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پيشگفتار
آزمایشگاه ابزارهاي طراحی با کمك کامپیوتر که از دروس تخصصی گرایش معماري سیستمهاي
کامپیوتري میباشد ،با هدف آَشنایی عملی دانشجویان با زبانهاي توصیف سخت افزار و استفاده از
این زبانها براي پیادهسازي سیستمهاي دیجیتال روي  FPGAو نکات عملی آموزش داده میشود.
در این آزمایشگاه دانشجویان با طراحی خودکار سیستمهاي دیجیتال بزرگ و ابزارهاي مورد نیاز
براي شبیهسازي ،سنتز ،پیادهسازي و دیباگکردن این مدارها آشنا میشوند .دستورکار این
آزمایشگاه در قالب  15آزمایش تهیه شده است.
در انتها از تمامی صاحبنظران در زمینه طراحی خودکار سیستمهاي دیجیتال درخواست میشود
پیشنهادات و نظرات خود را درخصوص این دستورکار در جهت بهبود و ارتقاء هرچه بیشتر دانش
و تخصص دانشجویان عزیز و مهندسین آینده این مرز و بوم ،از طریق ایمیلهاي زیر با ما در
میان بگذارند.

1- abavafat@yahoo.com
2- mohsensiavoshi69@gmail.com
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رویه و مقررات آزمایشگاه
قبل از شروع جلسات آزمایشگاه الزم است دانشجویان دستور کار فعلی را تهیه و به نکات زیر توجه نمایند:
 -1دانشجویان موظفاند هر جلسه از ابتداي شروع کالس در آزمایشگاه حضور داشته باشند و عدم حضوردانشجو
در دقایق اولیه کالس بدون هماهنگی با مدرس آزمایشگاه به منزله غیبت در جلسه مذکور خواهد بود.
 -2هر گروه شامل  2نفر میباشد .
 -3هر گروه موظف است بعد از انجام هر آزمایش ،یك گزارش کامل مربوط به آزمایش فعلی ( 3-2صفحه) را در
ابتداي جلسه بعدي تحویل دهد( .البته برخی از آزمایشها به بیش از یك جلسه نیاز دارد که الزم است بعد از
اتمام کار ،گزارش کامل تحویل داده شود)
 -4گزارش کامل باید موارد زیر را در بر بگیرد:
الف :توضیح مفاهیم و بیان هدف از آزمایش انجام شده
ب :خروجیهاي حاصل از آزمایش و نتایج شبیهسازي که توسط اعضاي گروه در آزمایشگاه بدست آمده
است.
پ :خروجیهاي تکمیلی به صورت کار در منزل
ت :بررسی و بیان قابلیت سنتزپذیري بر روي بورد
خ :مشکالتی که در حین انجام آزمایش با آنها برخورد کردید و راه حل پیشنهادي براي رفع آنها
ج :نتیجهگیري
 -5هر گروه در پایان ترم یك پروژه شبیهسازي یا توصیفی مرتبط با مفاهیم مطرح شده ارائه خواهد داد.
 -9فعالیت کالسی هر فرد در کالس بصورت مجزا رصد میشود.
 -9بارم نمرات براي محاسبه نمره نهایی هر دانشجو به صورت زیر خواهد بود:

عنوان

بارم نمره
11

فعالیت کالسی و روند نتیجهگیري هر آزمایش و ارائه گزارش هر جلسه
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امتحان پایانی

5 +1

پروژه نهایی

 -8دانشجویان ملزم به رعایت اخالق و آداب مهندسی و دانشجویی هستند و از انجام کارهاي خالف همچون
کپی کردن طرح دیگران ،ارائه نتایج ساختگی براي آزمایشها ،استخدام دیگران براي انجام بخشی از کارهاي
مربوط به آزمایش ها و  ...اکیداً پرهیز کنند .در صورت مشاهده این موارد ضمن دریافت نمره مردودي ،برابر با
مقررات دانشگاه و دانشکده برخورد خواهد شد.
5

فهرست مطالب
مقدمه :زبان توصیف سخت افزار
آزمایش  :1آشنایی با برد  DE2_115شرکت  Alteraو ویژگیهاي این برد
آزمایش  :2طراحی و پیادهسازي مدارهاي ترکیبی و ترتیبی با استفاده از امکانات شماتیك
آزمایش  :3طراحی یك مدارجمعکننده کامل
آزمایش  :4طراحی ضربکننده و تکنیكهاي برنامه نویسی VHDL
آزمایش  :5طراحی و پیادهسازي ساعت RTC
آزمایش  :6پیادهسازي مدارهاي دیجیتال با استفاده ازIPCoreهای شرکت Xilinx
آزمایش  :7آنالیز و عیبیابی طرح دیجیتال با استفاده نرم افزار ChipScop
آزمایش  :8طراحی و پیادهسازي پروتکل  USARTو RS232
آزمایش  :9طراحی و پیادهسازي پروتکل  SPIو آشنایی با مبدلهاي ADC

آزمایش  :11طراحی و پیادهسازي پروتکل  I2Cو آشنایی با سنسورهاي دما
آزمایش  :11طراحی واحد کنترل دیجیتال یك سیستم انکوباتور
آزمایش  :12آشنایی با پردازندههاي  Embeddedشده در )MicroBlaze( FPGA
آزمایش  :13طراحی و پیادهسازي پورت  VGAبرد DE2_115

آزمایش  :14طراحی و پیاده سازي مبدلهاي  DACو آشنایی با نحوه کارکرد آنها
آزمایش  :15آشنایی با برد  Zyboو نرم افزار Vivado
6

مقدمه
زبان توصیف سخت افزار ،زبانی است که سخت افزار سیستمهاي دیجیتال را به فرم متنی توصیف مینماید.
در واقع این زبان ،صرفا یك زبان برنامه نویسی نیست ،بلکه حول توصیف ساختارهاي سخت افزاري و رفتار آنها
بنا نهاده شده است .از زبان  VHDLمیتوان براي نمایش نمودارهاي منطقی ،عبارت بولی و دیگر مدارهاي
دیجیتال پیچیده استفاده کرد .این زبان به عنوان یك زبان مستندسازي براي نمایش و مستندکردن سیستمهاي
دیجیتال به کار میرود به نحوي که قابل خواندن به وسیله انسانها و کامپیوترها میباشد .این زبان به طور موثر
و نیز به سادگی قابل ذخیره ،بازیابی و پردازش به وسیله نرم افزار کامپیوتر است.
در پردازش HDLها دو کاربرد وجود دارد:
الف -شبیه سازي منطقی ،نمایشی از ساختار و رفتار یك سیستم منطقی دیجیتال به کمك یك شبیه ساز
(مانند  )Modelsimرا تفسیر کرده و یك خروجی قابل خواندن مانند نمودار زمانی ،تولید مینماید و بدین
وسیله رفتار سخت افزار را قبل از ساخت پیشبینی مینماید و امکان تشخیص خطاي عملیاتی در طراحی را
بدون نیاز به خلق فیزیکی آن ،فراهم میسازد.
ب -سنتز منطقی ،فرایندي است که طی آن از قطعات و اتصال بین آنها به نام  netlistدرمدل سیستم دیجیتالی
که در  HDLتوصیف شده است لیستی تهیه میگردد netlist .سطح گیت را میتوان در ساخت یك مدار
مجتمع یا طرح بورد مدار چاپی به کار برد .سنتز منطقی مشابه با کامپایل یك برنامه در زبان سطح باالست.
تفاوت در این است که در عوض تولید کد ،یك بانك اطالعاتی تولید مینماید که در آن دستورالعملهاي ساخت
یك قطعه سخت افزاري دیجیتال فیزیکی توصیف شده با کد  HDLآمده است.
HDLهاي انحصاري متعددي وجود دارند که به وسیله کمپانیها براي طراحی مدارهاي مجتمع در صنعت
ساخته شده اند .از این جمله میتوان به دو استاندارد  VHDLو  Verilogاشاره کرد که هر یك مزیتها و
کاربردهاي خاص خود را دارد.
دانشجویان در درسهاي پیش نیاز آزمایشگاه ،با یك زبان توصیف سخت افزار آشنا شدهاند .در این آزمایشگاه از
زبان  VHDLبه منظور توصیف سختافزار استفاده خواهیم کرد که الزم است دانشجویانی که درس را اخذ
نمودهاند مفاهیم و اصول زبان  VHDLرا مرور نمایند .از آنجا که سخت افزار مورد استفاده ما در این آزمایشگاه
متعلق به شرکت  Alteraمیباشد بنابراین براي پیاده سازي طرح بر روي  FPGAموردنظر نیز از نرمافزارهاي
معرفی شده توسط این شرکت استفاده میکنیم که در این آزمایشگاه از نرم افزار  Quarusبه منظور پیادهسازي
طرح بر روي سخت افزار استفاده خواهیم کرد.
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آزمایش 1
آشنایی با برد  DE2_115شرکت  Alteraو ویژگیهاي این برد

هدف از طراحی و عرضه بورد آموزشی و توسعه  ALTERA DE2عرضه یك ابزار ایدهآل براي نمونه سازي
پیشرفته طرحهاي  FPGAدر حوزههاي مالتی مدیا ،ذخیره و شبکه سازي داده هاست.
تکنولوژي بکاررفته در طراحی این بورد به همراه ابزارهاي  CADارائه شده به همراه آن ،افقهاي جدیدي را در
دامنه وسیعی از موضوعات بروي طراحان میگشاید .بورد داراي امکانات گستردهاي است که در نهایت آنرا براي
کاربردهاي آموزشی در البراتوارهاي الکترونیك دانشگاهها ایده آل میسازد .این بورد براي پروژههاي طراحی در
موضوعات مختلف حتی طراحی سیستمهاي پیچیده دیجیتال نیز مناسب است .شرکت  ALTERAپشتیبانی
بسیار خوبی براي بورد  DE2فراهم نموده است .از موارد ارائه شده توسط شرکت  ALTERAمیتوان به مطالب
خودآموز و تمرینات براي البراتوار  FPGAو دموهاي تشریح شده اشاره نمود.
بورد  ALTERA DE2امکانات متعددي را براي کاربر در نظر گرفته است تا اجراي پروژههاي مختلف در این
بورد میسر گردد .قطعات بورد بگونهاي انتخاب شده تا با المانهاي استفادهشده در پروژههاي شناخته شدهاي که
به تولید انبوه رسیدهاند مشابه باشد .پلتفرم  ،DE2کاربران و دانشجویان را قادر خواهد ساخت تا تمامی نکات
کاربردي در طراحی پروژههاي صنعتی را به خوبی درک نمایند.
قطعات و سخت افزارهاي تعبیه شده در برد  ALTERA DE2به شرح زیر میباشد:
1_Altera Cyclone® IV 4CE115 FPGA device
USB Blaster for programming
Two 64MB SDRAM
SD Card socket
18 Slide switches
9 Green user LEDs
24-bit CD-quality audio CODEC
TV Decoder and TV-in connector
USB Host/Slave Controller
19_16x2 LCD module
2 SMA connectors for external clock
23_One 40-pin Expansion Header

2_Altera Serial Configuration device_EPCS64
4_2MB SRAM
8MB Flash memory
4 Push-buttons
18 Red user LEDs
50MHz oscillator for clock sources
VGA DAC with VGA-out connector
2 Gigabit Ethernet PHY with RJ45
RS-232 transceiver and 9-pin connector
PS/2 mouse/keyboard connector
22_IR Receiver
24_One High Speed Mezzanine Card
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شکل زیر یك طرح و نماي کلی از برد  ALTERA DE2را نشان میدهد که محل اتصال و اجزاي کلیدي این
برد را مشخص میکند.

شکل -1طرح و نماي کلی برد

ALTERA DE2

همچنین شکل زیر بلوک دیاگرام برد  ALTERA DE2را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میکنید تمام
اتصاالت از طریق  FPGAخانواده  Cyclone IVایجاد شدهاند که کاربر میتواند براي طراحی هر سیستم،
 FPGAمورد نظر را پیکربندي کند.

شکل -2بلوک دیاگرام برد
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ALTERA DE2

.در ادامه به جزئیات بیشتري از هر بالک میپردازیم

1_FPGA device

2_FPGA configuration

Cyclone IV EP4CE115F29 device
114,480 Les
432 M9K memory blocks
3,888 Kbits embedded memory
4 PLLs

JTAG and AS mode configuration
EPCS64 serial configuration device
On-board USB Blaster circuitry

3_Memory devices

4_Switches and indicators

 128MB (32Mx32bit) SDRAM
 2MB (1Mx16) SRAM
 8MB (4Mx16) Flash with 8-bit mode
 32Kb EEPROM

 18 slide switches and 4 push-buttons
 18 red and 9 green LEDs
 Eight 7-segment displays

5_Clock

6_Audio

 Three 50MHz oscillator clock inputs
 SMA connectors

 24-bit encoder/decoder (CODEC)
 Line-in, line-out, and microphone

7_SD Card socket

8_Display

 Provides SPI and 4-bit SD mode for SD  16x2 LCD module

9_Connectors
 Two Ethernet 10/100/1000 Mbps ports
 High Speed Mezzanine Card (HSMC)
 Configurable I/O standards (voltage levels:3.3/2.5/1.8/1.5V)
 USB type A and B
 40-pin expansion port
 VGA-out connector
 DB9 serial connector for RS-232 port with flow control
 PS/2 mouse/keyboard
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آزمایش 2
طراحی و پیادهسازي مدارهاي ترکیبی و ترتیبی با استفاده از امکانات شماتیك

هدف
 آشنایی با مدارهاي ترکیبی و ترتیبی ،نحوه طراحی و توصیف سطح گیت
 طراحی یك مدار با استفاده از فلیپ فالپ



شبیهسازي طرح ایجادشده با استفاده از نرم افزار Quarus

شرح آزمایش
به عنوان اولین آزمایش جهت مرور مفاهیم مدارهاي ترکیبی و ترتیبی (که در دروس معماري کامپیوتر و
طراحی مدارهاي خودکار دیجیتال توضیح داده شده است) قصد داریم با استفاده از فلیپ فالپ نوع  JKیك مدار
ترتیبی را طراحی و طرح موردنظر را با استفاده از نرم افزار  Quarusشبیهسازي کنیم.
توضيح :بعد از توضیحات مراحل آزمایش نحوه شبیهسازي طرح با استفاده از نرمافزار  Quarusتوضیح داده
خواهدشد.

 -1مرحله اول
ابتدا با استفاده از جدول صحت فلیپ فالپ  JKترتیب شمارش مدار زیر را به صورت تئوري بدست آورید.

شکل -3شماتیك شمارنده خاص
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-2مرحله دوم
حال با کمك امکانات شماتیك نرم افزار  Quarusمدار را در محیط نرم افزار طراحی کنید.

-3مرحله سوم
در این قسمت از آزمایش شماتیك طراحی شده را شبیهسازي نموده و صحت عملکرد آن را با نتایج بدست آمده
از مرحله اول مقایسه کنید.
.

خروجيهای مورد انتظار (برای تهيه گزارش كار)
 بیان دقیق مساله و بررسی جدول کارنو
 نکات کلیدي در نرم افزار  Quarusبا توجه به مطالب مطرح شده در کالس
 مفاهیم طراحی سنکرون و آسنکرون و نحوه پیادهسازي آنها



مشکالتی که در حین طراحی شماتیك و شبیهسازي با آنها مواجه شدید.

تمرین
با استفاده از فلیپ فالپ  ،Tشماتیك شمارنده زیر را طراحی کرده و صحت عملکرد آن را شبیهسازي کنید.
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نحوه شبيهسازی طرح با استفاده از نرم افزار Quarus
 Quartus IIامکان شبیهسازي مدارات طراحی شده را براي شما فراهم میکند .در این قسمت ،هم به منظور
توضیح این ویژگی در نرم افزار  Quartusو هم به منظور اطمینان حاصل کردن از درستی عملکرد طراحی ،مدار
خود را شبیهسازي میکنیم .به منوي  File->Newمراجعه کرده و این بار به جاي فایلهاي طراحی به بخش
فایل هاي درستی سنجی/درستییابی رفته و گزینهي Vector Waveform Fileرا انتخاب کنید.

شکل-4گزینه طراحی شبیهسازي

بعد از انتخاب گزینه  ،Vector Waveform Fileپنجرهي مربوط به شکل موج باز میشود.

شکل -5پنجره شکل موجها
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سپس گزینه  EditInsert Node or Busرا همانند شکل زیر انتخاب کنید .بدین ترتیب که گرههاي مورد نیاز
در طراحی را انتخاب کرده و سیگنالها یا پورتهاي ورودي/خروجی و یا هر موجودیتی را که خواستار حضور آن
در شبیهسازي هستید را به شکل موج خود بیفزایید.

شکل -9گزینه Insert Node or Bus

بعد از انتخاب گزینه  Insert Node or Busپنجرهي همانند شکل زیر باز میشود.

شکل -9پنجره Insert Node or Bus
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در این قسمت میتوانید نام پین را در بخش  Nameبنویسید اما بهتر است از  Node Finderاستفاده نمایید.
بر روي گزینه  Node Finderکلیك کنید تا صفحهي همانند شکل زیر ایجاد شود.

شکل -8پنجره Node Finder

ابتدا از قسمت  Filterگزینه  Pind:allرا انتخاب کنید .در ادامه بر روي گزینه  Listکلیك کنید تا تمام ورودي و
خروجیهاي مربوط به طرح را در قسمت  Nodes Foundبراي شما نمایش دهد .سپس ورودي و خروجیهاي
مورد نظر را انتخاب ،و روي عالمت > کلیك کنید تا به قسمت  Selected Nodesهمانند شکل باال اضافه شود.
در ادامه با زدن گزینه  OKشکل زیر نمایان میشود که در این قسمت میتوانید تنظیماتی دیگر همانند انتخاب
 Radixورودي و خروجیها را معین نمایید.

شکل -9پنجره Insert Node or Bus
15

بعد از انجام تنظیمات مربوطه و دلخواه گزینه  OKرا انتخاب کنید .در ادامه شکل زیر ظاهر میشود .همانگونه
که مشاهده میکنید تمام سیگنالهاي ورودي و خروجی نمایان شدهاند اما شکل موجهاي خروجی هنوز بصورت
هاشور خورده باقی مانده که مقدار آن در حین شبیهسازي مشخص میشود.

شکل -11پنجره شکل موجها

در ادامه فایل را در پوشه پروژه ذخیره نمائید .مدار طراحی شده میتواند به دو روش شبیهسازي شود .در روش
سادهتر سیم هاي ارتباطی ایده ال و بدون تاخیر انتشار در نظرگرفته شده که به آن شبیهسازي عملکردي
میگویند .در روش دوم که پیچیده میباشد ،تمام تاخیر انتشارها محاسبه شده که به آن شبیهسازي زمانی گفته
میشود .هدف ما در این قسمت شبیهسازي عملکردي میباشد .براي اجراي این نوع شبیه سازي از قسمت
 Processingهمانند شکل زیرگزینه  Simulator Toolرا انتخاب نمایید.

