تح
وزارت علوم قیقات وفناوری
ن صن
دا ش گاه عتی سجاد

دستور كار
آزمايشگاه مدار منطقي و معماري كامپيوتر(كارشناسي پيوسته)
رايانه شرق
شركت نوآوران صنعت
معماري كامپيوتر(كارشناسي ناپيوسته)
آزمايشگاه
(با مسئوليت محدود)
شماره ثبت 577002 :

راهنماي

جزوه
آزمايشگاه مدار منطقي
تهیهکننده 
شرکتنوآورانصنعترايانهشرق 
امیرباوفايطوسی 
شعلههاشمینمین
ژيالعظیمزاده 
ويرايشچهارم-زمستان 5931

فهرست  

پيشگفتار 1 ............... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
جلسه اول :آشنايي با قطعات و برد بورد و 0 ...................................... ................................ ................................ FPGA
جلسه دوم :آزمايش مدار رأي گير اكثريت بر روي برد بورد 17 ...................... ................................ ................................
جلسه سوم :آزمايش مدار  7Segmentو  BCDبر روي برد بورد 55 .............. ................................ ................................
جلسه چهارم :آشنايي با نرمافزار 52 ................. ................................ ................................ ................................ Maxplus
جلسه پنجم :آزمايش جمع كنندهها(ريپل كري و پيشبيني كننده كري) 62 ............................ ................................
جلسه ششم  :آزمايش دياگرام حالت و مقسم فركانس 44 ............................... ................................ ................................
جلسه هفتم  :آشنايي با زبان توصيف سختافزاري  Verilogو نرمافزار 24 ............... ................................ Quartus
جلسه هشتم  :آزمايش طراحي واحد محاسبه و منطق( 00 ............................................. ................................ ) ALU
جلسه نهم  :آزمايش رجيسترها و ثباتها و گذرگاه داده 77 ........................... ................................ ................................
جلسه دهم  :آشنايي با نرمافزار78 ................ ................................ ................................ ................................ ISE Xilinx
جلسه يازدهم  :آزمايش طراحي حافظه 177 ...................... ................................ ................................ ................................
جلسه دوازدهم  :طراحي واحد كنترل بهصورت سختافزاري 174 ................ ................................ ................................
جلسه سيزدهم  :آزمايش كامپيوتر پايهاي 178 .................. ................................ ................................ ................................
جلسه چهاردهم  :آزمايش طراحي واحد كنترل بهصورت نرمافزاري(ميکروپروگرم) 117 .........................................
جلسه پانزدهم  :آزمايش توسعه دستورات 116 ................ ................................ ................................ ................................
جلسه شانزدهم  :آزمايش حافظه خارجي و پورت سريال 112........................ ................................ ................................
آشنايي با بورد مبتني بر تراشه شركت 151 ....................................... ................................ ................................ Altera
آشنايي با بورد مبتني بر تراشه شركت 157 ....................................... ................................ ................................ Xilinx

1

مراجع:
 -1دستور كار آزمايشگاه مدار منطقي شركت نصر شرق
 -5دستور كار آزمايشگاه مدار منطقي دانشگاه سجاد – نويد ايزدخواستي
 -6مدارهاي منطقي نلسون

2

پیشگفتار

تراشههاي قابلبرنامهريزي با توجه به كارايي و توانايي باال در سيستمهاي صنعتي و تحقيقاتي ،باعث تحول فوقالعادهاي در صنعت
ميکروالکترونيک شدهاند .اما به دليل فقدان آموزش و ابزار موردنياز در دانشگاههاي كشورمان ،همواره شکاف عميقي ميان محيط
دانشگاهي و محيط صنعتي ملموس و محسوس بوده است .
آزمايشگاه مدار منطقي و معماري كامپيوتر با هدف ايجاد زيرساخت الزم جهت خودكارسازي طراحي ماي الکترونيکي ،آسان نمودن
طراحي ماي پيشرفته ديجيتال و ساخت نمونه ماي آزمايشگاهي ارائهشده است .در اين ميان طراح نيز بايد نسبت به مفاهيم پايه
آگاهي و دانش كا مل داشته باشد .به همين منظور در اين آزمايشگاه سعي شده است تا اين مفاهيم با ديدي آموزشي به بهترين نحو
ممکن انتقال داده شود .اين دستور كار به سه بخش تقسيمشده است :
-

كار با برد بورد و تراشههاي منطقي ( 6جلسه ،هفته اول الي سوم)،

-

كار با بوردهاي  FPGAشركت  2( Alteraجلسه ،هفته چهارم الي نهم)،

-

كار با بوردهاي  FPGAشركت  0( Xilinxجلسه ،هفته دهم الي شانزدهم) و در اين راستا مفاهيم ذيل بهصورت عملي فراگرفته ميشود:



آشنايي با برد بورد و قطعات منطقي و انجام دو آزمايش از مدارهاي تركيبي و ترتيبي بر روي برد بورد



آشنايي با



روند طراحي با يک تراشه قابلبرنامهريزي FPGA

ساختار تراشههاي قابلبرنامهريزي FPGA



آشنايي و برنامهنويسي



آشنايي و طراحي با نرمافزار



طراحي ،پيادهسازي و آزمودن انواع مدارهاي ديجيتال بر روي



طراحي و پيادهسازي مدار ارتباط با نمايشگرهاي مختلف ازجمله مجموعه  LEDها  ،نمايشگرهاي هفتقسمتي ،نمايشگرهاي

با زبان توصيف سختافزار Verilog
ISE, Quartus, Max+Plus II
FPGA

LCD


طراحي و پيادهسازي انواع پروتکلهاي

سري و ارتباط سري با كامپيوتر از طريق FPGA

شركت نصر شرق نيز با در نظر گرفتن جايگاه مبحث طراحيهاي ديجيتال در دانشگاههاي معتبر جهان و تصميم بر ايجاد زيرساخت
الزم بهمنظور توسعه اين فنّاوري در سطح دانشگاههاي داخل و ايجاد زمينههاي شکوفايي و باروري دانشجويان ايراني ،مجموعه
آزمايشگاهي مدار منطقي را ارائه نموده است .اين مجموعه آزمايشگاهي شامل بردهايي مبتني بر تراشههاي قابلبرنامهريزي شركتهاي
 XILINXو  ALTERAو بردهاي برنامهريزي آنها ،دستور كار آزمايشگاه مدار منطقي و نرمافزارهاي موردنياز است .شايانذكر است
3

دانشگاههاي معتبري همچون شريف و اميركبير از اين مجموعه استفاده مينمايند .براي كسب اطالعات بيشتر درزمينههاي مختلف و
موردبحث در اين آزمايشگاه ميتوانند به سايت شركت نصر شرق 1مراجعه نمايند.


ساختاردستورکارآزمايشگاه 
دستور كاري كه در پيش روي شما قرار دارد كاري است مشترک توسط اين شركت و آقاي مهندس باوفا و سر كارخانه مهندس
هاشمي (اعضا هيئتعلمي دانشگاه صنعتي سجاد) برگرفته از دستور كار آزمايشگاههاي مدار منطقي دانشگاههاي معتبر جهان ميباشد
و سعي شده است تا در تهيه آن ،اهم مباحث مطرحشده درس مدار منطقي و معماري كامپيوتر تحت پوشش قرار گيرد .بهطوركلي هر
آزمايش در اين دستور كار داراي بخشهاي زير ميباشد:


اهداف آزمايش



تئوري آزمايش



تکاليف پيش از آزمايش



تکاليف داخل آزمايشگاه



پروژههاي پيشنهادي

در بخش اهداف آزمايش سعي شده است تا اهداف كلي از انجام هر آزمايش بيان شود تا دانشجويان در راستاي آن اهداف سعي و تالش
نمايند .تئوري آزمايش حاوي اطالعات كلي اما هدفمند درزمينهٔ آزمايش بوده و به دانشجويان در انجام آزمايش كمک ميكند.
تکاليف پيش از آزمايش شامل مطالب و كارهايي است كه دانشجويان مي بايست پيش از ورود به آزمايشگاه مطالعه و انجام دهند .نتايج
حاصل از اين بخش كه ميتواند متشکل از تشريح مدار موردنظر ،مدار طراحيشده و نتايج تحليلها باشد ميبايست در گزارش كار ثبت
گردد .بخش تکاليف داخل آزمايشگاه بيانگر كليه فعاليتهايي است كه دانشجويان عزيز بايد در طول مدت آزمايشگاه انجام دهند.

ارزيابی 
آزمايشهايهفتگیوگزارشکار)51نمره 

کارکالسی(انجام
پايانترم6نمره 
امتحان 
پايانترم4نمره
پروژه 

1- WWW.NASRSHARGH.COM
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جلسه 5
آشنايیباقطعاتوبردبورد
در اين بخش سعي داريم تا در ابتدا دانشجويان عزيز را با انواع قطعات منطقي ،ساختار و مشخصات آنها آشنا نماييم و سپس به
بررسي مدارهاي قابلبرنامهريزي كه در اين آزمايشگاه استفاده خواهند نمود ،بپردازيم .ازآنجاييكه در اين آزمايشگاه هدف بهكارگيري
مطالبي است كه درس مدار منطقي و معماري آموختيد ،بنابراين در بازگو نمودن جزئيات علمي خودداري و به توضيحي اجمالي بسنده
خواهيم نمود.

)5قطعاتمنطقی 
همانطور كه ميدانيد قطعات منطقي كه گيت خوانده ميشوند ،اصليترين قسمت يک مدار منطقي هستند .اين قطعات بهمنظور انجام
اعمال پايهاي نظير  ... ،NOT ، OR ،ANDو يا اعمال پيچيدهتري نظير شمارندهها ،ثباتها و  ...ساخته و در بستهبنديهاي مختلف به
بازار عرضه ميشوند .اما اين قطعات منطقي به روشهاي مختلفي ساخته ميشوند كه يکي از اين روشها استفاده از مدارهاي مجتمع
ميباشد .هر مدار مجتمع يا آيسي داراي يک مشخصه عددي است كه روي سطح بستهبندي آن و بهمنظور بيان مشخصات و
پارامترهاي آن چاپ ميشود .الزم به ذكر است كه تمام سازندهها كتابچه راهنما يا كاتالوگ حاوي شرح دقيق و تمام اطالعات الزم
درباره آيسيهاي ساخت خود را چاپ ميكند.
)5-5فنّاوريساخت 
با پيشرفت فنّاوري مدارهاي ساخت مجتمع تعداد گيتهايي كه ميتوانست در يک تراشه جاي گيرد به ميزان قابلتوجهي افزايش
يافت .مدارهاي مجتمع با مقياس كوچک ( )SSIداراي چند گيت مستقل در يک بسته واحد هستند .تعداد اين گيتها معموالً كمتر از
 17و محدود به تعداد پايهها در آيسي است .قطعات مجتمع با مقياس متوسط ( )MSIتقريباً داراي  17الي  577گيت در هر بسته
ميباشند .اين قطعات معموالً توابع ديجيتال ساده همچون دكترها ،جمع كنندهها و ثباتها را اجرا مينمايند .مدارهاي مجتمع با
مقياس بزرگ ( )LSIبين  577تا چند هزار گيت در هر بسته دارند .اين بستهها دستگاههاي ديجيتالي همچون پردازندهها ،تراشههاي
حافظه و ماژولهاي قابلبرنامهريزي را شامل ميشوند .قطعات مجتمع با مقياس بسيار بزرگ ( )VLSIحاوي هزاران گيت در يک بسته-
اند.

VLSI

ها به دليل كوچکي و ارزاني انقالبي در فنّاوري ساخت سيستمها كامپيوتري به وجود آورده و به طراحان امکان ساخت و

ايجاد ساختارهايي را دادند كه قبالً اقتصادي نبودند.
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مدارهاي مجتمع نهتنها بر اساس عملکرد منطقيشان بلکه ازنظر فنّاوري خاص مدارهايي كه به آن تعلق دارند نيز طبقهبندي ميشوند.
فنّاوري بهكاررفته در ساخت اين مدارها را خانواده قطعات منطقي ميخوانند .بسياري از اين خانوادهها بهصورت مدارهاي مجتمع در
سطح تجاري عرضهشدهاند .متداولترين خانوادهها در زير معرفيشدهاند:



 TTLيا منطق ترانزيستور -ترانزيستور



 ECLيا منطق كوپل اميتر



 MOSيا منطق فلز اكسيد نيمههادي



 CMOSيا منطق فلز اكسيد نيمههادي مکمل

 TTLيک خانواده متداول است كه سالها مورداستفاده بوده و بهعنوان استاندارد تلقي ميشود ECL .در سيستمهايي كه بهسرعت عمل
باال نياز دارند ترجيح داده ميشوند MOS .براي مدارهايي كه نياز به تراكم باال دارند مناسب است و  CMOSدر سيستمهاي كممصرف
به كار ميرود.
خانواده منطقي ترانزيستور -ترانزيستور گونه تکامليافته فنّاوري قديميتري است كه در آن از ديود و ترانزيستور براي ساخت گيت پايه
 NANDاستفاده ميشده است .بعدها براي بهبود عملکرد مدار بهجاي ديود از ترانزيستور استفاده شد و نام خانواده جديد ترانزيستور-
ترانزيستور گذاشته شد .عالوه بر نوع استاندارد

TTL

انواع ديگري از اين خانواده عبارتاند از

TTL

سرعتباال،

TTL

توان پايين (يا

كممصرف) TTL ،شاتکي TTL ،شاتکي توان پايين و  ...كه در انتهاي اين بخش در مورد آن توضيحات بيشتري را ارائه خواهيم نمود.
منطق فلز اكسيد نيمههادي يک ترانزيستور تکقطبي است كه به جريان يک نوع حامل الکتريکي وابسته است .اين حاملها ممکن
است الکترون (در نوع كانال  )nيا حفره باشند MOS .كانال  pرا  PMOSو  MOSكانال  nرا  NMOSمينامند .در فنّاوري  CMOSهر دو
نوع ترانزيستور ،كه به شکل مکمل در تمام مدارها بستهشدهاند بهكاررفته است .بزرگترين مزيت

