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

Bu doküman; TÜBİTAK BİLGEM Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı (TÜTEL) tarafından 
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Teknoloji Yarışmaları kapsamında 
düzenlenen Çip Tasarım Yarışması’nın tüm kural ve gerekliliklerini tanımlamak için oluşturulmuştur. 

2 YARIŞMA GENEL BİLGİLERİ 
Yarışma, analog ve sayısal olmak üzere iki kategoriden oluşur. Sayısal tasarım kategorisinde RISC-V 
Buyruk Kümesi Mimarisi (ISA)’ne sahip özelleştirilmiş bir işlemci tasarlanması, analog tasarım 
kategorisinde ise 4. dereceden aktif alçak geçiren filtre 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/demo gerçekleştirmektir. 

Başvurular 14 Mart 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 lisansüstü) öğrencileri

katılabilir.
 Yarışmaya bireysel veya takım olarak katılım sağlanabilir. Takımlar en fazla 4 kişiden

oluşmalıdır. Takımlar bunun haricinde yalnızca 1 kişiyi danışman olarak alabilirler.
 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.
 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.
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 Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi
sayısı takım başı 3 kişi (danışman dâhil) 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, başvuru yaptığınız dönemdeki eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır.
Kategori seçimi yaparken buna dikkat etmeniz gerekmektedir.

 TÜBİTAK BİLGEM çalışanlarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.2 Yarışma Takvimi 
Tablo 1: Yarışma Takvimi 

AÇIKLAMA TARİH 

Yarışma Son Başvuru Tarihi 14.03.2022 

Ön Tasarım Raporu Son Teslim Tarihi 11.04.2022 

Ön Tasarım Raporu (ÖTR) Sonuçlarına Göre 
Ön Elemeyi Geçen Takımların Açıklanması 

22.04.2022 

Ön Elemeyi Geçen Takımlara Tümdevre Tasarım 
Eğitimi Verilmesi 

14.05.2022 - 
15.05.2022 

Detay Tasarım Raporu (DTR) Son Teslim Tarihi 20.06.2022 

Finalist Takımların Açıklanması 27.06.2022 

Final Sunumlarının Son Teslim Tarihi 10.08.2022 

Final Değerlendirme Sunumları 
15.08.2022 - 
18.08.2022 

TEKNOFEST 
30.08.2022 - 
04.09.2022 

2.3 Raporlar ve Sunum 
 Kaynak belirtme formatına şartnamede yer alan genel kurallar başlığından ulaşılabilir.
 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.
 Raporlar, Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Tüm rapor içeriğinde tek bir dil kullanılması

zorunludur.
 Raporlar, belirtilen son tarihlerine 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 6, detay tasarım raporu en
fazla 20 sayfa olmalıdır (kapak sayfası, resimler, tablolar, referanslar dâhil).

 Rapor, alanlarında uzman DDK üyelerince belirtilen bilimsel ve teknik kriterler kapsamında
değerlendirilir. Tüm DDK üyelerinin puanı toplanarak takımın puanı belirlenir. TÜBİTAK
tarafından belirlenecek puanın altında alan takımlar yarıştan elenir

 Raporları başarılı olan takımlar, www.teknofest.org sayfasından duyurulur.
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 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.

 Rapor puan sonuçlarına, ilgili sonuçların ilan tarihinden itibaren beş (5) iş günü içinde KYS
sistemi üzerinden itiraz edilebilir. İtirazlar DDK tarafından değerlendirilir ve sonuçlar takımlara
e-posta ile bildirilir.

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.). 

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 hazırlamakla yükümlüdür. 

2.3.2 Detay Tasarım Raporu (DTR) 
Analog kategorisi detay tasarım raporunda, şematik seviye tasarımın tamamlanmış olması ve 
sonuçlarıyla birlikte raporlanması beklenmektedir.  

Sayısal Tasarım kategorisi detay tasarım raporunda ise, gerçekleştirilen tasarımın detayları, 
şartnamede sunulan problemlerin nasıl gerçekleştirildiği, blok diyagramlar, benzetim ve çip tasarım 
akışı sonuçları gibi konulara yer verilmelidir. 

