sahip 
özelleştirilmiş bir işlemci tasarlanması beklenmektedir. Burada X harfi, RISC-V standart ISA’sında, 
unprivileged spec, bulunmayan buyrukları ifade etmek için kullanılmaktadır. İşlemci tasarımı 
aşamasında Tasarım Ortamı ve Teknolojisi bölümünde belirtilen kısıtlara uyulması gerekmektedir. 
Katılımcılar, açık kaynak tasarım topluluğu içinde mevcut olan devreleri yeniden kullanabilir (uygun 
referanslar sağlanmalıdır). 

Söz konusu işlemcinin sahip olması gereken özellikler aşağıda listelenmiştir. 

• EK-1‘de verilen buyrukları desteklemesi 
• EK-2’de verilen özel buyrukları desteklemesi 
• Detayları EK-3’te verilen UART, SPI ve PWM çevre birimlerini desteklemesi 
• Toplam 4 KB boyutunda, buyruk ve verileri tutacak 1. seviye önbellek (L1 Cache) bulunması 
• 1. seviye önbellekte olmayan veriler için tasarımın çip dışına çıkacak veri genişliği 32-bit olan 

bir arayüz bulundurması (Arayüzün sinyalleri ve transferlerin nasıl olacağı yarışma komitesi 
tarafından paylaşılacak üst modülde (wrapper) belirlenecektir.) 

• Bu arayüz, çevre birimlerin bitiş adresinden ana hafıza bitiş adresine kadar olan veriler için 
kullanılmalı ve ana hafıza dışındaki bölgeler önbelleğe yazılmadan işlemciye iletilmeli 

• Önbelleklere sadece 0x40000000 adresinden başlayıp 0x40080000 adresine kadar olan ana 
hafıza bölgesindeki verilerin kaydedilmesi 

• İşlemcinin açılıştaki (boot) program sayaç değerinin ana hafıza başlangıç adresi olması 

https://riscv.org/technical/specifications/
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3.2.2 Analog Tasarım Kategorisi 

Günümüzde taşınabilir cihazlara olan yönelim birçok elektronik sistemin bataryalı çalışacak şekilde 
tasarlanmasını gerektirmektedir. Bu doğrultuda tasarlanan güç yönetim devreleri de artan performans, 
düşük güç tüketimi ve alan talebini karşılayabilmek için ayrık elemanlar yerine tümleşik devrelerde 
(tümdevre, çip) gerçeklenmektedir. 

Şekil 1‘de bir bataryanın temsili zaman-gerilim grafiği gösterilmektedir. Bazı bataryalar karakteristiği 
itibari ile devreye güç verirken neredeyse doğrusal bir şekilde deşarj olmaktadırlar. Devreler direk 
batarya ile beslendiğinde, zamanla değişen besleme gerilimi sonucu devrenin performansı da zamanla 
değişmekte ve optimum performanstan sapmaktadır. Bu sorunun önüne geçmek için batarya gerilimini 
sabit bir gerilime dönüştürüp devreye sağlayan güç dönüştürücüleri kullanılmaktadır. 

 

Şekil 1: Batarya Deşarj Grafiği 

LDO (Low-Dropout) gerilim düzenleyici devresi bataryalı sistemlerde sabit ve gürültüsüz bir gerilim elde 
etmek için yaygın olarak kullanılan güç dönüştürücü çeşitlerinden birisidir. Diğer dönüştürücü türlerine 
göre daha basit yapısı ve maliyet olarak daha uygun olması nedeniyle tercih edilmektedir.  Özellikle 
otomotiv, cep telefonları, dizüstü bilgisayar gibi bataryalı sistemlerde sıkça kullanılmaktadır. Bu 
devrenin özelliği girişte aldığı değişken veya gürültü gerilimi çıkışta sabit bir gerilim olarak vermesidir. 

Tasarımcılardan bir LDO (Low-Dropout) gerilim düzenleyici ve bu düzenleyicinin kutuplayacağı bir 
gerilim kontrollü salınıcı (VCO) tasarlanması istenmektedir. Ayrıca LDO gerilim düzenleyicinin referans 
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gerilimini üretmesi için bant aralığı referans (bandgap reference) devresinin de tasarlanması 
beklenmektedir. Şekil 2’de yarışma kapsamında tasarlanacak bloklar görselleştirilmiştir. 

 

 

Şekil 2: Bant-aralığı Referans, LDO Gerilim Düzenleyici ve Gerilim Kontrollü Salınıcı Devreleri Blok 
Diyagramı 

Blok seviyesi ve genel tasarım isterleri ayrıntılı olarak aşağıda verilmiştir.  

Genel İsterler: 

• Tasarım Ortamı ve Teknolojisi bölümünde belirlenen tasarım ortamı ve teknolojisine 
uyulmalıdır. 

• Bant-aralığı referans ve LDO gerilim düzenleyici devreleri yalnızca bir adet 2.5 V’luk ideal 
gerilim kaynağı ile beslenmelidir.  

• Bütün devre elemanları SkyWater 130nm kütüphanesinden kullanılmalıdır, ideal elemanlar 
kullanılmamalıdır. 

• Benzetimler TT (Typical-Typical) proses köşesinde (corner) ve 27°C sıcaklıkta yapılmalıdır. 27°C 
sıcaklık bütün tasarımın çalışacağı nominal sıcaklıktır. Sadece bant aralığı referans gerilimi 
devresinin benzetimleri -40°C ila 125°C sıcaklık aralığını kapsamalıdır. 

• Aşağıdaki isterlerin serim sonrası benzetimlerle sağlandığı doğrulanmalıdır. 
• Şematik ve serim sonrası benzetim sonuçları karşılaştırmalı olarak sunulmalıdır. 
• Başlatıcı (start-up) devreleri hariç bütün MOS transistörler doyum bölgesinde çalışmalıdır. 

(Bant-aralığı referans ve LDO gerilim düzenleyici devreleri için geçerli) 
• Gerektiği durumlarda kararlılık analizi yapılmalıdır. 

LDO gerilim düzenleyici isterleri: 

• Giriş gerilimi 2.5V, çıkış gerilimi 1.8V olmalıdır. 
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• Çıkış gerilimi, 0 mA’den 50 mA’e kadar çıkan %50 darbe-periyot oranına sahip akım darbelerine 
karşı maksimum 500 mV değişim göstermelidir. (Akım darbe frekansı 500 kHz olmalı ve akım 
darbe kaynağı düzenleyici çıkışından toprağa akım çekecek şekilde bağlanmalıdır.) 

• Çevrim kazancı (loop gain) ve çevrim faz marjini (loop phase margin) değerleri minimum 45 dB 
ve 50° olmalıdır. 

• Yukarıdaki isterler çıkışa ideal 500 pF kapasitör bağlanarak test edilmelidir. Bu kapasitör test 
düzeneği için olup devreye dahil edilmemelidir. 

• Çıkışında herhangi bir yük olmaması durumunda LDO gerilim düzenleyicinin güç tüketimi azami 
10 mW olmalıdır. 

• Giriş gerilimi 3V yapılarak hat düzenlemesine (line regulation) bakılmalıdır. 
• Çıkıştan sabit 10mA ve 20mA akım çekilerek yük düzenlemesine (load regulation) bakılmalıdır.  

Gerilim kontrollü salınıcı (VCO) isterleri: 

• VCO, LDO gerilim düzenleyici ile beslenmeli ve besleme gerilimi 1.8V olmalıdır.  
• VCO besleme girişine deküplaj (decoupling) kapasitörü bağlanabilir. (Bağlandığı takdirde 

serimde bulunmalıdır.) 
• Kütüphanede ölçeklenebilir endüktör bulunmadığından LC VCO tasarımı yapılmamalıdır. 
• VCO çıkışında sürülecek yük en az 0.4pF olmalıdır. Bu kapasite sadece test şematiğinde 

bağlanmalıdır. VCO bloğunda olmamalıdır. Dolayısıyla VCO seriminde bulunmasına gerek 
yoktur. 

• VCO bu yükü 0 ile 1.8V arasında (rail-to-rail) kare dalga şeklinde sürebilmelidir. 
• VCO çalışma frekansı 400-600MHz arasında olmalıdır. 
• Kvco değeri 330 MHz/V değerinden büyük olmamalıdır. 
• VCO kontrol voltaj aralığı 0 - 1.8V aralığında olmalıdır. 
• VCO yükü sürerken elde edilen kare dalga için darbe-periyot oranı (duty cycle) değeri %40-%60 

arasında olmalıdır. 
• VCO 600MHz frekansta 0.4pF’lık yükü sürerken elde edilen kare dalga için “yükselme 

süresi”+“iniş süresi” (“rise time”+“fall time”) toplamı 0.3ns’den küçük olmalıdır. (Yükselme 
süresi için kare dalganın genliğinin %10’dan %90’a çıktığı süreye, iniş süresi için kare dalganın 
genliğinin %90’dan %10’a indiği süreye bakılmalıdır.) 

Bant aralığı referans gerilim devresi isterleri: 

• Devrenin doğrulanması amacıyla 500 mV referans gerilimi Şekil 2‘de gösterildiği gibi 
üretilmelidir.  

• Referans gerilimi -40°C ila 125°C sıcaklık aralığını kapsayacak şekilde maksimum 20 ppm/°C 
değişim göstermelidir. 

• 2.5±%10 besleme gerilimi için 500mV referans gerilimi değişmemelidir ve transistörler 
nominaldeki çalışma bölgelerini (operation region) korumalıdır. 

• Devrenin açılış problemlerini önlemek için bir başlatıcı (start-up) devre kurulmalıdır. 
• PSRR değeri, 1 Hz-10 GHz aralığında 0 dB’nin altında olmalıdır. 

3.2.3 Sayısal Görüntü İşleme Tasarım Kategorisi 
Sayısal Görüntü İşleme kategorisi altında 2 adet çözüm gerçekleştirilecektir: Birincisi FPGA üzerinde 
çalışacak şekilde (FPGA prototyping), ikincisi ise Caravel SoC tabanlı ve Openlane tasarım aracı ile 
üretim dosyaları oluşturacak şekilde (IC Design). 