CMOS

نسبت به دوقطبي ،تراكم

باالي مدارها  ،ساده بودن تکنيک ساخت و عملکرد مقرونبهصرفه آن به دليل مصرف توان كم آن است.
سیهايديجیتالسري74
)آي 
 2-5

سالهاي متمادي است كه  7زيرگروه آيسيهاي  TTLو  7زيرگروه آيسيهاي  CMOSدر سري  04قرار دارند .بيشتر اين زيرگروهها
ديگر قديمي بشمار آمده يا منسوخشدهاند .اما توجه داشته باشيد كه بيشتر زيرگروه با يکديگر سازگار هستند .بنابراين بهسادگي و با
توجه به مشخصات قطعه موردنظر كه از روي شماره آن قابلاستخراج است ،ميتوان آنها را با قطعه از خانواده جديدتر جايگزين كرد.
با اين تفاسير در ابتدا ميبايست نحوه تعيين مشخصات قطعه از روي شماره آن را فرابگيريم .در شکل زير طرحهاي اساسي
مورداستفاده براي مشخص كردن كدهاي سري  04را نشان ميدهد.
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74 XXX 000
خانواده ( 5رقم)
مثالً  =74 :نوع تجاري
 -54نوع نظامي
= قطعات
عملکرد ( 5تا  2رقم)

زيرگروه (تا  6رقم)
مثالً  TTL=N :استاندارد
 TTL-Lكممصرف
 TTL=Sشاتکي
 TTL=LSشاتکي كممصرف
 TTL =ASشاتکي پيشرفته
 TTL=ALSشاتکي كممصرف پيشرفته
 TTL=Fسريع
 =Cنوع  CMOSآيسيهاي TTL
 =HCآيسيهاي  CMOSسريع همراه با وروديهاي
سازگار با CMOS

شکل :1-1روش پايهاي كددهي در آيسيهاي سري 04

همانطور كه در شکل نيز مشاهده مينماييد ،در سادهترين حالت كدهاي حرفي -عددي آيسيها از  6كد فرعي مسلسل تشکيلشده
است .اولين كد فرعي عددي دورقمي است ،كه مشخصكننده حوزه كاربردي آيسي است و شامل كاربردهاي تجاري ) ،(74نظامي
) (54و قطعات رابط

)(75

ميباشد .كد دوم حداكثر ميتواند از  6حرف تشکيلشده باشد .اين كد فنّاوري مورداستفاده در آيسي را

مشخص مينمايد.

شکل  :5-1بستهبندي فيزيکي قطعات
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كد سوم كه عدد  5تا  2رقمي ميباشد ،بيانگر عملکرد آيسي است .بنابراين كد بهكاررفته در آيسيها سري  04ميتوانند شامل،7414
 74HC03و  74LS38باشد .در انتها نيز در شکل فوق نمونهاي از بستهبندي اين قطعات آر مشاهده مينماييد.

برنامهنويسی 1

تراشههايمنطقیقابل

)2
تراشه منطقي قابل برنامهنويسي شامل مجموعهاي از المانهاي منطقي قابل برنامهنويسي و  flip-flopماي مرتبط باهم بعالوه اتصالهاي
قابل برنامهنويسي ميباشد .كاربر ميتواند با كمک سلولهاي حافظه 5وظيفه و برنامه هر قسمت از اين مجموعه را مشخص و كنترل
كند .اگرچه تراشههاي متفاوت از ساختارهاي 6مختلفي استفاده ميكنند ولي اساس كار تمام آنها يکي ميباشد.
برنامهنويسی 4

)5-2انواعتراشههايمنطقیقابل
امروزه تعداد زيادي تراشههاي قابل برنامهنويسي توسط شركتهاي مختلف و با ساختارهاي متفاوت در دسترس ميباشد كه ميتوان
آنها را در  4گروه عمده طبقهبندي نمود:
طرحهاي منطق قابل برنامهنويسي ساده

Simple Programmable Logic Devices

طرحهاي منطق قابل برنامهنويسي پيچيده

)(SPLDs

(CPLDs) Complex Programmable Logic Devices

آرايه ماي گيت قابل برنامهنويسي ميداني

(FPGAs) Field Programmable Gate Arrays

اتصاالت قابل برنامهنويسي ميداني

Field Programmable Inter Connect

)(FPICs

SPLD )5-5-2

 SPLDها ،كوچکترين و كمهزينهترين شکل از تراشههاي منطقي قابل برنامهنويسي ميباشند .يک  SPLDمعموالً شامل  4تا 55
macrocellاست كه ميتواند تعداد زيادي از  TTLماي سري  0477را در خود جاي دهد .هر

macrocell

بهطور كامل با  macrocellديگر

در ارتباط است .زيرمجموعه ماي اين خانواده بدين شرح ميباشند:
)PAL (Programmable Array Logic



)GAL (Generic Array Logic



)PLA (Programmable Logic Array



)PLD (Programmable Logic Device



شکل PLA :6-1

1-Programmable Logic Devices
2- Memory Cells
3- Architecture

 -4بي كسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به سايت شركت مراجعه نماييد.
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CPLD )2-5-2
CPLD

ها شبيه SPLDها ميباشند .با اين تفاوت كه داراي ظرفيت بسيار باالتري هستند .يک
بهطورمعمول شامل  17تا 177

macrocell

ميباشند 7.تا 12

macrocell

CPLD

مشخص همارز  5تا  SPLD 24است و

باهم تشکيل يک بلوک عمليات 1بزرگتر ميدهند.

 macrocellماي داخل يک بلوک عملياتي بهطور كامل باهم ارتباط دارند.زيرمجموعه ماي اين خانواده بدين شرح ميباشند:
) EPLD (Erasable Programmable Logic Device
) PEEL (Programmable Electrically Erasable Logic
) EEPLD (Electrically-Erasable Programmable Logic Device
) MAX (Multiple Array Matrix

در يک تعريف جامع  CPLD ،ها از چندين بلوک منطقي 5مانند  PALتشکيلشدهاند كه
از طريق ماتريس سوئيچ 6قابل برنامهنويسي ،با يکديگر در ارتباط ميباشند .هر بلوک
منطقي شامل  4تا 12

macrocell

است ،كه اين تعداد به نوع ساختار آنها بستگي دارد.

شکل  4بلوكهاي منطقي و ماتريس سوئيچ يک  CPLDرا نشان ميدهد.

شکل  :4-1بلوک منطقي و ماتريس سوييچ

)9-5-2
FPGA

FPGA

تراشهاي قابلبرنامهريزي است كه از آرايهاي از بلوكهاي منطقي ،بلوكهاي ورودي/خروجي 4و ماتريسهاي سوئيچ تشکيلشده

است .شکل  1-5ساختار داخلي تراشه

FPGA

را نشان ميدهد .محتواي بلوكهاي منطقي به نوع

FPGA

بستگي دارد و ميتواند از

ساختارهاي (معماريهاي) متنوعي تبعيت نمايد ،برنامهنويسي  FPGAبا استفاده از سوئيچهاي قابلبرنامهريزي انجام ميگيرد.
ساختار

FPGA

با ساختار خانوادههاي  SPLDو  CPLDمتفاوت است و نسبت به آنها بيشترين ظرفيت المانهاي منطقي را در اختيار

كاربران قرار ميدهد .موفقيت اين تراشهها در ظرفيت باال و كارايي خوب  ،به دليل ساختار بلوكهاي منطقي و ساختار سيمكشي بين
بلوکهاست .يک

FPGA

شامل  24تا دهها هزار بلوكهاي منطقي و تعداد بيشتري

flip-flop

ميباشد .برخي از تراشههاي اين خانواده

بدين شرح ميباشند:

1-Function Block
2- Logic Block
3- Switch Matrix
4- Input/Output Blocks
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)pASIC (Altera



)FLEX, APEX (Altera



)ACT (Actel



)STRATIX (Altera



)VIRTEX (Xilinx



)SPARTAN (Xilinx



شکل  :2-1ساختار داخلي تراشه

بلوکهايمنطقی

)5-9-5-2
مداري كه در

FPGA

پيادهسازي ميشود ،به قطعات كوچکتر تجزيهشده ،و هر يک از اين قطعات در يک سلول منطقي پيادهسازي

ميشود FPGA .بهطوركلي از دو نوع سلول منطقي استفاده مينمايد.

شکل  :2-1بلوكهاي منطقي

الف) سلولهاي منطقي مبتني بر

LUT

1

اين سلولها شامل بلوكهاي منطقي بزرگي هستند كه داراي  5يا تعداد بيشتري  LUTو  flip-flopميباشند.

LUT

حافظه كوچکي

است كه براي پيادهسازي يک جدول صحت از آن استفاده ميشود.

شکل  :0-1سلولهاي

منطقي مبتني بر LUT

1- Look-up Table
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ب)

سلولهاي منطقي مبتني بر مالتي پلکسر

1

در اين سلولها تعداد زيادي بلوكهاي منطقي نسبتاً سادهاي وجود دارد ،اين بلوکها شامل يک تابع منطقي  5ورودي يا مالتي پلکسر 4
به  1و يک  flip-flopميباشد .كه براي طرحهاي پيچيده و فشرده مناسب ميباشند.

تراشههايمنطقی 

برنامهنويسی

)2-2
برنامهنويسي تراشهها در 4

مرحله انجام ميگيرد.

)5طراحی 2
امروزه ابزارهاي قابلاستفاده متنوعي از شركتهاي مختلف براي طراحي مدار در دسترس كاربران و برنامه نويسان ميباشد .در تمام اين
ابزارها ميتوان از دو طريق استفاده از شماتيک و يا زبان سختافزاري ،مدار
موردنظر را شبيهسازي نمود .برخي از طراحان ترجيح ميدهند از قسمت
شماتيک كه بيشتر موردعالقهشان ميباشد استفاده نمايند درحاليكه برخي
ديگر ترجيح ميدهند

شکل  :7-1نحوه برنامهنويسي تراشه

طرحشان را با زبان سختافزاري مانند  VHDL ،Verilogيا

ABEL

توصيف نمايند .برخي نيز از تركيب شماتيک و زبان سختافزاري

استفاده ميكنند.
پیادهسازيطرح
 )2

9

بعدازاينکه طراحي مدار از طريق شماتيک يا سنتز كردن انجام شد ،آماده پيادهسازي بر روي تراشه موردنظرميشود .اولين گام ،شامل
برگرداندن طرح مدار به فرمتي است كه در داخل ابزارها تعريفشدهاند .اكثر ابزارهاي سادهسازي ،فرمتهاي استاندارد

Netlist

را

ميخوانند و ترجمه طرح معموالً بهصورت خودكار انجام ميشود.
سپس نرمافزار طرح را به بلوكهاي منطقي تقسيم 4كرده ،طوري كه براي پيادهسازي بر روي تراشه منطقي قابل برنامهنويسي مورد

2-Multiplexer
3- Design Entry
1-Design Implementation

5-Partitioning
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نظر آماده باشد .قسمتبندي مهمترين گام براي  FPGAها و  CPLDها ميباشد .درنتيجه تقسيمبندي درست و مناسب در  FPGAها از
سيمكشي طوالني جلوگيري شده و كارايي باال ميرود همچنين در

CPLD

كارايي و چگالي افزايش پيدا ميكنند.

بعد از تقسيمبندي طرح موردنظر به بلوكهاي منطقي ،نرمافزار پيادهسازي به جستجوي مناسبترين و بهترين مکان براي بلوکهاي
منطقي ميگردد .هدف اساسي ،كاهش تعداد و طول سيمكشي موردنياز براي افزايش كارايي سيستم ميباشد .اين عملکرد محاسباتي
دقيق براي تمام  FPGAها و  CPLDماي بزرگ الزم است.
نرمافزار پيادهسازي هنگام جايگذاري كردن بلوكهاي منطقي طول سيمكشي و ازدحام مسير سيمكشي را كنترل ميكند .هنگاميكه
سيمكشي و مکانيابي 1به اتمام رسيد ،نرمافزار فايل برنامه را كه براي پيکربندي طرح به شکل باينري 5نوشته ميشود ايجاد ميكند.
)9اثباتياتأيیدطرح 9
بررسي و تأييد طرح در چندين مرحله و در حين طراحي انجام ميگيرد .اول ،شبيهسازي كه بهطور عملي و متقارن با شروع طراحي،
قبل از فرآيند سيمكشي و جايگذاري بلوکها ،براي تصحيح و تأييد روابط منطقي صورت ميپذيرد  .شبيهسازي زماني 4كامل بعد از
سيمكشي و جايگذاري انجام ميگيرد ،در اين حالت نرمافزار تأخيرهاي ناشي از سيمكشي و المانها را در  Netlistبراي شبيهسازي
منظور ميكند.
برنامهريزينهايیطرح

)4
بعد از ايجاد يک فايل برنامهنويسي باينري ،تراشه منطقي قابل برنامهنويسي پيکرهبندي شده و آماده كار ميباشد .روش برنامهريزي
نهايي به فنّاوري بکا ر رفته در تراشه بستگي دارد .در بيشتر فنّاوريهايي كه داراي  PROMجهت بارگذاري  FPGAبر اساس
SRAMميباشند ،بهنوعي به پروگرامر نياز است.