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. 

2.3.3 Final Değerlendirme Sunumu ve Tasarım Çıktıları 
Final değerlendirme sunumu ve tasarım çıktıları (şematik, RTL, GDSII vs.) Tablo 1’de belirtilen tarihe 
kadar teslim edilmelidir. 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 Bölüm 3.3‘de verilmiştir. 

2.4  Değerlendirme 
Ön Tasarım Raporu aşamasını geçen takımlar Detay Tasarım Aşamasına katılmaya hak kazanacaklardır. 
DTR aşamasını geçen takımlar sunum değerlendirmesine katılmaya hak kazanacaklardır. Ön tasarım ve 
detay tasarım raporları yarışma sayfasında ilan edilecek şablona uygun olarak değerlendirilecektir. 
Birinci, ikinci ve üçüncü yarışmacılar final sunumuna/demosuna göre belirlenecektir. Sunum 
değerlendirmesi sözlü sunum ve değerlendiricilerin sorularına verilecek cevaplara göre yarışma jürisi 
tarafından yapılacaktır. 
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2.4.1 Sayısal Tasarım Kategorisi 
Değerlendirme birkaç aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak, yarışmacılardan istenen işlemci (RV64IMCX 
komut setli işlemci, UART ve SPI çevre birimleri) hazır bir test ortamına konulacaktır ve tasarımlar 
yarışmacılarla paylaşılacak üst modüldeki(wrapper) giriş ve çıkışlara uygun olmalıdır. İşlemcide 
çalıştırılacak test kodları üst modüldeki ana hafızaya karıştırılmış bir şekilde 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 ve SPI bloklarının testi 
için, EK-3’de 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. 

Test edilip doğru çalıştığı tespit edilen projeler, performans analizine tabi tutulacaktır. Bu analizde 
çeşitli performans testleri (örn. CoreMark), işlemci üzerinde koşturulacaktır. Testlerden alınan değerler 
kullanılarak nihai bir puan elde edilecektir. Puanlama 100 üzerinden yapılacaktır. Raporlar ve sunum 
ile demo kendi içinde 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Toplam puanın %50’sini raporlar, 
%10’unu başarım kriterleri ve kalan %40’ını sunum ile demo oluşturacaktır. 

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

Toplam Puan = (0.15 * ÖTR Puanı) + (0.35 * DTR Puanı) + (0.40 * Sunum ve Demo Puanı) + 10 
Başarım Kriterleri Puanı - Ceza Puanı 

10 Başarım Kriterleri Puanı ise şöyle verilecektir: çip akışı sonucunda en düşük alan kullanımına sahip 
takım 2 puan, en düşük güç tüketimine sahip takım 2 puan, en yüksek performansa (saat frekansı x IPC 
– saniyede işlenen buyruk sayısı) sahip takım 2 puan ve bu üç kriter birlikte ele alındığında PPA (Power-
Performance-Area) açısından en başarılı bulunan takım 4 puan alacaktır. Bahsedilen kriterlerin hepsini
birden sağlayan takım 10 puan alacaktır. Minimum başarı kriterine dâhil olmayan isterlerden
uygulanmamış her bir madde için ceza puanı hesaplanıp toplam puandan düşülecektir. Çip akışı sonrası
minimum kriterleri sağlayan projeler puanlamaya göre sıralanacak ve dereceye giren ilk üç takım
belirlenecektir. Eşitlik olması durumunda ceza puanı en az olan takım sıralamada öne geçecektir.