Tasarlanacak olan ISP IP, FPGA aşamasında QVGA formatında (320x240) gri ölçeklenmiş (İng. grayscale) 
ve aşağıdaki yöntemle sıkıştırılma algoritması uygulanmış resim dosyaları üzerinde çözme (decode) 
işlemi gerçekleştirecek ve sonrasında aşağıda tanımlanan fonksiyonları uygulayacaktır. Encode edilmiş 
resim dosyaları bilgisayar üzerinden UART formatında FPGA geliştirme kartına iletilecektir ve FPGA 



17 
 

kartında çalışan tasarım decode işlemi ve ilgili fonksiyonun gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaktır. 
Yarışmacılar ellerinde bulunan ya da diledikleri bir FPGA kartı üzerinde tasarımlarını çalıştırabilirler. 
Finallerde FPGA demo sunumu sırasında da bu kartı kullanabilirler. Bir karta sahip olmayan yarışmacılar 
düzenleyici kurul tarafından yarışma alanında demo amaçlı bulundurulacak olan Altera Cyclone II 2C35 
FPGA tabanlı TERASIC DE2 kart üzerinde demolarını gerçekleştirebilirler. İlgili kart linki: 

http://www.terasic.com.tw/cgi-
bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=183&No=30&PartNo=1#contents  

Sıkıştırma Algoritması: Sıkıştırma algoritması JPEG formatında kullanılan algoritmaya benzemektedir. 
Fakat yarışma kapsamında istenilen olan sıkıştırma algoritması JPEG standardının hepsini kapsamayıp 
yarışmaya özelleştirilmiş daha basit bir formdadır:  

• Grayscale resim üzerinde 8x8 bloklar halinde DCT (Direct Cosine Transform) algoritması 
uygulanır. DCT uygulanmadan önce her pixel değerinden 128 çıkarılır (DC offset) 

• DCT uygulanmış resim üzerinde yarışma kurulu tarafından tanımlanan EK-6’da verilen 
nicemleme tablosu (quantization table) ile 8x8 nicemleme işlemi uygulanır. 

• Zigzag tarama (İng. Zigzag scanning) uygulayarak çoğu ‘0’dan oluşan bitstream oluşur. 
• Bitstream üzerinde run-length encoding işlemi uygulanır. 
• Run-length encoding işlemi sonrası bitstream üzerinde Huffman encoding uygulanır. 
• Huffman encoding algoritmasında DC ve AC değerler için JPEG standardındaki tablolar 

kullanılır. (EK-5) 
• Final bitstream oluşturulur. 

 

Algoritma aşamalarını detaylı olarak incelemek gerekirse: 

1) 320x240 QVGA çözünürlükte greyscale bir resim ele alınmaktadır. 

2) 320x240 resim 8x8 bloklara bölünür. Toplam 1200 adet blok elde edilir. 

 

http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=183&No=30&PartNo=1#contents
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=183&No=30&PartNo=1#contents
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3) Her bir blok için 2 boyutlu discrete cosine transform (dct2) dönüşümü uygulanır. dct2 öncesinde her 
pixelden 128 çıkarılır (DC offset) 

4) Her bir blokta EK-6 Tablo 30’da verilen 8x8 Nicemleme Tablosu ile element-by-element bölme işlemi 
uygulanır (quantization). Aşağıda örnek olarak DCT alınmış ve quantize edilmiş Block(1,1) verilmiştir. 

 

5) Her bir blok üzerinde ayrı ayrı zig-zag tarama algoritması uygulanarak her bir blok için 64x1 bir dizi 
elde edilir. Zig-zag tarama ile elde edilen dizide ilk eleman DC katsayı, geri kalan 63 adet eleman AC 
katsayılardır. Aşağıda Block(1,1) için zig-zag tarama ile elde edilmiş AC katsayılar verilmiştir: 

1, 0, 0, -4, 0, 0, 0, 9, 0, … 

6) Her bir bloktaki DC katsayılar üzerinde DPCM (Differential Pulse Code Modulation) yöntemi 
kullanılarak DC katsayılar üzerinde bir önceki bloktaki DC katsayı arasındaki farklara bakarak yeni 
“değer” verileri elde edilir. Örnek olarak aşağıda 7 adet DC eleman için DPCM ile elde edilen fark 
değerlerinden oluşan yeni değerler verilmiştir: 

DC katsayılar  : 10, 20, 13, 4, 50, 55, 49, 53 

Fark değer katsayıları      : 10, 10, -7, -9, 46, 5, -6, 4 

7) Elde edilen DC fark değerleri EK-5 Tablo-28’de verilen DC katsayılar için tanımlı kod kelimeleri ile 
encode edilir. Tanımlı kod kelimeleri şu şekilde çalışmaktadır: Örneğin 10 sayısı 4 bit ile ifade 
edilebilmektedir. 4 bit için DC katsayılarda 101 değeri tanımlanmıştır (Bkz. EK-5 Tablo-28). 10 sayısının 
binary karşılığı 1010 değeridir. Negatif sayılar içinse örneğin -7 sayısı için 7 değeri 3 bit ile ifade 
edilebilmektedir. 3 bit için DC katsayılarda 100 değeri tanımlanmıştır (Bkz. EK-5 Tablo-28). Negatif 
işaret bilgisi için ise, eğer değer kısmı 0 ile başlarsa, değer için ifade edilen bitlerin tersi alınarak elde 
edilebilmektedir. Örneğin -7 için 000 sayısı kullanılır. Bir önceki aşamada elde edilmiş fark değer 
katsayıları için encode edilmiş bitstream aşağıda verilmiştir: 

10 : (101,1010) 

10  : (101,1010) 

-7  : (100, 000) 

-9  : (101, 0110) 

46  : (1110, 101110) 

5  : (100, 101) 

-6  : (100, 001) 

4  : (100, 100) 
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8) Her bir bloktaki AC katsayılar için, bir AC katsayıdan önce kaç adet sıfır bulunduğunu ve sayının kaç 
bitle gösterileceğine dair çiftler (pair) [kendinden önceki 0 sayısı, kaç bitle ifade edileceği] şeklinde 
oluşturulur. Aşağıda örnek olarak 1. Blok için 63 adet AC eleman için oluşturulan çiftler verilmiştir: 
(9’dan sonra gelen bütün sayılar sıfırdır) 

AC katsayılar : 1, 0, 0, -4, 0, 0, 0, 9, 0, 0 … 

Çiftler  : [0,1] - [2,3] – [3,4] – [EOB (End-of-block)] 

9) AC değerlerden elde edilen çiftler EK-5 Tablo-29’da verilen AC Katsayılar ile encode edilir. Bir önceki 
aşamada elde edilen çiftler için encode edilmiş bitstream aşağıda verilmiştir: 

([0,1], 1) : (00, 1) 

([2,3], -4) : (1111110111, 011) 

([3,4], 9) : (1111111110001111, 1001) 

[EOB]  : (1010) 

10) Her bir bloktaki DC ve AC değerlerin encoded bitstream değerleri uç uca eklenerek resim için 
encoded bitstream elde edilir. Yukarıdaki örneklerde 8 adet blok için DC ve birinci blok için örnek AC 
katsayılar encoded değerler ayrı ayrı elde edilmişti. Örnek olarak birinci blok için elde edilen bit 
bitstream aşağıdaki gibidir: 

DC: [(101,1010)] 

AC: [(00,1) - (1111110111,011) - (1111111110001111,1001) – [1010]] 

 10110100011111110111011111111111000111110011010 

11) Bir önceki aşamada örneklendirildiği gibi her bir blok için bit dizisi elde edilir ve bütün blokların bit 
dizileri birleştirilerek encoded bitstream elde edilmiş olunur. Elde edilen bit dizisinde bitler arka arkaya 
eklendikten sonra son bayt için 8 bitten az kısım kullanılmış olunursa son bitler 0 olarak kaydedilir. 

Linkteki video üzerinden algoritma incelenebilir.  

Görüntü Sinyal İşleme Fonksiyonları: Sıkıştırılmış resimler üzerinde FPGA ve OpenLane aşamalarında 
Şekil 3’te tanımlanan 6 adet görev gerçekleştirilecektir: 

https://www.youtube.com/watch?v=aFbGqXFT0Nw
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Şekil 3: Görevler 

Bu 6 adet görev birbirinden bağımsız olarak, PC’den gönderilecek olan paket içerisinde yer alan komut 
numarası ile tespit edilip yine paket içerisinde sıkıştırılmış olarak bulunan resim üzerinde çalışacaktır. 
PC’den gönderilecek ve IP tarafından PC’ye gönderilecek olan paket formatı aşağıdaki şekilde olacaktır.  

PC’den IP’ye: 

• Başlık (2 byte) – Komut (2 byte) – Encoded_Resim (değişken) – Checksum (2 byte) 

IP’den PC’ye : 

• Başlık (2 byte) – Komut (2 byte) – İşlem Sonucu (değişken) – Checksum (2 byte) 

Başlık olarak 0xBACD kullanılacaktır. 

Komut olarak aşağıdaki bilgiler kullanılacaktır: 

Görev 1 (Edge Detection)   : 0xA010 

Görev 2 (Edge Enhancement)   : 0xA020 

Görev 3 (Salt & Pepper Noise Filtering)  : 0xA030 

Görev 4 (Histogram Statistics)   : 0xA040 

Görev 5 (Histogram Equalization)  : 0xA050 

Görev 6 (Boundary Extraction)  : 0xA060 

Checksum algoritması olarak CRC-16 CCITT kullanılacaktır. CRC polinomu 0x1021 ve başlangıç 
(seed/initial) değeri olarak da 0xFFFF kullanılacaktır. Aşağıdaki linkten farklı paketler için (CRC-16/CCITT 
- FALSE) seçeneğinden “Result” kısmından checksum sonucunu control edebilirsiniz: 

https://crccalc.com/  

https://crccalc.com/
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Örnek bir encoded bitstream yardımcı olması açısından yakında yarışmacılara iletilecektir. Fakat hem 
encoding algoritması ile ilgili detaylar hem de verilen bu bilgiler eşliğinde yarışmacıların kendi 
sistemlerini test etmek için örnek encoded bitstream hazırlamaları da mümkündür. 