شکل-11انتخاب گزینه Simulator Tool
16

بعد از انتخاب گزینه  Simulator Toolشکلی همانند شکل زیر ظاهر میشود.

شکل-12تنظیم پنجره Simulator Tool

 Simulation Modeگزینه  Functionalرا انتخاب و گزینه Generate Functional

سپس در قسمت
Simulationرا انتخاب کنید .سپس بر روي  Openکلیك کنید و به سیگنالهاي ورودي مقدار دهیدSave .
کنید .و سپس بر روي گزینه  Startکلیك کنید و پس از اتمام با موفقیت بودن و بدون خطا میتوانید براي
دیدن خروجی بر روي گزینه  Reportکلیك کنید.

شکل -13پنجره شکل موجها و نتایج نهایی شبیه سازي
17

آزمایش 3
طراحی یك مدارجمع کننده کامل

هدف
 یادآوري کدنویسی  VHDLو استفاده از ساختار سلسه مراتبی



شبیهسازي طرح ایجاد شده با استفاده از نرم افزار Quarus

 نحوه پروگرم کردن طرح بر روي برد  DE2و استفاده از Switcheها و Ledهاي تعبیه شده بر روي برد

شرح آزمایش
در این آزمایش قصد داریم با استفاده از طراحی یك مالتی پلکسر  2*1یك مدار جمع کننده کامل طراحی
کنیم.
در ادامه ضمن شبیه سازي طرح با استفاده از نرم افزار  Quarusآنرا بر روي برد مربوطه آزمایشگاه پروگرم کرده
و صحت عملکر آنرا با استفاده از سوئیچها و LEDهاي تعبیه شده بر روي برد بررسی میکنیم.
توضيح :بعد از توضیحات مراحل آزمایش نحوه پروگرم کردن طرح بر روي برد  DE2توضیح داده خواهد شد.

 -1مرحله اول
در این مرحله از آزمایش ابتدا با استفاده از شماتیك زیر ،برنامه یك مالتی پلکسر  2*1را بنویسید.

Y
A
B

X
0
1
شکل -14شماتیك مالتی پلکسر 2*1
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 -2مرحله دوم
در ادامه آزمایش با استفاده از کدنویسی سلسه مراتبی و کد نوشته شده در مرحله اول ،کد  VHDLمدار
جمعکننده زیر را بنویسید.

شکل -15شماتیك جمعکننده کامل
Cout
0
0
0
1
0
1
1
1

Sum
0
1
1
0
1
0
0
1

Cin
0
1
0
1
0
1
0
1

B
0
0
1
1
0
0
1
1

A
0
0
0
0
1
1
1
1

جدول -1جدول صحت جمعکننده کامل

-3مرحله سوم
در این قسمت از آزمایش برنامه نوشته شده را شبیهسازي نموده و صحت عملکرد آن را با جدول مرحله دو
مقایسه کنید.

-4مرحله چهارم
بعد از شبیهسازي و تایید درستی برنامه ،آنرا بر روي برد مربوطه آزمایشگاه پروگرم کرده و صحت عملکرد آن را
با استفاده از سوئیچها و LEDهاي تعبیه شده بر روي برد بررسی کنید.
19

Using LEDs

DE2 هااي بردLED  نحوه اتصال-19شکل

Using Push buttons and Switches

21

شکل -19نحوه اتصال Switcheهاي برد DE2

خروجيهای مورد انتظار (برای تهيه گزارش كار)
 مفاهیم طراحی ،توصیف و پیاده سازي طرح با VHDL

 گزارش سنتز طرح
 مشکالتی که در حین برنامه نویسی ،شبیه سازي و پروگرم کردن با آنها مواجه شدید.

تمرین
با استفاده از طراحی یك دیکدر  3*8یك جمعکننده کامل ساخته و صحت عملکرد آن را با استفاده از
شبیهسازي بررسی نمایید.

21

نحوه پروگرم كردن برنامه بر روی برد  DE2شركت Altera
پیادهسازي فرآیندي شامل ترجمه ،ترسیم ،جایابی و مسیریابی است .در این قسمت پیادهسازي روي برد DE2

انجام میشود .اما روند مشابهی براي برنامهریزي هر FPGAاي از شرکت  ALTERAدر  Quartusتعریف
شدهاست که در این قسمت به آن میپردازیم.
در ابتداي کار بایستی دستگاه مقصد را از حالت پیشفرض به دستگاه مقصد برد  DE2تغییر دهید .میتوانید این
کار را در ابتداي زمان تعریف پروژه انجام دهید و یا اگر از آن مرحله عبور کردهاید از طریق
 Assignment>Deviceبه پنجرهاي مشابه شکل زیر بروید .در این پنجره در قسمت خانواده  Cyclone IIو براي
نوع دستگاه  EP2C35F672C6را انتخاب کنید و تایید را بزنید.

شکل -18پنجره انتخاب Device
22

درادامه فرآیند تخصیص پین انجام میشود .براي انتساب پینها از ابزار  Assignment Editorاستفاده میشود.
بدین منظور از مسیر  Assignment Pinsرا انتخاب و در لیست ارائه شده  Pinرا کلیك نموده و بعد  NEWرا
که پررنگ شده ،دوبار کلیك کنید .یك پنجره پایینرو ظاهر میشود .روي هر ورودي یا خروجی که میخواهید،
کلیك کنید تا در جدول قرارگیرد .سپس با دوبار کلیك آن ،پنجره دیگري باز میگردد.

شکل -19پنجره Assignment Editor

حاال هر پین واقعی روي  FPGAرا که میخواهید ،انتخاب نمایید تا انتساب صورت گیرد .به همین ترتیب بقیه
ورودي و خروجیها را به پینهاي  FPGAتخصیص دهید .اکنون با استفاده از مسیر  FileSaveاین فایل
تخصیص پینها را ذخیره نمایید .بار دیگر طرح خود را که پینهاي واقعی و موردنظر شما را براي ورودي و
خروجیها در نظر گرفته شده است کامپایل نمایید.

شکل -21پنجره تخصیص Pinها

براي برنامهریزي دستگاه ابتدا سیمهاي  Powerو اتصال به کامپیوتر برد را وصل کنید.
23

سپس از مسیر  Tools -> Programmerپنجره برنامهریزي را باز کنید.

شکل -21انتخاب گزینه Programmer

در ادامه صفحه برنامهریزي بر روي تنظیمات سخت افزار بروید و در بخش سختافزارهاي موجود گزینه USB-

 Blaster USBرا انتخاب کنید.

شکل -22پنجره تنظیمات کابل
24

در ادامه باید فایل پروژه خود را به این قسمت اضافه کنید .بنابراین روي گزینه افزودن فایل کلیك کرده و در
بخش فایل هاي خروجی دنبال فایلی با نام طراحی شما و با پسوند  .sofبگردید و آن را باز کنید.

شکل -23پنجره انتخاب فایل Sof

سپس در صفحهي اصلی آن فایل آن را انتخاب و گزینهي  Startرا بزنید .اگر در روند برنامهریزي خطایی وجود
نداشته باشد عملیات با موفقیت انجام خواهد شد.

25

شکل -24برنامهریزي دستگاه

در این مرحله کار به اتمام میرسد .شما تا اینجا با عملیات پایهاي در  Quartusآشنا شدید و میتوانید سخت
افزار خود را طراحی و روي برد  DE2آن را تست کنید.

26

آزمایش 4
طراحی ضربکننده و تکنیكهاي برنامه نویسی VHDL

هدف
 آشنایی با الگوریتم ضربکننده  Boothو طراحی آن



شبیهسازي طرح ایجاد شده با استفاده از نرم افزار Quarus

 نکاتی براي نوشتن کدهاي  VHDLبزرگ

شرح آزمایش
در این آزمایش قصد داریم ابتدا با استفاده از ساختار ترتیبی کدهاي  VHDLیك نوع ضرب کننده به نام Booth

طراحی کرده و در ادامه با استفاده از تکنیكهاي برنامه نویسی  VHDLکد نوشته شده رو از نظر سنتز کاري
بهینهسازي کنیم.
امروزه نیاز به فیلترهاي دیجیتال سریعتر و با توان مصرفی پایینتر در بسیاري از زمینهها به ویژه الگوریتمهاي
مخابراتی کامالً مشهود است .ضربکننده دیجیتال یکی از عناصر اصلی فیلتر دیجیتال میباشد .بنابراین براي
بهینهسازي یك فیلتر دیجیتال ،باید ضربکننده آن بهینه باشد .الگوریتمهاي زیادي براي بهینهسازي
ضربکنندهها ارائه شده است که ضعف اصلی این الگوریتمها در عدم توانایی براي ضرب اعداد منفی میباشد.
الگوریتم بوث براي ضرب دو عدد مکمل  2استفاده میگردد .اگر اعداد مورد نظر  nبیتی باشند ،آنگاه ثبات n
بیتی  Xبراي ذخیره مضروب استفاده میگردد و عالوه بر این دو ثبات  nبیتی  Aو  Qنیز مورد استفاده قرار
میگیرد که ثبات  Qبا مضروب فیه مقداردهی اولیه میشود و مقدار اولیه ثبات  Aبرابر صفر در نظر گرفته

میشود .همچنین فلیپ فالپ  Q−1نیز مورد استفاده قرار میگیرد که مقدار اولیه آن برابر صفر خواهد شد.
مدار منطقی کنترلی در این الگوریتم با توجه به الگوي Q0 Q−1عمل جمع یا تفریق را انجام میدهد .در صورتی
که دو بیت  Q0و Q−1با یکدیگر برابر باشند هیچ عمل جمع و تفریقی انجام نمیشود و در نهایت در پایان هر
سیکل ثباتهاي  Aو Qو فلیپ فالپ  Q−1به عنوان یك ثبات واحد و به شکل  A Q Q−1شیفت پیدا میکنند.
شیفت انجام شده در این الگوریتم شیفت حسابی به راست میباشد.
نحوه عملکرد مدار کنترلی با توجه به الگوي  Q0 Q−1در هر سیکل به صورت زیر میباشد.
27

شکل -25فلوچارت ضربکننده Booth

-1اگر  Q0 Q−1=00یا  Q0 Q−1=11باشد آنگاه عمل جمع یا تفریق رخ نمیدهد و ثبات  A Q Q−1به صورت
حسابی شیفت داده میشود.
-2اگر  Q0 Q−1=01باشد ابتدا ثبات  Aبا محتواي  Xجمع میگردد و نتیجه در  Aقرار میگیرد ،یعنی عمل
 A=A+Xانجام و سپس  A Q Q−1شیفت داده میشود.
 -3اگر  Q0 Q−1=10باشد ابتدا ثبات  Xاز ثبات  Aکسر میگردد و نتیجه در Aقرار میگیرد ،یعنی عمل A=A-X

انجام و سپس  A Q Q−1شیفت داده میشود.
تذكر :در شیفت حسابی به راست ،بیت عالمت ( )MSBتغییر نمیکند .در نهایت پس از  nسیکل نتیجه ضرب
در ثبات  AQخواهد بود.
28

 -1مرحله اول
در این مرحله از آزمایش ابتدا برنامه  VHDLطرح را با استفاده از دستورات ترتیبی بنویسید.

-2مرحله دوم
در این قسمت از آزمایش برنامه نوشته شده را شبیهسازي نموده و صحت عملکرد آن را بررسی نمایید.

-3مرحله سوم
بعد از شبیهسازي و تایید درستی برنامه ،آنرا بر روي برد مربوطه آزمایشگاه پروگرم کرده و صحت عملکرد آن را
با استفاده از سوئیچها و LEDهاي تعبیه شده بر روي برد بررسی کنید.
حال در این قسمت از آزمایش قصد داریم در مورد تکنيکهای برنامه نویسي  VHDLبه منظور
بهينهسازی سنتز كاری صحبت كنيم.
زبان  VHDLدر ابتدا به منظور شبیهسازي و مستندسازي طراحی شد .در اواخر دهه  81اولین سنتزکنندهها
توانستند قسمتهایی از VHDLاستاندارد را به  Net Listتبدیل کنند .در اوایل دهه  91این روند سرعت
بیشتري یافت تا امروزه که سنتز در اغلب زبانهاي توصیف سختافزار انجام میشود.
VHDLروشهاي مختلف توصیف را پشتیبانی میکند .این روشها از نظر اینکه تا چه حد به سختافزار نزدیك
هستند طبقهبندي میشوند و به آنها سطوح خالصه سازي  Level Of Abstractionمیگویند.
سطوح مختلف خالصه سازي همانطور که در شکل زیر دیده میشود ،رفتار ،جریان داده و ساختار میباشند.

شکل -29سطوح خالصهسازي
29

باالترین سطح در  VHDLبیان رفتاري مدار است .در این سطح مدار بر اساس عملکرد در زمان ،توصیف میشود.
در سطح جریان داده توصیف مدار براساس چگونگی عبور اطالعات از سیستم انجام میشود .از آنجا که
رجیسترها قسمت عمده مدارات دیجیتال هستند اغلب به این سطح ،منطق گذار رجیسترها  RTLگفته میشود.
پایینترین سطح ،سطح ساختار است که توصیف در آن با توجه به اجزاي تشکیلدهنده مدار صورت میگیرد .در
بعضی از کاربردهاي سنتز ،تقسیمبندي در چهار سطح  RTL ،Logic ،Layoutو  Behavioralانجام میشود.
سنتز  IEEEاستاندارد در  VHDLامکان پذیر نیست و تنها زیرمجموعهاي از دستورات توسط سنتزکنندهها
پشتیبانی میشوند و از این نظر تفاوتهایی در انواع سنتزکنندهها وجود دارد.
وروديهاي یك سنتزکننده ،فایل  ،VHDLفایل تکنولوژي و محدودیتها میباشد و خروجی یك فایل گزارش و
یك  Net listاست Net list .یك شماتیك از گیتهاست و فایل گزارش نحوه انجام عملیات سنتز را شرح می-
دهد.
الگوریتم پروسه سنتز را میتوان به صورت زیر نشان داد.

شکل -29فلوچارت پروسه سنتز
31

الف :محدودیتها
تمام سنتزکنندهها بهینهسازي را بر اساس محدودیتهایی که توسط طراح مشخص میشود انجام میدهند .این
محدودیتها به سه گروه عمده تقسیم میشوند:
 -1قواعد طراحی
 -2محدودیتهاي تایمینگ
 -3محدودیتهاي سطح
ترتیب هریك از محدودیتها به دلخواه قابل تغییر است اما سنتزکنندهها معموال تقدم باال را به صورت پیش
فرض اعمال میکنند و قیدهاي تایمینگ تقدم باالتري نسبت به قیدهاي سطح دارند .یك انتخاب دیگر تغییر
تکنولوژي است که این روش نیز معموال گران میباشد.

-1قواعد طراحي
محدودیتهاي طرح قیدهایی هستند که توسط کمپانیهاي سازنده تعریف میشوند و هر سازنده محدودیتهاي
مختلفی را تعریف میکند .مانند  fan out ،fall time ،rise timeو ظرفیت اتصاالت و....
اگر این محدودیتها اعمال نشوند طرح سنتز شده قابل ساخت نخواهد بود و تصحیح دستی براي طرحهاي
بزرگ غیرممکن میشود.

 -2محدودیتهای تایمينگ
به منظور بهینهسازي طرح از نظر تایمینگ موارد زیر باید براي سنتزکننده مشخص شود:
 کالک ورودي و پریود آن
 تاخیر ورودي نسبت به کالک
 تاخیر خروجی نسبت به کالک
 تاخیر هر پین به پین دیگر
 تمام مسیرهاي نادرست
همچنین موارد زیر به منظور محاسبه تایمینگ صحیح در مدار توسط سنتزکننده نیز باید مشخص شود:
 ولتاژ تغذیه
 محدوده دما
 مدل wire load
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اگر با توجه به تابع تبدیل مدار بدانیم مثال در شرایط عادي مسیري از ورودي  aبه خروجی  bوجود ندارد باید
آن را بصورت یك مسیر نادرست تعریف کنیم تا از بررسی غیرضروري آن توسط سنتزکننده جهت بهینهسازي
اجتناب شود .خصوصا در طراحی براي  FPGAالزم است مسیر نادرستهاي موجود مشخص شود زیرا مسیریاب
از این اطالعات در تقدم بخشیدن به مسیرهاي داده استفاده میکند.

-3محدودیتهای سطح
پس از اجراي تمام محدودیتهاي تایمینگ روي مدار قدم بعدي اعمال محدودیتهاي مربوط به سطح مدار
است .معموال این محدودیت با معادل  NANDمشخص میشود و اگر قیدي مشخص نشود سنتزکننده،
بهینهسازي مدار از نظر سطح را اجرا نخواهد کرد.

ب :موارد مورد توجه در سنتز
-1سنتزکنندههاي پیشرفته الگوریتمهاي مختلفی دارند و ممکن است نتایج بهینهسازي هر یك کاامال متفااوت
باشد.
-2اگر مساله تایمینگ یا سطح در ماشین حالت قرار دارند مایتاوان آن را توساط State Machine Optimizer

که در ساختار داخلی سنتزکنندهها قرار دارد بهینه کرد .این روش معموال نتایج بهتاري روي ساطح و تایمیناگ
خواهد داد.
-3اگر الزم باشد کد  VHDLبازنویسی شود دو انتخاب اختیار طراح است:
 تغییر کد  VHDLبدون تغییر تابعی آن
 تغییر تابعی کد VHDL

اغلب ممکن است الزم باشد کد  VHDLبا تغییر توابع آن دوباره بازنویسی شود .خصوصا اگرسنتزکننده قوي
نباشد .چنین سنتزکنندهاي با توجه به روشی که کد  VHDLبراي آن نوشته میشود سنتزهاي متفاوتی خواهد
داد .سنتزکنندههاي پیشرفته به نوع نوشتن کد حساس نیستند اما وقتی طرح پیجیده میشود مانند دیگر
سنتزکنندهها رفتار میکنند.
-4تایمینگ در مدارهاي سی ماسی  ASICو  FPGAتابعی از ولتاژ منبع تغذیه است .ماثال اگار ولتااژ  5225تاا
 4295ولت باشد تایمینگ مدار نسبت به وقتی که ولتاژ  525تا  425ولت است  11تا  31درصد بهبود مییابد.
-5تایمینگ در مدارهاي سی ماسی  ASICو  FPGAتابعی از دما میباشد .هرچه سیلیکون گرمتر شود گیتهاا
کندتر میشوند .اگر دماي محیط  25درجه سانتیگراد را با دمااي  91درجاه ساانتیگراد مقایساه کنایم فااکتور
کارایی  125تا  2برابر تغییر خواهد داشت.
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پ :تکنيکهای برنامه نویسي VHDL
طراحان و پیادهسازان حرفهاي سیستمهاي دیجیتال مبتنی بر  ،FPGAبراي اینکه در اجراي طرحهاي بزرگ
دچار مشکل نشوند از چه تکنیكهایی استفاده میکنند؟ حتما شما هم به مشکالت زیادي در طراحی و
پیادهسازي کدهاي کوچك و متوسط برخوردهاید .مثال:
 کد نوشته شده سنتز نمیشود.