2.4.2 Analog Tasarım Kategorisi 
Puanlama 100 üzerinden yapılacak olup toplam puanın tamamını raporlar, sunum ve demo 
oluşturacaktır. Toplam puanın %50’sini raporlar kalan %50’sini 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) + (0.35 * DTR Puanı) + (0.25 * Sunum) + (0.25 * Başarım 
Kriterleri Puanı) 

Başarım Kriterleri Puanları, filtre ve bant aralığı referans gerilim devrelerinin puanlarının toplamı olarak 
ele alınacak ve aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir: 

 En düşük güç tüketimi ve alan kullanımı (filtre ve bant aralığı referans gerilim devresi)
 En yüksek lineerlik ve en düşük gürültü değerleri (filtre)
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 En yüksek zayıflatma oranı (filtre)
 En düşük sıcaklık katsayısı (bant aralığı referans gerilim devresi)
 En düşük PSRR (bant aralığı referans gerilim devresi)

Bu kriterleri en yüksek oranda karşılayan tasarım, 25 puanlık başarım kriterlerini sağlamış sayılacaktır. 

2.5 İletişim 
Yarışma hakkındaki teknik sorular için iletişim mail 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 etmek yarışmacı takım sorumluluğundadır. Belirtilen mail grubunun takip edilmemesi sonucunda 
doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan hakem ve jüri heyetleri sorumlu 
değildir. 

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org mail adresi üzerinden 
iletilmesi gereklidir. 

Teknik sorularınızı ve organizasyonel sorularınızın yukarıda 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 tasarım kategorisinde geliştirilecek olan donanım için Verilog-2005 donanım tasarım dili (HDL) 
kullanılması gerekmektedir. Verilog kodu yazılırken Bölüm EK-5‘te verilen kurallara uyulmalıdır. 
Tasarım yarışma değerlendirme kurulu ile paylaşılmış GitHub’da açılan özel bir depoya en az iki aylık 
periyotlarla güncellenmelidir. Çip tasarım aşamasında ise OpenLane akışı ve SkyWater 130 nm 
teknolojisine ait açık kaynak PDK kullanılmalıdır. Çip akışı sonrası değerlendirmeler 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. Yapılan tasarımlar, detay tasarım raporu ve final sunumu 
teslimi öncesi GitHub’da açılan özel bir depoya güncellenecek ve yarışma değerlendirme kurulu ile 
paylaşılacaktır. 

3.2 Tasarım İsterleri 
3.2.1 Sayısal Tasarım Kategorisi 
Yarışmanın sayısal tasarım kategorisinde RV64IMCX Buyruk Kümesi Mimarisine sahip özelleştirilmiş bir 
işlemci tasarlanması beklenmektedir. İşlemci tasarımı aşamasında Bölüm 3.1’de 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’de verilen UART ve SPI çevre birimlerini desteklemesi
 Toplama işleminde, ripple-carry toplayıcı ve toplama sembolü (“+”) kullanılmaması, yerine

başka bir toplama algoritması kullanılması
 Çarpma işleminde, çarpma sembolü (“*”) kullanılmaması, yerine başka bir çarpma algoritması

kullanılması
 Bölme işleminde, bölme sembolü (“/”) kullanılmaması, yerine başka bir bölme algoritması

kullanılması
 Alıp getirme (Fetch) boru hattının içinde 2 KB boyutunda 1. seviye buyruk önbelleği (L1

Instruction Cache) bulunması
 Load-Store biriminin içinde 2 KB boyutunda 1. seviye veri önbelleği (L1 Data Cache) bulunması
 1. seviye önbelleklerde olmayan veriler için 8 KB boyutunda 2. seviye önbellek (L2 Cache)

bulunması
 2. 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
 İşlemcinin verilerinin bellekten okunabilmesini engellemek için önbelleğe yazılabilir buyruk

(Instruction) ve verilerin (Data) bellekte EK-4’te belirtilen algoritma ile karıştırılmış bir şekilde
tutulması
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3.2.2 Analog Tasarım Kategorisi 
Çağımızın artan haberleşme alışkanlıkları, haberleşme sistemlerini daha düşük maliyetli, kompakt, 
verimli ve hızlı olmaya yönlendirmektedir. Bu doğrultuda gelişen alıcı-verici devreler de, artan 
performans talebini karşılayabilmek için ayrık elemanlar yerine tümleşik devrelerde (tümdevre, çip) 
gerçeklenmektedir. 