Görev 1 (Edge Detection): Sıkıştırılmış olan resim çözme işlemine (decode) tabi tutulup üzerinde 
Gaussian filtreleme ile blurlaştırma yapılacak. Sonrasında blurlaşan resim üzerinde Sobel filtreleme 
hem X hem de Y doğrultularında uygulanacak. Filtrelenmiş resim UART üzerinden PC’ye geri iletilecek. 

Gaussian Kernel: 

  

Sobel-X Kernel: 

 

Sobel-Y Kernel: 

 

Görev 2 (Edge Enhancement): Sıkıştırılmış olan resim çözme işlemine (decode) tabi tutulup üzerinde 
Gaussian filtreleme ile blurlaştırma yapılacak. Sonrasında blurlaşan resim üzerinde Laplacian filtreleme 
uygulanacak. Laplacian uygulanmış resim ile orijinal decode edilmiş resim toplama işlemine tabi 
tutulacak. 

Gaussian Kernel: 

  

Laplacian Kernel: 

 

Görev 3 (Salt & Pepper Noise Filtering): Sıkıştırılmış olan resim çözme işlemine (decode) tabi tutulup 
üzerinde Median filtreleme yapılacak. Filtrelenmiş resim UART üzerinden PC’ye geri iletilecek. 

Median filtreleme için bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Median_filter  

Görev 4 (Histogram Statistics): Sıkıştırılmış olan resim çözme işlemine (decode) tabi tutulup Histogram 
istatistiği çıkarılarak Histogram tablosu elde edilecek. Elde edilen Histogram tablosu hem IP içerisinde 
kaydedilecek hem de UART üzerinden PC’ye geri iletilecek. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Median_filter
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Histogram tablosu 0-255 intensity değerlerinin gönderilen resimde her bir değerin kaç adet 
bulunduğunu içerecektir. 8x8 örnek bir resim ve histogram tablosu Şekil 4’te verilmiştir. Örnekte 
sadece mevcut olan intensity değerlerinin adetleri verilmiştir fakat yarışma kapsamında 0-255 
arasındaki bütün değerler için tablo oluşturulacaktır.   

Detaylar için https://en.wikipedia.org/wiki/Histogram_equalization sayfasına bakabilirsiniz. 

 

Şekil 4: Örnek Resim ve Histogram Tablosu 

Görev 5 (Histogram Equalization): Sıkıştırılmış olan resim çözme işlemine (decode) tabi tutulup, daha 
önceden kaydedilmiş olan Histogram tablosu aracılığıyla Histogram eşitleme uygulanacaktır. 
Filtrelenmiş resim UART üzerinden PC’ye geri iletilecek. 

Histogram eşitleme için aşağıdaki formülasyon kullanılacaktır. Formülün nasıl kullanılacağı ile ilgili 
detaylar aşağıdaki linkte verilmiştir: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Histogram_equalization 

 

Görev 6 (Boundary Extraction): Sıkıştırılmış olan resim çözme işlemine (decode) tabi tutulup 
thresholding yöntemi ile siyah-beyaz (BW) formata dönüştürülecek. Siyah-beyaz resim üzerinde 
morfolojik erozyon (erosion) işlemi uygulandıktan sonra orijinal siyah-beyaz görüntüden erozyona tabi 
tutulan resim çıkarılacak. Elde edilen filtrelenmiş resim UART üzerinden PC’ye geri iletilecek. 

Erosion işlemi için kullanılacak olan structural element aşağıdaki gibidir: 

 

Morfolojik erozyon için bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Erosion_(morphology)  

 

Tasarlanacak olan ISP IP, Openlane aşamasında QVGA formatında (320x240) gri ölçeklenmiş (İng. 
grayscale) sıkıştırılma algoritması uygulanmış resim dosyaları üzerinde yukarıda tanımlanan görevleri 
uygulayacaktır. Sıkıştırılmış resim dosyaları bilgisayar üzerinden UART protokolünde Caravel SoC (İng. 
System-on-Chip) kartına gönderilecek ve SoC içerisindeki RISC-V işlemci üzerinde koşacak olan bir 
yazılım aracılığıyla Wishbone arayüzünden takımların yonga üzerinde kullanacakları alana (user project 

https://en.wikipedia.org/wiki/Histogram_equalization
https://en.wikipedia.org/wiki/Histogram_equalization
https://en.wikipedia.org/wiki/Erosion_(morphology)
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area) gönderilecektir. Yarışma boyunca Caravel SoC kartı olmadığından, takımlar resim dosyası ve 
komutları içeren paketin UART üzerinden geldiğini varsayarak testlerini simülasyon ortamında tüm 
Caravel SoC reposunu içerecek şekilde yapacaklardır. Takımların tasarlayacağı ISP IP bloğu, Şekil 5’te 
“User project wrapper” olarak tanımlanmış alan içerisinde SKY130 standart kütüphanesi ile OpenLane 
açık-kaynak geliştirme ortamında gerçekleştirilecektir. OpenLane, SKY130 ve Caravel SoC hakkında 
bilgiler Değerlendirme başlığı altındaki Sayısal Görüntü İşleme Tasarım Kategorisi bölümünde 
verilmiştir. 

 

Şekil 5: Caravel Harness Çipi 

  

3.3 Tasarım Çıktıları 
Sayısal işlemci tasarım kategorisi için beklenen tasarım çıktıları aşağıda sıralanmaktadır. Dosyaların 
hepsi standart OpenLane akışı üzerinden temin edilebilmektedir. Bu başlık altında verilen dosyaların, 
yarışmacıların GitHub’daki repo’ları üzerinden yeniden elde edilebilir olması gerekmektedir. 

• GDSII (.gds): Tasarımın üretime gönderilmesi için kullanılan endüstri standardı serim dosya 
formatıdır. GDSII (Graphic Design System) Magic üzerinden okunarak DRC (Design Rule Check) 
gerçekleştirilecektir. Netgen ile de LVS (Layout versus Schematic) yapılacaktır. 

• Serim sonrası kapı seviyesi netlist (.v): Kapı seviyesi netlist çip akışı sonrası elde edilen 
tasarımdaki standart hücreleri ve bağlantılarını göstermektedir. Kapı seviyesi benzetim 
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sırasında kullanılarak tasarımın çip akışından sonra da verilen girdilere karşı doğru çıktıları 
verdiği doğrulanacaktır.  

• SDF (Standard Delay Format): SDF, standart hücrelerin ve bunların arasındaki bağlantıların 
gecikme bilgilerini ifade etmektedir.  

• DEF (.def): DEF (Design Exchange Format) dosyası kapı seviyesi netlist’e ilave olarak standart 
hücrelerin yerlerini de içermektedir. Klayout programı üzerinden okunarak tasarımla ilgili genel 
incelemelerde bulunulacaktır ve alan bilgisi elde edilecektir. 

• Raporlar: Tasarımın zamanlama (setup, hold), DRV (maksimum kapasitans, maksimum slew) 
ve fiziksel doğrulama (DRC, LVS) açısından temiz olması gerekmektedir. Bu amaçla yapılan 
test/analiz raporları verilmelidir. 

Kapı seviyesi benzetim minimum başarım kriterlerinden sayılmayacaktır ama değerlendirmede puan 
karşılığı olacaktır. Bu sebeple ilgili dosyanın teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilmeyen ama 
OpenLane akışında üretilen diğer raporlar da GitHub’ta yer almalıdır. Minimum başarım kriterlerinden 
sayılmasalar dahi değerlendirmede puan karşılıkları olacaktır. GitHub’ın izin verdiği yükleme sınırını 
geçen dosyalar sıkıştırılmalıdır. Sıkıştırılmış hali de sınırı geçen dosyalar için yükleme gerekliliği yoktur. 
Boyutları küçük olsa dahi yüklenmesine gerek olmayan dosyalar için takımlarla .gitignore dosyası 
paylaşılacaktır. 

Analog tasarım kategorisi için LDO, VCO ve bant aralığı referans gerilim devrelerinden beklenen 
tasarım çıktıları aşağıda belirtilmiştir: 

• GDSII (.gds) (GDS: Graphic Design System): Tasarımın üretime gönderilmesi için kullanılan 
endüstri standardı serim dosya formatıdır. Serim değerlendirmesi ve fiziksel doğrulamalar 
(DRC/LVS) için kullanılacaktır. 

• Tasarım ve test ortamı şematikleri (.sch): Xschem tarafından oluşturulan, içerisinde transistör 
seviyesinde tasarımları ve bu tasarımlarla ilgili test ortamı barındıran dosyalardır. Tasarımların 
doğrulanması için projede kullanılan bütün şematik dosyaları çıktılara dâhil edilmelidir. 

• Şematik ve serim sonrası transistör seviyesi netlist (.spice): Transistör seviyesi netlist, 
tasarımdaki PTK elemanlarını ve bunların birbirleri ile bağlantılarını gösteren dosyadır. Serim 
sonrası netlist’te, parazitik elemanlar da bu dosyaya dâhil edilir. Serim öncesi ve sonrası 
başarım doğrulamalarında bu dosyadan faydalanılacaktır. 

• Layout çıktı dosyaları (.mag): Magic serim programı çıktı dosyasıdır. Serimin kontrolü için 
istenmektedir. 

• Fiziksel Doğrulama Raporları: Fiziksel doğrulama testleri (DRC/LVS) sonuçlarını içeren 
raporlardan oluşmaktadır. 

Takımların daha sonra belirtilecek bir tarihe kadar çalışmalarını GitHub’a yüklemeleri gerekmektedir. 
Yükleme formatıyla ilgili duyuru takımlarla paylaşılacaktır.   

Sayısal görüntü işleme tasarım kategorisi için FPGA ve OpenLane akışı için farklı çıktılar 
beklenmektedir. Çıktıların, takımların sayısal görüntü işleme tasarım kategorisi düzenleyici firma ile 
paylaşacağı GitHub hesabında olması beklenmektedir.  