برنامهنويسی 

شرکتهايتولیدکنندهتراشهمنطقیقابل

)9-2
عمدهترين توليدكنندگان تراشهها با ظرفيت باال عبارتاند از:
6-Lattice Semiconductor

1-Altera

7-Lucent Technologies

2-Xilinx

8-Cypress Semiconductor

3-Vantis

9-QuickLogic

4-Actel
5-Atmel

FPGAها اولين بار در سال  1872توسط شركت  Xilinxمعرفي شدند .از آن زمان به بعد  FPGAهاي متفاوتي توسط شركتهاي ديگر
توليد گرديد .ازآنجاييكه در اين آزمايشگاه از تراشهها شركتهاي

Xilinx

و

Altera

استفادهشده است ،لذا الزم است تاكمي با

محصوالت اين شركتها آشنا شويم.
6- Placement
4- Binary
2- Verification
1- Timing Simulation
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تراشههاي شركت  Xilinxبراي طراحيهايي كه خيلي پيچيده نميباشند ولي به ظرفيت بااليي نياز دارند بسيار مفيد و مؤثر خواهد بود.
اين شركت ،توليدات خود را به دو گروه عمده زير دستهبندي كرده است:
FPGA

 Virtex

FPGA

Virtex-II
Pro X

Virtex-II

 1/8v

Virtex-E

 Spartan
Spartan-3

2/5v

Spartan-II

Spartan-II E 1/8v

Virtex-4
شركت  Alteraيکي از پيشگامان جهاني توليدكننده طرحهاي منطقي قابلبرنامهريزي ( 1)PLDsو پيادهسازي طرح بر روي تراشههاي
قابلبرنامهريزي ()SOPC

5

ميباشد  .اين تراشهها داراي عملکردي باال ،با ابزارهاي پيشرفته نرمافزاري ،پردازشگر ،حافظه و ديگر

المانهاي منطقي پيچيده ميباشند.
اين شركت تراشههاي  FPGAخود را به سه قسمت عمده تقسيم ميكند:


FPGAهايپرظرفیت :9



 Stratix



Stratix II



Stratix GX



APEXTM_ II



APEX 20K



 Mercury



کمهزينهوباتولیدانبوه:4
FPGAهاي 



 Cyclone



Cyclone II



ACEX 1K



FLEX 6000




FPGAهايباظرفیتمتوسط:1
 FLEX 10K

)4-2ابزارهايطراحیارزان
همانطور كه در بخش قبل نيز بيان شد ،براي استفاده از قطعات قابلبرنامهريزي ميبايست از نرمافزارهاي مناسب كه داراي
خصوصيات و بخشهاي ذكرشده هستند ،استفاده نمود .ازآنجاييكه تنوع قطعات قابلبرنامهريزي زياد ميباشد بنابراين طيف وسيعي از

5- Programmable logic devices
1- System-on-a-programmable-chip
5- High-Density
6- High-Volume
4- Mid-Density
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نرمافزارهاي مرتبط با اين موضوع نيز در دسترس است .اما با توجه به اينكه در اين آزمايشگاه از تراشهها شركتهاي  Xilinxو

Altera

استفادهشده است ،لذا در انتهاي اين دستور كار با دو بورد از شركت آل ترا (ص  )151و شركت زايلينکس (ص )157آشنا خواهيد شد.

 بردبورد ):(Bread boardبرد بورد وسيلهاي براي بستن مدارهاي مختلف الکترونيکي جريان پايين است و ازآنجاكه ميتوان بهراحتي آيسي و قطعات
مختلف الکترونيکي را روي آن سوار و ارتباط ماي الزم را با سيم و بدون لحيمكاري برقرار كرد ،كاربرد وسيعي در آزمايشگاهها و مراكز
تحقيقاتي دارد .در برد بورد تعدادي از سوراخها از زير به يکديگر متصل ميباشند .در شکل زير اتصال برد بورد آمده است:

شکل Bread board -8
قسمت ماي 6 ،5 ،1و 4بهصورت افقي به هم متصل بوده و اتصال عمودي ندارند و بهوسيله حرف  Wنوشتهشده روي برد بورد قسمت
1و 5از قسمت 6و 4جدا ميشوند .از قسمت افقي بيشتر براي تغذيه و زمين مدار استفاده ميشود .حروف D,C,B,Aو Eبهصورت
عمودي به هم متصل بوده و اتصال افقي ندارند.

پروبمنطقی) (Logic Probاز اين وسيله براي بررسي ولتاژ نقطهاي از مدار استفاده ميشود بهگونهاي كه با قراردادن پروب منطقي در نقطهاي از مدار ،در صورت
يک بودن ولتاژ آن نقطه چراغ پروب منطقي روشن ميماند و در صورت صفر بودن چراغ آن خاموش ميشود.
 منبع تغذيه:مدارهايي كه در اين آزمايشگاه پيادهسازي ميشوند با ولتاژ ثابت  5vكار ميكنند .به همين خاطر براي تأمين ولتاژ موردنياز مدارها از
دستگاهي ( منبع تغذيه دوبل ) استفاده ميشود كه ولتاژ ثابت  5vرا توليد ميكند و داراي دو پايانه مثبت و منفي است كه از پايانه
مثبت براي Vccيا ولتاژ باال و از پايانه منفي بهمنظور زمين ) (GNDمدار استفاده ميشود.
 سيگنال ژنراتور:براي توليد كالک و فركانس ماي موردنياز از اين دستگاه استفاده ميشود كه انواع سيگنالهاي سينوسي ،مثلثي و مربعي و خروجي
 TTLرا توليد نموده و ميتوان فركانس موردنظر را در يک محدوده فركانس از 0.1هرتز تا يک مگاهرتز تنظيم نمود .در بخش طراحي
و پيادهسازي مدارهاي ترتيبي براي توليد كالک از سيگنالي با فركانس كم استفاده ميشود كه توسط اين دستگاه توليد ميشود.
 اسيلوسکوپ:14

دستگاهي است براي بررسي هر نوع پديده متغيرقابلتبديل به جريان و ولتاژ .از اسيلوسکوپ براي اندازهگيري ماي مختلفي مانند ولتاژ
 ACيا  ، DCمقدار فركانس ،مقادير پيک ولتاژ و غيره استفاده ميشود.

قابلتوجه :
نکات 
 -1خانواده  TTLبا منبع ولتاژ  2ولت و CMOSبا  6تا  12ولت و معموالً  2ولت كار ميكند.
 -5خروجي تراشه را مستقيماً به زمين يا منبع ولتاژ متصل نکنيد.
 LED -6را مستقيماً به خروجي TTLوصل نکنيد .و از يک مقاومت حدود (577Ωاهم) بهصورت سري استفاده كنيد.
 -4سر مثبت منبع تغذيه  2ولت را به يکي از سوراخ ماي باالترين رديف صفحه آزمايش متصل نماييد و سر منفي منبع تغذيه را به
يکي از سوراخهاي پايينترين رديف صفحه آزمايش متصل كنيد ازاينپس رديف باالي صفحه آزمايش رديف  2ولت و رديف پايين
رديف زمين« 7ولت» ناميده خواهد شد .اكنون
سر شماره  0تراشه  0477را بهوسيله سيم بهرديف زمين متصل نماييد .اين كار با اتصال دادن يکي از سوراخ ماي ستون زير سر شماره
0بهرديف زمين انجام ميشود .پايه شماره  14تراشه  0477را بهوسيله سيم بهرديف  2ولت متصل نماييد .اكنون تراشه بهطور صحيح
تغذيهشده است.
ولتاژ ورودي صفر و  2ولت با اتصال دادن پايه شماره  1بهرديف زمين يا رديف  2ولت به دست ميآيد و ولتاژ خروجي (پايه شماره )5
توسط پروب منطقي ) (Logic Probمشخص ميشود.
 -2حالت خروجي يک مدار را ميتوان به كمک ديود نوراني « »LEDمشاهده نمود .براي اين كار خروجي مدار را توسط يک مقاومت
به  LEDمتصل كنيد (براي اين كار خروجي را توسط يک مقاومت به آند « LEDمعموالً پايهي بلندتر» وصل و كاتد آن «معموالً
پايه كوتاهتر» را به زمين متصل ميكنيم) .مقاومت بهمنظور محدود كردن شدتجريان و جلوگيري از سوختن ديود و تراشه بهكاررفته
است و مقدار آن حدود  177تا  677اهم ميباشد .ورودي ماي مدار نبايست بازبماند .با توجه به نوع تراشه به  7و يا يک منطقي متصل
نماييد.
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جلسه 2
رأيگیرياکثريتبررويبردبوردوشمارنده(مدارهايترکیبی)
آزمايشمدار 
هدف 
 آشنايي با آي¬سي ماي  0477و 04170
 اهميت سادهسازي توابع منطقي و پيادهسازي با تراشههاي  0477و 04170

تئوريآزمايش:
آزمايش :5يک مدار رأيگيري اكثريت براي يک شورا  2نفره ( )A,B,C,D,Eبهگونهاي طراحي كنيد .كه شخص  Aداراي حق وتو
باشد.
و هرگاه اكثريت آراء حاصل شد يک چراغ روشن شود (چراغ با يک منطق روشن و صفر منطق خاموش ميشود)
جدول صحت مدار را به دست آوريد.
تابع خروجي را رسم كنيد.
با توجه به نکات  4،2و با استفاده از تراشه ( 0477به شکل  1-5مراجعه شود)مدار رأي گير را بر روي  bread boardببنديد
تکالیفپیشازآزمايش :
مدارات زير با استفاده از گيت  NANDطراحيشدهاند ضمن پيادهسازي با آي¬سي  0477جدول درستي هريک را بنويسيد و بيان
كنيد معادل چه گيت منطقي هستند.
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تمرين :تابع  Fرا با حداقل گيت پيادهسازي نماييد و با آيسي  0477بر روي برد بورد ببنديد.
’F=XY+X’Y’Z’+X’YZ
آزمايشدوم :
آي¬سي  04170را كه حاوي  5فيليپ فالپ  JKبا پايه پاکكننده ) (Clearاست بر روي صفحه آزمايش قرارداده و عملکرد فيليپ
فالپ  JKرا به كمک آن بررسي كنيد .پايه  Clearبا صفر فعال ميشود پس براي كار عادي آي¬سي بايد اين پايه را به يک وصل
كنيد.

شکل 5-5
پس از بررسي عملکرد تراشه  04170با استفاده از آنيک شمارنده دوبيتي طراحي كنيد.
جدول صحت مدار را به دست آوريد.
تابع خروجي را رسم كنيد و اين مدار را بر روي  breadboardببنديد.
براي مشاهده خروجي يک مدار به كمک ( LEDديود نوراني ) .خروجي را توسط يک مقاومت به آند ( LEDمعموالً پايهي بلند) وصل
و كاتد آن را ( معموالً پايه كوتاهتر ) را به زمين متصل ميكنيم .اين مقاومت بهمنظور محدود كردن شدتجريان و جلوگيري از
سوختن ديود و تراشه بهكاررفته است و مدار آن حدود  177تا  677اهم ميباشد.
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.

شکل -1-5مشخصات تراشه 0477
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شکل5-5
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جلسه 9
آزمايش BCD to SevenSegment

هدف 
 آشنايي با تراشه  0447و نمايشگر هفتقسمتي

تئوريآزمايش :
براي نشان دادن اعداد ذخيرهشده در ثباتها و يا شمارندهها ،ميتوان از نمايشگرهاي هفتقسمتي استفاده كرد .نمايشگرهاي
هفتقسمتي از هفت ديود منتشركننده نور (در بعضي موارد يک ديود هم براي نقطه اعشاري ) ساختهشدهاند .تركيبات انتخابيLED
ها ،براي ايجاد ارقام عددي و ديگر سمبلها روشن ميشود .يک  ،LEDهنگاميكه ولتاژ در ورودي آند بهاندازه كافي مثبتتر از ولتاژ
پايين به كاتد باشد روشن ميشود .در مدار ديجيتال ،اين ولتاژها با اعمال يک ولتاژ باال به آند و يک ولتاژ پايين در كاتد ،ايجاد ميشود.
براي حداقل كردن تعداد سيگنال ماي كنترل ،آند ماي  LEDها معموالً در يک نقطه مشترک به هم وصل شدهاند و لذا آن را آند
مشترک ،مينامند .در پيکربندي آند مشترک ،آند معموالً به ولتاژ باال و كاتد بهطور جداگانه كنترل ميشوند .درنتيجه اعمال يک ولتاژ
منطق صفر موجب روشن شدن  LEDميگردد ،درصورتيكه منطق  LED ،1را غيرفعال ميسازد .وضعيت مخالفي براي پيکربندي
كاتد مشترک برقرار است .با توجه به خاموش و روشن شدن  LEDها ميتوان ارقام و اشکال مختلفي را بر روي نمايشگر هفتقسمتي
مشاهده كرد.
کاردرداخلآزمايشگاه 
 -1يک نمايشگر هفتقسمتي را بر صفحه آزمايش قرارداده و ارتباط بين پايهها و ديود ماي نوراني  aتا  gرا به دست آوريد و براي اين
كار در نمايشگر هفتقسمتي آند مشترک ( كاتد مشترک ) سر مشترک را توسط يک مقاومت (حداقل  177اهم ) به ولتاژ باال ( ولتاژ
پايين براي كاتد مشترک ) متصل ميكنيم سپس با اتصال ولتاژ پايين ( ولتاژ باال ) به هر يک از پايهها و روشن شدن هر يک از
ديودهاي نوراني  aتا  gارتباط بين پايهها و ديودهاي نوراني را به دست ميآوريم و نام هر ديود نوراني را بر روي پايه مربوط به آن
مينويسيم.
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 -5تراشه  0447را مطابق شکل زير به يک نمايشگر هفتقسمتي كاتد مشترک متصل كرده و به ازاي كليه حاالت ورودي ( 0000تا
 )1111عالئم مشاهدهشده بر روي نمايشگر را يادداشت كنيد .توجه داشته باشيد كه مقاومت ماي نشان دادهشده در شکل جهت
جلوگيري از سوختن نمايشگر و تراشه ضروري ميباشد.