 فرکانس قابل اعمال به مدار ،خیلی کمتر از مقدار مورد نظر است.
 فضاي اشغال شده در  FPGAبیش از حد انتظار است.

رفتار مدار پیادهسازي شده در  FPGAبا رفتار شبیهسازي متفاوت است.
 زمان سنتز کد ،بیش از حد زیاد است.

 ایراداتی در عملکرد مدار روي  FPGAدیده میشود که به صورت منطقی قابل توجیه نیست.
در این قسمت ،شما را با تعدادي تکنیك کدنویسی آشنا میکنیم .این تکنیكها به شما کمك میکنند کدهایی
بنویسید که علی رغم حجم و پیچیدگی زیاد:
 به راحتی سنتز شوند.

 به بیشترین فرکانس کالک قابل اعمال برسند.

 کمترین حجم منابع را در  FPGAاشغال کنند.
تکنيک كدنویسي :1همه پورتهای ورودی و خروجي را بافر كنيد.
بافر کردن پورتهاي ورودي به این معنی است که به ازاي هر کدام از این پورتها یك سیگنال داخلی تعریف
کنید و در ابتداي قسمت ترتیبی یعنی  ،Processپورتهاي ورودي را به این سیگنالهاي داخلی ارجاع دهید.
پس از آن ،دیگر در هیچ جاي کد از پورتها استفاده نکنید و به جاي آن از سیگنال داخلی متناظرش استفاده
کنید.
بافر کردن پورت خروجی به این معنی است که به ازاي هر کدام از این پورتها یك سیگنال داخلی تعریف کنید
و به جاي اینکه در Processبه صورت مستقیم به خروجی مقدار بدهید ،به این سیگنالهاي داخلی ارجاع دهید.
نهایتا در محیط  Concurrentباید سیگنالهاي داخلی را به پورتهاي خروجی متناظر ارجاع دهید.
بافر کردن پورتهاي ورودي و خروجی به نرم افزار سنتز کمك میکند تا جانمایی و مسیریابی را بهتر انجام دهد
و مدار حاصل داراي فرکانس کالک قابل اعمال بیشتري خواهد بود.
تکنيک كدنویسي :2همه كالک های سيستم را به صورت دستي بافر كنيد.
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براي پیادهسازي مدارات ترتیبی ،حتما نیاز به سیگنال کالک دارید .این سیگنال معموال توسط اسیالتوري روي
برد ساخته میشود و از طریق یکی از پایههاي مخصوص  FPGAوارد آن میشود .گاهی هم ممکن است بیش از
یك سیگنال کالک از بیرون به  FPGAوارد شود .در هر صورت ،همه این سیگنالهاي کالک ابتدا باید از یك بافر
مخصوص به نام  IBUFGعبور کنند .در بیشتر موارد ،نرم افزار سنتز به طور خودکار سیگنالهاي کالک را
تشخیص داده و آنها را از یك  IBUFGعبور میدهد .اما در بعضی موارد ممکن است این اتفاق رخ ندهد .بنابراین،
پیشنهاد میشود که طراح ،تمام سیگنالهاي کالک را به صورت دستی از بافر  IBUFGعبور دهد.
براي این کار ،کافیست در محیط  Concurrentعبارت زیر را بنویسید:
IBUFG_inst : IBUFG generic map ( IBUF_LOW_PWR => TRUE
)"IOSTANDARD => "DEFAULT
پایه خروجی بافرشده کالک port map ( O => Output_Clock, --
پایه ورودي کالک I => Input_Clock); --
تکنيک كدنویسي :3از بلوک توليد كالک استفاده كنيد ،حتي اگر نياز به تغيير فركانس ندارید.
در FPGAها بلوکهاي از پیش آمادهشدهاي وجود دارند که به کمك آنها میتوانید فرکانس کالک دریافتی از
اسیالتور روي برد را به مقدار دلخواه تغییر دهید .در بعضی از FPGAهاي شرکت  Xilinxنام این بلوک  DCMو
در بعضی  MMCMاست که در آزمایشهاي بعدي با این واحد بیشتر آشنا میشوید .این بلوکها به جز اینکه
فرکانس کالک را تغییر میدهند ،جیتر کالک را تا حد زیادي بهبود میبخشند و حتی قابلیت تصحیح Duty
 Cycleکالک را هم دارند .وقتی از این بلوک استفاده میکنید ،بافر  IBUFGهم به طور خودکار در مسیر
سیگنال کالک ورودي قرار داده میشود و دیگر نیازي به تعریف دستی ندارد .با توجه به قابلیتهاي فوق ،بهتر
است حتی اگر فرکانس کالک مورد نیاز شما همان فرکانس اسیالتور روي برد است ،از بلوک  DCMاستفاده کنید
تا از مزایاي آن در طرح خود استفاده کنید.
تکنيک كدنویسي :4همه سيستم را به صورت كامال سنکرون طراحي كنيد.
در عمل ،عمده مدارات سیستم شما به صورت ترتیبی پیادهسازي میشود .مدار ترتیبی مداري است که خروجی
آن در هر لحظه به وروديهاي آن لحظه و وروديهاي لحظات قبل بستگی دارد.
مدارات ترتیبی خود به دو نوع سنکرون و آسنکرون تقسیمبندي میشوند .مدارات سنکرون ،مداراتی هستند که
تغییر در خروجی یا حاالت آن همزمان با یك سیگنال خارجی که کالک نام دارد انجام میشود .در مدار ترتیبی
آسنکرون ،این تغییرات بدون توجه به وضعیت کالک انجام میشود .براي پیادهسازي راحتتر مدارتان و دستیابی
به سرعت کالک بیشتر و جلوگیري از بروز مشکالت در هنگام سنتز کد ،حتما تمام مدار را به صورت کامال
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سنکرون پیادهسازي کنید .اما چگونه مداري را به کمك زبان  VHDLبه صورت سنکرون طراحی کنیم؟ براي این
کار باید تمام توصیفات مداري را در ساختار  Processو شرط لبه باالرونده کالک نوشت.
تکنيک كدنویسي :5از ساختارهای  Ifو  Caseتودرتو و شرطهای پيچيده استفاده نکنيد.
معموال در هنگام پیادهسازي یك مدار به دنبال رسیدن به حداکثر فرکانس قابل اعمال به سیستم هستیم .در
FPGAها بر خالف پردازندهها ،فرکانس کالک از پیش تعریف شدهاي براي سیستم وجود ندارد .حداکثر فرکانس
کالک قابل اعمال به مدار پیادهسازي شده در  FPGAبه جز اینکه از چه FPGAاي استفاده میکنید ،به نحوه
کدنویسی و طراحی شما بستگی دارد .یکی از مواردي که فرکانس کالک قابل اعمال به مدار را به شدت کاهش
می دهد ،استفاده از ساختارهاي شرطی  Ifو  Caseبه صورت تودرتو است .همچنین قرار دادن شرطهاي پیچیده
در این ساختارها نیز منجر به کاهش فرکانس کالک قابل اعمال به مدار میشود.
بهتر است تا حد امکان ،بیش از سه شرط تودرتو استفاده نشود .همچنین از شرطهاي پیچیده مثل ترکیب انواع
شرطهاي مقایسهاي با رجیسترهاي بزرگ کمتر استفاده شود .اگر در هنگام پیادهسازي کمی به طرح بیشتر فکر
کنید ،همیشه راههاي جایگزینی براي عدم استفاده از شرطهاي تودرتو پیدا خواهید کرد .آخرین نکته در استفاده
از ساختارهاي شرطی  Ifو  Caseاین است که استفاده از ساختار  Caseبه جاي  Ifاز اولویت بیشتري برخوردار
است؛ چون نهایتا منجر به پیادهسازي مدار سادهتري میشود که این به نوبه خود باعث افزایش حداکثر فرکانس
کالک قابل اعمال به مدار خواهد شد.
تکنيک كدنویسي :6توليد لچهای ناخواسته
لچهاي تصادفی و ناخواسته از توصیفهاي ناکامل سیگنالها یا متغیرها در بلوک  ifنتیجه میشوند .در مثال زیر
یك لچ ناخواسته توسط  address_strobeتولید میشود.
)Process(address,address_strobe
Begin
If address_strobe=’1’ then
;Decode_signal<=address
;End if
;End process
نتایج سنتز
Number of Slices : 0 out of 3584 0%
IOB Flip Flops
: 6
Number of GCLKs: 1 out of 8 12%
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)Process(address,address_strobe
Begin
If address_strobe=’1’ then
;Decode_signal<=address
;else Decode_signal<=false
;Endif; end process
نتایج سنتز
0%
0%

Number of Slices
: 3 out of 3584
Number of 4 input LUTs: 6 out of 7168

تکنيک كدنویسي :7از حافظههای داخلي بلوكي و توزیع شده درون  FPGAبه نحو مناسب
استفاده كنيد.
درون FPGAها دو نوع حافظه  RAMوجود دارد که بنا به نیازتان میتوانید از آنها استفاده کنید :حافظههاي
بلوکی یا  Block RAMو حافظههاي توزیع شده یا  .Distributed RAMحافظههاي بلوکی ،منابع مستقلی
هستند در اندازه معموال  18کیلوبیت و حافظه توزیع شده در حقیقت همان LUTهاي موجود در  FPGAهستند
که با سیمبندي مناسبی تبدیل به یك حافظه  RAMمیشوند .اگر شما به یك حافظه  11بیتی به طول  32نیاز
داشته باشید یعنی به  321بیت حافظه نیاز دارید .اگر براي پیاده سازي چنین حافظهاي از یك حافظه بلوکی
استفاده کنید 321 ،بیت از این حافظه استفاده میشود و باقی آن بدون استفاده میماند .بنابراین ،در این حالت
بهتر است از حافظه توزیع شده استفاده کنید .برعکس حالت فوق ،اگر براي پیادهسازي یك حافظه  11کیلو بیتی
از حافظه توزیعشده استفاده کنید ،با توجه به اینکه این نوع حافظه باید به کمك LUTها ساخته شود و هر LUT
فقط چند ده بیت گنجایش دارد ،تعداد زیادي از LUTها براي ساخت این حافظه اشغال خواهند شد و سیمبندي
بسیار مفصلی بین آنها برقرار خواهد شد .این سیمبندي زیاد باعث خواهد شد حتی بعضی از LUTهاي
استفادهنشده براي حافظه هم دیگر قابل استفاده براي پیادهسازي نباشند ،چون مسیر و سیم آزادي در کنار آنها
وجود ندارد .با توجه به دو مثالی که ذکر شد ،بهتر است براي حافظههاي خیلی کوچك ،خصوصا اگر به تعداد
زیادي در طرح به آنها نیاز دارید ،از حافظههاي توزیع شده LUTها استفاده کنید و اگر به حافظههاي بزرگ نیاز
دارید ،حتما از حافظههاي بلوکی استفاده کنید.
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تکنيک كدنویسي :8تست High Impedance

مثال زیر از نوع داده  IEEE 1164استفاده میکند تا شرایط را براي وقتی که سیگنال  Sigشناور است مشخص
کند .تست  If-Thenیك سلول منطقی را مشخص میکند که  Fan inراه انداز خودش را چك کرده است .نتیجه
آن  Trueاست اگر راهاندازي وجود نداشته باشد و  Falseاست اگر راهانداز  Hیا  Lباشد .چنین المانی در سنتز
وجود ندارد بنابراین مقایسه همواره  Falseبوده و دستورات درون  Ifهیچگاه اجرا نمیشوند و تست  zدر ورودي-
ها بیمعنی بوده و قابل سنتز نمیباشد.
)Process(sig
Begin
If sig='Z' then
;"data<="000001
;End if
;end process
نتایج سنتز
Number of Slices: 0 out of 3584 0%
Number of Ios : 7
و همانظور که مشاهده میکنید نرم افزار هشداري مبنی بر اینکه خروجی شما مقدار نمیگیرد به ما نشان
میدهد.

خروجيهای مورد انتظار (برای تهيه گزارش كار)
 مفاهیم طراحی ،توصیف و پیاده سازي طرح با VHDL

 گزارش شبیهسازي و سنتز طرح



تکنیكهاي براي بهینهسازي کدهاي VHDL

 مشکالتی که در حین برنامه نویسی ،شبیه سازي و پروگرم کردن با آنها مواجه شدید.

تمرین
با توجه به مطالب گفته شده در مورد بهینهسازي کدهاي  VHDLبرنامه الگوریتم ضرب  BOOTHرا بازنویسی
نموده و ضمن شبیهسازي و صحت عملکرد آن ،دو برنامه را از نظر سنتز کاري با هم مقایسه نمایید.
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آزمایش 5
طراحی و پیادهسازي ساعت RTC

هدف


طراحی یك ساعت دقیق و ایجاد تایمر با استفاده از کالک داخلی برد DE2



شبیهسازي طرح ایجاد شده با استفاده از نرم افزار Quarus

 استفاده از 7Segmentهاي تعبیه شده بر روي برد براي نمایش ساعت

شرح آزمایش
عبارت  RTCاز سر کلمههاي  Real Time Clockگرفته شده است که به سیستمهایی که براي تولید زمان دقیق
طراحی میشوند ،اطالق میشود .بیشترین کاربرد  RTCدر ساعتها ،تایمرها و به طور کلی دستگاههایی که به
صورت مرتبط با زمان سروکار دارند میباشد.
زمانهایی که توسط  RTCتولید میشود به صورت مقادیر رند و دقیق میباشد RTC .عموما به دو روش ایجاد
میشود :توسط آي سیهاي ساعت مجهز به  RTCو توسط میکروکنترلر با کمك تایمر.
نمونهاي از آي سیهاي ساعت  DS1307و  PCF8583میباشند که عالوه بر تولید مقدارهاي صدم ثانیه ،دهم
ثانیه و  ...مجهز به رم داخلی ،آالرم روزانه و هفتگی و همچنین قابلیت شمارش زمان توسط خود آيسی
میباشند .این آيسیها با پروتکل ارتباط سریال  I2Cمیتوانند به کنترلر متصل شوند.
در روشی که توسط میکروکنترلر پیاده میشود از تایمرهاي مجهز به قابلیت استفاده از اسیالتور توان پایین
استفاده میشود.
در این آزمایش بعد از طراحی ساعت  RTCبا استفاده از کدنویسی  VHDLآن را بر روي 7Segmentهاي تعبیه
شده بر روي برد نمایش میدهیم.
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 -1مرحله اول
در این مرحله از آزمایش با سون سگمنت آشنا میشویم.
سون سگمنتها قطعاتی هستند که در آنها از  8عدد  LEDاستفاده شده است 9 LED.عدد مربوط به نمایش
میباشد و یکی دیگر از آنها مربوط به ممیز است .سون سگمنتها چون از  LEDتشکیل شده و LEDها
ساختاري چون آند و کاتد دارند لذا آنها را به دو دسته آند مشترک و کاتد مشترک دستهبندي میکنند .
الف-کاتد مشترک
در این دسته از سون سگمنتها ،کاتد تمامی LEDهاي موجود در سون سگمنت به یکدیگر متصل شده است .به
این معنا که براي روشن شدن هرکدام از  LEDهاي  aتا  gکافی است که پایه مشترک (پایه کاتد مشترک) رو
به صفر (زمین) وصل کنیم و براي روشن شدن هر سگمنت به پایه ي متناظر اون سگمنت یك (مثبت) بدیم.
ب-آند مشترک :
در این دسته از سون سگمنتها ،آند تمامی LEDهاي موجود در سون سگمنت به یکدیگر متصل شده است .به
این معنا که براي روشن شدن هرکدام از LEDهاي  aتا  gکافی است که پایه مشترک (پایه آند مشترک) رو به
مثبت (یك منطقی) وصل کنیم و براي روشن شدن هر سگمنت به پایه ي متناظر اون سگمنت صفر (زمین)
بدیم.

شکل -28نحوه اتصال پایههاي سون سگمنت
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 -2مرحله دوم
ابتدا ماژول یك  7Segmentکه بر روي برد  DE2قرار دارد را با استفاده از ارتباط بین پایهها و دیودهاي  Aتا G

طراحی کنید.

جدول -2جدول صحت سون سگمنت

Using the 7segment Displays

شکل -29اتصال پایههاي سون سگمنت برد DE2
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 -3مرحله سوم
در این قسمت از آزمایش با استفاده از ساختار ترتیبی کدهاي  VHDLو فرکانس  50MHZتعبیه شده بر روي
برد یك تایمر ایجاد کرده و با استفاده از آن تایمر ساعت مورد نظر را طراحی کنید.

Clock Circuitry

شکل -31اتصال اسیالتور  50MHZبرد DE2

 -4مرحله چهارم
حال با استفاده از طراحی  7Segmentدر مرحله اول ،اعداد ثانیه ،دقیقه و ساعت را به 7Segmentهاي برد
متصل کرده و با پروگرم کردن برنامه آنها را بر روي برد نمایش دهید.

خروجيهای مورد انتظار (برای تهيه گزارش كار)
 مفاهیم طراحی ،توصیف و پیاده سازي طرح با VHDL

 گزارش شبیهسازي و سنتز طرح
 مشکالتی که در حین برنامه نویسی ،شبیه سازي و پروگرم کردن با آنها مواجه شدید.
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تمرین
با استفاده از طراحی ساعت  ،RTCتاریخ را نیز براي آن در نظر گرفته و آنرا طراحی کنید و بر روي
7Segmentهاي برد نمایش دهید.

آزمایش 6
پیادهسازي مدارهاي دیجیتال با استفاده ازIPCoreهاي شرکت Xilinx

هدف
 آشنایی با مفهوم IPCoreها



نحوه ایجاد  Core DCMبا ویژگیها و مشخصات خاص در نرم افزار ISE

 آشنایی با Coreهاي نرمافزاري و سخت افزاري.