FPGA Akışı 

• Bütün RTL Verilog kodları 
• Bütün testbench Verilog kodları 
• Başarılı (error free) sentez sonuç raporu 
• Başarılı (error free) implementasyon (Place & Route) sonuç raporu 
• FPGA’ya yüklenebilecek bitstream 
• Algoritma performans raporu 
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OpenLane Akışı 

• Bütün RTL Verilog kodları 
• Bütün testbench Verilog kodları 
• Openlane akışının başarılı bir şekilde (Flow complete) tamamlanmış olması 
• Tasarımın üretime hazır LEF, DEF, GDSII dosya çıktıları 
• Efabless precheck ve last tapeout testlerinin başarıyla sonuçlanması 
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4 ÖDÜL  
Yarışmada değerlendirme neticesinde rapor aşamalarını geçerek kendi kategorisinde finale kalan, ödül 
kriterlerini sağlayan ve final değerlendirmesinde dereceye giren takımlara Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 
4'te belirtildiği şekilde para ödülü verilecektir.  Kategoriler ayrı ayrı değerlendirilip ödüllendirilecektir. 
Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, takım üyeleri (sistemde kayıtlı tüm üyelere) toplam sayısına 
göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır. Yarışma 
kategorilerinde ödül sıralaması için minimum başarı kriterlerini sağlayamayan takımların mansiyon 
ödülü alabilmesi veya ne kadar ödül alabilecekleri ilgili kategori düzenleyicisi tarafından belirlenecektir. 

Tablo 2: Sayısal İşlemci Kategorisi Ödül Miktarları 

DERECE ÖDÜL MİKTARI DANIŞMAN 
Birinci 100.000 ₺ 2.000 ₺ 
İkinci 80.000 ₺ 2.000 ₺ 
Üçüncü 60.000 ₺ 2.000 ₺ 

 

Tablo 3: Analog Kategorisi Ödül Miktarları 

DERECE ÖDÜL MİKTARI DANIŞMAN 
Birinci 100.000 ₺ 2.000 ₺ 
İkinci 80.000 ₺ 2.000 ₺ 
Üçüncü 60.000 ₺ 2.000 ₺ 

 

Tablo 4: Sayısal Görüntü İşleme Kategorisi Ödül Miktarları 

DERECE ÖDÜL MİKTARI DANIŞMAN 
Birinci 100.000 ₺ 2.000 ₺ 
İkinci 80.000 ₺ 2.000 ₺ 
Üçüncü 60.000 ₺ 2.000 ₺ 

 

4.1 Sayısal İşlemci Tasarım Kategorisinde Ödül Sıralaması için Minimum Başarı Kriteri  
Yarışmacıların ödül sıralamasına girebilmesi için sağlaması gereken minimum başarı kriterleri şunlardır:  

• İşlemci, bu belgedeki tüm 32-bit buyrukları desteklemelidir. 
• İşlemci Tasarım İsterleri bölümü altındaki Sayısal İşlemci Tasarım Kategorisi’nde verilen isterleri 

sağlamalıdır. 
• Tasarım Çıktıları bölümünde belirtilen kontroller yapılarak hiçbir ihlal olmadığı gösterilmelidir. 
• İşlemci, isterler doğrultusunda hazırlanan test yazılımlarını başarıyla çalıştırmalıdır.  
• Tasarım dosyaları GitHub deposunda bulundurulmalı. (DTR teslim tarihine kadar GitHub 

repo’sunu DDK ile paylaşmayan ve içinde herhangi bir güncelleme yapmayan takımlar DTR 
değerlendirmesine alınmayacaktır.)  

Ayrıca yarışmacı sunum aşamasına geçmiş olmalı ve etkinlik günü festival alanında bulunmalıdır. 

4.2 Analog Tasarım Kategorisinde Ödül Sıralaması için Minimum Başarı Kriteri 
Yarışmacıların ödül sıralamasına girebilmesi için alttaki isterleri serim sonrası sağlamalıdır. 
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• Bütün devrelerin fonksiyonel olarak çalışması 
• LDO çevrim kazancı (loop gain) ve çevrim faz marjini 
• VCO çalışma frekansı ve darbe-periyot oranı 
• Bant aralığı referans devresinin sıcaklık katsayısı (temperature coefficient) ve PSRR değeri 

Ayrıca yarışmacı sunum aşamasına geçmiş olmalı ve etkinlik günü festival alanında bulunmalıdır. 

4.3 Sayısal Görüntü İşleme Tasarım Kategorisinde Ödül Sıralaması için Minimum Başarı 
Kriteri 

Yarışmacıların ödül almaya hak kazanabilmesi için gereken asgari başarı kriterleri aşağıda verilmiştir.  

• ISP IP’nin FPGA geliştirme kartında, kurul tarafından verilecek olan test görselleri üzerinde 
gerçekleştirilmesi zorunlu olan fonksiyonları ve decoding algoritmasını başarılı bir şekilde 
gerçekleyerek işlenmiş resmi PC’ye geri göndermesi 

• ISP IP’nin OpenLane akışı için testbench ile simülasyonu başarılı bir şekilde işleyerek çıktıları 
oluşturması 

• ISP IP’nin OpenLane akışı için Caravel User Project reposu formatında kullanıcı için ayrılan alana 
sığmış olması ve Caravel Openlane akışını başarılı bir şekilde tamamlayarak üretime hazır halde 
GDSII çıktılarının hazırlanması 

• ISP IP’nin OpenLane akışı için üretime hazır projenin Efabless precheck ve last tapeout testlerini 
başarıyla tamamlaması  
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5 EĞİTİM PROGRAMI 
 

Çip Tasarım Yarışması eğitim programı Sayısal İşlemci Tasarım kategorisi için Şekil 6’da, Analog Tasarım 
Kategorisi için Şekil 7’de bulunmaktadır. Analog Tasarım Kategorisi için 22 Ocak’ta genel soru-cevap 
oturumu düzenlenecektir. 

 

Şekil 6: Sayısal İşlemci Tasarım Kategorisi Eğitim Programı 
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Şekil 7: Analog Tasarım Kategorisi Eğitim Programı 

 

  



30 
 

6 GENEL KURALLAR 
• İtiraz durumları Rapor İtirazları ve Final Aşaması İtirazları şeklinde iki başlıktan oluşmaktadır. 

Rapor İtirazları, rapor sonuçları açıklandıktan sonraki 48 saat içerisinde KYS üzerinden 
alınmaktadır. İtirazlarını TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğünün açıkladığı süre içerisinde 
https://teknofest.org/tr/competitions/objection/ linkinde yer alan yönetmeliğe uygun 
biçimde gerçekleştiremeyen takımların itirazları kabul edilmeyecektir. Takımların itirazları 
farklı hakem heyetlerine gönderilir ve yeniden değerlendirilir. 

• Final Aşaması İtirazları yarışma esnasında ve yarışma sonrasında yapılabilecektir. Yarışma 
sonrasında yapılacak itirazlar sıralamalar açıklandıktan sonraki 48 saat içerisinde yapılması 
gerekmektedir. Şartnameye aykırı durumlar ve kural ihlalleri dışında yapılan itirazlar kabul 
edilmeyecektir. Nicel kriterlere dayanarak yapılan değerlendirmeler için itiraz alınmayacak 
olup yeniden bir final veya sunum değerlendirmesi yapılmayacaktır. Bu itirazların 
iletisim@teknofest.org adresine dilekçe şeklinde gerekçeleriyle birlikte gönderilmesi 
gerekmektedir. Kurallara uygun yapılan itirazlar TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü 
tarafından incelemeye alınacaktır. 

• İtirazlar takım danışmanı veya takım kaptanı tarafından yapılmalıdır. Belirlenen süreç içerisinde 
iletilmeyen itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda 
yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve 
duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın 
hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanının takımdaki rolü projede 
ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm 
üretebilmeleri için yol göstermektir. 

• Danışman şartları; Danışman olarak eğitim/öğretim kurumlarında görevli 
öğretmenler/akademisyenler veya ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren 
mühendis/uzman vb. kişiler danışman olarak takımda yer alabilir. 

• Yarışmaya katıldığım(ız) projenin konusunun seçiminde, soruna yaklaşımım(ız)da, düşünce ve 
uygulamada tamamen kendi fikirlerimi(zi), bilgi ve becerimi(zi) kullandığımı(zı), 
karşılaştığım(ız) kimi problemlerde danışman öğretmenim(iz) ve ilgili kişilerden sadece sınırlı 
yardım aldığımı(zı), adı geçen projenin tamamen bana(bize) ait olduğunu, projeye ilişkin 
haklarımı(zı)n korunmasının temini veya takibi konusunda TEKNOFEST'in herhangi bir 
yükümlülüğü olmadığı ve 3. kişilerin olası ihlallerine karşı TEKNOFEST'in sorumlu 
tutulamayacağını, aynı projeyle başka bir TEKNOFEST yarışmasına katılmadığımı(zı) ve yarışma 
şartnamesinde belirtilen kurallara uygun olarak hazırladığımı(zı) beyan ederim(ederiz). Proje 
özeti ile proje başvurusu sırasında ve/veya proje yarışması sürecinde tarafım(ız)dan verilen 
ve/veya TEKNOFEST tarafından hazırlanan proje ve fotoğraflarım(ız)ın, sayılanlarla sınırlı 
olmaksızın, TEKNOFEST tarafından yarışmayı tanıtmak, istatistik/arşiv yapmak gibi amaçlarla 
derlenip yayınlanabileceğini kabul ve beyan ederim(ederiz). 

• Yarışma konusu fikir eseri takımda yer alan yarışmacı/yarışmacıların emeğinin neticesinde 
oluşmuş olmakla birlikte takım üyelerinin hususiyetini yansıtmakta olup Danışman eser sahibi 
olarak kabul edilmeyecektir. Proje fikrinin takım üyeleri tarafından oluşturulması gerekmekte 
olup danışmanların bu aşamada sadece yönlendirme yapması gerekmektedir. Proje sahibinin 
danışman olması tespit edildiğinde başvuru geçersiz sayılacaktır. 