Şekil 1‘de bir doğrudan çevrim alıcı mimarisi gösterilmiştir. Antene gelen işaret filtrelenip düşük 
gürültülü kuvvetlendirici ile yükseltildikten sonra karıştırıcı ile temel banda indirilir. Temel banttaki 
işaret alçak-geçiren filtreden geçirilerek kanal-dışı işaretlerden temizlendikten sonra analog-sayısal 
çevirici yardımıyla sayısal işarete çevrilir ve işlenir. 

 

Şekil 1: Doğrudan Çevrim Alıcı Mimarisi 

LTE (Long-Term Evolution) standardı mobil iletişimde yaygın kullandığımız güncel bir haberleşme 
standardıdır. LTE standardında bir kanal çok çeşitli bant genişliklerinde olabilmektedir (1.4, 3, 5, 10, 15, 
20 MHZ). Haberleşme yoğunluğuna ve cihaz desteğine göre uygun bant genişliği seçilmektedir. 

Tasarımcılardan LTE standardı alıcı-vericisi için temel bant analog alçak geçiren filtre tasarlanması 
istenmektedir. Bu yarışma kapsamında tasarlanacak filtre sadece 10 MHz ve 20 MHz’lik kanalları 
destekleyecek ve 4. dereceden Butterworth transfer fonksiyonuna sahip olacaktır. Ayrıca, filtrenin 
kutuplanması için gerekli olan bant aralığı referans (bandgap reference) devresinin de tasarlanması 
beklenmektedir. Şekil 2‘de yarışma kapsamında tasarlanacak bloklar görselleştirilmiştir. 
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Şekil 2: Filtre ve Bant-aralığı Referans Gerilim Devreleri Blok Diyagramı 

Blok seviyesi ve genel tasarım isterleri ayrıntılı olarak aşağıda verilmiştir.  

Genel İsterler: 

 Bölüm 3.1’de belirlenen tasarım ortamı ve teknolojisine uyulmalıdır. 
 Bütün devreler yalnızca bir adet 1.8 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. 
 Gerektiği durumlarda kararlılık analizi yapılmalıdır. 

Filtre çipi isterleri: 

 10 MHz ve 20 MHz olacak şekilde 2 farklı programlanabilir kesim frekansı olmalıdır. 
 Frekans cevabı 4. dereceden Butterworth filtre yakınsaması olmalıdır. Filtre, kesim frekansının 

10 kat sonrasında minimum 70 dB zayıflatma oranına sahip olmalıdır. 
 Aktif-RC filtre topolojileri kullanılmalıdır. 
 DC kazancı sabit 10 dB olmalıdır. 
 Her bir kesim frekansı için, minimum IIP3 (third order input intercept point) ve IRN (input-

referred noise) değerleri sırasıyla 15 dBm ve 100 nV/√𝐻𝑧 olmalıdır. IIP3 değerinin yanı sıra 
giriş P1dB değeri de gösterilmelidir. 
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 Farksal çıkış salınım (output swing) aralığı 0 V-2.2 V arasında olmalıdır.  
 Maksimum güç tüketimi 60 mW olmalıdır. 
 Filtre, bant-aralığı referans devresinden alınacak referans akımlarla kutuplanmalı ve yukarıdaki 

isterler bu şekilde doğrulanmalıdır. 
 Filtrenin her bir kesim frekansı için grup gecikmesi (group delay) gösterilmelidir. 

Filtrede kullanılacak işlemsel kuvvetlendirici isterleri: 

 Tam farksal (fully-differential) yapıda olmalıdır. 
 Minimum 70 dB DC kazanca, 2 pF farksal kapasitif yük için minimum 60 derece faz marjinine 

ve 2 GHz kazanç-bant genişliği çarpımına (gain-bandwidth product) sahip olmalıdır. 
 Giriş ve çıkış ortak mod gerilimi (input & output common-mode voltage) besleme geriliminin 

yarısına ayarlanmalıdır. 

Bant aralığı referans gerilim devresi isterleri: 

 Devrenin doğrulanması amacıyla 300 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. 