شرح آزمایش
در این آزمایش با هستههاي سختافزاري و نرمافزاري و نحوه تولید آنها آشنا میشوید.
شرکت  Xilinxتعدادي هسته آماده با عملکردهاي پرکاربرد را ایجاد کرده و امکانی را در نرم افزار  ISEبه وجود
آورده که به کاربر اجازه استفاده از این هستهها را میدهد .در واقع کاربر قادر است با استفاده از بخش
تولیدکننده هسته ،هسته مورد نظر را انتخاب و پارامترهاي آن را مطابق میل خود تنظیم کند .سپس هسته
مورد نظر به صورت خودکار تولید شده و میتوان از آن در طراحی اصلی استفاده نمود.
COREها به دو دسته تقسیم میشوند:
یك دسته ازCOREها از قبل و به صورت انحصاري توسط شرکتهاي سازندهي  FPGAبا توجه به ساختار
داخلی آن ،طراحی و عرضه میشود مثال براي استفاده از حافظهي داخلی یا میکروکنترلر تعبیه شده در FPGA
میتوان از COREهاي مخصوص آن استفاده کرد .در اینجا کد  VHDLواقعی وجود ندارد و در واقع  Coreبه
عنوان یك  wrapperبراي آن بلوک سختافزاري میباشد.
دستهي دوم ،برنامههاي عمومیاي هستند که به زبان توصیف سخت افزار نوشته و سنتز شدهاند و فایل سنتز
شدهي آن عرضه میشود .مثال براي ارتباط وسایل جانبی با  FPGAمیتوان از این دسته COREها استفاده
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نمود .در اینجا کد  VHDLواقعا وجود دارد ولی در دسترس نمیباشد( .ممکن است شرکتهاي سازندهي
 FPGAاین دسته از COREها را هم تولید نمایید).
نکته :1از Coreهاي ایجاد شده میتوان در بدنه پروژههاي بزرگتر به عنوان  Componentاستفاده کرد .و یا به
عنوان یك  Schematicجدید در طراحی شماتیك بکار برد به شرطی که فایل سنتز شده و پورت هاي I/O

مربوط به این  Componentرا در اختیار داشته باشیم.
نکته :2اینکه از چه Coreهاي میتوانیم استفاده کنیم بستگی به FPGAاي دارد که انتخاب میکنیم .براي
 FPGAموجود در آزمایشگاه (Core )XC3S400هاي قابل استفاده را میتوانید در نرمافزار بینید.

 -1مرحله اول
در این مرحله ما قصد داریم با یکی از هستههاي  XC3S400که  DCMنام دارد آشنا شویم.
در FPGAها بلوکهاي از پیش آمادهاي وجود دارند که به کمك آنها میتوانید فرکانس کالک دریافتی از
اسیالتور روي برد را به مقدار دلخواه تغییر دهید .در بعضی از FPGAهاي شرکت  Xilinxنام این بلوک  DCMو
دربعضی MMCMاست 4 .عدد  DCMدرون تراشه  XC3S400وجود دارد که ما میتوانیم از آنها به صورت
سختافزاري استفادهکنیم .این بلوکها به جز اینکه فرکانس کالک را تغییر میدهند جیتر کالک را تا حد زیادي
بهبود میبخشند و حتی قابلیت تصحیح  duty cycleکالک را هم دارند .وقتی از این بلوک استفاده میکنید ،بافر
 IBUFGهم به طور خودکار در مسیر سیگنال کالک ورودي قرار داده میشود و دیگر نیازي به تعریف دستی
ندارد.
با توجه به قابلیتهاي فوق ،بهتر است حتی اگر فرکانس کالک مورد نیاز شما همان فرکانس اسیالتور روي برد
است ،از بلوک  DCMاستفاده کنید .
شکل زیر بلوک دیاگرام  DCMرا نشان میدهد.
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شکل -31بلوک دیاگرام DCM

 -2مرحله دوم
اولین قدم در روند به کارگیري هسته ایجاد پروژه است .در واقع در ابتدا شما نیاز دارید یك پروژه جدید بسازید.
سپس فایل بلوک اصلی خود را از نوع  HDLایجاد کنید تا بعد از ایجاد هستهي  DCMاز آن در فایل اصلی
نمونه بگیرید .توجه داشته باشید حتی اگر هسته تنها فایل پروژه باشد نمیتواند بلوک اصلی باشد .بنابرین حتما
نیاز به یك فایل اصلی براي نمونهگیري از هسته دارید.
براي اضافه کردن هسته به پروژه در پنجرهي طراحی روي  Deviceراست کلیك کرده و  New Sourceرا
انتخاب کنید.
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New Source  گزینه-32شکل

 را انتخاب کرده وIP )Core Generator & Architecture Wizard(  گزینه، New Source Wizard در پنجره
. کلیك کنیدNext پس انتخاب نام مناسب بر روي

New Source  پنجره-33شکل
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پس از این مرحله لیستی از تمام هستههاي موجود در  ISEنشان داده میشود .نمایش هستهها به دو صورت
است .در برگهي نخست این هستهها طبقه بندي شدهاند و شما یا از قبل باید بدانید هستهي مورد نظرتان در
کدام دسته بوده و یا از نوع هسته تشخیص دهید که امکان حضور آن در کدام یك از دستههاي مربوط میباشد.
اما در برگه دوم هستهها با نامشان لیست شدهاند .در قسمت پایینتر امکان جستجوي IPها توسط نامشان وجود
دارد.

شکل -34پنجره New Source Wizard 1

همانطور که در شکل زیر مشخص است در برگه دوم تعدادي از هستهها خاکستري نشان داده شدهاند .این
هستهها در این نسخه از  ISEیعنی نسخه  WebPackغیرفعال بوده و در صورت نیاز به آنها باید از نسخههاي
داراي مجوز و قابل خریداري  ISEاستفاده کرد.
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شکل -35پنجره New Source Wizard 2

بعد از این مرحله پنجره خالصهي طراحی نشان داده میشود .آن را مطالعه و گزینه  Finishرا بزنید.

شکل -39پنجره Summary

بعد از انتخاب گزینه  Finishنرم افزار زمانی براي تولید فایلهاي هسته انتخابی نیاز دارد که این زمان بسته به
نوع هسته و پیچیدگی آن ممکن است تا چند دقیقه طول بکشد.
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 -2مرحله دوم
بعد از آن که هسته تولید شد حال نوبت به تنظیم پارامترهاي هسته میرسد.
در این قسمت میتوان سورس ایجاد شده به زبان مورد نظر و ابزار سنتز و همچنین  Deviceمورد نظر را انتخاب
کرد .مانند شکل زیر عمل کرده و بر روي  OKکلیك کنید.

شکل -39پنجره Summary

در پنجره بعدي نمایی از بلوک  DCMرا مشاهده خواهید کرد که میتوان تنظیمات براي فرکانس مورد نظر را
اعمال کرد.
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شکل -38پنجره  General Setupواحد DCM

پینهاي خروجی  CLK180 ،CLK90و  CLK270براي تولید کالک خروجی به ترتیب با اختالف فاز 180 ،90

و  270درجه با کالک ورودي استفاده میشود .از طرفی پین  CLKFXبراي تولید فرکانس دلخواه با  PLLبه کار
میرود که ما در این پروژه از این پین استفاده میکنیم.
 :Input Clock Frequencyکالک اسیالتور را در این قسمت وارد میکنیم.
 :Phase Shiftاگر بخواهیم کالک خروجی مورد نظر با اختالف فاز نسبت به کالک ورودي تولید شود در این
قسمت تنظیمات مربوط را انجام میدهیم.
 :ClKIN Sourceچون کالک از طریق اسیالتور تولید میشود  Externalرا انتخاب میکنیم.
 :Feedback Valueاگر  1xانتخاب شود ورودي فیدبك را از  CLK0و اگر  2xانتخاب شود ورودي فیدبك را از
 CLK2Xمیگیرد.
در ادامه بر روي  Nextکلیك میکنیم.
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در صفحه بعد در قسمت  Clock Buffer Settingدر صورتی که بخواهیم از Global Bufferها در تمام
خروجیها استفاده شود از گزینه اول استفاده میکنیم .در صورتی که بخواهیم فقط خروجیهاي مورد نظر را

بافر کنیم از گزینه دوم استفاده میکنیم.

شکل -39پنجره  Clock Buffersواحد DCM

در ادامه بر روي  Nextکلیك میکنیم .در مرحله بعد در قسمت  Use Output Frequencyمقدار فرکانس
خروجی مورد نیاز کالک خود را وارد نمایید .همچنین با استفاده از گزینه  Calculateمیتوان ضرایب ضرب و
تقسیم را نیز محاسبه کرد.
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شکل -41پنجره  Clock Frequencyواحد DCM

در ادامه بر روي  Nextکلیك نمایید.

شکل -41پنجره  Summaryواحد DCM

با کلیك بر روي  IPCore ،Finishمورد نظر ایجاد شده و میتوانید از آن استفاده کنید.
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 -3مرحله سوم
حال در نرم افزار با انتخاب  DCMساخته شده و در قسمت  Processبا انتخاب Create Schematic Symbol

شماتیك مورد نظر ساخته میشود و میتوانیم حتی در محیط شماتیك نیز از آن استفاده کنیم.

شکل -42گزینه ایجاد  Schematicواحد DCM

مطابق شکل زیر ،از این هسته ایجاد شده در محیط شماتیك استفاده شده است.

شکل Schematic -43واحد DCM
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 -4مرحله چهارم
در این مرحله قصد داریم  Coreایجاد شده را شبیهسازي کنیم.
براي ایجاد فایل شبیه سازي دوباره بر روي  Deviceراست کلیك کرده و  New Sourceرا انتخاب میکنیم.

شکل -44گزینه New Source

در پنجره  Wizardگزینه  VHDL Test Benchرا انتخاب کرده و پس از نوشتن نام فایل مناسب بر روي Next

کلیك میکنیم.

شکل -45پنجره New Source
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در پنجره بعدي  DCMرا انتخاب کرده و بر روي  Nextکلیك کنید.

شکل -45انتخاب واحد  DCMبراي ایجاد Test Bench

در نهایت بر روي  Finishکلیك کرده تا فایل تست بنچ را تولید نماید.

شکل -49پنجره  Summaryایجاد Test Bench
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در صفحه ادیتور کد مانند شکل زیر عمل کرده و مقدار  CLKIN_IN_Periodرا برابر  20nsقرار داده تا فرکانس
کالک ورودي 51مگاهرتز شود .همچنین قسمتهاي مشخص شده را پاک نمایید.

شکل -49کد Test Bench
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پس از انجام دادن مراحل فوق با دابل کلیك کردن بر روي  Simulate Behavioral Modelتست بنچ را
شبیهسازي میکنیم.

شکل -48محیط شبیه سازي ISE
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خروجيهای مورد انتظار (برای تهيه گزارش كار)
 ارائه مفهوم Coreهاي نرم افزاري و سخت افزاري
 گزارش شبیهسازي و سنتز طرح
 مشکالتی که در حین برنامهنویسی ،شبیهسازي و پروگرم کردن با آنها مواجه شدید.

تمرین
فراخوانی و انجام تنظیمات یکی از Coreهاي کاربردي موجود در کتابخانه نرمافزار( ISEبراي هر گروه یك
 Coreتوسط مدرس تعیین می شود)
-1شمارنده BCD
-2حافظه FIFO
-3حافظه LIFO
Multiplier -4
-5حافظه RAM
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آزمایش 7
آنالیز و عیبیابی طرح دیجیتال با استفاده نرم افزار ChipScop

هدف
 آشنایی با روشهاي تست طراحیها



آشنایی با  ChipScopو ویژگیهاي نرمافزار Xilinx



نحوه تست طراحی با استفاده از ChipScop

شرح آزمایش
یکی از چالشهاي یك طراح دیجیتال با  FPGAمسأله تست مدار دیجیتال پیادهسازي شده است .دلیل بنیادین
چنین چالشی مربوط به تفاوت پردازندهها و تراشههاي  FPGAاست .همانطور که میدانید ،به هنگام کار با
پردازندهها با سختافزاري از پیش آماده شده سروکار داریم که دستورات مشخصی را به ترتیب اجرا میکند .در
هر لحظه از زمان فقط یکی از این دستورات اجرا میشود .بنابراین عیبیابی آن نسبتاً آسان است؛ چون میتوان
برنامه را خط به خط اجرا و دنبال کرد و همزمان نتایج متغیرهاي مختلف را بررسی نموده تا ایرادات احتمالی
آشکار شوند .اما در مورد FPGAها ،از آن جایی که در حال توصیف یك سختافزار دیجیتال هستیم و ماهیت
سختافزار به گونهاي است که ممکن است دهها و صدها عملیات مختلف را به طور موازي انجام دهد ،و همچنین
دستوراتی که خط به خط و به ترتیب اجرا شوند وجود ندارد ،نمیتوان به آسانی عیبیابی یك برنامه کامپیوتري،
اتفاقات را دنبال کرد .همین مسأله باعث میشود عیبیابی در طراحی با  FPGAنسبتاً دشوار و کند انجام شود.
اولین ابزار کمکی براي عیبیابی ،نرمافزارهاي شبیهسازي است که به کمك آن میتوان شبیهسازي منطقی و
زمانی را انجام داد .به کمك این شبیهسازها میتوان سیگنالهاي دلخواه در طرح را مانیتور کرد .هنگامی که
رفتار یك سیگنال یا رجیستر بر مبناي نتایجی که شبیهساز ارائه میکند مطابق انتظار طراح نیست ،ممکن است
بخشهاي مختلفی در کد توصیف سختافزاري ،دلیل خطا باشد .بنابراین طراح باید با تمرکز زیاد و بررسی دقیق
کد ،سعی در یافتن اشتباهات احتمالی کند .بسیاري از خطاها وقتی طرح بسیار بزرگ شده است اتفاق میافتد.
همچنین خطاهایی وجود دارند که پس از شبیهسازي طوالنی ممکن است خود را نشان دهند .باتوجه به اینکه
عمل شبیهسازي خصوصاً براي طرحهاي بزرگ یا براي بازههاي زمانی طوالنی ،بسیار زمانبر است ،در عمل
کارایی شبیهسازها محدود میشوند .براي رفع این مشکل ،شرکت  Xilinxنرمافزاري را طراحی کرده است که به
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کمك رابط  Jtagموجود در تراشههاي  ،FPGAاین امکان را به طراح میدهد که مقادیر رجیسترهاي مورد نظر
خود را بعد از پیکرهبندي  FPGAو به هنگام کار آن مانیتور کند .این نرمافزار که  Chipscopeنام دارد ،به همراه
مجموعه نرم افزار  ISE Design Suiteبه طراحان ارائه میشود .یکی از محاسن استفاده از نرمافزار Chipscope
سرعت بسیار زیاد عیبیابی است؛ زیرا به جاي شبیهسازي ،عمالً کد مورد نظر درون  FPGAقرار دارد که سرعت
کار آن بسیار زیاد است .همچنین در این حالت ،مواردي که امکان شبیهسازي آن وجود ندارد نیز در نظر گرفته
میشود و نتایج در شرایطی کامالً واقعی محاسبه میشوند.
در این آزمایش قصد داریم به کمك آزمایش قبل و استفاده از واحد  DCMسیگنال کالک  20MHZرا به یك
سیگنال کالک  40MHZتبدیل کنیم و نتایج حاصل از آن را با استفاده از نرم افزار  Chipscopeمشاهده کنیم.

 -1مرحله اول
در این مرحله از آزمایش ابتدا همانند آنچه در آزمایش قبل توضیح داده شد با استفاده از واحد  DCMو کالک
 20MHZتعبیه شده بر روي برد  FPGAیك کالک  40MHZایجاد کنید.

 -2مرحله دوم
در این مرحله قصد داریم به نحوه تولید  Coreمربوط به نرم افزار  Chipscopeبپردازیم.
ابتدا بر روي خانواده  FPGAمورد نظر کلیك راست کرده و گزینه  New Sourceرا انتخاب میکنیم.

شکل -49گزینه New Source
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در ادامه با تعیین نام مناسب و انتخاب گزینه  ChipScopeبا همان آدرس پیش فرض با انتخاب گزینه NEXT

به مرحله بعد میرویم.

شکل -51پنجره New Source

همانطور که مشاهده میکنید  coreمورد نظر ایجاد شده و خالصه اي از آن را همانند شکل زیر به ما نشان
میدهد.

شکل -51پنجره  Summaryایجاد Core ChipScope
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 -3مرحله سوم
همانظور که در شکل زیر مشاهده میکنید  Coreمورد نظر ایجاد شده است .حال در این مرحله از آزمایش قصد
داریم به نحوه تنظیم این  Coreبپردازیم.

شکل -52نحوه تنظیم Core ChipScope

ابتدا بر روي  coreچیپ اسکوپ دابل کلیك کرده تا صفحهاي همانند شکل زیر ایجاد شود.

شکل -53پنجره تنظیم 1نرم افزار ChipScope
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در ادامه با انتخاب گزینه  ICONبر روي  Nextکلیك کرده و به مرحله بعد میرویم.
در این قسمت با انتخاب یك پورت براي  Number of Input Trigger Portsو عرض دو ،براي Trigger Width

بر روي  Nextکلیك کرده و به مرحله بعد میرویم.

شکل -54پنجره تنظیم 2نرم افزار ChipScope

در مرحله بعد تعداد  Sampleمورد نظر از سیگنال را میتوانیم انتخاب کنیم که آن را بر روي  512گذاشته و با
زدن گزینه  Nextبه مرحله بعد میرویم.

شکل -55پنجره تنظیم 3نرم افزار ChipScope
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در این مرحله باید ورودي و خروجیهاي که قصد داریم وضعیت آنها را مشاهده کنیم به پورتهاي مورد نظر در
 Coreچیپ اسکوپ متصل نماییم .ابتدا بر روي گزینه  Modify Connectionsکلیك کنید.

شکل -59پنجره تنظیم 4نرم افزار ChipScope

هنگامی که بر روي گزینه  Modify Connectionsکلیك میکنیم صفحهاي همانند شکل زیر ایجاد میشود که
تمام ورودي و خروجیهاي کد مورد نظر در آن قسمت وجود دارد.

شکل -59پنجره  Select Netنرم افزار ChipScope
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در سمت راست این پنچره باید ورودي و خروجیهاي مورد نظر را به پورتهاي تعیین شده انتساب دهیم که در
قسمت  Clock Signalsکالک اصلی به سیستم را از سمت چپ انتخاب کرده و گزینه  Make Connectionsرا
میزنیم تا کالک اصلی سیستم به این پورت اختصاص داده شود.

شکل -58پنجره انتساب سیگنال  Clockنرم افزار ChipScope

در ادامه از قسمت  Trigger/data signalsبراي بقیه ورودي و خروجیهاي که قصد دیدن تغییرات آنها را داریم
عملیات انتساب را انجام میدهیم.

شکل -59پنجره انتساب سیگنال  I/Oنرم افزار ChipScope
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بعد از انتساب ورودي و خروجیهاي مورد نظر به پورتها بر روي  OKکلیك کنید تا به صفحه قبل باز گردد.
همانطور که در شکل زیر مشاهده میکند  Clock Portو Trigger Portکه در قسمت قبل قرمز رنگ بود به
رنگی مشکلی در آمده که به معناي این است که پورتهاي خود را درست انتخاب کردیم .در ادامه بر روي گزینه
 Return To Project Navigatorکلیك کرده تا تنظیمات انجام شده ،بر روي  Coreچیپ اسکوپ اعمال شود.

شکل -91پنجره تنظیم 4نرم افزار ChipScope
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 -4مرحله چهارم
در ادامه آزمایش بر روي گزینه  Generate Programming Fileکلیك کرده تا فایل  .bitمورد نظر براي پروگرم
کرده  FPGAساخته شود.