• Raporunda, Web sitemizde yer alan Geçmiş yıl Raporlarından yararlanmış olan takımlarımız 
alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı yapılan cümlenin 
ardından belirtmeniz gerekmektedir. ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan cümle/cümleler" (Yıl, 
Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı) ÖRNEK ALINTI: " Enkazda depremzedenin nerede olduğunu 
tespit edilmemesi, enkaz kaldırma ve depremzede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli 
sorundur." (2021, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı) 

• Her bir yarışmacı yarışırken gerekli emniyet tedbirlerini almak ve çevresine karşı kendisinden 
beklenen özeni göstermekle yükümlüdür. 

https://teknofest.org/tr/competitions/objection/
mailto:iletisim@teknofest.org
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• Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve organizasyon komitesi, adil sonuçlar doğurabilmesi 
açısından yarışmaların objektif kriterler içerisinde gerçekleşmesi, yarışmacıların her türlü 
ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi, emniyet tedbirlerinin sağlanması ve yarışma şartlarının 
işlerlik kazanabilmesi için işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

• T3 Vakfı ve organizasyon komitesi, yarışmalara başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilecek 
değerlendirmeler sonucunda, yarışmalara katılmak için gerekli teknik bilgi ve becerilere sahip 
yeterli başvuru olmaması durumunda yarışmaları iptal etme hakkını saklı tutar.  

• TEKNOFEST Güvenlik ve Emniyet Şartnamesi tüm yarışmacılara, heyetlerine ve ilgili kişilere 
tebliğ edilir. Organizasyon kapsamında yarışacak bütün takımlar, TEKNOFEST Güvenlik ve 
Emniyet Şartnamesinde yarıştıkları yarışma özelinde belirtilen güvenlik şartlarını sağlamakla 
yükümlüdür. Bu bakımdan, söz konusu emniyet talimatında yer alanlar haricinde, kullanılan 
sistemlerden kaynaklı ilave tedbirlerin alınması yarışmacıların sorumluluğundadır. 

• T3 Vakfı ve organizasyon komitesi, TEKNOFEST Güvenlik ve Emniyet Şartnamesinde belirtilen 
koşulları sağlamadığını tespit edilen takımları, organizasyonun güvenli bir ortamda 
gerçekleşebilmesi adına yarışma dışı bırakma hakkını saklı tutar. Yarışmacıların, heyetlerinin ve 
ilgili kişilerinin yarışmalar esnasında doğan ihlalleri sonucunda oluşabilecek zararlardan T3 
Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. 

• Yarışma ile ilgili olarak yarışmacı, T3 Vakfı ve/veya TEKNOFEST tarafından yarışma öncesi veya 
sonrası yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarını 
kabul ve taahhüt eder. Bunun yanında yarışmacı, tasarımlar, kodlar ve imal edilmiş veya 
üretilmesine katkıda bulunduğu ilim ve sanat eseri üzerindeki işleme, yayma, çoğaltma, temsil, 
görsel veya işitsel araçlar ile umuma iletim hakkı gibi kanunda sayılı mali haklarını herhangi bir 
süre kısıtlaması olmaksızın T3 Vakfı/TEKNOFEST'e devrettiğini, T3 Vakfı'nın açık kaynak 
politikası çerçevesinde ilgili eserin kamuya sunulmasına ve atıf yapılmak suretiyle ilgili kişiler 
tarafından kullanılmasına ve geliştirilmesine rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. T3 
Vakfı, gerektiğinde eser üzerinde değişiklik yapma hakkını ve tüm fikri mülkiyeti (T3 Vakfı ile 
paylaştıkları ile sınırlı olmak kaydıyla) uygun bulduğu şekilde ve zamanda umuma arz etme 
hakkını saklı tutar. 

• Yarışmacı eserin T3 Vakfı'na devrettiği kısmı üzerindeki hakları ile ilgili olarak 6769 Sayılı Sınai 
Mülkiyet Kanunu ve Fikri Mülkiyet Haklarını düzenleyen diğer yasal mevzuat çerçevesinde Türk 
Patent Ve Marka Kurumu ya da WIPO (World Intellectual Property Organization) nezdinde T3 
Vakfının yazılı iznini almak şartıyla bir tescil ya da koruma başvurusunda bulunabileceğini, T3 
Vakfı ve T3 Vakfı'nın bilgisi dahilinde açık kaynak kod politikası kapsamında faydalanan 3. 
Kişilere karşı herhangi bir yasak yola başvurarak kullanımını engellemeyeceğini, yasal mevzuat 
kapsamında koruma tedbirlerine başvurmayacağını, ihlal iddiası ile kullanımın durdurulmasına 
dair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

• Yarışmacı, herhangi bir ürünün fikri sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi sebebiyle T3 Vakfı ve 
TEKNOFEST’in zarara uğraması durumunda söz konusu zararlar ilgili takımdan (danışman dahil) 
karşılanacaktır. 

• Yarışmaya katılma hakkı kazanan tüm finalist takımlara Katılım Sertifikası verilecektir. 
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7 ETİK KURALLARI 
• Festival alanında veya yarışma süreci boyunca (rapor aşamaları, değerlendirme süreci vb.) 

toplum ahlakına aykırı bir durum, fiil, söz vb. davranış sergilendiği tespit edildiği anda bu fiili 
icra eden kişi/kişiler hakkında hukuksal sürecin ivedilikle başlatılması ve de ekibinin en az 2 yıl 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren her türlü organizasyon ve etkinliğe 
katılımından men edilecektir. TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü ile kurulan tüm 
iletişimde kullanılan dilde dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir; 
- Kaba ve nezaketsiz söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır, 
- Hakaret, tehdit ve kötü sözlerden kaçınılmalıdır, 
- E-mail, Facebook, Skype, Messenger, WhatsApp, Twitter vb. gibi sosyal medya araçlarıyla 

doğrudan hedef alınarak hakaret edilmesinden kaçınılmalıdır, 
- Dilekçe ve itirazlarınızda, yazım kurallarına ve üsluba dikkat edilmesi gerekmektedir. 

• Festival alanında diğer takımların işleyiş ve motivasyonlarını etkileyecek durum, fiil, söz vb. 
davranış sergilenmemesi gerekmektedir. Konaklama hizmetlerinin verildiği yurt ve çevresinde 
toplumsal huzuru göz önüne alınarak davranılmalıdır. Aksi takdirde kişi hakkında yasal sürecin 
başlatılması ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilecektir. 

• Proje ve ürün geliştirme sürecinde, gerekli ekipman ve malzemelerin her türlü olumsuzluk göz 
önüne alınarak önceden yedeklenmesi/depolanması ve de olası bir olumsuzluk durumunda 
parça değişimi yapılması takımın sorumluluğunda olup başka bir takımdan ürün tedariği 
sağlanmaması gerekmektedir. 

• Festival alanında ve TEKNOFEST’in sağladığı her türlü hizmet sahasında dil, din, felsefi inanç, 
siyasi düşünce, ırk, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve 
uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmasına 
dikkat edilmesi gerekmektedir. 

• TEKNOFEST ve diğer şirket-kurum-kuruluş mallarını ve kaynaklarını amaçları ve hizmet 
gerekleri dışında kullanmamaya ve kullandırmamaya, bu mal ve kaynakları israf etmemeye 
dikkat edilmesi gerekmektedir. 

• Festival işleyişini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, 
hizmet kalitesini yükseltmek ve festival memnuniyetini artırmak için yapılan çalışmalara destek 
verilmesi gerekmektedir. 

• Festival alanındaki yarışmacıların, görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini 
etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da 
ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat ve onlarla ilgili mali ya da 
diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranması, çıkar 
çatışmasından kaçınmak için gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. 

• TEKNOFEST, bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve 
savurganlıktan kaçınılması, mesai süresi, kamu malları, kaynakları, işgücü ve imkanları 
kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranılması gerekmektedir. 

• TEKNOFEST takım üyelerinin görevlilerini yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve 
yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kurumsal değerlendirme ve denetime açık ve 
hazır olması, yöneticilerin kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya 
eylemleri ile yolsuzluğu engellemek için gereken önlemleri zamanında alması, personelini etik 
davranış ilkeleri konusunda eğitmesi, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemesi ve etik 
davranış konusunda rehberlik etmesi gerekmektedir. 

• Takım üyeleri görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumları bağlayıcı 
açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunmaması, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat 
vermemesi gerekmektedir. 
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Sorumluluk Beyanı 

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan 
kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. 
kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, 
takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve 
uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir. 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
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EKLER 
EK-1 Desteklenmesi Gereken Buyruklar 

 
Tablo 5: RV32I Temel Buyruk Seti 
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Tablo 6:  RV32M Standart Buyruk Kümesi Uzantıları 

 
 

Tablo 7: RVC Standart Buyruk Kümesi Uzantıları 1. Çeyrek 

 
 

Tablo 8: RVC Standart Buyruk Kümesi Uzantıları 2. Çeyrek 
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Tablo 9: RVC Standart Buyruk Kümesi Uzantıları 3. Çeyrek 
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EK-2 Desteklenmesi Gereken Özel Buyruklar 

RISC-V mimarisinin önemli özelliklerinden birisi de uygulamaya özel buyruk uzantıları için bir temel 
sağlamasıdır. Farklı şekillerde buyruk kodlamaları sunmasıyla ana mimari dışında kendine has 
buyrukları olan bir tasarıma yazılım desteği sunmaya devam edebilir. Böylelikle, özel buyruklar için 
ayrılmış alanı kullanarak belli bir işlemi hızlandırmak için veya fazladan bir özellik eklemek için buyruklar 
tanımlanıp uygulamaya geçirilebilir.  