 1.8±%10 besleme gerilimi için 300mV 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. 

3.3 Tasarım Çıktıları 
Sayısal tasarım kategorisi için beklenen tasarım çıktıları aşağıda sıralanmaktadır. Dosyaların hepsi 
OpenLane üzerinden temin edilebilmektedir. Bu başlık altında verilen dosyaların, yarışmacıların 
GitHub’daki tasarımları 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 
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 fanout 
(5’i geçmemeli), maksimum slew) ve fiziksel doğrulama (DRC, LVS, anten kontrolü) açısından 
temiz olması gerekmektedir. Bu amaçla yapılan test/analiz raporları verilmelidir. 

Analog tasarım kategorisi filtre ve bant aralığı referans gerilim devrelerinde 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. 
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 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. 
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4 ÖDÜL  
Yarışmada üç aşamada ayrı ayrı değerlendirme neticesinde rapor aşamalarını geçerek kendi 
kategorisinde finale kalan, ödül kriterlerini sağlayan ve final değerlendirmesinde dereceye giren 
takımlara Tablo 2 ve 

Tablo 3'te belirtildiği şekilde para ödülü verilecektir. Analog ve sayısal kategorileri 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. 

Tablo 2: Analog Kategorisi Ödül Miktarları 

DERECE ÖDÜL MİKTARI DANIŞMAN 
Birinci 40.000 ₺ 2.000 ₺ 
İkinci 30.000 ₺ 2.000 ₺ 
Üçüncü 20.000 ₺ 2.000 ₺ 

 

Tablo 3: Sayısal Kategorisi Ödül Miktarları 

DERECE ÖDÜL MİKTARI DANIŞMAN 
Birinci 40.000 ₺ 2.000 ₺ 
İkinci 30.000 ₺ 2.000 ₺ 
Üçüncü 20.000 ₺ 2.000 ₺ 

 

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

 İşlemci, bu belgedeki tüm 64 bit talimat uzantılarını desteklemelidir. 
 Tasarım Çıktıları Bölümünde (3.3) belirtilen kontroller yapılarak hiçbir ihlal olmadığı 

gösterilmelidir. 
 İşlemci, test sırasında üzerinde çalıştırılacak yazılımları başarıyla tamamlamalıdır. 
 Tasarım dosyaları GitHub deposunda bulundurulmalı ve 2 ayda bir güncelleme yapılmalıdır.  

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 sağlaması gereken minimum başarı kriterleri şunlardır:  

 Filtre ve bant aralığı referans devresinin fonksiyonel olarak çalışması 
 Filtrenin bant genişliği, kazanç, zayıflatma oranı isterlerinin serim sonrasında sağlanması 
 İşlemsel yükselteç devresinin kazanç, faz marjini ve kazanç- bant genişliği çarpımı isterlerinin 

serim sonunda sağlanması 
 Bant aralığı referans devresinin sıcaklık katsayısı (temperature coefficient) ve PSRR isterlerinin 

serim sonrasında sağlanması 

Ayrıca yarışmacı sunum aşamasına geçmiş olmalı ve etkinlik günü festival alanında bulunmalıdır. 
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5 GENEL KURALLAR 
 Her takımın yetkili kişilerinin final aşamasında ilgili hakeme itiraz hakkı vardır. İtirazlar 

sonradan yazılı olarak verilmek kaydıyla sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü olarak yapılan itirazlar 
en geç 24 saat içerisinde yazılı hale getirilir. Her halükarda yazılı olmayan itirazlar dikkate 
alınmayacaktır. Yapılan itirazlar hakem heyeti tarafından incelenerek 7 iş günü içerisinde 
karara bağlanır. 

 Değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra her takımdan yetkili kişilerin itiraz ve 
gerekçelerini yazılı olarak iletmesi gerekmektedir. İtirazlar www.t3kys.com adresinden 
alınmaktadır. 