شکل -91گزینه Generate Programming File

حال با استفاده از نرم افزار  IMPactبرنامه خود را که شامل  Coreچیپ اسکوپ میباشد بر روي  FPGAپروگرم
نمایید.

شکل -92گزینه انتخاب نرمافزار IMPact
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 -5مرحله پنجم
حال در این مرحله از آزمایش قصد داریم با استفاده از نرمافزار  ChipScopeو  Coreمورد نظري که ساختیم
عملکرد و تغییرات سیگنالهاي آن را در داخل  FPGAمورد بررسی قرار دهیم.
ابتدا بر روي گزینه  Analyze Design Using ChipScopeکلیك کنید.

شکل -93گزینه انتخاب Analyze Design Using ChipScope

بعد از انتخاب گزینه  Analyze Design Using ChipScopeنرم افزار شناسایی کابل را انجام میدهد که بعد از
شناسایی ،شکلی همانند شکل زیر ایجاد میشود.

شکل -94پنجره شناسایی کابل
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بعد از شناسایی کابل پنجره زیر باز میشود که با انتخاب گزینه Start

میتوانید عملکرد سیگنالها را

مشاهده نمایید.

شکل -95پنجره شروع تست

خروجيهای مورد انتظار (برای تهيه گزارش كار)
 ارائه مفاهیم تکمیلی در رابطه با این آزمایش
 گزارش شبیهسازي و سنتز طرح
 مطالعه و پیشنهاد روشها و نرم افزارهاي دیگر براي عیب یابی FPGA

 مشکالتی که در حین برنامه نویسی ،شبیه سازي و پروگرم کردن و نرم افزار چیپ اسکوپ با آنها مواجه
شدید.

تمرین
فراخوانی و انجام تنظیمات یکی از Coreهاي کاربردي موجود در کتابخانه نرم افزار و تست طرح با استفاده از
نرمافزار چیپ اسکوپ (براي هر گروه یك  Coreتوسط مدرس تعیین می شود)
-1شمارنده BCD

-2حافظه  -3 FIFOحافظه -5 Multiplier -4 LIFOحافظه RAM
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آزمایش 8
طراحی و پیادهسازي پروتکل  USARTو RS232

هدف
 انواع روشهاي انتقال سریال



آشنایی با پروتکل USART

 بررسی نحوه ارتباط سریال  FPGAاز طریق پورت  RS232و تبادل اطالعات بین این دو

شرح آزمایش
انتقال اطالعات را میتوان به دو روش کلی ،انتقال به روش موازي و انتقال به روش سریال تقسیم بندي نمود .در
روش موازي ،داده ها بصورت موازي و به تعداد بیت موجود ،به خطوط (سیم) نیاز دارند تا ارتباط ایجاد شود .به
طور مثال براي انتقال دادهي یك بایتی (8بیت) به  8خط نیاز داریم که به این ترتیب دادهها نسبت به روش
سریال ،سریعتر منتقل میشوند ولی عیبهایی هم دارند که در اثر طوالنی بودن مسیر و به تعداد زیاد خطوط،
نویز سیمها بیشتر میشود و همچنین سیمهایی که در مجاور هم هستن ،ظرفیت خازنی شان هم بیشتر شده که
این کار باعث تغییر شکل پالسها

میشود.

در روش سریال انتقال داده معموال توسط یك خط (سیم) انجام میشود که این تك سیمه بودن با این که
سرعت انتقال داده رو پایین میآورد ولی باعث کاهش نویز و کاهش هزینه سیمهاي اضافی شده که اینکار هم
براي فواصل دور این سبك انتقال رو بهینه میکند.
به طور کلی سه روش ارتباط بین فرستنده و گیرنده قابل بررسی میباشد:
-1روش یک طرفه ( :)Simpleدر این روش ،اطالعات فقط در یك جهت انتقال مییابند.
-2روش نيمه دو طرفه ( :)Half Duplexدر این روش ،اطالعات میتواند در دو جهت انتقال یابد .اما در
هرلحظه فقط یك جهت امکان پذیر است.
-3روش دو طرفه ( :)Full Duplexدر این روش اطالعات در یك لحظه در هر دو جهت انتقال مییابد.
دو روش کلی براي انتقال سریال وجود دارد که عبارتند ازّ:
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-1انتقال سریال به روش سنکرون یا همزمان:
در این روش ،انتقال اطالعات بین دو سیستم ،به ازاي هر پالس ساعت ،یك بیت ارسال میشود .بطوري که
فرستنده همزمان با ارسال اطالعات ،پالس ساعت را نیز ارسال میکند و گیرنده به کمك پالس ساعت که از
فرستنده ارسال شده ،خود را تنظیم و همزمان میکند تا از روي خط داده ،اطالعات را به درستی بردارد.
-2انتقال سریال به روش آسنکرون یا غير همزمان:
در این روش ،یك کاراکتر همراه با بیت توازن ،یك بیت پایانی و یك بیت شروع جمعا به تعداد  11بیت فرستاده
میشود .الزم به ذکر است که تمام بیتهاي حاوي اطالعات مفید نیستند!
در حقیقت فقط هشت بیت حاوي این اطالعات میباشند ،بیت توازن نشان میدهد که آیا اطالعات بطور صحیح
دریافت شده یا خیر .بیتهاي شروع و پایان ،بجاي سیگنال ساعت که به همراه اطالعات ارسال نمیشود ،بکار
گرفته میشوند .در عوض فرض میشود که اطالعات با فرکانسی در محدوده  %11فرکانس از پیش تعریف شده
ارسال میشود.
هنگام دریافت اطالعات ،در مد آسنکرون به دلیل آنکه هیچ پالس ساعتی با اطالعات فرستاده نمیشود ،باید با
دقت خاص دریافت نمود .براي این کار ،اطالعات را با یك بیت شروع و به دنبال آن اطالعات اصلی ،بیت توازن و
در انتها بیت پایانی ارسال میشوند .گیرنده خود را با جستجو براي یك بیت شروع همزمان میکند.

شکل -99قالب دریافت اطالعات سریال

براي این کار از رشته اطالعات نمونهبرداري شده تا یك منطق صفر به دست آید ،بعد از آن نیمی از زمان یك
بیت سپري شده تا مجددا از آن نمونه برداري شود .اطالعات نمونه برداري شده در یك رجیستر انتقالی جمع
شده تا به صورت یك بایت اطالعات موازي درآید .سپس با بررسی بیت توازن ،بررسی خطاها و بیت پایانی
آزمایش میگردد .اگر بیت پایانی موجود باشد ،اطالعات قابل قبول است و در غیر این صورت یك خطاي قالب
بندي نشانداده خواهد شد .خطاي قالب بندي معموال در صورتی اتفاق میافتد که اطالعات با نرخ انتقال ( Baud
 )Rateاشتباه دریافت گردد.
در این آزمایش قصد داریم تا با استفاده از پروتکل  USARTارتباطی بین  FPGAو کامپیوتر از طریق پورت
 RS232برقرار کنیم.
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 -1مرحله اول
پروتکلRS232چيست؟
پروتکل  RS232یکی از پروتکلهاي قدیمی اما در عین حال ،پرکاربرد در صنایع مختلف است .در این مرحله از
آزمایش ،نحوه پیادهسازي پروتکل  RS232را شرح میدهیم و در مورد ملزومات پیادهسازي بخشهاي مختلف
آن توضیح داده میشود.
وقتی با  FPGAکار میکنید ،حتما نیاز خواهید داشت با دنیاي بیرون آن ارتباط برقرار کنید .مثال دستورات یا
پارامترهایی را از یك کامپیوتر یا یك برد دیگر به  FPGAارسال کنید ،یا بعضی از نتایج محاسبه شده در
 FPGAرا به کامپیوتر ،براي نمایش یا انجام محاسبات مورد نیاز ارسال کنید .براي این کار ،نیاز به یك پروتکل
ارتباطی دارید .یکی از پروتکلهاي ارتباطی که از گذشته مورد استفاده بوده و هنوز هم در خیلی از موارد
میتواند انتخاب بهینه باشد ،پروتکل  RS232است .به کمك این پروتکل میتوان با سرعتهایی در حد چند ده
کیلوبیت بر ثانیه و به صورت پکتهایی شامل هشت بیت ،دیتا را منتقل نمود .ارتباط سریال  RS232براي
انتقال دادهها در مسیرهاي با طول متوسط و سرعت کم از گذشته مورد استفاده قرار میگرفته است .در حال
حاضر هم بسیاري از وسایل جانبی در سیستمهاي کنترلی و یا پردازشی از این پروتکل ساده اما کارآمد براي
انتقال

استفاده

دادهها

میکنند.

در یك ارتباط دوطرفه سریال ،دو وسیله مطابق شکل زیر به تبادل دادهها میپردازند .در هر سمت ،یك فرستنده
و یك گیرنده  RS232وجود دارد .بین دو وسیله مورد نظر ،حداقل سه سیم براي ارتباط وجود دارد .یکی براي
انتقال داده از وسیله شماره  1به شماره  2و دیگري ارتباط در جهت عکس را فراهم میکند .یك سیم هم به
عنوان زمین یا مرجع وجود دارد.

شکل -99نحوه سیمبندي فرستنده و گیرنده ارتباط سریال
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اصوال یکی از این دو وسیله  Data Terminal Equipmentیا  DTEو دیگري  Data Circuit Terminatingیا
 DCEنامیده میشود .مثالی از  DTEمیتواند یك پورت کامپیوتر باشد و به عنوان مثالی براي  DCEمیتوان از
مودم ،چاپگر ،حافظههاي بیرونی و دیگر وسایل جانبی نام برد.
پورتهاي سریال  RS232در دو اندازه  9پین و  25پین وجود دارند .پورت در اندازه  9پین که بیشتر مورد
استفاده قرار میگیرد در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل -98نحوه اتصال  RS232به برد DE2

در این پورت  9پین که از دید  DCEنشان داده شده است ،پایه شماره  2براي ارسال دیتا  Txو پایه شماره 3
براي دریافت دیتا  Rxاستفاده میشود .پایه شماره  5هم به عنوان پایه زمین  GNDاستفاده شده است.
اگر پورت  9پین را در سمت  DTEدر نظر بگیریم ،جاي پین  Txو پین  Rxعوض میشوند و به ترتیب پین
شماره  2و  3خواهند بود.

 -2مرحله دوم
موضوعی که آگاهی از آن براي طراحی و پیادهسازي این بلوک مورد نیاز است ،فرمت پکت ارسال در پروتکل
 RS232است .شکل زیر ،یك پکت سریال  RS232را نشان میدهد .هر پکت یا بسته داده در ارتباط RS232

یك بایت را منتقل میکند.

شکل -99فرمت پکت ارسال
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همانطور که در شکل باال دیده میشود ،زمانی که دادهاي ارسال نمیشود ،باید سطح منطقی یك روي خط
ارسال قرار بگیرد .پس از شروع ارسال یك پکت ،پکتی با مشخصات فوق باید در خروجی قرار بگیرد .این پکت از
 11بیت تشکیل شده است .توجه کنید که هر پکت RS232 ،یك بایت دیتا را منتقل میکند.
بیت اول که مقدار آن صفر است  Start Bitنامیده میشود و مشخص کننده شروع پکت است .هشت بیت مربوط
به دیتا در ادامه قرار میگیرند .بیتهاي دیتا به ترتیب از سبك به سنگین ارسال میشوند .در ادامه ،بیت پریتی
 Parity Bitقرار میگیرد و در آخر ،بیت  Stop Bitکه همواره یك است قرار گرفته و پایان یك پکت را مشخص
میکند.
بيت پریتي
مقدار بیت پریتی برابر  XORهمه بیتهاي داده ورودي هستند .از این بیت به هنگام دریافت پکت در گیرنده و
براي بررسی صحت داده دریافتی استفاده میشود .براي این کار ،با توجه به اینکه مقدار این بیت برابر XOR

تمام هشت بیت داده ورودي است ،درگیرنده و پس از دریافت بایت موردنظر ،یك بار دیگر بیت پریتی بایت
دریافتی را حساب نموده و آن را با بیت پریتی دریافتی مقایسه میکنند .در صورت مغایر بودن این دو مقدار،
بایت دریافتی داراي اعتبار نخواهد بود و باید نادیده گرفته شود.
سرعت ارسال
آخرین موردي که در ساخت سیگنال پکت  RS232باید به آن توجه کنید ،موضوع عرض هر بیت یا سرعت
ارسال است .در پروتکل  RS232هرکدام از بیتهاي دیتا Stop ،Start ،و پریتی داراي عرض زمانی مشخصی
هستند .به عبارت دیگر ،فرکانس ارسال بیتها در پروتکل  RS232مقادیر مشخصی هستند که باید از جانب
طراح ماجول ارسال و دریافت  RS232مورد توجه قرار گیرد.
این فرکانس که در اصطالح به آن  baud rateگفته میشود ،داراي چند مقدار مشخص است .بعضی از این
مقادیر
عبارتند از 9911 ،38411 ،59911 ،115211 :بیت برثانیه
پس پیادهساز ماجول فرستنده  RS232باید این موضوع را در نظر داشته باشد و عرض تمام بیتها را بر مبناي
 baud rateمورد نظر طراحی کند.

 -3مرحله سوم
همانطور که در بخش قبلی هم اشاره کردیم ،یك ماجول کامل داراي دو بخش فرستنده و گیرنده است .این دو
بخش میتوانند به طور همزمان کار کنند .بنابراین ،ارتباط  RS232یك ارتباط  Full Duplexاست.
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در این مرحله از آزمایش ماژول فرستنده و گیرنده سریال با نرخ ارسال  9911را طراحی کنید و ضمن
شبیهسازي صحت عملکرد آن را بررسی نمایید.

 -4مرحله چهارم
ضمن پروگرم کردن برنامه بر روي  FPGAصحت عملکرد آن را با استفاده از نرم افزار  Hyperterminalبررسی
نمایید.
نکته Hyperterminal :1نرم افزاري همراه همه نسخههاي سیستم عامل  Windowsاست که میتواند به عنوان
ترمینال ارتباط سریال استفاده شود.
نکته :2در طراحی ماژول فرستنده و گیرنده تمام کد را به صورت سنکرون با یك کالک بنویسید .به عبارت
دیگر Process ،در کد شما باید فقط حساس به کالک سیستم باشد و نه سیگنال دیگري .همچنین تمام کد باید
داخل عبارت شرط لبه باالرونده کالک نوشته شود .اگر مجبور به استفاده از کالک با فرکانس دیگري هستید،
بهتر است در صورت امکان این کالک ضریب صحیح از کالک اصلی سیستم باشد .تا جاي ممکن از ساختارهاي
شرطی تو در تو اجتناب کنید و سعی کنید بیش از سه الیه عبارت شرطی تو در تو در ماجول نداشته باشید.
همچنین تا جاي ممکن از شرطهاي ساده استفاده کنید.

خروجيهای مورد انتظار (برای تهيه گزارش كار)
 ارائه مفاهیم تکمیلی در رابطه با این آزمایش
 گزارش شبیهسازي و سنتز طرح
 مطالعه و پیشنهاد روشها و نرم افزارهاي دیگر جهت صحت عملکرد ارتباط
 مشکالتی که در حین برنامهنویسی ،شبیهسازي و پروگرم کردن با آنها مواجه شدید.

تمرین
ماژول فرستنده و گیرنده را براي ارسال و دریافت یك کاراکتر  8بیتی با استفاده از IPcoreهاي نرمافزار
 Quarusبا نرخ ارسال  59911طراحی کنید و همچینن درصد ضریب خطا آن را بدست آورید.
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آزمایش 9
طراحی و پیادهسازي پروتکل  SPIو آشنایی با مبدلهاي ADC

هدف


آشنایی با پروتکل SPI



آشنایی با مبدل ADC0838



بررسی نحوه ارتباط مبدلهاي  ADCبا  FPGAاز طریق پروتکل SPI

شرح آزمایش
مبدلهاي آنالوگ به دیجیتال امروزه به عنوان پل ارتباطی دنیاي واقعی کمیتهاي آنالوگ و دنیاي پردازش
دیجیتال نقش کلیدي در بسیاري از سیستمهاي الکترونیکی ،مخابراتی و کنترلی را ایفا میکنند .اهمیت اصلی
مبدل آنالوگ به دیجیتال در این است که رایانهها فقط قادر به تشخیص صفر و یك هستند .بنابرین باید دنبال
راهی براي تبدیل کمیتهاي آنالوگ به دیجیتال باشیم که این کار به روش نمونهبرداري انجام میشود .براي این
کار در لحظههاي مجزاي زمانی مقادیري (نمونههایی) برداشته میشود که این نمونهها یك سطح را مشخص
میکنند .سرعت نمونه برداري (تعداد نمونهها در واحد زمان) مشخصکننده دقت نمایش یك سطح به صورت
تابع ناپیوسته زمانی میباشد.
در این آزمایش هدف دریافت اطالعات از چهار کانال آنالوگ توسط یك برد  FPGAمیباشد ،که براي دریافت
این اطالعات از مبدل آنالوگ به دیجیتال  ADC0838که یك آيسی هشت کاناله میباشد استفاده کردهایم.
پروتکل ارتباطی که براي دریافت اطالعات در این پروژه به کار گرفته شده است  SPIمیباشد که  FPGAدر
اینجا نقش  Masterو مبدل  ADC0838به عنوان  Slaveبه کار رفته است.

 -1مرحله اول
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واسط وسایل جانبی سریال ( )Serial Peripheral Interfaceکه اولین بار توسط شرکت موتوروال تدوین گردید،
یك روش انتقال اطالعات به صورت سریال (سنکرون) میباشد که در مدارات دیجیتال به صورت گسترده از آن
استفاده میشود .این واسط داراي سرعت انتقال باال و براي فواصل کوتاه به کار میرود.
واسط  SPIداراي خصوصیات زیر است:
-1ارسال اطالعات از طریق سه خط به صورت همزمان و تبادل دو طرفه ()Full Duplex
-2عملکرد به صورت  Masterو Slave
-3اولویت در ارسال  MSBیا LSB
-4قابلیت انتخاب سرعت انتقال
-5وجود پرچم وقفه در پایان ارسال
-9وجود پرچم تداخل
-9بیدار شدن دستگاه از مد Idle
-8دو برابر شدن سرعت در مد Spi Master
در شکل زیر بلوک دیاگرام  SPIنشان داده شده است.

شکل -91بلوک دیاگرام پروتکل SPI

همانطور که مشاهده میکنید ،سیستم داراي دو بخش  Masterو  Slaveاست .در بخش  Masterسیستم داراي
یك شیفت رجیستر هشت بیتی و مولد پالس ساعت و بخش  Slaveفقط شامل یك شیفت رجیستر هشت بیتی
است .این دو بخش بوسیله سه سیم (غیر از  )GNDبهم متصل میشوند.