TEKNOFEST 2023 Çip Tasarım Yarışması’nda tasarlanacak işlemcilerin kriptografi ve yapay zeka 
algoritmalarında kullanılabilecek aşağıdaki buyrukları desteklemesi beklenmektedir: 

Kriptografi Buyrukları 

hmdst 

Bu buyruk iki tane 32-bit’lik sayının Hamming uzaklığını hesaplamak için kullanılır. Buyruk kodlaması 
aşağıdaki gibidir: 

 

Şöyle ki, bu buyruk rs1 ve rs2 yazmaçlarını okuduktan sonra, aralarındaki bit farklarını hesaplayıp rd 
yazmacına yazar.  

pkg 

Bu buyruk iki tane yazmacın en az anlamlı yarısını paketleyip başka bir yazmaca yazar. Buyruk 
kodlaması aşağıdaki gibidir:  

 

Şöyle ki, bu buyruk rs2 ve rs1 yazmaçlarındaki değerlerin en az anlamlı yarısını birleştirip rs2’nin yarısı 
en anlamlı kısımda kalacak şekilde rd yazmacına yazar. 

rvrs 

Bu buyruk bir yazmaçtaki değerin byte sırasını tersine çevirir. Buyruk kodlaması aşağıdaki gibidir:  

 

Şöyle ki, bu buyruk rs yazmacını okuduktan sonra byte sıralamasını tersine çevirip rd yazmacına yazar. 

sladd 

Bu buyruk bir yazmaçtaki değeri bir kere sola kaydırıp başka bir yazmaçtaki değerle toplar. Buyruk 
kodlaması aşağıdaki gibidir:  

 

Şöyle ki, bu buyruk rs1 yazmacındaki değeri 1 bit sola kaydırdıktan sonra rs2’deki değerle toplayıp rd 
yazmacına yazar. 
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cntz 

Bu buyruk bir yazmaçtaki değerin sondaki sıfırlarını sayar. Buyruk kodlaması aşağıdaki gibidir:  

 

Şöyle ki, bu buyruk rs1’deki sayının en az anlamlı tarafından en anlamlı tarafa doğru ilk 1’e kadar olan 
0’ları sayar ve rd yazmacına yazar. Eğer sayı sıfıra eşitse sonuç XLEN, eğer en az anlamlı bit bire eşitse 
sonuç 0 olur.  

cntp 

Bu buyruk bir yazmaçtaki değerde kaç tane 1 olduğunu sayar. Buyruk kodlaması aşağıdaki gibidir:  

 

Şöyle ki, bu buyruk rs1’deki sayıda kaç tane 1 olduğunu sayıp sonucu rd yazmacına yazar. 

Yapay Zekâ Hızlandırıcısı 

Aşağıdaki buyruklar popüler yapay zekâ uygulamalarından olan evrişimli sinir ağlarında (Convolutional 
Neural Network, CNN) sıklıkla kullanılan 2D konvolüsyon işlemlerinin hızlandırılması amacıyla 
kullanılacaktır. 

CNN hakkinda detaylı bilgi için;  

• A Comprehensive Guide to CNNs 
• Evrişimli Sinir Ağları El Kitabı 

Hızlandırıcının buyruk kodlamaları aşağıdaki gibidir.  

conv.ld.w 

Bu buyruk rs1 ve rs2 değerlerini yazmaçtan okuyarak yapay zekâ hızlandırıcısına filtre değeri olarak 
yükler.  

 

Bu yükleme işleminin yapılabilmesi için ilgili yazmacın geçerli biti (rs2 için opcode[31]) 1 olmalıdır. rs1 
her zaman geçerli olacaktır. Eğer tek filtre değeri yüklenecekse “en” biti 0 olarak ayarlanır, bu sayede 
yalnızca rs1 adresindeki veri filtreye yüklenir. 

conv.clr.w 

Bu buyruk yapay zekâ hızlandırıcısındaki mevcut filtre değerlerini siler. Hızlandırıcının kullanılabilmesi 
için tekrardan filtre yükleme işlemesi yapılması gerekir. 

 

 

https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-guide-to-convolutional-neural-networks-the-eli5-way-3bd2b1164a53
https://stanford.edu/%7Eshervine/l/tr/teaching/cs-230/cheatsheet-convolutional-neural-networks
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conv.ld.x 

Bu buyruk rs1 ve rs2 değerlerini yazmaçtan okuyarak yapay zekâ hızlandırıcısına veri değeri olarak 
yükler.  

 

 
Bu yükleme işleminin yapılabilmesi için ilgili yazmacın geçerli biti (rs2 için opcode[31]) 1 olmalıdır. rs1 
her zaman geçerli olacaktır. Eğer tek veri yüklenecekse rs2 yazmacının geçerli biti (opcode[31]) 0 olarak 
ayarlanır. 

conv.clr.x 

Bu buyruk yapay zekâ hızlandırıcısındaki mevcut verileri siler. Hızlandırıcının kullanılabilmesi için 
tekrardan veri yükleme işlemesi yapılması gerekir.  

 

conv.run 

Bu buyruk hızlandırıcıya önceden yüklenmiş olan filtre ve veri değerleri üzerinde iki boyutlu 
konvolüsyon uygulayarak sonucu rd yazmacına yazar.  

 

İşlemler işaretli (signed) tamsayı (integer) biçimine uygun olarak yapılmalıdır.  Komut çalışmadan önce 
yüklenen filtre ve veri değerlerinin aynı boyutta ve kare biçiminde (nxn matris) olduğu varsayılacaktır. 
Hızlandırıcının kabul edebileceği en büyük filtre ve veri matrisi 4x4’tür, yani n değeri {1,2,3,4} 
değerlerinden birisini alabilir. Veri ve filtre değerleri 32-bit genişliğinde olacaktır. Ancak taşma 
(overflow) durumu testler esnasında kontrol edilmeyecektir. 

Hızlandırıcının örnek bir çalışma şekli şöyle olmalıdır; 

conv.ld.w rs1, rs2;  // rs1 ve rs2 değeri hızlandırıcıya filtre olarak eklenir. 
conv.ld.w rs3, rs4;  // rs3 ve rs4 değeri daha önce bulunan rs1 ve rs2 değerlerine ek olarak yüklenir. 
conv.ld.x rs5, rs6;   // rs5 ve rs6 değeri hızlandırıcıya veri olarak eklenir. 
conv.ld.x rs7, rs8;   // rs7 ve rs8 değeri daha önce bulunan rs5 ve rs6 değerlerine ek olarak yüklenir 
conv.run rs9;          // 2x2 matrisler arasında konvolüsyon yapılarak sonuç rs9 yazmacına yazılır 
conv.clr.x;              // hızlandırıcıdaki veriler temizlenir 
… 
conv.ld.w rs1, rs2;  // rs1 ve rs2 değeri hızlandırıcıya filtre olarak eklenir. 
conv.ld.w rs3, rs4;  // rs3 ve rs4 değeri daha önce bulunan rs1 ve rs2 değerlerine ek olarak yüklenir. 
conv.run rs10;         // 2x2 matrisler arasında konvolüsyon yapılarak sonuç rs10 yazmacına yazılır 
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EK-3 Çevre Birimi Detayları 

Çevre birimler, çevresel veri yolu (peripheral bus) ve çevresel veri yolu protokolünü destekleyen 
cihazlar ile birlikte oluşturulmalıdır. Çevresel veri yolu protokolü olarak Wishbone, AXI4-Lite ve TileLink 
Uncached Lightweight (TL-UL) protokollerinden biri seçilmelidir. Bir çevre birim yöneticisi ve üç çevre 
birim cihazı desteklenmelidir.  

Universal Asynchronous Receiver / Transmitter (UART), Serial Peripheral Interface (SPI) ve Pulse Width 
Modulation (PWM) olmak üzere üç adet çevre birimi tasarlanması istenmektedir. Çevre birimleri 
kontrollerinin gerçekleştirileceği bellek haritası oluşturulmalıdır. Bellek haritaları yalnızca 32-bit bellek 
erişimleri gerektirecek şekilde tasarlanmalıdır. Tasarımların test sistemleri ile sorunsuz bir şekilde 
entegre olabilmesi için verilen çevre birim özelliklerinin tamamını desteklemesi gerekmektedir. 

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) 

Bu bölümde tasarlanması istenilen UART cihazının temel özellikleri belirtilmektedir. 

UART modülü, tipik olarak terminal tarzı iletişim için bir dış cihazla iletişim kurmayı amaçlayan bir 
seriden paralele alma (rx) ve paralelden seriye iletme (tx) tam çift yönlü tasarım olmalıdır. 
Programlanabilir baud hızının 1 Mbps’ye kadar karşılanacağı garanti edilmelidir. 

Özellikler: 
• 1 start bit, 8 veri bit, parity bit yok, 1 stop bit 
• Programlanabilir baud rate 
• 32 x 8-bit rx buffer 
• 32 x 8-bit tx buffer 
• rx giriş portu 
• tx çıkış portu 

Bellek Haritası: 

UART çevre birimi kontrol yazmaçları için bellek haritası Tablo 10’da gösterilmektedir.  

Tablo 10: UART Bellek Haritası 

Adres İsim Açıklama 
0x20000000 uart_ctrl  Kontrol yazmacı 
0x20000004 uart_status  Durum yazmacı 
0x20000008 uart_rdata  Veri okuma yazmacı 
0x2000000c uart_wdata  Veri yazma yazmacı 
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UART Kontrol Yazmacı 

tx ve rx kanallarının çalışması kontrol edilir.  

Tablo 11: UART Kontrol Yazmacı  

uart_ctrl 
varsayılan sıfırlama: 0x0, maske: 0xFFFF0003 

Bitler Tip İsim Açıklama 
0 Okuma / Yazma tx_en tx kanalını etkinleştir 
1 Okuma / Yazma rx_en rx kanalını etkinleştir 

15:2     Kullanılmayan alan 
31:16 Okuma / Yazma baud_div Baud rate kontrol 

 

tx_en, tx kanalının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini kontrol etmelidir. Etkinleştirildiğinde tx 
bufferda veri olması durumunda iletim gerçekleştirilmelidir. 

rx_en, rx kanalının etkinleştirip etkinleştirilmeyeceğini kontrol etmelidir. Etkinleştirildiğinde gelen 
veriler okuma işlemi gerçekleşinceye kadar rx bufferda tutulmalıdır.  

Hem tx hem de rx kanalları için baud hızı baud_div ile belirtilmelidir. Giriş saat frekansı ile baud 
arasındaki ilişki aşağıdaki formül ile oluşturulmalıdır. 

𝑓𝑓𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 + 1
 

Tablo 12’de belirli bir saat frekansında belirli bir baud hızı elde etmek için bölme değerlerinin örnekleri 
verilmiştir. 

Tablo 12: Örnek baud hızı hesaplama değerleri 

Saat (MHz) Hedef Baud (Hz) baud_div Gerçek Baud (Hz) 
500 31250 16000 31250 
500 115200 4340 115207 
500 250000 2000 250000 
500 1843200 271 1845018 
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UART Durum Yazmacı 

Bu yazmaç ile rx ve tx buffer durumları hakkında bilgiler alınır. 