 حال پايه شماره 6تراشه ) (Lamp Testرا به ولتاژ  Lowوصل نموده و به ازاي حالت ماي مختلف ورودي ،عالئمي كه بر روي نمايشگر ظاهرميشود را يادداشت كنيد و كار پايه  LTرا نتيجهگيري كنيد.
 مدار را به حالت اوليه برگردانيد و حال پايه شماره  4تراشه را به ولتاژ  Lowوصل نموده و به ازاي حالت ماي مختلف ورودي ،عالئمي كه برروي نمايشگر ظاهر ميشود را يادداشت كنيد و كار پايه  4را نتيجه بگيريد.
 مدار را به حالت اوليه برگردانيد سپس پايه شماره  2تراشه را به ولتاژ  Lowوصل نموده و به ازاي حالتهاي مختلف ورودي ( 0000تا )1111اشکال نشان دادهشده توسط نمايشگر را يادداشت كنيد همچنين در هر حالت ،ولتاژ پايه شماره  4را با يک  LEDيا پروب منطقي تشخيص
دهيد.

 -2تراشه  4211را كه از خانواده CMOSو يک نمايشگر هفتقسمتي ميباشد را توسط مقاومت ماي مناسب ( بين  177تا  677اهم
) به يک نمايشگر هفتقسمتي كاتد مشترک متصل نموده سپس پايه  LTو  BLرا به ولتاژ باال و  LEرا به ولتاژ پايين متصل كرده
حال به ازاي كليه حاالت ورودي ( 0000تا  ،)1111عالئمي را كه بر روي نمايشگر ظاهر ميشود را يادداشت كنيد .حال پايه شماره 6
تراشه ( )LTرا به ولتاژ  Lowوصل نموده و به ازاي حالت ماي مختلف ورودي ،عالئم نشان دادهشده را يادداشت كنيد و كار اين پايه
را نتيجه بگيريد(.به شکل  2مراجعه فرماييد)
 مدار را به حالت اوليه برگردانيد سپس پايه شماره  4تراشه ( )BLرا به ولتاژ  Lowوصل كرده و به ازاي تركيبات مختلف ورودي ،نتايج رامشاهده و يادداشت كنيد.
 مدار را به حالت اوليه برگردانيد سپس يک ورودي بين  1تا  8را انتخاب كرده و به تراشه اعمال كنيد .سپس پايه شماره  2تراشه را به ولتاژ باالوصل كرده و ورودي را چندين بار تغيير دهيد .با مشاهده خروجي در هر حالت عملکرد اين پايه را نتيجه بگيريد.

تمرين -تركيب مدار شمارنده كه با تراشه  04170در جلسه  5انجام داديد را با تراشههاي  0447و نمايشگر هفتقسمتي بر روي
 breadboardببنديد.
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شکل1-6
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شکل5-6
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جلسه 4
نرمافزار MAX+Plus II
آشنايیبا 

با آشنايي مختصري كه درزمينهٔ  FPGAحاصل شد و همچنين معرفي دو شركت معروف درزمينهٔ طراحيهاي ديجيتال ،اين جلسه با نرمافزار
شركت  ALTERAآشنا ميشويد .شركت  ALTERAداراي دو نرمافزار معروف ميباشد:
-1

MAX+ plus II

-5

QUARTUS

در اين آزمايشگاه دانشجويان ميبايست نحوه كار با اين دو نرمافزار را فراگرفته و با آن دو كارنمايند .الزم به ذكر است كه در شرح اين آزمايش و در
كل دستور كار كلمه  MAXبهجاي نرمافزار  MAX + PLUS IIمورداستفاده قرارگرفته است.
در اين جلسه به معرفي نرمافزار  MAX+PLUS IIميپردازيم و در جلسه  0به معرفي نرمافزار  QUARTUSخواهيم پرداخت.
براي شروع يک طراحي ديجيتال ميبايست محيط نرمافزار موردنظر را بازنماييد و به اين منظور با استفاده از فايل اجرائي MAX2WIN.EXE
كه در مسير  \MAXPLUS2قرار دارد يا با استفاده از منوي  STARTنرمافزار  MAXرا اجرا نماييد .در كليه نرمافزارهاي جديد براي شروع
يک طراحي بايد پروژهاي را بازنمود .در اين نرمافزار نيز با استفاده از منوي  FILEو انتخاب  PROJECTپروژهاي را با نام دلخواه در مسير
موردنظر خود باز ميكنيد.

شکل 1-4

اكنون پروژهاي براي طراحي ديجيتال شما در نظر گرفتهشده است .براي شروع بايد فايل طراحي شما در نرمافزار وارد گردد .دو نوع
فايل طراحي وجود دارد:
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 -1متني ( )TEXT
 -5گرافيک

)(GRAPHIC

در فايلهاي متني براي طراحي از زبانهاي
ترتيب

*.V

و  *.VHDاست .شركت

 HDLنظير VERILOGو VHDL

ALTERA

استفاده ميگردد .پسوند فايلهاي متني با زبانهاي مذكور به

زباني مخصوص به خود تحت عنوان

AHDL

نيز دارد كه پسوند فايلهاي آن

*.AHD

ميباشد  .در آزمايشگاه مدار منطقي به علت نداشتن اطالعات كافي دانشجويان از طراحيهاي ديجيتال و بهخصوص زبانهاي ،HDL
آزمايشها از طريق صفحه گرافيکي اين نرمافزار انجام خواهد شد .براي شروع طرح گرافيکي بايد صفحه گرافيکي در نرمافزار بازگردد.
براي اين منظور گزينه  NEWاز منوي  FILEرا انتخاب و سپس پنجره شکل  5-4باز ميشود.

شکل 5-4

 4گزينه موجود در اين پنجره بهتدريج در اين جلسه معرفي خواهند شد .گزينه اول فايل گرافيکي و گزينه سوم فايل متني را ايجاد
ميكند .اكنون با كليک كردن روي فايل گرافيکي ،فايلي براي طراحي ديجيتال در اختيار شما قرار ميگيرد .با باز شدن صفحه
گرافيکي طراحي نيز آغاز ميشود .اين صفحه مانند ديگر نرمافزارهاي معمول بهمنظور ترسيم شماتيک نظير نرمافزار
بهمنظور طراحي مدار موردنظر ابتدا المانها را انتخاب و سپس ارتباطات المانها با يکديگر برقرار نماييد.
انتخاب المانها به دو صورت انجام ميگيرد:
 -1با استفاده از  Symbolكه در باالي صفحه قرار دارد (شکل .)6-4

شکل 6-4
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ORCAD

است.

 -5با استفاده از دكمه سمت راست  MOUSEگزينه  ENETER SYMBOLرا كليک كرده ،صفحه زير بازخواهد شد:

شکل 4-4

در اين قسمت كتابخانههاي مختلفي وجود دارد .ابتدا بايد كتابخانهاي كه المان موردنظر شما در آن قرار دارد مشخص شود .سپس
المان موردنظر انتخاب ميگردد .بهطور مثال در شکل  15از كتابخانه

PRIM

المان

AND3

طراحي اكنون بايد ارتباطات ميان آنها برقرار گردد .براي برقراري ارتباط يا به تعبيري

انتخابشده است .بعدازآنتخاب المانهاي

WIRE

 ،بايد با استفاده از  MOUSEروي پايه

المان موردنظر رفته و در اين حالت اشارهگر  Mouseبه عالمت بعالوه تبديل شود .سپس كليد چپ را نگهداشته و
سمت پايهاي از المان ديگر حركت دهيد( .شکل )2-4

شکل 2-4
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MOUSE

را به

با كامل شدن مدار  ،بايد ورودي و خروجيهاي مدار تعيين گردد .براي اين منظور با استفاده از

OUTPUT ،SYMBOL ENTER

يا

 INPUTرا در قسمت  SYMBOL NAMEوارد نموده و به اين طريق سيگنالهاي ورودي يا خروجي مدار مشخص ميشود (شکل )2-4

شکل 2-4

اكنون شماتيک مدار با قراردادن سيگنالهاي ورودي و خروجي كامل شده است  .براي عملياتي كردن مدار بايد نام وروديها و
خروجيها مشخص گردد .بنابراين با كليک كردن بر روي

PIN NAME

و قراردادن نامهاي موردنظر مدار شما نهائي خواهد شد .با

تکميل شماتيک ،فايل موردنظر با همان نام پروژه ذخيره ميگردد .شکل  0-4بهطور واضح وروديها و خروجي مدار و همچنين نام
فايل كه با نام پروژه يکسان است را نمايش ميدهد.

شکل 0-4

مرحله بعدي

COMPILE

نمودن فايل موردنظر است .در اين مرحله طراحي ازلحاظ ارتباطات ،سنکرونيزاسيون (همزماني) و مناسب

بودن با قطعه انتخابي آزمودن شده و نتيجه در يک فايل
ميباشد .شکل  7-4قسمتهاي مختلف

COMPILE

RPT

وارد خواهد گرديد .همه موارد فوق بر روي پنجره  COMPILEموجود

را نمايش ميدهد .پنجره

COMPILE

شامل قسمتهايي نظير بررسي ارتباطات،

بررسي وروديها و خروجيها ،بررسي سلولهاي منطقي ،گزارش ،زمانبندي و كليدي براي برنامهريزي  ICاست.

27

شکل 7-4

اگر كليه مراحل  COMPILEمدار بدون هيچ خطايي به پايان برسد آنگاه مدار شما ازلحاظ منطقي بينقص ميباشد .اكنون بايد قطعهاي
كه براي طراحي در نظر گرفتهايد (يا به عبارتي همان قطعهاي كه بر روي برد آزمايشگاه قرار دارد) را بهعنوان قطعه
موردنظر،انتخاب كنيد  .اين كار با استفاده از گزينه
همچنان كه در فصل اول ذكر شد

ALTERA

DEVICE

در منوي

ASSIGN

FPGA

در باالي صفحه صورت خواهد گرفت (شکل .)8-4

قطعات مختلف و متنوعي دارد .براي انتخاب نوع قطعه بايد شماره آن را بهطور دقيق

مشخص نمود كه اين مطلب در شکل 8-4مشخصشده است .

شکل 8-4

با انتخاب نوع قطعه دوباره پروژه موردنظر را  COMPILEنماييد .اين بار ارزيابي مدار شما بنا به قطعه موردنظر شما انجام خواهد گرفت.
اكنون بايد ورودي و خروجيهاي مدار را به پايهها نسبت داد .شکل  17-4بهطور واضح شکل  ،ICورودي و خروجيها و نوع قطعه را
مشخص مينمايد .با توجه به مدار چاپي برد آزمايشگاه هريک از پايههاي ورودي و خروجي قطعه به يکي از قطعات موجود بر روي برد
نظير  LEDها ،سوئيچهاي انتخاب IC ،1مولد پالس ساعت و  ...متصل ميباشد .بنابراين با داشتن شماتيک برد ميتوانيد پايههاي قطعه
را به ورودي و خروجيهاي مدار نسبت داد .همانطور كه در شکل نيز مشاهده مينماييد در قسمت

Unassigned Nodes & Pins

ورودي و خروجيهايي كه ميبايست به پايههاي قطعه نسبت داده شوند ،مشخص ميباشند.
1- Switch selector
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شکل 17-4

دو روش براي نسبت دادن ورودي و خروجيهاي مدار به پايههاي قطعه وجود دارد .روش اول يک روش آموزشي و به تعبيري
مخصوص تازهكاران است و روش دوم بسيار سريع و آسان ميباشد .درروش اول بايد وارد منوي  PIN / LOCATION/ CHIPدر قسمت
ASSIGN

شويد (شکل  .)11-4در اين منو در قسمت

NODE NAME

اسم ورودي و خروجيها را وارد نماييد .در قسمت

CHIP

 RESOURCEبا وارد نمودن شماره پين و نوع ورودي و خروجي گزينه  ADDروشن ميشود .با كليک روي گزينه  ADDاين ورودي به
پايه موردنظر نسبت داده ميشود.
اما درروش دوم اشارهگر

MOUSE

را بر روي هريک از ورودي يا خروجيهاي قطعه قرارداده ،كليد سمت چپ

MOUSE

را بر روي آن

ورودي نگهداشته و به سمت پايه موردنظر بکشيد به اين طريق شما بهراحتي يک ورودي يا خروجي را به يکپايه نسبت خواهيد داد.
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شکل 11-4

بعد از مشخص نمودن همه وروديها و خروجيها دوباره مدار خود را  COMPILEنماييد .اكنون مدار شما آماده برنامهريزي بر روي

IC

موردنظر است  .براي اين امر نياز به يک سختافزار برنامهريزي تحت عنوان  PROGRAMMER JTAGداريد .اين سختافزار با استفاده
از پورت موازي ) (LPT1به برد موردنظر متصل ميشود .انجام عمل برنامهريزي با استفاده از پنجره  ASSEMBLERدر منوي
صورت خواهد گرفت .شکل  15-4پنجره

PROGRAMMER

COMPILE

را نمايش ميدهد .اگر در پروژه موردنظر خود پنجره را بازنماييد

POF

نشان دادهشده مربوط به آن پروژه ميباشد ،در غير اين صورت بايد آدرس  POFخود را با استفاده از  JTAGكه در باالي صفحه ميباشد
مشخص نماييد.

شکل 15-4

در قسمت  4 PROGRAMMERگزينه مختلف وجود دارد كه به ترتيب عبارتاند از.
-1

PROGRAMMER

 :براي ارسال فايل

POF

به

IC

از طريق

JTAG

مورداستفاده قرار ميگيرد .بعد از ارسال فايل بر روي

 ،FPGAقطعه موردنظر برنامهريزي خواهد شد.
-5

 :VERIFYبراي آزمودن و آزمايش صحت فايل ارسالي بر روي قطعه مورداستفاده قرار ميگيرد.

-6

 : EXAMINEبراي خواندن فايل  POFاز روي قطعه مورداستفاده قرار ميگيرد.

-4

 : BLANK CHECKبراي پاک كردن فايل از روي  FPGAمورداستفاده قرار ميگيرد.
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اين شرح مختصر به شما نحوه طراحي مدار COMPILE ،نمودن آن ،مشخص كردن  ،ICتخصيص پايهها و برنامهريزي  FPGAرا آموزش
داده است .آخرين قابليت اين نرمافزار كه ميبايست به آن بپردازيم ،مبحث تحليل كردن 1فايل قبل از برنامهريزي ميباشد .براي انجام
عمل تحليل نرمافزاري بايد فايل

SCF

يا  )WAVE FORM EDITOR FILE( WDFاز طريق گزينه  NEWدر منوي  FILEبازگردد .اين

كار در يک پروژه بعد از  COMPILEصحيح صورت ميگيرد .شکل  16-4پنجره مربوط به تحليل را به شما نمايش ميدهد.