 İtiraz süreci yarışma sonuçları açıklandıktan sonra yarışma komitesinin iletmiş olacağı tarihe 
kadar yapılmak zorundadır. Aksi durumda itirazlar değerlendirilmeye alınmamaktadır. 

 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. 

 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. 

 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/ler" (Yıl, Yarışma 
Adı, Kategori, Takım Adı) ÖRNEK ALINTI: "Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit 
edilememesi, enkaz kaldırma ve depremzede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli 
sorundur." (2020,İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı) 

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

 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 Şartnamesi’nde 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 Şartnamesi’nde 
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 
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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 dâhilinde 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 dâhil) 
karşılanacaktır. 

 Yarışmaya katılma hakkı kazanan tüm finalist takımlara Katılım Sertifikası verilecektir.
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6 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 Komitesi 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 itirazlarda, 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 imkânları 
kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranılması gerekmektedir. 

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

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 4: RV32I Temel Buyruk Seti 
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Tablo 5: RV64I Temel Buyruk Seti (RV32I ya ek olarak) 

 
 

Tablo 6:  RV32M Standart Buyruk Kümesi Uzantıları 

 
 

Tablo 7:  RV64M Standart Buyruk Kümesi Uzantıları (RV32M ye ek olarak) 
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Tablo 8: RVC Standart Buyruk Kümesi Uzantıları 1. Çeyrek 

 
Tablo 9: RVC Standart Buyruk Kümesi Uzantıları 2. Çeyrek 
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Tablo 10: RVC Standart Buyruk Kümesi Uzantıları 3. Çeyrek 

 
 
 



 

24 
 

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 2022 Çip Tasarım Yarışması’nda tasarlanacak işlemcilerin daha çok kriptografi 
algoritmalarında kullanılan aşağıdaki buyrukları desteklemesi beklenmektedir: 

hmdst 

Bu buyruk iki tane 64 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. 
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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. Performans ihtiyaçlarına göre herhangi bir çevresel veri yolu 
protokolü tercih edilebilir. Bir çevre birim yöneticisi ve iki çevre birim cihazı desteklenmelidir.  

Universal Asynchronous Receiver / Transmitter (UART) ve Serial Peripheral Interface (SPI) olmak üzere 
iki 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 

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’de gösterilmektedir.  

Tablo 11: 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 12: 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. 

 

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

Tablo 13: 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 14: 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 rx_full rx buffer dolu 
2 Sadece Okuma tx_empty tx buffer boş 

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 15: 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 16: 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 

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 
 miso giriş portu 
 sck, cs, mosi çıkış portu 

Bellek Haritası: 

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

Tablo 17: 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 18: 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 
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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: 

 

SPI Durum Yazmacı 

Bu yazmaç ile miso ve mosi buffer durumları hakkında bilgiler alınır. 

Tablo 19: 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 miso_full miso buffer dolu 
2 Sadece Okuma mosi_empty mosi buffer boş 
3 Sadece Okuma miso_empty miso 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 20: 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 21: SPI Veri Yazma Yazmacı 

spi_wdata 
varsayılan sıfırlama: 0x0, maske: 0xFFFFFFFF 

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

Çift yönlü çalışma senkronizasyonu kontrol edilir. Bu yazmaca gelen istekten sonra bufferlardan veri 
transferleri bu komuta göre gerçekleştirilmelidir. 

Tablo 22: SPI Komut Yazmacı 

spi_cmd 
varsayılan sıfırlama: 0x0, maske: 0x000033FF 

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

9 Sadece Yazma cs_active 
Transferden sonra çip 

seçme aktif 
13:12 Sadece Yazma direction Transfer yönü  

 

length ile yapılacak veri transfer uzunluğu bayt sayısı cinsinden belirlenir.  

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 bitlik veriler için baytlar little-endian transfer edilmelidir. 
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EK-4 Buyruk ve Veri için Karıştırma Formatı 

Buyruk ve veriler için her byte’a bir adet S-box gelecek şekilde karıştırma işlemi gerçekleştirilmelidir. 
Karıştırma işleminde Rijndael’in S-box’ları kullanılacaktır. Tabloda sütun, en az anlamlı 4 bit ve satır en 
anlamlı 4 bit tarafından belirlenir. Örneğin, 0x12 değeri 0xc9 ‘a dönüştürülür.  0x4326 değeri 0x1af7’ye 
dönüştürülür vb. 