76

 )master in slave out( MISOخط انتقال اطالعات از  Slaveبه Master
 )master out slave in( MOSIخط انتقال اطالعات از  Masterبه Slave

 )spi clock( SCKخط انتقال پالس ساعت که توسط  Masterتولید میشود.
 )slave select( SSخط انتخاب ( Slaveفعال با سطح پایین)
آغازکننده ارتباط همیشه  Masterاست و فقط  Masterمیتواند شروع به انتقال کند و  Slaveباید منتظر
دریافت اطالعات بماند .واحد تولید پالس ساعت در Masterوظیفه ایجاد پالس ساعت براي شیفت رجیسترهاي
 Masterو ( Slaveاز طریق پایه  )SCKرا جهت همزمانسازي به عهده دارد .باتوجه به شکل قبل شیفت
رجیسترهاي  Masterو  Slaveبه صورت هشت بیتی بوده و از طریق خطوط  MISOو  MOSIبصورت چرخشی
بهم متصل شدهاند و بدین معنی است که اگر دادهاي از  Masterبه سمت  Slaveفرستاده شود ،میتوان درهمان
زمان و درجهت عکس ،دادهاي از  Slaveبه سمت  Masterارسال نمود ،و درکل ،این دوشیفت رجیستر هشت
بیتی تشکیل یك شیفت رجیستر شانزده بیتی را میدهند .با نوشتن یك بایت در رجیستر داده )SPDR( SPI
مولدپالس ساعت  SPIشروع به تولید پالس نموده و سخت افزار ،هشت بیت داده را به سمت  ،Slaveشیفت
میدهد .پس از انتقال یك بایت ازاطالعات ،مولد پالس ساعت  SPIمتوقف میشود.
مد Slave
درمد  Slaveپین  SSبعنوان ورودي شناخته میشود .اگر این پین در وضعیت  Lowقرار گیرد SPI ،فعال شده و
 MISOبصورت خروجی توسط کاربر تعریف و بقیه پینهاي  SPIورودي میباشند .به منظور غیر فعال نمودن
 SPIمیتوان پین  SSرا  Highنمود ،دراین حالت همهي پینهاي  SPIورودي شده و  SPIغیرفعال خواهد شد.
از این قابلیت میتوان به منظور بکارگیري یك  Masterو چند  Slaveاستفاده کرد.
مد Master
در این مد کاربر میتواند جهت پین  SSرا تعیین نماید .اگر  SSبعنوان ورودي تعریف شود بایستی آن را از خارج
 Highنمود تا در عملکرد  Masterمشکلی پیش نیاید .اگر این پین از خارج  Lowشود رابط  SPIرا به عنوان
فرمانی براي رفتن به مد  Slaveتلقی کرده و وارد مد  Slaveشده و شروع به دریافت داده میکند.

 -2مرحله دوم
در این مرحله از آزمایش قصد داریم با یکی از مبدلهاي  ADCبه نام  ADC0838آشنا شویم.
سري  ADC0831مبدلهاي  A/Dهشت بیتی با یك سریال  I/Oو مولتی پلکسرهاي ورودي قابل تنظیم ،تا
هشت کانال هستند .سریال  I/Oبراي این که با سریال اطالعات استاندارد تعویضی  NSC MICROWIREو
ارتباط راحت با خانوادهي پردازنده هاي  COPSمطابقت پیداکند پیکربندي شده است و میتواند با شیفت
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رجیسترهاي استاندارد یا میکروپروگرمها اتصال برقرار کند .مولتی پلکسرهاي دو ،چهار ،یا هشت کاناله نرم افزار
طراحی شده ،براي ورودي هاي متغیر یا تك پایانه درست همانند کانال عالمت هستند .ولتاژ مرجع ورودي
میتواند تغییر بکند تا اجازهي انکود کردن هر صفحهي ولتاژ کوچکتر تا رزولوشن کامل هشت بیت را بدهد.

ویژگيهای ADC 0838
 تطابق  NSC MICROWIREواسط مستقیم با پردازندههاي خانواده COPS
 ارتباط آسان با تمام پردازندهها یا راه اندازهاي Stand-alone

 راه انداز نسبی با ولتاژ مرجع پنج ولت
 نیاز نداشتن به تنظیمات مورد نیاز کامل
 انتخاب مولتی پلکسر دو ،چهار یا هشت کاناله با آدرس منطقی
 تنظیم کنندهي انحرافی که اجازهي عمل کردن با منابع ولتاژ باال را میدهد
 محدودهي ورودي  1تا  5ولت با منبع تغذیهي  5ولتی
 عملیات از راه دور با لینكهاي داده سریال دیجیتال
 سازگار با ورودي/خروجی TTL/MOS

 دستورالعمل کاربردي
 آدرسدهی مولتی پلکسرها

چینش پایههاي این مبدل به شکل زیر است:
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شکل  -91چینش پایههاي ADC 0838

یك ترکیب مشخص ورودي بین آدرسدهی متوالی  ،MUXمقدم برآغاز بحث قرار گرفته است .آدرس MUX

انتخاب میکند کدام یك از وروديهاي آنالوگ باید فعال شوند و آیا این ورودي تك پایانه یا متغیر است .در
حالت متغیر همچنین قطب کانالها را مشخص میکند .وروديهاي متغیر با جفتهاي کانال مجاور محدود
شدهاند .براي مثال کانال  1و کانال  1شاید به عنوان یك جفت متغیر انتخاب شوند ولی کانال  1یا  1نمیتوانند
به صورت مجزا با هیچ کانال دیگري کار کنند .به عالوه براي انتخاب کد متغیر عالمت نیز شاید انتخاب شود.
کانال  1شاید به عنوان ورودي  +انتخاب شود و کانال  1به عنوان ورودي منفی یا بالعکس.
این برنامهریزي به بهترین حالت توسط کدهاي آدرسدهی  MUXدر جدولهاي زیر براي  ADC0838نشان
داده شده است.

جدول -3آدرس دهی Single-Ended MUX
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جدول -4آدرس دهی Differential MUX

آدرس  MUXبوسیلهي خط  DIبه مبدل انتقال پیدا میکند .چون  ADC0831فقط یك کانال ورودي متغیر با
یك عالمت قطبی ثابت را شامل میشود به آدرس دهی نیازي ندارد.
یك خصوصیت مهم این مبدلها لینك سریال با پردازندهي کنترل خود است .استفاده از یك فرمت ارتباط
سریالی دو پیشرفت بارز سیستم را ارائه میدهد .آن اجازه میدهد تا توابع بیشتري در پکیج مبدل با عدم
افزایش اندازهي پکیج شامل بشوند و میتوانند ارسال سیگنالهاي سطح پایین آنالوگ را بوسیلهي موقعیتیابی
مبدل درست در حسگر آنالوگ از بین ببرد .ارسال پارازیت باال اطالعات دیجیتال را در مقابل پردازندهي میزبان
ایمن میسازد.
براي درک عملکرد این مبدل بهتر است به دیاگرام زمانبندي شکل زیر مراجعه کنیم.
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شکل  -92دیاگرام زمانبندي ADC0838

-1یك تبدیل با اولین  Active lowخط  CSراهاندازي میشود .این خط باید براي کل تبدیل Active low

باشد .حاال مبدل براي یك بیت شروع وکلمهي عالمت  MUXآن منتظر است.
-2یك کالک بوسیلهي پردازنده ساخته میشود( .اگر دائما فراهم نشده باشد)
-3در هر لبه باالرونده کالک ،وضعیت داده در خط داخل ثبات شیفت آدرس ماکس ثبت میشود .بیت
شروع در واقع اولین یك منطقی است که در روي خط ظاهر میشود( .تمام صفرهاي قبل از اولین یك
نادیده گرفته میشوند) پیرو بیت شروع ،مبدل انتظار دارد تا بیت هاي بعدي دوم تا چهارم کلمه تخصیص
ماکس باشند.
-4وقتی که بیت شروع به محل شروع ثبات ماکس شیفت داده بشود ،کانال ورودي تخصیص داده میشود.
یك وقفه به مدت  %51کالک ،به منظور اجازه به کانال ماکس انتخاب شده به صورت خودکار براي قرار
گرفتن درج میشود .خط وضعیت  SARدر این زمان فعال میشود تا مخابره کند که یك تبدیل در حال
حاظر در حال وقوع است و خط  DIاز کار انداخته شده است.
-5اکنون خط  DOاز وضعیت سه حالته بیرون میآید و یك صفر آماده را براي یك دوره کالک در زمان راه
اندازي ماکس آماده میکند.
-9زمانی که تبدیل شروع میشود ،خروجی مقایسهکننده  SARکه نشان میدهد آیا ورودي آنالوگ بزرگتر
یا کوچکتر از هر ولتاژ متوالی از مقاومت داخلی است ،درخط  DOاز هر لبه پایین رونده کالک ظاهر
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میشود .این داده نتیجه تبدیلی است که بیرون شیفت داده میشود و میتواند بالفاصله توسط پردازنده
خوانده شود.
-9بعد از هشت کالک تبدیل کامل میشود .خط وضعیت  SARبه جهت نمایش این چرخه بعد از %51
کالک در آینده به حالت  LOWباز میگردد.
-8همه ثباتهاي داخلی وقتی که خط  CSدر حالت  highباشد پاک میشوند .اگر تبدیل دیگري تقاضا شود
 CSباید توسط اطالعات آدرس حالت  highرا به  lowانتقال بدهد .خطوط  DIو  DOمیتوانند با یکدیگر
گره زده شوند و به واسطه یك پردازنده تك بیتی دوسویه با یك سیم ،کنترل شوند .این امکان دارد زیرا DI
تنها در مدت وقفه آدرس دهی ماکس دیده میشود .در حالی که خط  DOهنوز در وضعیت امپدانس باال
میباشد.

 -2مرحله دوم
طبق دیاگرام زمان بندي  ADC0838نحوه عملکرد آنرا را بر اساس پروتکل  SPIطراحی کنید.

 -3مرحله سوم
طرح ایجاد شده را شبیهسازي کرده و آنرا با دیاگرام زمان بندي  ADC0838مقایسه کنید.

خروجيهای مورد انتظار (برای تهيه گزارش كار)
 ارائه مفاهیم تکمیلی در رابطه با این آزمایش
 گزارش شبیهسازي و سنتز طرح
 مشکالتی که در حین برنامهنویسی ،شبیهسازي و پروگرم کردن با آنها مواجه شدید.

تمرین
در مورد  5نوع مبدل آنالوگ به دیجیتال که بر اساس پروتکل  SPIکار میکنند و نحوه عملکرد آنها گزارشی
ارائه دهید.
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آزمایش 11
طراحی و پیادهسازي پروتکل  I2Cو آشنایی با سنسورهاي دما

هدف


آشنایی با پروتکل I2C



آشنایی با سنسور دما LM75



بررسی نحوه ارتباط سنسور دما با  FPGAاز طریق پروتکل I2C

شرح آزمایش
سنسورهاي دما یکی از پرکاربردترین تجهیزات و سنسورهاي صنعت میباشند که تقریبا تمام مهندسینی که در
زمینه ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی فعالییت میکنند باید این سنسورها را بشناسند ،نقاط قوت و ضعف آنها را
بدانند و با راه اندازي و اتصال آنها به نمایشگر ،ترانسمیتر و سیستمهاي کنترل آشنا باشند .سنسورهاي دما در
تمام صنایع اعم از صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی ،ریخته گري ،غذایی ،شیمیایی ،آجر و سرامیك و صنایعهاي
کوچكتر ،کاربرد بسیار فراوانی دارد .از موارد مهمی که باید به آن اشاره کرد شناخت در حوزه سنسورها میباشد
که زمانی یك شخص قدرت انتخاب سنسور مناسب براي یك پروسه را دارد که آشنایی و تجربه بسیار خوبی در
مورد سنسورهاي دما و روشهاي اندازهگیري دما داشته باشد.
در پروسه کنترل ،ثبت ،اندازهگیري ،و نمایش حرارت یك سیستم یا شئ اختالف بسیاري زیادي بین مفاهیم
“سنسور حرارت” و “اندازهگیري حرارت” وجود دارد .یك دماسنج جیوهاي معمولی میتواند به آسانی براي
اندازهگیري دماي اتاق ،یك مایع و … مورد استفاده قرار گیرد ،در حالیکه از آن نمیتوان براي ثبت و کنترل
دماي محیط یا شئ مورد اندازهگیري استفاده نمود .متقابالً یك سنسور گرما نمیتواند براي نشان دادن دماي
محیطی که در آن قرار گرفته شده است به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد .سنسورهاي حرارت را میتوان بطور
کلی به دو گروه تماسی و غیرتماسی تقسیم کرد.
سنسور تماسی یا  Contact Sensorبراي اندازه گیري دماي محیط در واقع دماي خودش را اندازهگیري میکند.
با تماس این سنسور به شئ تحت کنترل یا قرار گرفتن آن در محیط تحت اندازهگیري ،تعادل گرمایی بین
سنسور و محیط ایجاد میشود .در این حالت جریان گرما یا  Heat Flowبین محیط و سنسور وجود ندارد.
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در سنسورهاي حرارتی غیرتماسی آنچه سنجیده میشود توان حرارتی مادون قرمز یا نوري متصاعد شدهاي است
که از یك سطح (یا جسم) با مساحت (یا حجم) مشخص یا قابل محاسبه دریافت میگردد .عالوه بر این،
روشهاي پیشرفته ترموگرافی با تصویربرداري از اجسام و تجزیه و تحلیل تصاویر دریافتی که قادر به اندازهگیري
دقیق دماي اجزاي مختلف جسم است نیز در زمره سنسورهاي حرارتی غیرتماسی قرار میگیرد .سنسورهاي
حرارتی تماسی تنوع و فراوانی بسیار بیشتري نسبت به نوع غیرتماسی دارند .این سنسورها شامل :انواع
ترموکوپلها  ،TCمقاومتهاي  RTDو  ،PRTترمیستورها ،بی متالها ،ترمومترهاي شیشهاي ،ترموولها ،و انواع
نیمه هادي شامل دیود ،ترانزیستور و آي سیهاي اندازهگیري و کنترل دما هستند .ترموسنسورهاي غیرتماسی
نیز شامل ترمومترهاي مادون قرمز و لیزري ،تصویربرداري حرارتی و انواع طیف سنجهاي نوري است .بطورکلی
این دسته از سنسورهاي حرارتی بر مبناي قابلیت طیف منتشرشده اندازهگیري را صورت میدهند .هرچند هنوز
بکارگیري این گروه از سنسورها در صنعت به فراگیري RTDها و ترموکوپلها نرسیده است اما کارآیی غیرقابل
انکار آنها وقتی آشکار میشود که استفاده از انواع سنسورهاي تماسی در محل مورد اندازهگیري عمالً غیرممکن
میشود.
در ادامه آزمایش قصد آن داریم تا با معرفی یکی از انواع سنسورهاي حرارتی به مطالعه ساختار و بررسی نحوه
پیاده سازي آن بپردازیم.

 -1مرحله اول
در این مرحله از آزمایش قبل از معرفی سنسور دما قصد داریم با پروتکل  I2Cآشنا شویم.
در دنیاي صنعتی امروز ،انتقال دیتا به عنوان یکی از مهمترین بخشهاي فرایندهاي کنترلی شناخته شده است و
طراحان در تالشاند تا پروتکلهاي ارتباطی جدید با ایمنی و سرعت باال طراحی نمایند.
یکی از این پروتکلهاي معروف I2C ،است که اولین بار توسط شرکت فیلیپس در دهه  1981جهت ارتباط
دستگاههاي  TVبا پردازشگر ابداع شده است که به دلیل سادگی و سرعت عمل باالي آن مورد توجه سایر
تولیدکنندگان نیز قرار گرفت.
ارتباط به طریق پروتکل  I2Cفقط به دو سیم نیاز دارد .این دو سیم در بهترین حالت توانایی آدرس دهی 1124
وسیله را دارند .این پروتکل برعکس  SPIمیتواند چند  Masterداشته باشد .اما آنها قادر به صحبت با یکدیگر
نیستند و از یك باس براي ارتباط با slaveها استفاده میکنند.
وسایل متصل به  I2Cمیتوانند با فرکانس  100kHzتا  400kHzبا هم ارتباط برقرار کنند که کمتر از سریال
 Uartو  SPIاست .در این پروتکل بعد از ارسال هر  8بیت داده یك بیت  ACKیا  NACKنیز فرستاده میشود.
سختافزار مورد نیاز براي استفاده از  I2Cپیچیده تر از  SPIولی سادهتر از سریال  Uartاست و به لحاظ نرم
افزاري به سادگی قابل اجرا است.
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هر باس  I2Cاز دو سیگنال تشکیل شده است SCL :که کالک سیگنال است و  SDAکه داده سیگنال است.
کالک توسط  Masterتولید میشود .برعکس  Uartو  SPIدرایورهاي باس در  I2Cاز نوع  Open Drainهستند.
یعنی میتوانند خط سیگنال را  lowکنند اما توانایی  highکردن آن را ندارند .بنابراین امکان آسیب دیدن درایور
وسایل زمانی که یکی بخواهد سیگنال را  highو دیگري بخواهد آن را  lowکند وجود ندارد و اتالف توان هم
کاهش مییابد .هر سیگنال با مقاومت پول آپ شده است تا در صورتی که هیچ وسیلهاي نخواهد آن را  lowکند،
خودبهخود  highشود .مقاومتهاي پول آپ معموال 429کیلو هستد و در صورت نیاز کاهش مییابند .این پروتکل
در فواصل کوتاه  2تا  3متري قابل استفاده است اما براي فواصل زیاد و یا سیستمی با تعداد زیادي وسیله مرتبط
به باس ،باید مقدار پول آپ را کاهش داد.
با توجه به اینکه درایورها سیگنال را  highنمیکنند امکان اتصال وسایل با سطح ولتاژ ورودي و خروجی متفاوت
وجود دارد .مثال اگر ولتاژ تغذیه دو وسیله با هم تفاوت داشته باشند مقاومت پول آپ را به ولتاژ تغذیه پایینتر
وصل میکنیم .البته این کار تنها زمانی مقدور است که این ولتاژ به اندازه کافی براي  highکردن ورودي دستگاه
دیگر باال باشد .در غیر این صورت حتما باید از یك مدار یا قطعه تغییر سطح یا  level shifterاستفاده نمود.
پروتکل
پیام از دو قاب تشکیل میشود :قاب آدرس که  Masterدر آن مشخص میکند که پیام به کدام  Slaveارسال
میشود و قاب (یا قابهاي) داده که به صورت  8بیتی تبادل میشوند .وقتی که  SCLپایین میشود داده روي
 SDAقرار میگیرد و پس از باال شدن  SCLنمونه برداري میشود.