شکل 16-4

ابتدا با استفاده از گزينه  NODEدر باالي صفحه ،پنجره  ENTER NODE FROM SNFرا بازنماييد .با فشردن گزينه  LISTكليه ورودي
و خروجيها موجود در مدار مشخص و در قسمت  Available Nodes & Groupsوارد ميشوند .سپس شما ميتوانيد ورودي و
خروجيهاي موردنظر خود را انتخاب نماييد و به قسمت  Selected Nodes & Groupsمنتقل نماييد (شکل  .)14-4همچنان كه در
شکل  12-4مشاهده ميفرماييد پس از انجام اين مرحله ،ورودي و خروجيهاي موردنظر در سمت چپ پنجره تحليل وارد خواهند شد.

شکل 14-4

1-Analyze
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شکل 12-4

تحليل نرمافزار ي كمک بسيار زيادي به تعيين ميزان صحت عملکرد مدار قبل از پيادهسازي آن مينمايد .براي مقدار دادن به وروديها
با قراردادان اشارهگر

MOUSE

بر روي هر ورودي و كليک كردن بر روي آن كليدهاي كنار صفحه روشن خواهد شد .اين كليدها

عبارتاند از :
براي انتقال صفر روي ورودي
براي انتقال يکروي ورودي
براي انتقال  Xروي ورودي
براي انتقال  Zروي ورودي
براي معکوس كردن مقدار ورودي مورداستفاده قرار ميگيرد
براي ايجاد پالسهاي پريوديک مورداستفاده قرار ميگيرد
براي ارسال مقادير بهصورت پريوديک بر روي باس مورداستفاده قرار ميگيرد
براي تخصيص خاص به يک قسمت از باس مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

الزم به ذكر است كه در مدارهاي منطقي عالوه بر منطق صفر و يک دو منطق ديگر نيز وجود دارد .منطق نامشخص با ( )Xو منطق
امپدانس باال با ( )Zمعرفي ميشود.



جلسه 1
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پیشبینیکنندهکري)
کنندهها(ريپلکريو 

آزمايشجمع

در اين جلسه با دو جمع كننده آشنا ميشويم:

Ripple Carry-5
هدف :
در اين آزمايش اهداف زير دنبال ميشوند :


طراحي و شبيهسازي نيم -جمع كننده ،تمام جمع كننده و جمع كننده  4بيتي و مقايسه آن با تئوري.



پيادهسازي مدارهاي طراحيشده بر روي .FPGA



آزمودن مدار پيادهسازي شده و بررسي خروجيهاي بهدستآمده.

تئوريآزمايش :
همانطور كه از اهداف آزمايش نيز مشخص است ،هدف نهايي در اين آزمايش طراحي و پيادهسازي جمع كننده  4بيتي و  12بيتي
ميباشد .اما ازآنجاييكه سادهترين و پايهايترين مدار در طبقهبندي مدارهاي جمع كننده ،مدار نيم -جمع كننده يا
 Half-Adderاست ،لذا در ابتدا به طراحي مدار نيم -جمع كننده ميپردازيم .پس از شبيهسازي و پيادهسازي اين مدار و بررسي
خروجي آن به طراحي مدار تمام -جمع كننده خواهيم پرداخت .در اين دو بخش اهداف اصلي آشنايي و آزمودن عملکرد اين مدارها و
همچنين تمرين بيشتر مراحل پيادهسازي يک طرح بر روي برد و مشاهده نتايج آن است.
در بخش بعدي با بهرهگيري مدار تمام -جمع كننده طراحيشده ( بهعنوان يک بلوک با وروديهاي و خروجيهاي مشخص) به طراحي
مدار جمع كننده  4بيتي خواهيم پرداخت .الزم ب ه ذكر است كه در اين بخش نيز با توجه به اينکه خروجي نهايي مدار بر روي نمايشگر
-0قسمتي قابلمشاهده ميباشد ،لذا بهكارگيري و استفاده از بلوک ديکد كننده دودويي به -0قسمتي كه در آزمايش  4طراحي
نموديد را نيز بهعنوان يک بلوک طراحي تجربه خواهيد نمود.
حال پيش از انجام آزمايش مختصري به تئوري مربوط به مدارهاي جمع كننده ميپردازيم.
همانطور كه ميدانيد مدار نيم -جمع كننده يا  Half-Adderمداري است كه دو عدد تکبيتي را
باهم جمع و حاصل را به همراه بيت نقلي توليد مينمايد .مدار تمام-جمع كننده يا

Full-Adder

تکبيتي نيز مداري است كه دو عدد تکبيتي را بابيت نقلي ورودي جمع و مجدداً حاصل را
شکل  :1-2تمام -جمع كننده تکبيتي

به همراه بيت نقلي توليد مينمايد (شکل .)1-2
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تمام-جمع كننده را ميتوان بهعنوان بلوک پايه در طراحي جمع كنندههاي -nبيتي مورداستفاده قرارداد .بهعنوانمثال در طراحي جمع
كننده -4بيتي از  4تمام-جمع كننده استفاده ميشود .در اين جمع كننده دو عدد -4بيتي با احتساب بيت نقلي ورودي باهم جمع و
حاصل كه يک عدد -4بيتي و بيت نقلي خروجي است نتيجه ميشود.
Y3 Y2 Y1 Y0

C0

C-In

X3 X2 X1 X0

4-Bitr Adder

C-Out

C4

شکل  :5-2جمع كننده -4بيتي

تراشه يا آيسيهايي كه دانشجويان عزيز در اين آزمايش مورداستفاده قرار خواهند داد ،عبارتاند از:
.1

 :NOTكه با شماره  0474يا نام  NOT( NOTبا دو ورودي) در كتابخانه نرمافزار قابلدسترسي ميباشد.

.5

 :ANDكه با شماره  0477يا نام  ADN( AND2با دو ورودي) در كتابخانه نرمافزار قابلدسترسي ميباشد.

.6

 :ORكه با شماره  0465يا نام  OR( OR2با دو ورودي) در كتابخانه نرمافزار قابلدسترسي ميباشد.

.4

 :XORكه با شماره  0472يا نام  XOR( XOR2با دو ورودي) در كتابخانه نرمافزار قابلدسترسي ميباشد.

تکالیفپیشازآزمايش :
پيش از ورود به آزمايشگاه و شروع آزمايش ،مطالب اين بخش را مطالعه نموده ،موارد خواستهشده را انجام داده و به سؤاالت مطرحشده
پاسخ دهيد و نتايج بهدستآمده را در گزارش خود ثبت نماييد.
 )1مراحل پيادهسازي نرمافزاري و سختافزاري ارائهشده در فصول ابتدايي را بهدقت مطالعه و در صورت لزوم به مستندات نرمافزار
مراجعه نماييد.
)5نیم-جمعکننده:
 )1-5مدار موردنظر را بهطور اجمالي تشريح و عملکرد آن را توضيح دهيد.
 )5-5جدول درست نمايي مربوط به نيم -جمع كننده را تکميل نماييد.
 )6-5با استفاده از گيتهاي  OR ،NOTو  ANDمدار يک نيم -جمع كننده را طراحي نموده و توسط نرمافزار  ،MAXشماتيک آن را
ترسيم و خروجي آن را پس از شبيهسازي با تئوري مقايسه نماييد .آيا جواب بهدستآمده درست است ؟
 )4-5مدار ترسيمشده را با توجه به نمايش خروجيها بر روي LEDها و بهمنظور پيادهسازي بر روي برد تکميل و آماده نماييد.
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)9تمام-جمعکننده :
 )1-6مدار موردنظر را بهطور اجمالي تشريح و عملکرد آن را توضيح دهيد.
 )5-6جدول درست نمايي مربوط به مدار تمام -جمع كننده را تکميل نماييد.
 )6-6با استفاده از گيتهاي منطقي ،مدار يک تمام -جمع كننده را طراحي نموده و توسط نرمافزار  MAXشماتيک آن را ترسيم و
خروجي حاصل از شبيهسازي را با تئوري مقايسه نماييد ،آيا جواب بهدستآمده درست است؟
 )4-5مدار ترسيمشده را با توجه به نمايش خروجيها بر روي LEDها و بهمنظور پيادهسازي بر روي برد تکميل و آماده نماييد.
)4جمعکننده4بیتی :
 )1-4مدار موردنظر را بهصورت اجمالي تشريح و عملکرد آن را توضيح دهيد.
 )5-4جدول درست نمايي مربوط به جمع كننده  4بيتي را تکميل نماييد.
 )5-4با استفاده از مدار تمام-جمع كننده (بهعنوان يک بلوک طراحي) يک جمع كننده  4بيتي طراحي نماييد .وروديهاي  A0تا
 B0 ، A3تا  ، B3خروجيهاي  S 0تا  ، S 3رقم نقلي خروجي و ارتباط داخلي مابين تمام جمع كنندهها را مشخص نماييد.
 )6-4مدار تمام-جمع كننده طراحيشده را بهعنوان يک  Symboleتعريف و با استفاده از اين قابليت شماتيک جمع كننده  4بيتي را
ترسيم و خروجي حاصل از شبيهسازي را با تئوري مقايسه نماييد.
 )2-4بهمنظور نمايش خروجي جمع كننده  4بيتي بر روي نمايشگر -0قسمتي ،از بلوک ديکد كنندهاي كه در آزمايش  1طراحي
نموديد استفاده و شماتيک نهايي مدار موردنظر را ترسيم نماييد .شماتيک نهايي را بهمنظور پيادهسازي بر روي برد آماده نماييد.

تکالیفداخلآزمايشگاه :
)5نیمجمعکننده :
 )1-1شماتيک ترسيمشده مدار نيم -جمع كننده را توسط نرمافزار موردنظر اجرا و مقدمات پيادهسازي بر روي برد را مهيا نماييد.
 )5-1مراحل پيادهسازي طرح موردنظر بر روي  FPGAرا اجرا و نتايج حاصل را بر روي LEDها مشاهده نماييد.
 )6-1نتايج حاصل از اجراي برنامه بر روي برد را با آنچه قبالً به دست آوردهايد ،مقايسه نماييد.
)2تمام-جمعکننده :
 )1-5شماتيک ترسيمشده مدار تمام– جمع كننده را توسط نرمافزار موردنظر اجرا و مقدمات پيادهسازي بر روي برد را مهيا نماييد.
 )5-5مراحل پيادهسازي طرح موردنظر بر روي  FPGAرا اجرا و نتايج حاصل را بر روي LEDها مشاهده نماييد.
 )6-5نتايج حاصل از اجراي برنامه بر روي برد را با آنچه قبالً به دست آوردهايد ،مقايسه نماييد.
)9جمعکننده4بیتی :
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 )1-6شماتيک ترسيمشده مدار جمع كننده 4بيتي را توسط نرمافزار موردنظر اجرا و مقدمات پيادهسازي بر روي برد را مهيا نماييد.
 )5-6مراحل پيادهسازي طرح موردنظر را اجرا و نتايج حاصل را بر روي نمايشگر -0قسمتي مشاهده نماييد.
 )6-6نتايج حاصل از اجراي برنامه بر روي برد را با آنچه قبالً" به دست آوردهايد ،مقايسه نماييد.

پروژهپیشنهادي :
با استفاده از مدار جمع كننده  4بيتي (بهعنوان يک بلوک طراحي) يک جمع كننده  12بيتي طراحي نماييد .وروديها ،خروجيها ،رقم
نقلي خروجي و ارتباط داخلي مابين تمام جمع كنندهها را مشخص نماييد .مدار جمع كننده  4بيتي طراحيشده را بهعنوان يک
 Symboleتعريف و با استفاده از اين قابليت شماتيک جمع كننده  12بيتي را توسط نرمافزار ترسيم و خروجي حاصل از شبيهسازي را
با تئوري مقايسه نماييد .درنهايت شماتيک طراحيشده را بر روي برد پيادهسازي نماييد و نتايج حاصل را بر روي نمايشگر -0قسمتي
مشاهده كنيد.
 Carry – Look – Ahead Adder-2

هدف :
در اين آزمايش اهداف زير دنبال ميشوند:



آشنايي با تأخير در مدارات ديجيتال



فراگيري استفاده از .Timing Simulator



طراحي جمع كننده  4 Carry Look Aheadبيتي و محاسبه تاخيرآن.



