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М.О. Кузнєцов, С.С. Коршун, О.В. Дрозд. Моделювання стану несправного функціонування ма-
тричного помножувача мантис. Розглянуто особливості функціонування матричного помножувача ма-
нтис під дією типових несправностей. Розроблено програмну модель матричного помножувача мантис,
що забезпечила дослідження прояву несправностей типу “закорочування” при обчисленні наближеного 
результату одинарної точності з повнорозрядним та скороченим виконанням операцій. За результатами 
моделювання оцінено ймовірності появи суттєвих і несуттєвих помилок та безпомилкових і достовірних 
результатів обчислень.

Н.А. Кузнецов, С.С. Коршун, А.В. Дрозд. Моделирование состояния неисправного функциониро-
вания матричного умножителя мантисс. Рассмотрены особенности функционирования матричного 
умножителя мантисс под действием типичных неисправностей. Разработана программная модель мат-
ричного умножителя мантисс, обеспечившая исследование проявления неисправностей типа “закоротка”
при вычислении приближенного результата одинарной точности с полным и сокращенным выполнением 
операций. По результатам моделирования оценены вероятности появления существенных и несущест-
венных ошибок, безошибочных и достоверных результатов вычислений.

N.А. Kuznetsov, S.S. Korshun, A.V. Drozd. Simulation of a condition of faulty functioning in the itera-
tive array multiplier of mantissas. The question of functioning features of the iterative array multiplier of man-
tissas under action of typical faults is considered. The program model of the iterative array multiplier of the man-
tissas, which provided research of display of faults such as “shorts” is developed in calculating of the approxi-
mated result of single accuracy with the completed and truncated performance of operations. The occurrence 
probabilities of essential and inessential errors, as well as of correct and reliable results of calculations are esti-
mated by the results of simulation. 

 
Моделювання несправного стану матричного помножувача мантис належить до актуаль-

них завдань, що витікає з вимог до організації та функціонування сучасних обчислювальних 
пристроїв.

По-перше, розвиток комп’ютерної техніки супроводжується постійним зростанням обсягів 
обробки наближених даних, що, як правило, виконується у форматах із плаваючою точкою, де 
безпосередньо наближені обчислення здійснюються над мантисами чисел [1]. Це можна про-
стежити на прикладі процесу вдосконалення персональних комп’ютерів, які пройшли шлях від 
необов’язкової комплектації співпроцесорами Intel 287, 387 для апаратної підтримки арифмети-
ки з плаваючою точкою до єдиного процесора, починаючи з Intel 486DX, та до конвеєрних при-
строїв з плаваючою точкою у Pentium [2]. Слід відмітити, що операція множення, яка відбува-
ється за участю помножувачів мантис, присутня у самому запису наближеного числа з плаваю-
чою точкою, тобто є ключовою в обробці наближених даних [3].  

По-друге, підвищені вимоги до продуктивності комп’ютерних систем вдовольняються на 
схемному рівні насамперед за рахунок використання пристроїв з матричним паралелізмом [4]. 
Отже, матричні помножувачі мантис займають важливе місце серед сучасних арифметичних 
пристроїв.

По-третє, матричні помножувачі мантис є досить складними пристроями і потребують об-
ладнання, кількість якого знаходиться у квадратичній залежності від розрядності операндів [5]. 
Із зростанням вимог до точності обчислень відповідно збільшується розрядність мантис і знач-



Труды Одесского политехнического университета, 2008, вып. 2(30)  123

но ускладнюються матричні пристрої. Це веде до збільшення прояву несправностей та знижен-
ня достовірності результатів обчислень.

Один з перспективних підходів до спрощення матричних пристроїв полягає у використан-
ні методів скороченого виконання арифметичних операцій [6]. Але скорочені операції не знай-
шли належного поширення і потребують проведення додаткових досліджень, насамперед у час-
тині одержання достовірних результатів при наявності несправностей пристрою. Тому ставить-
ся завдання дослідження достовірності результатів, що обчислюються у матричному помножу-
вачі мантис з повним та скороченим виконанням операції множення при його типових несправ-
ностях.

Матричний помножувач n-розрядних мантис А{1 ... n} та B{0 ... n} обчислює результат з
одинарною точністю, тобто з розрядністю операндів n. При повнорозрядному виконанні опера-
ції помножувач будується за схемою Брауна, що містить матрицю n ×(n – 1) комірок (рис. 1), 
для n=8.
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Структура матричного помножувача 

Комірки пронумеровані дворозрядними кодами, що складаються з номерів розрядів мно-
женого та множника, які обробляються в цій комірці. Кожна комірка першого рядка складаєть-
ся з повного додавача та двох елементів І. У наступних рядках комірки мають повний додавач 
та лише один елемент І. Обчислюється 2n-розрядний повний добуток V{1 ... 2n}, n старших роз-
рядів якого складають наближений результат одинарної точності.

