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Anotácia výsledku: Cieľom výskumu bolo prispieť k zvýšeniu spoľahlivosti a životnosti digitálnych
jadier, resp. SoC, a to jednak štandardných jadier (procesory, riadiace a iné kombinačné jadrá) a
jednak špeciálnych výpočtovo náročných jadier, pre ktoré v súčasnosti neexistujú metódy zvýšenia
spoľahlivosti. V prvej oblasti sme sa sústredili na zlepšenie parametrov nami navrhnutej
spoľahlivostnej architektúry. V [1] sme zaviedli princíp on-line testovania funkčnej časti jadra. V [2]
sme navrhli novú procedúru, ktorá v prípade výskytu poruchy riadi testovanie a samoopravu. Systém
dokáže opraviť súčasne viac porúch a vie sa zotaviť z prechodných porúch. Pridaná plocha výslednej
architektúry je výrazne menšia v porovnaní s riešením TMR na čipe. V druhej oblasti sme navrhli dve
výpočtovo náročné štruktúry na zrýchlenie výpočtu delenia [3] a exponenciálnej funkcie [4] v
pohyblivej rádovej čiarke. Časová úspora oproti iným riešeniam je 27%. Obe hardvérové štruktúry sú
určené pre algoritmy s vysokým počtom iterácií a pre spracovanie veľkého množstva údajov zo
senzorov (napr. v spektroskopii). Spoľahlivosť týchto štruktúr budú zabezpečovať navrhnuté
samoopraviteľné architektúry.
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