شکل  -93دیاگرام زمانبندي پروتکل I2C

شرایط شروع
براي آغاز یك قاب آدرس ،دستگاه  Masterپایه  SCLرا باال و  SDAرا پایین نگه میدارد .این باعث میشود همه
slaveها متوجه شوند که قرار است یك داده تبادل شود .اگر دو تا  Masterبه طور همزمان بخواهند کنترل باس
را در اختیار بگیرند دستگاهی که زودتر  SDAرا پایین نگه دارد کنترل باس را در اختیار میگیرد.
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قاب آدرس
براي یك آدرس  9بیتی ابتدا پرارزشترین بیت ارسال میشود و سپس بیت خواندن و نوشتن ارسال میشود که
مشخص می کند قرار است داده خوانده یا نوشته شود که بیت  1به معناي نوشتن و بیت  1به معناي خواندن
است .بیت نهم این قاب بیت  ACKو یا  NACKاست .وقتی هر هشت بیت قاب فرستاده شدند ،دستگاه گیرنده
کنترل  SDAرا به عهده می گیرد .اگر گیرنده پیش از نهمین پالس کالک خط  SDAرا پایین نکشد به این
معنی است که گیرنده داده را دریافت نکرده یا نمیداند چگونه آن را تجزیه و تحلیل کند .در این صورت فرایند
متوقف میشود و بر عهده  Masterاست که در این باره تصمیمگیري کند.

شکل  -94قاب آدرس پروتکل I2C

قاب های داده
وقتی قاب آدرس فرستاده شد ،ارسال داده میتواند آغاز شود Master .پالسهاي کالک را با فواصل زمانی
مشخص تولید میکند و داده با توجه به وضعیت بیت  R/Wتوسط  Masterو یا  Slaveروي خط  SDAقرار
میگیرد .تعداد قابهاي داده دلخواه است و رجیستر داخلی بیشتر دستگاههاي  Slaveبه طور خودکار افزایش
مییابد.
شرایط توقف
وقتی همه قابهاي داده فرستاده شدند Master ،شرایط توقف را تولید میکند .به این طریق که ابتدا  SCLاز 1
به  1میرود و در همین وضعیت میماند و  SDAنیز از  1به  1میرود.
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 -2مرحله دوم
بعد از آشنایی با پروتکل  I2Cدر این مرحله از آزمایش قصد داریم با سنسور حرارتی  LM75آشنا شویم.
 LM75یك سنسور حرارتی همراه با مبدل آنالوگ به دیجیتال (یا به بیانی تغییرات دلتا ا سیگما) و داراي
آشکارساز دیجیتالی افزایش بیش از حد دما ازطریق رابط  I2Cمیباشد .این سنسور قادر به خواندن دما در
کسري از ثانیه است LM75 ،میتواند به عنوان کلید حرارتی مستقل نیز عمل کند .براي چنین کاري میتوان
بیشینه و کمینهي دما را براي تغییر وضعیت کلید برنامهریزي کرد وقتی دماي اندازيگیري شده از محدوده
تعیین شده خارج شود ،خروجی مدار در سطح منطقی پایین قرار میگیرد این خروجی را میتوان به عنوان وقفه
براي کامپیوتر یا میکروکنترلر به کار برد .هنگام روشن شدن مدار ،محدودههاي باالیی و پایینی حرارتی بر روي
 95درجه و  81درجه تنظیم میشود .این سنسور به صورت  SMTو براي کار با ولتاژ تغذیه  323تا  5ولت
ساخته شده است و می تواند دماي موردنظر را با تفکیكپذیري نیم درجه از  - 55تا  + 125درجه سانتیگراد
اندازهگیري کند .یکی از دیگر محاسن این سنسور آن است که جریان کاري الزم در حدود  251میکروآمپر است
که این جریان در بعضی موارد به یك میلیآمپر هم میرسد و در حالت خاموش در حدود یك میکرو آمپر جریان
میکشد.
درشکل زیر پایههاي سنسور را مشاهده میکنید.

شکل  -95شماتیك پایههاي سنسور LM75
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جدول  -5توضیح عملکرد پایههاي سنسور LM75

این سنسور  8پایه دارد .پایههاي  4و  8پایههاي تغذیه سنسور هستند و بنا به مدل سنسور از  323تا  5ولت
تغییر میکنند در ضمن براي تغذیه حتما یك خازن  121میکرو فاراد باید به پایه  8وصل شود.
پایه شماره  3میتواند هم به عنوان یك وقفه براي پروسسور استفاده شود هم میتواند محدوده باالیی را مشخص
کند .یعنی این که وقتی دما به محدوده باالیی (  95درجه) رسید این سنسور این پایه را صفر می کند (این پایه
 )ACTIVE LOWاست .پایه شماره  1و  2یعنی  SDAو  SCLپایههاي ارتباط  I2Cسنسور هستند که اغلب
به میکروکنترلري که قادر به ارتباطات اینترفیس باشد وصل میشوند .پایههاي  5و  9و  9این سه پایه یعنی A0
و  A1و  A2این سه پایه آدرسهاي اینترفیس سنسور هستند .در پروتکل  Master ، I2Cبراي ارتباط با
Slaveها آنها را با یك اسم میشناسد که  9بیت اول نام سنسور است و بیت  8به سنسور اعالم میکند که
گیرنده باشد یا فرستنده 4 .بیت اول اسم سنسور  1111است و غیر قابل تغییرمیباشد و سه بیت کم ارزش
توسط این سه پایه تعریف میشود که بهتر است هر سه صفر یا یك باشند .همانطور که گفته شد بعد از ارتباط با
سنسور و صدا کردن آن توسط بیت هشتم وضعیت سنسور را تعیین میکنیم یعنی به سنسور اعالم میکنیم که
اطالعات بفرستد یا اطالعات بگیرد که ما این وضعیت را  1قرار داده و سنسور را در حالت فرستنده قرار میدهیم
تا میزان دما را براي ما بفرستد

شکل  -99رجیستر آدرس سنسور LM75

دیاگرام زمانبندي سنسور براي  readکردن رجیستر وضعیت به صورت زیر میباشد.
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شکل  -99دیاگرام زمانبندي سنسور LM75

 -3مرحله سوم
بعد از آشنایی با سنسور دما در این مرحله از آزمایش طبق دیاگرام زمان بندي  LM75نحوه عملکرد آنرا را بر
اساس پروتکل  I2Cطراحی کنید .در ادامه طرح ایجاد شده را شبیهسازي کرده و آنرا با دیاگرام زمان بندي
 LM75مقایسه کنید.

خروجيهای مورد انتظار (برای تهيه گزارش كار)
 ارائه مفاهیم تکمیلی در رابطه با این آزمایش
 گزارش شبیهسازي و سنتز طرح
 مشکالتی که در حین برنامهنویسی ،شبیهسازي و پروگرم کردن با آنها مواجه شدید.

تمرین
در مورد یکی دیگر از سنسورهاي پرکاربرد دما به نام  DS18B20و نحوه عملکرد و پیادهسازي آن گزارشی ارائه
دهید.
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آزمایش 11
طراحی واحد کنترل دیجیتال یك سیستم انکوباتور

هدف
 آشنایی با واحد کنترل دیجیتال
 آشنایی یا سیستمهاي انکوباتور
 نحوه طراحی واحد کنترل سیستمهاي انکوباتور

شرح آزمایش
انکوباتور چيست؟
انکوباتور (به انگلیسی  )Incubatorابزاري است آزمایشگاهی که در آزمایشگاههاي بیولوژي براي کشت و رشد
نمونههاي زنده مانند سلولها یا میکروبها به کار میرود .این وسیله با کنترل رطوبت ،دما ،میزان اکسیژن و
دياکسید کربن شرایطی مناسب براي رشد سازوارههاي زنده فراهم میکند .انکوباتور یکی از از ابزار هاي مهم در
آزمایشهاي میکروبیولوژي ،زیست شناسی سلولی و ...به حساب می آید .این وسیله توسط پزشك کودکان
فیلیپینی فیدل موندو اختراع شده است.همچنین انکوباتور وسیله ،دستگاه یا محلی است که گرماي الزم و
مناسب تولید جوجه از تخم مرغ فراهم میکند .همچنین به وسیلهاي میگویند که با ایجاد گرما ،زمینه را براي
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ادامه حیات نوزادان زودرس پس از تولد فراهم میآورد .در ادبیات کارآفرینی ،انکوباتورها یا مراکز رشد ،مراکزي
هستند که براي پرورش یا ایجاد کسب و کارهاي کوچك ایجاد میشوند .انکوباتورها طرح هایی مبتنی بر نوآوري
هستند و از کادر مدیریتی کوچکی تشکیل میشوند .این مراکز داراي مکان فیزیکی و تسهیالت مشترک
میباشند.
 = Incubatorدستگاهی که گرما را حفظ میکند /نگه میدارد.
در این آزمایش قصد داریم واحد کنترل دیجیتال یك سیستم انکوباتور ( )Incubatorرا طراحی و پیادهسازي
کنیم.

 -1مرحله اول
در این سیستم مطابق شکل زیر یك حسگر دما ،یك واحد خنك کننده ( )Coolerمجهز به پنکه ( )Fanو یك
واحد گرمکننده ( )Heaterوجود دارد.

شکل  -98نماي کلی یك سیستم انکوباتور

حسگر دما ،دماي محفظه را که میان  -10تا  +60درجه سانتیگراد متغیر است میخواند و در قالب یك عدد 8
بیتی به سیستم شما تحویل میدهد .دما هر دقیقه یك بار از حسگر دریافت میشود و براساس آن واحد کنترل
دیجیتال تصمیم میگیرد که:
-1چگونه واحدهاي گرمکننده و سردکننده را فعال و غیرفعال کند.
-2چگونه در صورت فعال بودن واحد سرد کننده دور  Fanآن را تنظیم کند.
روش کار واحد کنترل دیجیتال توسط دو نمودار حالت زیر توصیف شده است :در این نمودار حالت برچسبهاي
مربوط به یالها نشان دهنده تغییرات دمایی هستند که باعث تغییر حالت در واحد کنترل دیجیتال شده و باعث
واکنش سیستم به شکل روشن و خاموش شدن  Heaterو یا تغییر دور  Fanمربوط به  Coolerمیشوند.
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شکل  -99نمودار حاالت سیستم انکوباتور

دقت کنید که در نمودارهاي حالت فوق نمودار حالت سمت راست زمانی فعال میشود (از حالت  outخود خارج
میشود) که نمودار حالت سمت چپ در حالت  S2که در آن  Coolerروشن است قرار گرفته باشد و اگر نمودار
حالت سمت چپ در حالت  S2خود نباشد نمودار حالت سمت راست غیر فعال میشود (یعنی وارد حالت out

خود میشود) چون معنی ندارد که وقتی  Coolerخاموش است دور آن تنظیم گردد .در این آزمایش هدف
طراحی واحد کنترل دیجیتال است و قسمتهاي حسگر Heater ،و  Coolerوجود خارجی ندارند .لذا در
آزمایشگاه باید دانشجویان عددي را که مثالً توسط حسگر دما خوانده میشود خود با استفاده از امکانات بورد
 FPGAبه مدار اعمال کنند و واکنش سیستم و همچنین دور را به جاي آنکه  Heaterو  Coolerواقعی روشن و
خاموش شوند با روشن و خاموش شدن  LEDنمایش دهند.

 -2مرحله دوم
حال که با یك نوع سیستم انکوباتور آشنا شدید نحوه عملکرد آن را طراحی کنید و ضمن شبیهسازي صحت
عملکرد آن را بررسی نمایید.

 -3مرحله سوم
طرح را بر روي برد مربوطه آزمایشگاه پروگرم کرده و با استفاده از امکانات برد صحت عملکرد آن را بررسی
کنید.
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خروجيهای مورد انتظار (برای تهيه گزارش كار)
 ارائه مفاهیم تکمیلی در رابطه با این آزمایش
 گزارش شبیهسازي و سنتز طرح
 مشکالتی که در حین برنامهنویسی ،شبیهسازي و پروگرم کردن با آنها مواجه شدید.

تمرین
در مورد سیستم مدیریت ساختمان یا  BMSگزارشی ارائه دهید و یك نوع سیستم  BMSرا نیز طراحی کنید.

آزمایش 12
آشنایی با پردازنده هاي  Embeddedشده در )MicroBlaze( FPGA

هدف


آشنایی با معماري و کاربرد پردازندههاي MicroBlaze



نحوه ایجاد پردازندههاي تعبیه شده در  FPGAبا استفاده از نرم افزار ISE



پیادهسازي محیطهاي Embedded



استفاده از نرم افزار SDK

شرح آزمایش
با وجود این که تراشههاي  FPGAبراي پیادهسازي الگوریتمهاي موازي بسیار مناسب هستند ،الگوریتمهاي
ترتیبی و باالخص الگوریتمهایی که نیاز به قدرت پردازش باالیی ندارند ،ارجح است بخاطر صرفهجویی در زمان و
تسهیل امر پیادهسازي ،به صورت برنامهاي نرمافزاري روي یك ریزپردازنده پیادهسازي شوند.
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سیستمهاي پیچیدهي امروزي ،نیاز به حافظهاي با حجم زیاد ،ریزپردازندهاي پُرسرعت ،یك پردازندهي سیگنال
دیجیتال ،و چندین نوع واسط سیستمی به منظور ارتباط با تراشهها ،سیستمها و بوردهاي دیگر دارند .بکارگیري
سیستمی متشکل از پردازنده و حافظهي خارجی ،منجر به کاهش کارائی سیستم و افزایش هزینهها میگردد.
چنانچه این دو (پردازنده و حافظهي خارجی) ،با هم یکپارچه شوند ،آنگاه با کاهش مصرف توان و تسهیل
پیچیدگی امر طراحی و مسائل یکپارچهسازي و اتصاالت ،میتوانیم روي ساخت یك سیستم سریعتر فکر کنیم و
تنگناهاي کارائی را برطرف نمائیم .همچنین ادغام قابلیتهاي پردازشی در FPGAهاي موجود بر بوردهایی که
در حال حاضر براي کارهاي کنترلی استفاده میشوند ،میتواند عملکرد سیستم را افزایش داده و هزینهي کل
سیستم (هزینه طراحی ،یکپارچهسازي ،ساخت و  ). . .را کاهش دهد.
FPGAهاي ارائه شده توسط شرکت  Xilinxبراي سالهاست که به یك سختافزار مهم براي واسطهاي کنترلی
و سیستمی تبدیل شده است ،اما چنانچه فاقد قابلیتهاي پردازشی باشند ،این مورد مهم ،ممکن است بسته به
کاربرد هدف ،به وسیلهي پردازندههاي خارجی برآورده گردد.
بسیاري از شرکتها ،تمام تالششان را روي گسترش مفهموم «سیستم روي تراشه» متمرکز کردهاند تا با
افزودن مجموعهاي از سختافزارهاي جدید ،قابلیتهاي اضافیاي را بر روي یك تك تراشه ایجاد نمایند .این
تراشهها ،یك راهحل بسیار ارزنده در دورنماي رقابت براي عرضهي تولیدات نوین و کاهش زمان مورد نیاز براي
ارائهي آنها به بازار مصرف ،میباشد .در سالهاي اخیر و به دنبال کاهش هزینههاي ساخت و افزایش
تعداد IPCoreها ،فناوري  FPGAدر بازارهاي گوناگون به یك سختافزار مطلوب تبدیل شده است .این فنآوري،
با کمك روشهاي بهینهسازي معماري ،فناوريهاي جدید ساخت و افزودن هستههاي پردازشی جاسازيشدهي
سخت و نرم ،تکمیل شده است .امروزه امکان پیادهسازي و استفاده از میکروکنترلرها با استفاده از SoftCoreها
قابلیتی مهم است .با استفاده از این IPCoreها می توان نیازمنديهاي کنترلی را در کنار بخش پردازشی
برطرف نمود .میکروبلیز و  NIOSهستههاي میکروپروسسوري هستند که به صورت تمام سفارشی به ترتیب بر
روي FPGAهاي شرکت  Xilinxو  Alteraقابل پیاده سازي هستند.
در این قسمت قصد آشنایی با میکروبلیز ) (MicroBlazeرا داریم.
باید بدانیم این  IPCoreدر تمامی تراشههاي شرکت  Xilinxقابل پیادهسازي بوده و با توجه به امکانات الزم
میتوان آن را به صورت سفارشی مورد استفاده قرار داد .میکروکنترلرهایی که با استفاده از میکروبلیز پیادهسازي
میشوند به دلیل استفاده از گیتهاي درون  FPGAدر مقایسه با میکروکنترلرهاي موجود در بازار از سرعت
پایینتري برخوردار خواهند بود .ولی میتوان انتظار داشت در حد میکروکنترلرهاي رده پایین بازار همچون سري
 AVRعمل کنند .در FPGAهاي سري  ،Spartanپروتکل ارتباطی بر اساس  PLBبوده و از سرعت باالیی
برخوردار نیست ،در مقابل براي تمام سريهاي دیگر نظیر  Kintexو  Virtexبا استفاده از ارتباط  AXIدرون
تراشه سرعت باالتري بین بخشهاي پردازشی و  MicroBlazeبرقرار خواهد بود.
پیادهسازي و استفاده از  MicroBlazeشامل دو مرحله خواهد بود:
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پیادهسازي سخت افزار در محیط  EDKدرونHDL



پیادهسازي نرم افزار بوسیله SDK

در این آزمایش ،هدف ما طراحی و ایجاد یك میکروبلیز ( )Soft Coreبه عنوان  Embedded Processorمیباشد
که قصد داریم آنرا درون  FPGAطراحی کرده و توسط پروتکل  UARTیك پیغام را از طرف  PCتوسط این
میکروبلیز دریافت و پاسخ دهیم.

 -1مرحله اول
در این مرحله از آزمایش قصد داریم یك میکروبلیز را درون  FPGAطراحی کنیم.
براي این منظور مطابق شکل زیر ابتدا یك پروژه جدید با نام  MicroBlaze_HUTایجاد کنید و تراشه
 XC3S400‐PQ208را براي آن انتخاب کنید تا در گام هاي بعدي ،میکروبلیز را درون آن طراحی نمایید.

شکل  -81پنجره ایجاد پروژه در نرمافزار Xilinx

حال بر روي نام تراشه راست کلیك کرده و  New Sourceرا میزنیم و در پنجره ویزارد باز شده گزینه
 Embedded Processorرا انتخاب کرده و نام فایل را انتخاب می کنیم و گزینه  Nextرا میزنیم.
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شکل  -81پنجره  New Source Wizardدر نرمافزار Xilinx

با انتخاب گزینه  Nextنرم افزار  XPSباز میشود .از آنجایی که یك پروژه خالی ایجاد کردهایم در گام اول از ما
سوال میکند که آیا مایلیم از ویزارد  BSBبراي ایجاد این پروسسور تعبیه شده استفاده کنیم .ما Yesرا انتخاب
می کنیم.

شکل  -82پنجره نرم افزار XPS
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 -2مرحله دوم
در این مرحله از آزمایش قصد داریم تا تنظیمات واحد  UARTرا انجام دهیم.
صفحه ویزارد ( Base system Builder (BSBبصورت زیر باز میشود که ابزارهاي الزم براي ساخت یك پردازنده
تعبیه شده رادر اختیار ما قرار میدهد.