پيادهسازي و آزمودن مدار طراحيشده

تئوريآزمايش :
در آزمايش گذشته به بررسي نحوه عملکرد مدارهاي منطقي تركيبي پرداختيد و بهمنظور ارزيابي عملکرد مدار طراحيشده از نرمافزار
تحليلگر استفاده نموديد .همانگونه كه مي دانيد در طراحي عالوه بر نحوه عملکرد مدار پارامترهاي ديگري نيز در طراحي مدارات
ديجيتال وجود دارند كه ميبايست به آنها نيز توجه كرد بهعنوانمثال سرعت مدارهاي منطقي در طراحي از درجه اهميت بااليي
برخوردار هستند.
اكنون ممکن است سؤالي در ذهن شما شکلگرفته باشد كه عامل تأثيرگذار بر سرعت مدارهاي منطقي چيست؟ جواب تأخير قطعات
ميباشد .هر گيت  AND ،OR ،NOTو  ...مقدار تأخيري برابر  τخواهد داشت .يعني با قراردادن متغيرهاي ورودي ،بعد از گذشت زماني
برابر  ،τخروجي مقدار موردنظر خود را خواهد داشت .البته هر يک از گيتهاي مذكور مقدار تأخير متفاوتي خواهند داشت .در عمل
بايستي مدار را به صورتي طراحي نمود كه حداقل تأخير را داشته باشد تا سرعت مدار باال رود.
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عوامل بسيار زيادي در توليد و تأخير انتشار گيت دخيل ميباشند .يکي از آنها تأخير انتشار است كه با توجه به ساختار داخلي گيت
تعيين ميشود و عامل ديگر باري است كه خروجي گيت در مقابل خود ميبيند ) (Fan-Outو عامل ديگر نحوه طراحي مدار منطقي
ميباشد.
دو عامل اول به ساختار قطعات برميگردد ،اما عامل سوم مستقيماً" با نحوه طراحي و پيگيري طراح در ارتباط ميباشد .در عمل دو
مدار كه داراي عملکرد يکسان اما با طراحيهاي مختلف ميباشند ،ممکن است داراي سرعتهاي متفاوتي باشند .بهعنوانمثال ميتوان
به مدار جمع كننده اشاره داشت .مدار جمع كننده  4بيتي كه در جلسه پيش طراحي نموديد

Ripple–Adder

نام داشت و به مقدار

قابلتوجهي كندتر از مداري است كه در اين جلسه طراحي خواهيد نمود.
پيش از پرداختن به مقايسه جمع كنندههاي فوق الزم است تا مختصري در مورد اندازهگيري تأخير مدار بدانيم .بهطوركلي سرعت مدار
از طريق مقايسه سيگنال ورودي و سيگنال خروجي توسط اسيلوسکوپ قابلمحاسبه ميباشد .بااينوجود در خالل طراحي و درزماني
كه مدار هنوز ساخته نشده است ،محاسبه تأخير كاري مشکل و غيرممکن به نظر ميرسد .در اين حالت با استفاده از قابليت

Timing

 Simulationنرمافزارهاي تحليلگر ميتوان در خالل طراحي نيز تأخير مدار را محاسبه نمود .البته اين نکته نيز غيرقابلانکار نيست كه
تأخير واقعي مدار كامالً" به نحوه پيادهسازي گيتها در  FPGAوابسته ميباشد.
در آخرين بخش اين قسمت الزم ميدانيم تا علت كند بودن جمع كننده  4بيتي كه در جلسه پيش طراحي نموديد را تشريح و راهكار
مناسب را ارائه نماييم .همانطور كه بيان شد  ،جمع كننده  4بيتي كه در جلسه پيش طراحي و پيادهسازي نموديد به جمع كننده
Ripple – Carry

معروف ميباشد .چراكه ،نتيجه حاصل از جمع  5بيت  ،به رقم نقلي حاصل از مجموع  5بيت قبلي وابسته است.

بنابراين حاصل جمع باارزشترين  5بيت  ،زماني قابلدستيابي ميباشد كه رقم نقلي از كمارزشترين مرحله به باارزشترين مرحله

1

منتقل شود .بهسادگي مطلب فوق در مثال زير قابلمشاهده ميباشد.
1
1 1
0 1
0 0

1 1 1
 1 1
+
0 0
1 0 0

بهسادگي مي توانيد محاسبه نماييد كه در اين روش رقم نقلي خروجي در جمع كننده  Nبيتي پس از  2N+2تأخير گيت ،قابلدستيابي
ميباشد و حاصل جمع باارزشترين  5بيت ) ( SN-1نيز پس از  2N+2تأخير گيت قابلدستيابي خواهد بود .با توجه به اين اعداد و ارقام
ميتوان مالحظه نمود كه اين جمع كننده براي محاسبه حاصل جمع تعداد بيتهاي زياد بسيار كند ميباشد .بهعنوانمثال در يک
جمع كننده  65بيتي كه هر گيت منطقي داراي تأخير  1nsميباشد .تأخير كلي مدار چيزي در حدود
نشاندهنده اين موضوع است كه مدار فوقالذكر حداكثر با فركانس  10Mhzكار خواهد كرد

 66 nsخواهد بود كه خود

1

1- Stage
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جمع كننده

Carry – Look Ahead

اين مشکل را حل نموده است .طرح و ايده اصلي در اين جمع كننده نحوه توليد رقم نقلي است .در

اين مدار رقم نقلي به دو روش توليد ميشود كه عبارتاند از  Bi , Ai )1( :هر دو يک باشند ( )5زماني كه يکي از  5بيت ورودي يک
و رقم نقلي ورودي يک باشد .بنابراين ميتوان نوشت كه :

Cout  Ci 1  Ai .Bi  ( Ai  Bi ).Ci

() 1
در اين عبارت " ".بيانگر  ANDو

بيانگر  XORميباشد .اين رابطه را ميتوان خالصهتر نيز نوشت.

Cout  Ci 1  Gi  Pi .Ci

() 5

) Gi  ( Ai .Bi

() 6

) Pi  ( Ai  Bi

() 4

كه  Giبيانگر توليد رقم نقلي و  Piبيانگر انتشار رقم نقلي ميباشد .همانطور كه اشاره شد ساختار كلي  CLAبرمبناي روابط فوق
استوار ميباشد .اما نکته قابلتوجه در اين جمع كننده ميزان تأخير آن است .حال به محاسبه اين تأخير ميپردازيم.
فرض كنيد كه هر گيت  ANDداراي يک واحد تأخير و هر گيت  XORداراي  5واحد تأخير باشد .توجه نماييد كه  Gi , Piتنها به
ورودي وابسته ميباشند و لذا به ترتيب پس از  5و  1واحد تأخير قابلدستيابي هستند .لذا اگر از تعاريف فوق بهمنظور محاسبه رقم
نقلي استفاده شود ،ديگر نيازي نيست كه براي توليد رقم نقلي منتظر انتقال رقم نقلي از مرحلههاي پايينتر باشيم.
حال اين تعريف را به جمع كننده  4بيتي تعميم ميدهيم :
()2

C1  G0  P0 .C0

()2

C2  G1  P1 .C1  G1  P1 .G0  P1 .P0 .C0

()0

C3  G2  P2 .C2  G2  P2 .G1  P2 .P1 .G0  P2 .P1 .P0 .C0

()7

C4  G3  P3 .C3  G3  P3 .G2  P3 .P2 .G1  P3 .P2 .P1 .G 0  P3 .P2 .P1 .P0 .C0

مشاهده مينماييد كه بيت رقم نقلي خروجي ، C i 1 ،مرحله آخر پس از  4واحد تأخير (  5واحد تأخير براي محاسبه سيگنال انتشار و
 5واحد تأخير براي گيتهاي  ) AND،ORقابلدستيابي ميباشد .حاصل جمع سيگنال نيز از فرمول زير قابلمحاسبه ميباشد :
()8

S i  Ai  Bi  Ci  Pi  Ci

نتيجه خروجي نيز پس از  5واحد تأخير ديگر يا بهعبارتديگر مجموعاً پس از  2واحد تأخير پس از اعمال  Bi , Aiبه جمع كننده
قابلدستيابي ميباشد .از مزاياي اين روش اين است كه تأخير حاصل مستقل از تعداد بيتهاي  Aو  Bميباشد.
با توجه به مطالبي كه در مورد جمع كننده  Carry Look Aheadبيان شد ،ميتوان ساختار آن را به  5بخش كلي تقسيم نمود:
 )1تمام جمع كننده جزئي ) ( Partial Full – Adderكه  Gi , Pi , S iرا كه در فرمولهاي  4 ،6و  8تعريفشدهاند را توليد مينمايد،
( )5مدار منطقي  ،Carry Look Aheadكه رقم نقلي خروجي را كه مبتني بر روابط  2تا  7ميباشند ،توليد مينمايد.
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لذا ميتوان مدار جمع كننده  4بيتي  Carry Look Aheadرا با استفاده از چهار بلوک  PFAو يک بلوک منطقي

Carry Look Ahead

پيادهسازي نمود ( .شکل )6-2

شکل  : 6-2جمع كننده  4بيتي

Carry Look Ahead

از معايب اين جمع كننده ميتوان به پيچيدگي مدار منطقي بلوک  Carry Look Aheadبراي جمع كنندههاي بابيتهاي زياد (بيش از
 4بيت) اشاره نموده البته اين مشکل نيز با استفاده از طراحيهاي سلسله مراتبي قابلحل ميباشد .در اين روش بلوک جمع كننده 4
بيتي  CLAبهعنوان بلوک اصلي بوده و طراحي بر اساس آن صورت ميگيرد( .شکل )4-2






شکل  : 4-2جمع كننده  12بيتي

Carry Look Ahead

تکالیفپیشازآزمايش :
پيش از ورود به آزمايشگاه و شروع آزمايش مطالب اين بخش را مطالعه ،موارد خواستهشده را انجام و به سؤاالت مطرحشده پاسخ دهيد
و نتايج بهدستآمده را در گزارش خود ثبت نماييد.
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 )1همانطور كه در تئوري آزمايش نيز بيان شد ،طوالنيترين تأخير در يک جمع كننده  nبيتي  Rippled – Carryبرابر با تأخير

2n

 +2گيت ميباشد ،اين مطلب را تحقيق و اثبات نماييد.
 )5نکات مربوط به  Timing Simulationرا مطالعه و در صورت نياز به مستندات نرمافزار مراجعه نماييد.
 )6مدار  PFAو  Carry Look Aheadرا طراحي و بهعنوان يک بلوک تعريف نماييد.
 )4مدار يک جمع كننده  4بيتي  CLAرا با استفاده از بلوکهاي از پيش طراحيشده  PFAو  Carry Look Ahead Logicطراحي نماييد.
 )2مدارهاي طراحيشده را توسط نرمافزار موردنظر ترسيم و تحليلهاي موردنياز را انجام و نتايج را ثبت نماييد .اين تحليلها
عبارتاند از  Functional Simualtionكه صحت عملکرد مدار را تضمين مينمايد و  Timing Simulationكه ميزان تأخير مدار را مشخص
مينمايد.

تکالیفداخلآزمايشگاه :
نکات :دانشجويان عزيز براي مشاهده عملکرد مدارهاي طراحيشده بايد مقدمات زير را فراهم نمايند.



بر روي برد چهار عدد نمايشگر  -0قسمتي وجود دارند .از اين

LED

ها و نمايشگرها بهمنظور نمايش خروجي جمع

كننده استفاده نماييد.



از سوئيچهاي موجود بر روي برد بهعنوان وروديها و همچنين رقم نقلي ورودي استفاده نماييد.

حال به پيادهسازي مدارات طراحيشده ميپردازيم :
 )1شماتيک ترسيمشده مدار جمع كننده 4بيتي  CLAرا توسط نرمافزار موردنظر اجرا و مقدمات پيادهسازي بر روي برد را مهيا نماييد.
 )5-6مراحل پيادهسازي طرح موردنظر را اجرا و نتايج حاصل را بر روي نمايشگر -0قسمتي مشاهده نماييد.
 )6-6نتايج حاصل از اجراي برنامه بر روي برد را با آنچه قبالً" به دست آوردهايد ،مقايسه نماييد.

پروژهپیشنهادي :
با استفاده از مدار جمع كننده  4بيتي CLAاي كه طراحي نموديد (بهعنوان يک بلوک طراحي) يک جمع كننده  12بيتي

CLA

طراحي نماييد .وروديها ،خروجيها ،رقم نقلي خروجي و ارتباط داخلي مابين تمام جمع كنندهها را مشخص نماييد .مدار جمع كننده
 4بيتي  CLAطراحيشده را بهعنوان يک  Symboleتعريف و با استفاده از اين قابليت شماتيک جمع كننده  12بيتي  CLAرا توسط
نرمافزار ترسيم و خروجي حاصل از شبيهسازي را با تئوري مقايسه نماييد .درنهايت شماتيک طراحيشده را بر روي برد پيادهسازي
نماييد و نتايج حاصل را بر روي نمايشگر -0قسمتي مشاهده كنيد.
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جلسه 6
آزمايشدياگرامحالتومقسمفرکانس 
 -5دياگرامحالت
هدف :
در اين آزمايش هدف زير دنبال ميشود:


كسب مهارت بيشتر درزمينهٔ طراحي مدارات ترتيبي

تئوريآزمايش :
ترتيب زماني ورودي و خروجيها و حاالت فيليپ فالپها را ميتوان در جدول حاالت برشمرد .مدار شکل  1-2كه در كتاب مانو آمده
است داراي جدول حالتي بهصورت جدول  1-2ميباشد.

شکل 1-2

خروجي

ورودي

حالت
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حالت

بعدي
Y

فعلي

A B

0
1
0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
1
0
1
0

X

0
0
0
1
0
1
0
1

A B

0
1
0
1
0
1
0
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1

جدول  :1-2جدول حاالت مدار شکل 1-2

همچنان كه از آزمايش شمارنده به ياد د اريد ،با داشتن جدول حاالت يک مدار يعني داشتن كليه حاالت آن ميتوان بهآساني مدار
ترتيبي مربوطه را طراحي نمود .شکل  1-2درواقع با استفاده از جدول  1-2طراحيشده است .اطالعات موجود در يک جدول حالت را
ميتوان بهصورت گرافيکي تحت عنوان دياگرام حالت نمايش داد .شکل  5-2دياگرام حالت جدول  1-2ميباشد.

شکل  :5-2دياگرام حالت جدول 1-2

با توجه به مقدماتي كه بيان شد و مطالبي كه از آزمايش شمارنده نيز به ياد داريد ،دريافتيم كه بهآساني ميتوان با داشتن جدول
حالت يا دياگرام حالت ،مدار ترتيبي موردنظر را طراحي نمود .همانطور كه در آزمايش شمارنده نيز بيان شد طراحي مدارات ترتيبي
داراي مراحل مشخصي مي باشد ،اما در طراحي مدارات ترتيبي كه داراي نظم و روال منظمي نبوده و از مجموعه حاالت منظمي پيروي
نميكند ،عالوه بر نکات ذكرشده در آزمايش شمارنده بيان چند نکته ديگر نيز مهم به نظر ميرسد .در ادامه عالوه بر مرور نکات
ذكرشده به نکات ضروري جديد اشاره خواهيم نمود:
-1

بيان منطقي مسئله با توجه به بيان لفظي آن.
A
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C
B

-5

با توجه بهصورت مسئله بايد شما دياگرام حاالت را رسم نماييد.