Tablo 23: S-box 

  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 

00 63 7c 77 7b f2 6b 6f c5 30 1 67 2b fe d7 ab 76 

10 ca 82 c9 7d fa 59 47 f0 ad d4 a2 af 9c a4 72 c0 

20 b7 fd 93 26 36 3f f7 cc 34 a5 e5 f1 71 d8 31 15 

30 4 c7 23 c3 18 96 5 9a 7 12 80 e2 eb 27 b2 75 

40 9 83 2c 1a 1b 6e 5a a0 52 3b d6 b3 29 e3 2f 84 

50 53 d1 0 ed 20 fc b1 5b 6a cb be 39 4a 4c 58 cf 

60 d0 ef aa fb 43 4d 33 85 45 f9 2 7f 50 3c 9f a8 

70 51 a3 40 8f 92 9d 38 f5 bc b6 da 21 10 ff f3 d2 

80 cd 0c 13 ec 5f 97 44 17 c4 a7 7e 3d 64 5d 19 73 

90 60 81 4f dc 22 2a 90 88 46 ee b8 14 de 5e 0b db 

a0 e0 32 3a 0a 49 6 24 5c c2 d3 ac 62 91 95 e4 79 

b0 e7 c8 37 6d 8d d5 4e a9 6c 56 f4 ea 65 7a ae 8 

c0 ba 78 25 2e 1c a6 b4 c6 e8 dd 74 1f 4b bd 8b 8a 

d0 70 3e b5 66 48 3 f6 0e 61 35 57 b9 86 c1 1d 9e 

e0 e1 f8 98 11 69 d9 8e 94 9b 1e 87 e9 ce 55 28 df 

f0 8c a1 89 0d bf e6 42 68 41 99 2d 0f b0 54 bb 16 

Hafızada karıştırılmış halde tutulan veriler kullanılmadan önce ters S-box modülüyle orijinal haline 
çevrilmelidir. 

Tablo 24: Ters S-box 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 

00 52 09 6a d5 30 36 a5 38 bf 40 a3 9e 81 f3 d7 fb 

10 7c e3 39 82 9b 2f ff 87 34 8e 43 44 c4 de e9 cb 

20 54 7b 94 32 a6 c2 23 3d ee 4c 95 0b 42 fa c3 4e 

30 08 2e a1 66 28 d9 24 b2 76 5b a2 49 6d 8b d1 25 

40 72 f8 f6 64 86 68 98 16 d4 a4 5c cc 5d 65 b6 92 

50 6c 70 48 50 fd ed b9 da 5e 15 46 57 a7 8d 9d 84 

60 90 d8 ab 00 8c bc d3 0a f7 e4 58 05 b8 b3 45 06 

70 d0 2c 1e 8f ca 3f 0f 02 c1 af bd 03 01 13 8a 6b 

80 3a 91 11 41 4f 67 dc ea 97 f2 cf ce f0 b4 e6 73 

90 96 ac 74 22 e7 ad 35 85 e2 f9 37 e8 1c 75 df 6e 

a0 47 f1 1a 71 1d 29 c5 89 6f b7 62 0e aa 18 be 1b 

b0 fc 56 3e 4b c6 d2 79 20 9a db c0 fe 78 cd 5a f4 

c0 1f dd a8 33 88 07 c7 31 b1 12 10 59 27 80 ec 5f 

d0 60 51 7f a9 19 b5 4a 0d 2d e5 7a 9f 93 c9 9c ef 

e0 a0 e0 3b 4d ae 2a f5 b0 c8 eb bb 3c 83 53 99 61 

f0 17 2b 04 7e ba 77 d6 26 e1 69 14 63 55 21 0c 7d 
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EK-5 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. 