شکل  -83پنجره  Wizard 1نرم افزار XPS

در اولین صفحه تنظیمات ،به نرم افزار میگوییم که ما در حال ایجاد یك سیستم براي یك برد سفارشی با
تراشه  XC3S400PQ208-4هستیم .همچنین ریست کلی سیستم را میتوانیم  Active Highیا Active Low
انتخاب کنیم که ما در اینجا حالت پیش فرض آن را انتخاب کردهایم.

97

شکل  -84پنجره  Wizard 2نرم افزار XPS

در گام بعدي تك پروسسوري یا دو پروسسوري بودن سیستم را انتخاب میکنیم که ما بنا بر شرایط ساده مساله
همان تك پروسسوري را انتخاب میکنیم و  Nextرا میزنیم.

شکل  -85پنجره  Wizard 3نرم افزار XPS
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در گام بعدي مطابق شکل زیر ،فرکانس کالک مرجع پروسسور را  ،50MHzنوع پروسسور را میکروبلیز ،فرکانس
کالک سیستم را  66.67MHzو مقدار حافظه محلی را  8KBانتخاب میکنیم که همین مقدار حافظه براي این
پروژه کافیست .در آخر هم میتوانیم  Floating Pointرا فعال کنیم اگرچه نیازي به آن نداریم.

شکل  -89پنجره  Wizard 3نرم افزار XPS

در این مرحله ،مطابق شکل زیر میتوانیم امکانات جانبی میکرو خود را انتخاب کنیم که ما در این پروژه ،
UARTرا به میکرو اضافه میکنیم .در پروژه دیگر میتوانید اترنت ،حافظهها SPI ،و  ...را به میکروپروسسور خود
اضافه نمایید.

شکل  -89پنجره  Wizard 4نرم افزار XPS
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حال در پنجره بعدي باید مشخصات  UARTرا تعیین کنیم که ما در اینجا  Baud Rateرا  9600و تعداد بیت
داده را همان  8وبدون  Parityدر نظر میگیریم.

شکل  -88پنجره  Wizard 5نرم افزار XPS

خالصه نتایج عملیات باال در شکل زیر نشان داده شده است .به عنوان مثال Block RAMها از آدرس صفر تا
 1FFFقرار دارند که همان  8KBیا به عبارتی  2به توان 13بایت میباشد.

شکل  -89پنجره  Wizard 6نرم افزار XPS
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در پنجره بعدي براي ساخت این پروسسور از ما میخواهد که چك کنیم فایل  ucfموجود باشد ،و از شماره پایه
 JTAGباشیم که ما تایید میکنیم.

شکل  -91تایید فایل ucf

در نتیجه ،فایلهاي پروژه ساخت پروسسور ،رابط هاي  ،BUSپورت ها و آدرسها نمایش داده میشود.

شکل  -91پنجره فایلهاي پروژه

در پایان این مرحله نرم افزار  XPSرا میبندیم.
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 -3مرحله سوم
در این مرحله از آزمایش در نرم افزار  ISEمطابق شکل زیر بر روي  Generate Top HDL Sourceدو بار کلیك
میکنیم تا فایل  HDLمیکروبلیز ساخته شود.

شکل  -92گزینه Generate Top HDL Source

سپس از دو گزینه شکل زیر بر روي یکی دو بار کلیك میکنیم تا سخت افزار طراحی شده به نرم افزار SDK

منتقل شود .تفاوت این دو گزینه در این است که در یکی فایل بیتی طرح نیز به نرم افزار  SDKمنتقل شده و
در دیگري منتقل نمیشود و در پایان پروژه فایل بیتی ساخته میشود.

شکل  -93گزینه انتقال طرح به نرم افزار SDK
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با این کار نرم افزار  SDKبه طور اتوماتیك توسط  ISEفراخوانی شده و در اولین گام آدرس فضاي کاري را از ما
سوال میکند.گزینه  OKرا انتخاب میکنیم.

شکل  -94پنجره فراخوانی نرمافزار  SDKتوسط ISE

محیط کار  SDKبصورت زیر باز میشود که تا ساخته شدن کتابخانه ها صبر میکنیم.

شکل  -95پنجره محیط کار نرمافزار SDK
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مطابق شکل زیر ،بر روي  Xilinx Board Support Packageکلیك میکنیم تا بتوانیم کتابخانهها ،پلت فرمهاي
سخت افزاري دلخواه و سیستم عامل مورد نیاز را انتخاب کنیم.

شکل  -99گزینه Xilinx Board Support Package

در پنجره باز شده تنها پلت فرم موجود (که همان مربوط به تراشه بورد خودمان است) را انتخاب و سیستم عامل
را ( Standaloneکه یك الیه نرم افزاري سطح پایین است و دسترسی به امکانات پایه پردازنده را فراهم می کند)
انتخاب می کنیم.

شکل  -99پنجره New Board Support Package
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نوع  OSو نسخه آن در پنجره زیر قابل تغییر است .همچنین میتوانیم هر یك از کتابخانه هاي موجود (مانند
 TCP/IPو) ...را به پروژه اضافه کنیم که براي این پروژه نیازي به این کتابخانهها نیست.

شکل  -98پنجره Board Support Package Setting

حال که کتابخانههاي مورد نظر را انتخاب کردیم ،در گام بعدي از قسمت نشان داده شده در شکل زیر گزینه
 Xilinx C Projectرا انتخاب میکنیم (البته می توانیم  C++را هم انتخاب کنیم).

شکل  -99گزینه ایجاد فایل C
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از آنجا که هدف ،ارسال و دریافت یك پیغام ساده از طریق  UARTاست بنابراین یك قالب ساده Hello World

را انتخاب میکنیم .در پروژههاي بعدي خود میتوانید برنامه تست حافظه ( )Memory Testsو یا  ...را انتخاب
کنید.

شکل  -111انتخاب  Templateبراي Uart

بعد از انتخاب گزینه  Finishپنجره زیر باز میشود که نرم افزار ،سیستم را طراحی میکند .همانطور که میبینید
از قسمت نشان داده شده فایل برنامه  Cرا باز کنید .این برنامه یك پیغام ساده را بر روي پورت متصل به خود
ارسال می کند.
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شکل  -111پنجره فایل  Cپروژه Uart

خروجيهای مورد انتظار (برای تهيه گزارش كار)
 ارائه مفاهیم تکمیلی در رابطه با این آزمایش
 بررسی صحت عملکرد برنامه  Cبا استفاده از یك نوع نرم افزار ترمینال
 مشکالتی که در حین کار با نرم افزار  SDKمواجه شدید.

تمرین
با استفاده از پردازنده  MicroBlazeپروتکل  SPIرا راهاندازي کنید.
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آزمایش 13
طراحی و پیادهسازي پورت  VGAبرد DE2_115

هدف
 کاربرد پردازش تصویر در علوم مهندسی



آشنایی با پورت VGA



بررسی نحوه طراحی و پیادهسازي VGA

شرح آزمایش
بدون شك یکی از مهمترین و پرکاربردترین موضوعات موجود در علوم مهندسی ،علوم پایه و پزشکی ،پردازش
تصاویر دیجیتال است .در حال حاضر پردازش تصویر به یك موضوع تحقیقاتی در بین دانشجویان چه در داخل و
چه در خارج از کشور تبدیل شده است .ابزار همواره به عنوان یکی از فاکتورهاي مهم در پردازش تصویر تلقی
میشود .کامپیوترها ،بردهاي مبتنی بر سیستم عامل (برد رزپريپاي  (Raspberry piاز متداولترین ابزارهاي
موجود در زمینه پردازش تصویر هستند FPGA .به خاطر قدرت پردازشی بسیار باال ،همواره به عنوان یك تراشه
قدرتمند در حوزه پردازش تصویر مطرح بوده است.
امروزه ،ربات ناوبري در کنار عدم برخود با مانع بر مبناي سیستم بینایی به یك چالش اساسی و مهم در صنعت
رباتیك تبدیل شده است .براي حل این مسئله ،میبایست سرعت دریافت ،پردازش و تصمیمگیري ربات بستر
پویا را افزایش داد ،لذا در طی چند سال گذشته تحقیقات بسیاري در این زمینه با هدف افزایش قدرت
نرمافزاري و سختافزاري ربات بستر پویا با استفاده از تکنولوژيهاي پیشرفته صورت گرفته است .هدف اصلی
این سیستم ،طراحی ،ساخت و پیادهسازي یك هسته پردازش تصویر قدرتمند بر روي  FPGAبا رویکرد افزایش
سرعت دریافت و استخراج اطالعات مورد نیاز براي سیستم بینایی ربات بستر پویاي  NTACOبه صورت زمان
واقعی و با قابلیت ایجاد یك معماري انحصاري میباشد .ویژگیهایی همچون پیادهسازي سختافرازي ،انعطاف
پذیري ،معماري انحصاري ،سرعت پردازش باال در کنار قیمت و وزن پایین به همراه عدم نویزپذیري ،این امکان
را براي این سیستم فراهم میکند تا از آن در سیستمهاي مکاترونیکی که نیاز به پردازش تصویر زمان واقعی
دارند ،نیز استفاده شود .یکی از مزیتهاي اصلی در این هسته پردازش تصویر ایجاد پلی بین الگوریتمهاي
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پردازش تصویر و سختافزار است تا بتوان از آن به صورت کاربردي و مستقیم در صنایع مختلف  ،پروژه هاي
تحقیقاتی و پایان نامه هاي دانشگاهی استفاده نمود.

شکل  -112نحوه اتصال پورت  VGAبه برد DE2
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شکل  -113دیاگرام زمانبندي پورت VGA

جدول  -9مشخصات زمانبندي پورت VGA
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جدول  -9تعریف پایههاي پورت VGA
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 -1مرحله اول
در این مرحله از آزمایش به بررسی آيسی  ADV7123که رابطی بین  FPGAو  VGAمیباشد میپردازیم.
نکته :براي بررسی این آي سی به دیتاشیت آن مراجعه نمایید.

 -2مرحله دوم
در این مرحله از آزمایش مطابق کدي که در اختیارتان قرار داده میشود نحوه اتصال  VGAبه  FPGAرا
طراحی کنید.

خروجيهای مورد انتظار (برای تهيه گزارش كار)
 ارائه مفاهیم تکمیلی در رابطه با این آزمایش
 بررسی صحت عملکرد طرح با استفاده از شبیه سازي آن
 بررسی صحت عملکرد طرح با پروگرم کردن برنامه بر روي برد
 مشکالتی که در حین برنامهنویسی ،شبیهسازي و پروگرم کردن با آنها مواجه شدید.

تمرین
با استفاده از طرح خود عبارت " "Sadjad University of Technologyرا بر روي مانیتور کامپیوتر
نمایش دهید.
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آزمایش 14
طراحی و پیادهسازي مبدلهاي  DACو آشنایی با نحوه کارکرد آنها

هدف


آشنایی با مبدل DCA5744



نحوه راه اندازي و پیاده سازي مبدل DCA5744



بررسی نحوه ارتباط مبدلهاي  DACبا  FPGAاز طریق پروتکل SPI

شرح آزمایش
در بسیاري از پروسههاي کنترلی جهت بستن حلقه کنترل و براي صدور فرامین آنالوگ جهت محرکها و
کنترلرهاي مختلف در خارج از سیستم جمع آوري اطالعات و کنترل  ،به فرامین آنالوگ به صورت ولتاژ و یا
جریان نیاز میباشد .در سیستمهاي دیجیتال امروزي این کاار توساط مبادلهاي دیجیتال به آنالوگ DAC

انجام میشود و همانند مبدلهاي  ADCداراي دقت ،سرعت و مشخصات متفاوتی میباشند .وقتی توسط اسکنر
از یك تصویر اسکن میگیریم،کاري که اسکنر انجام میدهد یك تبدیل آنالوگ به دیجیتال است :اسکنر
اطالعات آنالوگی را که توسط عکس مهیا شده است (نور) را به اطالعات دیجیتال تبدیل میکند .وقتی صدایمان
را ضبط میکنیم یا از یك تجزیه کننده  VOIPروي کامپیوتر استفاده میکنیم ،از یك مبدل آنالوگ به
دیجیتال براي تبدیل صدایمان استفاده میکنیم .وقتی یك سیدي صوتی در استودیو ضبط میشود باز
هم تبدیل آنالوگ به دیجیتال اتفاق میافتد ،نتیجهي تبدیل صدا به اعداد دیجیتال بر روي دیسك ذخیره
میشود .هر موقع که سیگنال آنالوگ دوباره مورد نیاز باشد ،مبدل دیجیتال به آنالوگ مورد نیاز است .وقتی یك
سی دي صوتی را اجرا میکنیم کاري که سیدي خوان انجام میدهد خواندن اطالعات دیجیتال ذخیره شده
روي دیسك و تبدیل دوبارهي آنها به سیگنال آنالوگ است ،به این ترتیب ما میتوانیم موسیقی را بشنویم.
اما چرا دیجیتال؟ چند دلیل اساسی براي استفاده از سیگنال دیجیتال به جاي سیگنال آنالوگ وجود دارد که
نویز و اغتشاش یکی از آنهاست .از آنجایی که سیگنالهاي آنالوگ میتوانند هر مقداري فرض شوند ،نویز بخشی
از سیگنال اصلی تفسیر میشود .در طرف دیگر ،سیستمهاي دیجیتال ،فقط میتوانند دو عدد را درک کنند،
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صفر و یك .هر چیز دیگر غیر از این دو حذف میشود .به همین خاطر وقتی یك سی دي صوتی را گوش
میکنیم هیچ اغتشاش مزاحمی را نمیشنویم ،حتی اگر قبال هزاران مرتبه آنرا اجرا کرده باشیم.
برتري دیگر سیستمهاي دیجیتال در برابر آنالوگ تواناییشان در فشردهسازي اطالعات است .از آنجایی
که دیجیتالشدهي یك سیگنال آنالوگ تنها دستهاي از اعدادند ،این اعداد میتوانند فشرده و متراکم شوند.
فشردهسازي میتواند جهت صرفهجویی در فضاي ذخیرهسازي یا پهناي باند بکار رود.
به منظور پوشاشدادن مجموعه نسبتا وسیعی از نیازهاي سیستمهاي صنعتی ،مبدلهاي متنوع  DACطراحی و
ساخته شده است که در این آزمایش به بررسی و نحوه راهاندازي یك نوع از این مبدلها میپردازیم.

 -1مرحله اول
در این مرحله از آزمایش قصد داریم با مبدل دیجیتال به آنالوگ  AD5744آشنا شویم.
 AD5744مبدل دیجیتال به آنالوگ  14بیتی میباشد که از  4کانال آنالوگ پشتیبانی میکند .ولتاژ آنالوگ
خروجی این مبدل بین  ±11.4 Vتا  ±16.5 Vاست.
 AD5744قابلیت فراهم کردن تقویت کننده خروجی یکپارچه ،بافر مرجع ،کنترل جریان توان باال و پایین
اختصاصی را دارد .همچنین داراي پورت هاي  I/Oدیجیتال ،برنامهریز از طریق رابط سریال و یك سنسور دماي
آنالوگ است.
اگر بخواهیم به برخی از ویژگیهاي این مبدل بپردازیم میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
-1توانایی تبدیل  14بیت دیجیتال به آنالوگ
-2محدوده خروجی قابل برنامهریزي ±10V
-3زمان تنظیم حداکثر 11میکروثانیه
-4پینهاي کنترلی خروجی منطقی
-5محدوده دماي بین  -41سانتیگراد تا  +85سانتیگراد
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پیکربندي پینهاي مبدل  AD5744در شکل زیر نشان داده شده است
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شکل  -114پیکربندي پینهاي مبدل AD5744

همچنین توضیحی در مورد عملکرد پینهاي مبدل را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
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جدول  -8عملکرد پینهاي مبدل AD5744

فرمت شيفت رجيستر ورودی
شیفت رجیستر ورودي شامل  24بیت میباشد که دادههاي این شیفت رجیستر از قسمت  MSBبا کنترل کالک
ورودي ،به مبدل وارد میشوند .شیفت رجیستر شامل یك بیت براي  readیا  writeمیباشد .همچنین یك بیت
صفر همواره در بین بیست و سوم این رجیستر باید  setشود 3 .بیت براي انتخاب رجیستر و  3بیت براي
آدرسدهی کانالها مورد استفاده قرار گرفتهاست .از طرفی این رجیستر  19بیت داده دیجیتال را نیز شامل
میشود.
فرمت این شیفت رجیستر ورودي به صورت شکل زیر میباشد.

شکل  -115فرمت شیفت رجیستر ورودي مبدل AD5744

همچینن توضیح عملکرد بیتهاي این شیفت رجیستر در جدول زیر توضیح داده شده است.

جدول  -9عملکرد بیتهاي شیفت رجیستر ورودي مبدل AD5744
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فرمت  dataرجيستر
 Dataرجیستر به وسیله سه بیت  REGبا تنظیم  010آدرسدهی میشود .همچنین کانال آنالوگ مورد نظر با
انتخاب سه بیت  A0و  A1و  A2تعیین میگردد.
از طرفی  14بیت داده مورد نظر در مکانهاي  DB2تا  DB15قرار گرفتهاند که تو بیت آخر آن نیز دلخواه
میباشد

شکل  -119فرمت  Dataرجیستر مبدل AD5744

فرمت  functionرجيستر
به دلیل اینکه ما قصد داریم خروجی آنالوگ خود را در حالت متمم  2نیز مشاهده کنیم باید قبل از واردکردن
دادههاي دیجیتال به آيسی ،رجیستر  clearرا آدرسدهی کنیم که آدرسدهی آن درمبدل به صورت زیر
میباشد.

شکل  -119فرمت  functionرجیستر مبدل AD5744

یك خصوصیت مهم این مبدل لینك سریال با پردازندهي کنترل خود است .که براي درک عملکرد این مبدل
بهتر است به دیاگرام زمانبندي در شکل زیر مراجعه کنیم.
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شکل  -118دیاگرام زمانبندي مبدل AD5744

 -2مرحله دوم
طبق دیاگرام زمان بندي  AD5744نحوه عملکرد آنرا را بر اساس پروتکل  SPIطراحی کنید.

 -3مرحله سوم
طرح ایجاد شده را شبیهسازي کرده و آنرا با دیاگرام زمان بندي  AD5744مقایسه کنید.

خروجيهای مورد انتظار (برای تهيه گزارش كار)
 ارائه مفاهیم تکمیلی در رابطه با این آزمایش
 گزارش شبیهسازي و سنتز طرح
 مشکالتی که در حین برنامهنویسی ،شبیهسازي و پروگرم کردن با آنها مواجه شدید.

تمرین
در مورد  5نوع مبدل دیجیتال به آنالوگ که بر اساس پروتکل  SPIکار میکند و نحوه عملکرد آنها گزارشی ارائه
دهید.
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