Tablo 13: UART Durum Yazmacı 

uart_status 
varsayılan sıfırlama: 0xC, maske: 0xF 

Bitler Tip İsim Açıklama 
0 Sadece Okuma tx_full tx buffer dolu 
1 Sadece Okuma tx_empty tx buffer boş 
2 Sadece Okuma rx_full tx buffer dolu 

3 Sadece Okuma rx_empty rx buffer boş 
 

UART Veri Okuma Yazmacı 

rx kanalından seri olarak alınan veriler paralel olarak bu yazmaç ile okunur. rx_en etkinleştirildikten 
sonra veriler bu yazmaçtan okunana kadar rx bufferda depolanmalıdır. 

Tablo 14: UART Veri Okuma Yazmacı 

uart_rdata 
varsayılan sıfırlama: 0x0, maske: 0xFF 

Bitler Tip İsim Açıklama 
7:0 Sadece Okuma rdata Okunan veriler 

 

UART Veri Yazma Yazmacı 

tx kanalından iletilecek veriler bu yazmaca yazılır ve seri olarak iletim gerçekleştirilir. tx_en etkin 
olmadığı durumlarda data yazma istekleri tx bufferda depolanmalıdır ve kanal aktif olduğunda veriler 
iletilmelidir.  

Tablo 15: UART Veri Yazma Yazmacı 

uart_wdata 
varsayılan sıfırlama: 0x0, maske: 0xFF 

Bitler Tip İsim Açıklama 
7:0 Sadece Yazma wdata Yazılan veriler 
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SPI (Serial Peripheral Interface) 

Bu bölümde tasarlanması istenilen SPI arayüzünün temel özellikleri belirtilmektedir. 

SPI çevre birimi arayüzü, NOR flaş cihazları, ADC’ler, DAC’lar veya sıcaklık sensörleri gibi çip dışı çevre 
birimleri için oldukça yaygın kullanılan senkronize bir seri arayüzdür. Arayüz fiili bir standarttır (resmi 
olmayan) dolayısıyla arayüzü tanımlayan veya uygunluk kriterlerini belirleyen kesin bir referans yoktur. 
Bu nedenle uyumluluğu sağlamak için istenilen çevresel aygıtların veri sayfalarından yararlanmak 
önemlidir. Yarışma kapsamında SPI arayüzü ile kullanılacak cihazlar örnek test kodları ile paylaşılacaktır.  

Özellikler: 

• Tüm SPI polarite ve faz modları için destek 
• Programlanabilir SPI saat hızı 
•  8 x 32-bit miso buffer 
•  8 x 32-bit mosi buffer 
• 8 x 32-bit cmd buffer 
• miso giriş portu 
• sck, cs, mosi çıkış portu 

 

Modülün temel çalışma sistemi:  

1) spi_ctrl yazmacı ile spi modülünün faz, polarite, sck ayarları yapılıp başlatılmalıdır. 

2) spi_wdata ile spi cihazına gönderilmesi planlanan baytlar yazılmalıdır. Yazma işleminden sonra 
mosi_empty “0” yapılmalıdır. 

3) spi_cmd yazmacında, mosi yönü, 2. aşamada belirtilen bayt miktarı ve çip seçimi “1” yapılmalıdır. 
Bu yazmaca yazıldıktan sonra transfer başlamalıdır. 

4)  spi_cmd yazmacında, miso yönü, alınması planlanan bayt miktarı ve çip seçimi "0" yapılmalıdır. Bu 
komut 3. aşamadaki komut bittikten hemen sonra işleme alınmalıdır. 

5) 4. aşamadaki komutun tamamlanmasının ardından alınan baytlar spi_rdata yazmacına yazılmalıdır. 
Yazma işleminden sonra miso_empty “0” yapılmalıdır. 

Not: Yukarıdaki temel çalışma sistemi, isterlerin açıkça anlaşılması için verilmiştir, bu sistem 
dışında birçok farklı kullanım olasılığı bulunmaktadır. Diğer çalışma durumları ve uç noktalar test 
edilecektir. 
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Bellek Haritası: 

SPI çevre birimi kontrol yazmaçları için bellek haritası Tablo 16’da gösterilmektedir. 

Tablo 16: SPI Bellek Haritası 

Adres İsim Açıklama 
0x20010000 spi_ctrl Kontrol yazmacı 
0x20010004 spi_status Durum yazmacı 
0x20010008 spi_rdata Seri alma yazmacı 
0x2001000c spi_wdata Seri iletim yazmacı 
0x20010010 spi_cmd Komut yazmacı 

 

SPI Kontrol Yazmacı 

Seri iletim ve alma kanallarının çalışması kontrol edilir. 

Tablo 17: SPI Kontrol Yazmacı 

spi_ctrl 
varsayılan sıfırlama: 0x0, maske: 0xFFFF000F 

Bitler Tip İsim Açıklama 
0 Okuma / Yazma spi_en SPI etkinleştirilir 
1 Okuma / Yazma spi_rst SPI sıfırlanır 
2 Okuma / Yazma cpha Seri saat fazı 
3 Okuma / Yazma cpol Seri saat polaritesi 

15:4     Kullanılmayan alan 
31:16 Okuma / Yazma sck_div sck kontrol 

spi_en ve spi_rst ile spi arayüzü etkinleştirilir veya sıfırlanır.  

cpha ve cpol ile dört farklı spi modu ayarlanabilmelidir. 

sck_div ile senkronizasyon saati hızı belirlenir. Giriş saati frekansı ile SCK arasındaki ilişki aşağıdaki 
formül ile verilir: 

𝑓𝑓𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

2(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠_𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 + 1) 

SPI Durum Yazmacı 

Bu yazmaç ile miso, mosi ve cmd buffer durumları hakkında bilgiler alınır. 
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Tablo 18: SPI Durum Yazmacı 

spi_status 
varsayılan sıfırlama: 0xC, maske: 0xF 

Bitler Tip İsim Açıklama 
0 Sadece Okuma mosi_full mosi buffer dolu 
1 Sadece Okuma mosi_empty mosi buffer boş 
2 Sadece Okuma miso_full miso buffer dolu 
3 Sadece Okuma miso_empty miso buffer boş 
4 Sadece Okuma cmd_full cmd buffer dolu 
5 Sadece Okuma cmd_empty cmd buffer boş 

SPI Veri Okuma Yazmacı 

miso kanalından seri olarak alınan veriler bu yazmaç ile okunur. Veriler bu yazmaçtan okunana kadar 
miso bufferda depolanmalıdır. 

Tablo 19: SPI Veri Okuma Yazmacı 

spi_rdata 
varsayılan sıfırlama: 0x0, maske: 0xFFFFFFFF 

Bitler Tip İsim Açıklama 
31:0 Sadece Okuma rdata SPI veri okuma 

 

SPI Veri Yazma Yazmacı 

mosi kanalından seri olarak iletilecek veriler bu yazmaca yazılır. Yazma istekleri iletilene kadar mosi 
bufferda depolanmalıdır.  

Tablo 20: SPI Veri Yazma Yazmacı 

spi_wdata 
varsayılan sıfırlama: 0x0, maske: 0xFFFFFFFF 

Bitler Tip İsim Açıklama 
31:0 Sadece Yazma wdata SPI veri yazma 

 

 

SPI Komut Yazmacı 

Çift yönlü çalışma senkronizasyonu kontrol edilir. Bu yazmaca gelen istekten sonra bufferlardan veri 
transferleri bu komuta göre gerçekleştirilmelidir. 
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Tablo 21: SPI Komut Yazmacı 

spi_cmd 
varsayılan sıfırlama: 0x0, maske: 0x000033FF 

Bitler Tip İsim Açıklama 
8:0 Okuma / Yazma length Transfer byte miktari 

9 Okuma / Yazma cs_active 
Transferden sonra çip 

seçme aktif 
13:12 Okuma / Yazma direction Transfer yönü  

 

length ile yapılacak veri transferinin bayt sayısı belirlenir ve bayt sayısı  “length + 1” olur. 

cs_active, "0" ise çip seçme transferden hemen sonra yükseltilir, “1” ise çip seçme düşük bırakılır. Bu 
daha uzun ve eksiksiz spi transferleri elde edilmesine olanak sağlamaktadır. 

direction, komutun yönünü ifade etmektedir. “0” ise, boş döngü, “1” ise sadece miso, “2” ise sadece 
mosi. 

32-bit'lik veriler için baytlar little-endian transfer edilmelidir. 
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PWM (Pulse Width Modulation) 

Bu bölümde tasarlanması istenilen PWM arayüzünün temel özellikleri belirtilmektedir. 

PWM, değişken genişlikli darbeler üretilen bir modülasyon yöntemidir. DC motor kontrolü, LED 
parlaklığının ayarlanması gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Yarışma kapsamında 
aşağıda özellikleri verilen bir PWM modülü tasarlanılması beklenmektedir. 2 ayrı çıkış ile demoda 
fiziksel olarak uygulamalar çalıştırılması planlanmaktadır. Standart modda arka arkaya belirlenen duty 
cycle’a sahip darbeler gönderilmektedir. Kalp atışı modunda ise iki ayrı duty cycle değeri arasında belli 
programlanabilir adımlarla geçiş yapılmaktadır.   

Özellikler: 
• Birbirinden bağımsız programlanabilen 2 adet PWM çıkışı olmalı 
• Her bir PWM çıkış standart ve kalp atışı (heartbeat) modlarını desteklemeli 
• Modül PWM çıkışları dışarıya ayrı wire’lar üzerinden verilmeli  
• Ayrı wire’lara ilaveten PWM sinyalleri hata ayıklama amacıyla ilgili hafıza konumuna yazılmalı 

Bellek Haritası: 

PWM çevre birimi yazmaçları için bellek haritası Tablo 22’de gösterilmektedir.  