-6

دستيابي به جدول حالت سيستم با استفاده از دياگرام حالت .

-4

سادهسازي جدول حالت در صورت امکان

* حالت معادل حالتي است كه از آن دو حالت سيستم به حالت مشخصي رود كه خروجي مشخصي دارد.
-2

با توجه به حالتهاي باقيمانده تعداد فيليپ فالپها مشخص ميشود.

-2

تخصيص حاالت

-0

به دست آوردن توابع ورودي فيليپ فالپها به كمک جدول حالت نهائي.

-7

ساده كردن توابع حاصل و رسم مدار .

نکته مهم در طراحي مدارات ترتيبي (بهغيراز مدارات شمارنده) سادهسازي جدول حالت است .اكنون مدار مربوط به دياگرام حالتي كه
در شکل  6-2آمده است را با بهكارگيري مطالب فوق طراحي مينماييم.

شکل  : 6-2دياگرام حاالت

خروجي

حالت بعدي
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 X=1

 X=0

 X=0

 X=1

b
d
d

a
c
a

b
d
d

a
c
a

f
f
f
f

e
a
g
a

f
f
f
f

e
a
g
a

a
b
c
d
e
f
g

جدول  5-2جدول حاالت شکل 6-2

با توجه به جدول  5-2حالتهاي  gو  eداراي خروجيها و حالتهاي يکسان هستند بنابراين  gحذفشده و بجاي  e ،gقرار ميدهيم.
 X=1

 X=0

0
0
0
1
1
1

 X=0

 X=1

b
d
d
f
f
f

0
0
0
0
0
0

a
c
a
e
a
e

a
b
c
d
e
f

جدول  : 6-2جدول حالت با حذف حالت g

در جدول  6-2نيز  dو  fمعادل هستند .با جايگزين كردن  dبهجاي  , fيک حالت ديگر نيز از سيستم كم خواهد شد.
X=1

X=0

0
0
0
1
1

X=1

b
d
d
d
d

0
0
0
0
0

X=0

a
c
a
e
a

جدول  : 4-2جدول حالت با حذف f

مرحله بعدي تخصيص حاالت ميباشد .اين كار با استفاده از سه فيليپ فالپ  C , B , Aصورت خواهد گرفت.
C

B

A
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a
b
c
d
e

0
1
0
1
0

0
0
1
1
0

a
b
c
d
e

0
0
0
0
1

جدول  : 2-2تخصيص حالت

اكنون جدول حالت فيليپ فالپ ها را با استفاده از جدول  2-2طراحي نماييد.

تکالیفپیشازآزمايش :
-5آزمايشاول 
 -1-1مدار شکل  1-2در نرمافزار پيادهسازي نماييد.
 -5-1ورودي را به يک سوئيچ ،خروجي مدار را به يک  LEDتکرنگ و حاالت مدار را به دو  LEDتکرنگ متصل نماييد.
-2آزمايشدوم :
 -1-5جدول حالت فيليپ فالپها را با استفاده از جدول  2-2ترسيم نماييد.
 -5-5با فيليپ فالپ  JKمدار ترتيبي جدول  2-2را رسم نماييد.
 -6-5ورودي مدار را به يک سوئيچ ،خروجي مدار را به يک

LED

تکرنگ و حالتهاي مدار را به سه

LED

دورنگ كه يکپايه آن

غيرفعالشده است  ,متصل نماييد.

تکالیفداخلآزمايشگاه :
نکته :اين دو آزمايش با كالكي در حدود  500msانجام خواهد گرفت .
-5آزمايشاول 
 -1-1مداري را كه بهعنوان

آزمايش اول توسط نرمافزار طراحي و آماده پيادهسازي نمودهايد را بر روي  FPGAپياده نماييد.

 -5-1با تغيير دادن ورودي نتيجه خروجي و حاالت مختلف مدار را يادداشت نماييد.
-2آزمايشدوم :
 -1-5مداري را كه بهعنوان

آزمايش دوم توسط نرمافزار طراحي و آماده پيادهسازي نمودهايد را بر روي  FPGAپياده نماييد.

 -5-5با تغيير دادن ورودي نتيجه خروجي و حاالت مختلف مدار را يادداشت نماييد.
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 -2مقسمفرکانس 
هدف :
در اين آزمايش اهداف زير دنبال ميشوند :
 طراحي و شبيهسازي مقسم فركانسهاي زوج و فرد.
 پيادهسازي آنها بر روي .FPGA

 آزمودن مدارهاي پيادهسازي شده.
تئوريآزمايش :
مدارهاي ديجيتالي كه تاكنون در آزمايشهاي مختلف موردبررسي قرار گرفتند ،مدارهاي تركيبي بودند .اما بيشتر سيستمهاي عملي
داراي عناصر حافظهاي هستند كه مدارهاي ترتيبي را به وجود ميآورند .عناصر حافظهاي كه بهعنوان قطعات اصلي در مدارهاي ترتيبي
با پالس ساعت به كار ميروند ،فيليپ فالپ ناميده ميشوند .مدارهاي ترتيبي مبتني بر فيليپ فالپها ،كاربرد و عملکردهاي مختلفي
دارند .ازجمله اين كاربردها ميتوان به مقسم فركانس اشاره داشت كه نوع سادهاي از شمارندهها ميباشند (در آزمايشهاي بعد با
شمارندهها بيشتر آشنا خواهيم شد) .مدارهاي مقسم فركانس بهمنظور توليد پالسهايي با سرعتي كمتر از سرعت پالس مرجع به كار
ميروند .هدف نهايي در اين آزمايش طراحي و پيادهسازي انواع مدارهاي مقسم فركانسي است كه از فيليپ فالپهاي نوع  JK , Dو
استفاده مينمايند .سادهترين مقسم فركانس عبارت است از مقسم دو كه بهسادگي با يک فيليپ فالپ نوع

D

T

يا  JKقابل پيادهسازي

ميباشد.

شکل  :4-2مقسم  5مبتني بر فيليپ

فالپهاي نوع  Dو JK

بهسادگي ميتوان نتيجه گرفت كه براي طراحي مقسم فركانسهاي زوج  n ،5nمقسم فركانس  5را باهم بهصورت زنجيرهاي متصل
نموده و خروجي طبقه  nام حاصل تقسيم پالس ورودي بر  5nرا نتيجه ميدهد .بهعنوانمثال شکل زير مقسم فركانس  4را با استفاده
از دو نوع فيليپ  -فالپ نمايش ميدهد.
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شکل  :2-2مقسم فركانس  4مبتني بر فيليپ فالپهاي نوع  Dو

JK

اما تقسيم فركانس بر اعداد فرد كمي پيچيدهتر ميباشد .بهمنظور طراحي اين مقسم فركانس ابتدا عدد موردنظر را تجزيه كرده و تعداد
5هايي كه در آن وجود دارد را به دست ميآوريم .به عبارتي عدد موردنظر را به فرم  2×X+1تبديل مينماييم .بهعنوانمثال عدد 6
عبارت است از  1×5+1يا عدد  2برابر است با  .5×5+1سپس مقسم فركانس موردنظر را با استفاده از مدار مقسم فركانس  5و مدارهاي
جانبي طراحي مينماييم .بهطور مثال مقسم  6بهصورت زير قابل طراحي است:

شکل  :2-2مقسم فركانس  6مبتني بر فيليپ فالپ نوع

JK

مثال ديگر عدد  2ميباشد كه با استفاده از دو مدار مقسم فركانس  5و مدار جانبي طراحي مقسم فركانس صورت ميپذيرد:
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شکل  :0-2مقسم فركانس  2مبتني بر فيليپ فالپ نوع

JK

مقسم فركانس  0نيز به همين ترتيب طراحي ميگردد و عبارت است از :

شکل  :7-2مقسم فركانس  0مبتني بر فيليپ فالپ نوع

JK

بدين ترتيب ميتوان با تركيب اين مقسم فركانسها به مدارهاي جديد دست پيدا كرد.
در انتها كمي در مورد قطعاتي كه دانشجويان عزيز در خالل اين آزمايش ميبايست از آنها استفاده نمايند را موردبررسي قرار
ميدهيم .قطعات  0402 ،0406و  0407فيليپ-فالپهاي نوع  JKو قطعه  0404فيليپ-فالپهاي نوع  Dهستند .با استفاده از قطعات
DFF ،JKFF

و

TFF

و يا با استفاده از ICهاي متداول با شمارههاي  0407 ،0402 ،0406و  0404مدارهاي موردنظر را طراحي و

پيادهسازي نماييد.

تکالیفپیشازآزمايش :
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پيش از ورود به آزمايشگاه و شروع آزمايش مطالب اين بخش را مطالعه ،موارد خواستهشده را انجام و به سؤاالت مطرحشده پاسخ دهيد
و نتايج بهدستآمده را در گزارش خود ثبت نماييد.
 )1اعداد  4 ,6 ,5و  2اعدادي هستند كه تجزيهوتحليل مقسمهاي آنها از اهميت خاصي برخوردار است و بهسادگي از تركيب آنها
ميتوان به اعداد و مقسم فركانسهاي ديگر دست پيدا كرد .علت اهميت اين امر در آشنايي شما با نحوه طراحي و پيادهسازي مقسم
n
فركانسهاي  2  1ميباشد .مدارهاي طراحيشده را توسط نرمافزار موردنظر ترسيم و خروجيهاي آن را پس از تحليل در گزارش

خود ثبت نماييد .الزم به ذكر است كه مدار را بهگونهاي طراحي نماييد كه نتايج خروجي توسط LEDها قابلمشاهده باشد.
 )5سه مقسم فركانس  25 ,18و  157را طراحي و توسط نرمافزار موردنظر شماتيک آن را ترسيم و شبيهسازيهاي الزم را صورت دهيد
و نتايج تحليل را در گزارش خود ثبت نمايد .الزم به ذكر است كه مدار را بهگونهاي طراحي نماييد كه نتايج خروجي توسط
نمايشگرهاي  0قسمتي قابلمشاهده باشد.
 )6مقسم فركانسهاي طراحيشده را براي پيادهسازي آماده نماييد.

تکالیفداخلآزمايشگاه :
نکات  :دانشجويان عزيز براي مشاهده عملکرد مدارهاي طراحيشده بايد مقدمات زير را فراهم نمايند.
 )1از مولد پالس بهعنوان ورودي مدارها و سيگنال مرجع استفاده نماييد .براي قابلرؤيت شدن خروجي بايد از فركانس

Clock

حدود  7KHzقرار دهيد.
 )5بر روي برد ،چهار  LEDدورنگ وجود دارد از اين  LEDها بهمنظور نمايش پالس ورودي و پالس خروجي استفاده نماييد.
حال به پيادهسازي مدارهاي طراحيشده بر روي برد ميپردازيم :
)1

مقسم فركانسهاي اعداد پايه نظير  4 ,6 ,5و :2

)1-1

مدارهاي طراحيشده را بر روي برد پيادهسازي نماييد.

)5-1

آزمايش را انجام داده و نتايج را توسط LEDها مشاهده نماييد.

)6-1

بهمنظور درک بهتر عملکرد مقسمها با استفاده از اسکوپ پالس خروجي مدارها را با ورودي مقايسه نماييد.

)5

مقسم فركانسهاي  18 ,16و 157

 )1-5مقسم فركانسهاي  25 ,18و  157را كه طراحي نمودهايد  ,بر روي برد پياده نماييد.
 )5-5آزمايش را انجام داده و نتايج را توسط نمايشگرهاي  0قسمتي مشاهده نماييد.

پروژهپیشنهادي :
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را در

)1

طراحي و پيادهسازي مقسم فركانسهاي فرد يا زوجي كه بهصورت  5nنباشند.

پيشنهاد و طراحي مقسم فركانس با استفاده از فيليپ فالپ نوع  Tبراي اعداد مضرب  5و بهصورت  ،5nمضرب  5غير از  5nو اعداد فرد.
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جلسه 7
نرمافزارQuartus
سختافزاريVerilogو 

آشنايیبازبانتوصیف

حال به مرحلهاي ميرسيم كه  FPGAرا ميشناسيم و ميخواهيم يک مدار  Logicرا روي آن پياده نماييم .ابتدا بايد تعيين كنيم
مداري كه ميخواهد پياده شود ،چهكار ميكند .براي اين كار مثالً ميتوانيم شماتيک مدار را بهصورت مجموعهاي از گيتهاي منطقي كه
به هم وصل شدهاند و يک مدار با ورودي و خروجي مشخص را ساختهاند ،رسم كنيم .اين سادهترين كاري است كه ميتوانيم انجام دهيم.
رسم مدار براي يک مدارمنطقي بزرگ با اين روش به ساعتهاي بسيار زياد نياز است .پس بهتر است روش ديگري پيدا شود .ميتوانيم
عملکرد مدار را بهصورت يک سري جمالت توصيفي پشت سر هم بنويسيم .مثالً فرض كنيد براي يک شمارنده كه با لبه باالرونده
خروجياش يک واحد زياد ميشود ميتوان گفت" :در هر لبه باالرونده خروجي مساوي با خروجي بعالوه  ."1حال بجاي مدار شمارنده
ميتوانيم اين عبارت توصيفي را ذخيره كنيم بديهي است كه وقتي در آينده خودمان خواستيم از روي اين عبارت مدار منطقي مربوط به
آن را پياده كنيم ميدانيم كه چه گيتهايي معادل اين عبارت توصيفي بوده است .چراكه مدار شمارنده يکچيز بسيار متداول و
شناختهشده است .نرمافزارهايي وجود دارند كه عبارت توصيفي را كه توصيفكننده يک مدار منطقي است و بهصورت يک برنامه نوشتهشده
است بهعنوان ورودي ميگيرند و به ما آن آرايشي از گيتها را كه معادل عبارتهاي ما است ميدهند .اين برنامهها بسيار هوشمند هستند
و بهترين و پرسرعتترين مدار منطقي ممکن را به ما ميدهند .به اين نرمافزارها  Synthesizerميگويند.