При скороченому виконанні операції множення пристрій спрощується виключенням k = n –
log2 n молодших стовпців. На рисунке виключено k = 5 стовпців, що виділені затемненням. Об-
числюється (2n – k)-розрядний зсічений добуток V{1 ... 2n – k}, з якого залишаються n старших 
розрядів. Величина k визначається за умови збереження одинарної точності наближеного ре-
зультату. При збільшенні n відношення k / n наближається до одиниці, тобто матричний помно-
жувач спрощується майже вдвічі [7]. Майже так само зменшується час виконання операції, бо 
він знаходиться у лінійній залежності від розрядності добутку, що обчислюється [8]. 

Для проведення досліджень розроблена програмна модель матричного помножувача ман-
тис. В основу моделі покладені вимоги щодо її функціональності, достовірності та інформатив-
ності.

Функціональність моделі складається з можливостей моделювати роботу матричного по-
множувача мантис у разі виконання повнорозрядної та скороченої операції при виникненні ти-
пової несправності. За таку несправність розглянуто “закорочення”, що відбувається при пробої 
між двома сусідніми точками схеми [9]. До точок віднесено входи елементів І (a1, b1 та a2, b2) 
та входи (a, b та c) і виходи (s та p) повного додавача.
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Достовірність розробленої моделі забезпечується її наближеністю до реального пристрою,
що складається з коректного відображення в ній обчислювального процесу, згідно з формулами 
перетворень двійкових сигналів, реалістичної моделі несправності та виконаної верифікації мо-
делі пристрою. Модель несправності “закорочення” вибрана, враховуючи сучасні європейські 
дослідження дефектів елементної бази. Верифікація моделі матричного помножувача мантис 
виконувалася в режимах справної та несправної роботи пристрою, порівнянням результатів об-
числень з математичними розрахунками, введенням у модель та випробовуванням спеціальних 
режимів моделювання окремих операцій на окремих співмножниках з розгляданням результа-
тів моделювання в усіх точках кожної з комірок матриці пристрою, а також виконанням серії 
тестових завдань.

Інформативність моделі забезпечується можливостями одержання результатів моделюван-
ня у широкому спектрі умов функціонування матричного помножувача мантис — завдання не-
справностей конкретного або довільного виду у конкретній або довільній комірці, визначення 
розрядності операндів та місця розподілу результату на вірні та невірні розряди, встановлення 
режимів повного перебирання значень мантис співмножників або випадкової послідовності 
значень. Результати моделювання складаються зі статистики прояву несправностей на послідо-
вностях операцій, що дозволяє оцінювати ймовірності виникнення помилок у добутках та до-
стовірність результатів обчислень.

Результат обробки наближених даних складається зі старших вірних та молодших невір-
них розрядів [10]. Вага невірних розрядів менша за абсолютну похибку обчислень. До невірних 
розрядів належать молодші розряди повного добутку, що відкидаються, та молодші розряди 
зсіченого добутку, що відкидаються та не обчислюються. Помилки, що виникають під дією не-
справності у вірних та невірних розрядах, є відповідно суттєвими та несуттєвими щодо досто-
вірності результату.

Моделювання матричного пристрою виконувалося для розрядностей операндів 8...15 із 
введенням довільної несправності “закорочення” у довільній комірці матриці.

Результати моделювання показали, що типова несправність матричного пристрою призво-
дить до помилки у повному добутку лише у 20 % випадків. Суттєвих помилок відбувається од-
наково у повному та зсіченому добутках. При кількості вірних розрядів nВ = n ймовірність по-
яви суттєвих та несуттєвих помилок у повному добутку складає по 10 %. У зсіченому добутку 
ймовірність появи несуттєвих помилок при зростанні n зменшується з 5,5 до 4,5 %. Із зменшен-
ням nВ відбувається перерозподіл у напрямок зростання ймовірності появи несуттєвих помилок.

Таким чином, дослідження прояву типових несправностей матричного помножувача ман-
тис показало, що при повнорозрядному та скороченому виконанні операцій відповідно у 80 та 
85 % випадків результати обчислюються безпомилковими та не менш, ніж у 90 % достовірни-
ми.
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