Tablo 22: PWM Bellek Haritası 

Adres İsim Açıklama 
0x20020000 pwm_control_1  Kontrol yazmacı (1. çıkış) 
0x20020004 pwm_control_2  Kontrol yazmacı (2. çıkış) 
0x20020008 pwm_period_1  Periyot sayaç değeri (1. çıkış) 
0x2002000c pwm_period_2  Periyot sayaç değeri (2. çıkış) 
0x20020010 pwm_threshold_1_1  1. eşik değeri (1. çıkış) 
0x20020014 pwm_threshold_1_2  2. eşik değeri (1. çıkış) 
0x20020018 pwm_threshold_2_1  1. eşik değeri (2. çıkış) 
0x2002001c pwm_threshold_2_2  2. eşik değeri (2. çıkış) 
0x20020020 pwm_step_1 Adım sayaç değeri (1. çıkış) 
0x20020024 pwm_step_2 Adım sayaç değeri (2. çıkış) 
0x20020028 pwm_output_1  PWM sinyali (1. çıkış) 
0x2002002c pwm_output_2  PWM sinyali (2. çıkış) 

 

PWM Kontrol Yazmacı 

Tablo 23’te gösterildiği üzere PWM kontrol yazmacında sadece iki bit kullanılmaktadır. Bu iki bitin 
değerine göre PWM sinyalinin hangi modda çalıştırılacağı belirlenmektedir. İki ayrı PWM çıkışı için iki 
ayrı kontrol yazmacı bulunmaktadır. 
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Tablo 23: PWM Kontrol Yazmacı 

pwm_control 
varsayılan sıfırlama: 0x0, maske: 0x00000003 

Bit Açıklama 
 

1:0 
0x0 -> PWM çıkışı 0 olarak verilir. 
0x1 -> PWM çıkışı standart modda verilir. 
0x2 -> PWM çıkışı kalp atışı modunda verilir. 

 

PWM Sayaç Yazmaçları 

Tablo 24, Tablo 25 ve Tablo 26’da sırasıyla periyot, eşik ve adım yazmaçları verilmektedir. Her bir PWM 
çıkışı için ayrı bir periyot yazmacı, iki eşik yazmacı, bir de adım yazmacı bulunmaktadır.  Bu yazmaçlara 
sayaç değeri yazılmalıdır. Bu sayaç değerlerine göre PWM sinyalleri üretilecektir. Standart modda 
periyot yazmacı ve 1. eşik yazmacı kullanılacak olup kalp atışı modu için bahsedilen dört yazmaç da 
kullanılacaktır. Gerekli yazmaç değerleri ayarlandıktan sonra kontrol yazmacı değiştirilerek PWM 
sinyali yollanmaya başlanmalıdır. 

Tablo 24: PWM Periyot Yazmacı 

pwm_period 
varsayılan sıfırlama: 0x0, maske: 0xFFFFFFFF 

Bit Açıklama 
31:0 PWM sinyalinin periyot sayacının değerini belirler. 

 

Tablo 25: PWM Eşik Yazmacı 

pwm_threshold 
varsayılan sıfırlama: 0x0, maske: 0xFFFFFFFF 

Bit Açıklama 
31:0 PWM sinyalinin eşik sayacının değerini belirler. 

 

Tablo 26: PWM Adım Yazmacı 

pwm_step 
varsayılan sıfırlama: 0x0, maske: 0x00000FFF 

Bit Açıklama 
11:0 PWM sinyalinin adım sayacının değerini belirler. 

 

PWM Çıkış Yazmacı 

Tablo 27’de verilen PWM çıkış yazmacı ise her çıkış için birer tane olacaktır. Dışarıya verilecek PWM 
çıkışları bu yazmaca da kaydedilecektir. 
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Tablo 27: PWM Çıkış Yazmacı 

pwm_output 
varsayılan sıfırlama: 0x0, maske: 0x00000000 

Bit Açıklama 
1 PWM sinyali kaydedilir. 

 

Modülün temel çalışma sistemi:  

Modülün iki farklı modda çalışması ile ilgili örnek çalışma aşağıda yer almaktadır. Hesaplama PWM 
modülüne giren saat sinyalinin frekansının 10 MHz olduğu varsayılarak yapılmıştır. Farklı frekanslarda 
çalışılması durumunda sayaç değerlerinin ilgili frekansa göre düzenlenmesi gerekmektedir. Yazmaçlara 
yazılan değerler modüle giren frekansta çalışan sayacın kaça kadar sayacağını belirtmektedir. 

Modülün standart modda çalışması ile örnek çalışma değerleri aşağıda verilmektedir. 

• Periyot sayacı, pwm_period, 200,000 girilerek 10 𝑛𝑛𝑠𝑠 × 200,000 = 2 𝑚𝑚𝑠𝑠 periyot elde edilir 
• Eşik sayacı, pwm_threshold 120,000 girilerek 10 𝑛𝑛𝑠𝑠 × 120,000 = 1.2 𝑚𝑚𝑠𝑠 lojik 1 süresi elde 

edilir. Böylelikle 1.2 𝑚𝑚𝑠𝑠 / 2 𝑚𝑚𝑠𝑠 = % 60 duty cycle elde edilir. 
• Kontrol yazmacı 0x1 girilerek standart modda PWM sinyali aktive edilir. 

Modülün kalp atışı modunda çalışması ile örnek çalışma değerleri aşağıda verilmektedir. 

• Periyot sayacı, pwm_period, 200,000 girilerek 10 𝑛𝑛𝑠𝑠 × 200,000 = 2 𝑚𝑚𝑠𝑠 periyot elde edilir 
• 1. eşik sayacı, pwm_threshold_1, 80,000 girilerek 10 𝑛𝑛𝑠𝑠 × 80,000 = 0.8 𝑚𝑚𝑠𝑠 lojik 1 süresi elde 

edilir. Böylelikle 0.8 𝑚𝑚𝑠𝑠 / 2 𝑚𝑚𝑠𝑠 = % 40 duty cycle elde edilir. 
• 2. eşik sayacı, pwm_threshold_2, 140,000 girilerek 10 𝑛𝑛𝑠𝑠 × 140,000 = 1.4 𝑚𝑚𝑠𝑠 lojik 1 süresi 

elde edilir. Böylelikle 1.4 𝑚𝑚𝑠𝑠 / 2 𝑚𝑚𝑠𝑠 = % 70 duty cycle elde edilir. 
• Eşik sayacı, pwm_step, 125 girilerek içerideki sayacın 80,000 ile 140,000 arasında 125’erlik 

adımlarla değişmesi sağlanır. Böylelikle %40 ile %70 arasında sürekli olarak belirtilen adımda 
git-gel yapılır. Örneğin önce %40’lık duty cycle’lık darbe gönderilir, sonra %40,0625 duty 
cycle’lık darbe gönderilir. Böyle devam eder. Adım değeri arttırıldıkça uç duty cycle’lar 
arasındaki geçişler hızlanır.  

• Kontrol yazmacı 0x2 girilerek kalp atışı modunda PWM sinyali aktive edilir. 
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EK-4 Verilog RTL Yazarken Uyulması Gereken Kurallar 

Yarışmada kodun okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için aşağıdaki kurallara uyulması 
gerekmektedir.  

● Her .v dosyası bir modülden oluşmalı ve dosyanın ismi ile modülün ismi aynı olmalıdır.  
● always, if, else gibi ifadeler begin ile başlayıp end ile bitmelidir. 
● Girintiler 3 boşluktan oluşmalıdır. 
● Clocklar clk ile başlamalıdır. İsteğe göre sonrasına ek eklenebilir.  Örn; clk_memory.  
● Resetler rst ile başlamalıdır. İsteğe göre sonrasına ek eklenebilir.  Örn; rst_memory.  
● begin / end, module / endmodule, case / endcase içinde kalan bölüm önceki bölümden bir 

girinti içerde olmalıdır. Örnek kod aşağıda verilmiştir.  

 
● Modül inputları “_i”, outputları “_o”, inoutlar “_io” ile bitmelidir. 
● Modül ifadeleri Verilog-2001 şeklinde olmalıdır. Bu “module” ifadesinden sonra  modül ismi, 

input/output , signal isminin parantezlin içerisinde olup sonradan modülün mantık kısmının 
yazılmış halidir. Örnek kod aşağıda verilmiştir.  

 
● Modül çağrılırken tek satırda çağırılmamalı, parametrelerin ve sinyal isimlerinin açık bir şekilde 

alt alta yazılıp çağrılmalıdır. Bağlı olmayan boş giriş sinyali toprağa bağlı olmalı ve bağlı olmayan 
boş çıkış sinyali boş bırakılmalıdır. Örnek kod aşağıda verilmiştir. 

 
● İki sinyal/port birbirine atanırken sinyal/port uzunluğu aynı olmalıdır. Otomatik atama 

yapılmamalıdır. 

 always @(posedge clk or negedge rst) begin 
     if (!rsti) begin 
        valid1  <= 1’b0; 
     end else begin 
        valid1  <= valid0; 
     end 
  end 

module modul_ismi #( 
   parameter int Size = 8 
) ( 
   input                           clk_i, 
   input                           rst_i, 
   input   [Size-1:0]     rdata0_i, 
   input   [Size-1:0]     rdata1_i, 
   output [Size-1:0]   wdata0_o, 
   output [Size-1:0]   wdata1_o 
); 
   … 
endmodule 

   … 
   modul_ismi #( 
      .Size(16) 
   ) örnek_isim ( 
      .clk_i (clk),    
      .rst_i(1’b0), //bağlı olmayan boş giriş sinyali toprağa bağlı olmalı 
      .rdata0_i (rdata) , 
      .rdata1_i (16’b0),//bağlı olmayan boş giriş sinyali toprağa bağlı olmalı 
      .wdata0_o (wdata), 
      .wdata1_o () //bağlı olmayan boş çıkış sinyali boş bırakılmalı 
   ); 
   … 
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● Kombinasyonel bloklar engellenmiş şekilde (=) atanmalıdır. 
● Ardışıl bloklar engellenmemiş şekilde  (<=) atanmalıdır. 
● Sinyal isimleri anlamlı olmalıdır. Uzun olup anlamlı olması kısa olmasına tercih edilmelidir. 
● Kodun anlaşılması için gerekli yerlere yorum satırları eklenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wire [3:0] ornek_sinyal; 
wire [6:0] ornek_sinyal2; 
ornek_sinyal = 4'd4; // = 4 aynısını veriyor ama uzunluğu aynı olmuyor. 
ornek_sinyal2 = {3’b0,ornek_sinyal}; // = ornek_sinyal aynısını veriyor ama uzunluğu aynı olmuyor. 
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EK-5 DC ve AC Katsayısı için JPEG Uyumlu Huffman Kodları Tablosu 

Tablo 28: DC Katsayılar 
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Tablo 29: AC Katsayılar 
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EK-6 Nicemleme Tablosu 

 

Tablo 30: Nicemleme Tablosu 
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