سختافزار 

زبانتوصیف
سختافزار VHDL

زبانتوصیف
 VHDLنتيجه همکاري دو شركت بزرگ Texas Instrumentsو  IBMهمراه با يک شركت كوچک ديگر است .اين زبان توصيف سختافزار
به سفارش وزارت دفاع اياالتمتحده نوشته شد ،به اين منظور كه وزارت دفاع بتواند طرح ICهاي پرسرعت و بزرگ خود را به يک روش
مطمئن و انعطافپذير بايگاني كند VHDL .مخفف عبارت زير است :

Very high speed integrated circuit Hardware Description Language
بعداً استفاده از اين زبان براي كارهاي تجاري طراحي تراشههاي منطقي متداول شد و برنامههاي شبيهساز و سنتز كننده مربوط به آن به
بازار عرضه شدند .هماكنون اين نرمافزارها در بازار وجود دارند و معموالً گرانقيمت هستند.
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سختافزار Verilog

زبانتوصیف
 Verilogزبان توصيف سختافزاري است كه بهصورت موازي با  VHDLبه وجود آمد .شركت خاصي توليدكننده آن نيست اما شركت
Cadenceنقش بسيار عمدهاي در توسعه آن داشته است .يک سازمان به اسم  Open Verilog Internationalوجود دارد كه وظيفه توسعه و
تعريف استاندارها بر عهده اوست Verilog ،IEEE .را بهعنوان زبان توصيف سختافزار استاندارد قبول دارد و هرساله استانداردهاي مربوط
به آن را انتشار ميدهد .هنوز هيچ نظر قطعي مبني بر اينکه كداميک از زبانهاي توصيف سختافزار  Verilogو يا  VHDLكاملتر و بهتر
هستند وجود ندارد .هر دو بسيار انعطافپذيرند و امکانات زيادي را در اختيار طراح قرار ميدهند و براي هردو ،نرمافزارهاي فراوان و
كتابخانه ماي مختلفي توسعهيافته است .آموزش زبان  Verilogو روشهاي برنامهنويسي مربوط به آن خود نيازمند به يک كتاب مجزا است
ولي ما در اين قسمت با ديدگاهي كامالً آموزشي طي چند مثال ،كه روند آسان به سخت دارد ،اين زبان را بررسي ميكنيم:
مثال 1

:
;)module full_adder (S, C, A, B, Cin
;output S, C
;input A, B, Cin
;assign S = A ^ B ^ Cin
;)assign C = (A & B ) | (A & Cin) | (B & Cin
endmodule

توضيح :نکته مهم اول اينکه زبان  Verilogبه بزرگ و كوچک بودن حرفها حساس است .برنامه كوچک باال يک  Full Adderاست .در
 Verilogهمهچيز بهصورت ماژول تعريف ميشود ،يعني اينکه تمام مدارهاي منطقي بهصورت يک جعبه در نظر گرفته ميشوند كه چند
ورودي و چند خروجي دارد .اين جعبه يک اسم دارد ،در برنامه باال اسم اين جعبه يا  moduleرا  full adderگذاشتهايم و سپس تعريف
كردهايم كه اين ماژول چه وروديها و چه خروجيهايي (چه درگاهها يا پورتهايي) دارد .در مثال باال  Cو  Sخروجيهايي ماژول و B ، Aو
 Cinوروديهاي ماژول ميباشند .تمام اين پورتها تکبيتي هستند ،يعني عرض آنها يک بيت است.

پس از تعيين نام ورودي و خروجيها و جهت هركدام از آنها ميرسيم به خودمدار  Logicاي كه ارتباط بين ورودي و خروجي را به وجود
ميآورد:
در دستور  assignاول گفتهشده كه  S = A^B^Cinيعني خروجي  Sبرابر است با  xorشده  B ،Aو .Cin
در دستور  assignدوم مقدار  Cinكه درواقع رقم نقلي خروجي است تعيينشده .عالمت & بيانگر عمل  andو عالمت | بيانگر عمل

or

ميباشد .نهايتاً با دستور endmoduleاعالم ميكنيم كه توصيف مدار داخل ماژول بهطور كامل انجامشده و ديگر چيزي براي نوشتن
نداريم .اگر مدار منطقي يک  Full adderرا در نظر بياوريم ميبينيم كه عبارتهاي باال دقيقاً معادل همان مدار هستند .بهجاي كشيدن
شکل گيتها ميتوان عبارات باال را نوشت .برتري زبان توصيف سختافزار بر روش كشيدن schematicهنگامي معلوم ميشود كه بدانيم
برنامه فوق را بهصورت زير هم ميتوان نوشت:

مثال :5
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;)module full_adder (S, C, A, B, Cin
;output S, C
;input A, B, Cin
;assign {C, S} = A + B + Cin
endmodule

در اين برنامه مستقيماً گفتهشده كه تركيب } {C,Sبهعنوان عدد دوبيتي برابر است با حاصل جمع  B،Aو .Cin
اين برنامه وقتي به Synthesizerداده شود ،تبديل به گيتهاي مناسب كه عمل جمع را انجام ميدهند ميشود .پس يک مدار جمع كننده
را به دو روش ميتوان مدل كرد Gate Level Modeling :كه در آن خود گيتهايي كه مدار را ميسازند مستقيماً بيان ميكنيم و دوم
Behavioral Modelingكه در آن با عبارتهايي عملکرد مدار را توصيف ميكنيم .الزم به ذكر است كه درروش دوم در مورد اينکه چه
گيتهايي الزم است تا اين عملکرد ايجاد شود حرفي نميزنيم و آن را به عهده Synthesizerميگذاريم .ازاينجا نقش و اهميت يک
 Synthesizerآشکار ميشود( .قيمت اين برنامهها معموالً گران و بين  15تا  500هزار دالر است) .عالوه بر Behavioralو ، Gate Level.
 Verilogاز  Structural Modelingهم حمايت ميكند .يک نمونه از اين مدلسازي نيز در مثال زير ميآيد.
مثال :6
;)module two_bit_adder (S, A, B
;output [2:0] S
;input [1:0] A, B
;wire C_b
;) full_adder I0 ( S[0], C_b, A[0], B[0], 1’b0
;) full_adder I1 ( S[1], S[2], A[1], B[1], C_b
endmodule

در مدار فوق در داخل ماژول  two_bit_adderدو بار يک ماژول ديگر ( full_adderكه در باال برنامهاش نوشتهشده است ).استفادهشده است
Full adderاول بيتهاي اول از پورتهاي دو بيت  Aو  Bرا دريافت ميكند (] A[0و ] )B[0حاصل جمع را درون ] S[0كه بيت اول پورت
خروجي  Sاست ميريزد و بيت انتقالي موجود را بهوسيله سيمي به نام  C_bبه  Full adderدوم انتقال ميدهد .ميبينيم كه ورودي پورت
 Cبراي  Full adderدوم سيم  C_bاست .از طرفي دو ورودي ديگر ] A[1و ] B[1هستند كه بيتهاي بااليي پورتهاي ورودي  Aو
ميباشند .حاصل جمع در  Full adderدوم به ] S[1و بيت نقلي نهايي در ] S[2ريخته ميشود .در اين مثال مدار را بهصورت

B

Structural

مدل كرديم.

مثال :
;)module d_flip_flop (Q, D, clk
;output Q
;input D
;input clk
;reg Q
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)always @(posedge clk
;Q <= D

ٍendmodule
اين برنامه يک فيليپ فالپ  Dساده را نمايش ميدهد .دقت ميكنيم كه خروجي Qعالوه بر خروجي ،بهصورت regهم تعريفشده است.
اين به ابزار سنتز ميگويد كه براي Qيک فيليپ فالپ در نظر بگيرد .دو خط اصلي برنامه با يک دستور alwaysشروع ميشود .اين دو
خط ميگويد :همواره ،در هر لبه باالرونده مقدار Dرا به Qمنتقل نمايد .حاال فرض كنيد ميخواستيم اوالً ،اين كار در لبههاي پايينرونده
انجام شود ،ثانياً مقدار  notشده  Dبه Qمنتقل شود ،كد  Verilogبه اين صورت تغيير خواهد كرد:
;)module d_flip_flop (Q, D, clk
;output Q
;input D
;input clk
;reg Q
)always @(negedge clk
;Q <= ~D
eٍndmodule

به تغييراتي كه نسبت به برنامه بااليي به وجود آمد دقت كنيد :اوالً بهجاي  posedgeاز  negedgeاستفاده ميكنيم .ثانياً يک عالمت

not

يعني"~" جلوي Dاضافهشده است .به اين مفهوم كه مقدار  notشده  Dرا دريافت خواهد كرد .حاال فرض كنيد ميخواستيم يک ورودي
resetهم براي فيليپ فالپ بگذاريم كه در هر لبه باالروندهاي كه

مقدار آن  1شد ،خروجي فيليپ فالپ برابر با صفر شود:

;)module d_flip_flop (Q, D, clk
;output Q
;input D
;input clk
;reg Q
)always @(posedge clk
) if ( reset
;Q <= 0
else
;Q <= D
eٍndmodule

حاال فرض كنيد بخواهيم اين  resetآسنکرون باشد ،يعني اينکه نيازي به لبه باالرونده ساعت براي صفر كردن خروجي نداشته باشد و هر
زمان خودش يک شد ،خروجي را صفر كند ،بلوک اصلي برنامه به اين صورت ميشود( :بقيه برنامه همانطوركه بوده مِهماند).
)always @(posedge clk or posedge reset
) if ( reset
;Q <= 0
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else
;Q <= D

همواره در هر لبه باالرونده ساعت و يا هر لبه باالرونده  resetهركدام كه روي داد ،كد داخل بلوک  alwaysاجرا ميشود  :اگر  resetباال
باشد در خروجي صفر و در غير اين صورت مقدار  Dروي  Qميرود.
;)module four_bit_mux (mux_out, mux_in, mux_control, clk
;output mux_out
;input [3:0] mux_in
;input [1:0] mux_control
;input clk
;reg mux_out
;wire mux_out_w
assign mux_out_w = (mux_control == 2’b00) ? mux_in[0] :
(mux_control == 2’b01) ? mux_in[1] :
(mux_control == 2’b10) ? mux_in[2] :
;]mux_in[3
)always @(posedge clk
;mux_out <= mux_out_w
endmodule

در برنامه باال يک مالتي پلکسر كه  4ورودي ،يک خروجي و يک ورودي كنترل دارد را نشان ميدهد .خروجي تکبيتي است ولي وروديها
بهصورت بردار ) (Busانتقال داده تعريفشدهاند و هركدام بيشتر از يک بيت عرض دارند .يک سيم به اسم  mux_out_wتعريفشده كه
خروجي مدار  muxاست .خودمدار  muxبا استفاده از يک دستور  assignكه مقداردهي را بهطور شرطي انجام ميدهد ،پياده شده است.
اين دستور  4سطر برنامه را تشکيل ميدهد.
شرطها در پرانتزهايي هستند كه قبل از عالمت ? قرار دارند .عالمت  :به معناي  elseاست .اين روش شرطي كردن ،دقيقاً مطابق با آن
چيزي است كه در زبان برنامهنويسي  Cوجود دارد .درنهايت با استفاده از يک بلوک alwaysخروجي مدار muxبا لبههاي باالرونده ساعت
روي پورت mux_outقرار ميگيرد .درواقع آن بخشي از مدار كه با استفاده از دستور assignپياده ميشود ،معادل با يک مدار تركيبي
است و آن بخشي كه در آن به  registerها مقدار داده ميشود ،معادل با يک مدار ترتيبي است .بايد دقت نمود كه

برنامهنويسيVerilog

با بقيه زبانهاي برنامهنويسي تفاوتهاي محسوس دارد .در Verilogامکان دارد تمام خطهاي يک برنامه باهم و بهصورت موازي در حال
اجراشدن (پياده شدن) باشند.

برنامه باال را با دستور caseهم

ميتوان پياده كرد:
;)module four_bit_mux (mux_out, mux_in, mux_control, clk
;output mux_out
;input [3:0] mux_in
;input [1:0] mux_control
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input clk;
reg mux_out;
always @(posedge clk)
case ( mux_control )
2’b00 : mux_out <= mux_in[0];
2’b01 : mux_out <= mux_in[1];
2’b10 : mux_out <= mux_in[2];
2’b11 : mux_out <= mux_in[3];
default : mux_out <= mux_out;
endcase
endmodule
mux_control

 را چک ميكند و براي هر مقدار ازmux_control  در هر لبه باالرونده وضعيت ورودي،case برنامه باال با استفاده از دستور

ً نباشد ( مثالmux_control در وروديcase  اگر هيچكدام از چهار مقدار ذكرشده در دستور.ورودي مناسب را روي خروجي ميگذارد
 مقدارmux_out  يعني اينکه. اجرا خواهد شدdefault ) آنوقت كد نوشتهشده در بخش. امپدانس باال باشد2’bzz  برابر باmux_control
.مقدار آن تغيير نخواهد كرد

قبلي خود را حفظ خواهد كرد و
: مثال

module ram_interface (address_out, data, rnw, reset, clk);
output [15:0] address_out;
inout [15:0] data;
output rnw;
input reset, clk;
reg [15:0] address_out;
reg rnw;
reg [15:0] access_address;
reg read_write_turn;
reg [15:0] data_in_register;
assign data = (! rnw ) ? 0 : 16’bz;
always @(posedge clk)
if ( reset ) begin
address_out <= 0;
rnw <= 1;
end
else begin
if ( rnw ) begin
data_in_register <= data;
access_address <= access_address + 1;
end
if ( data_in_register == 16’hff0f )
rnw <= ~ rnw;
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) if (! rnw
;rnw <= ~ rnw
end
endmodule

كار اين برنامه اين است كه محتواي خانه ماي يک  ramرا از آدرس صفر به ترتيب ميخواند ،و چک ميكند كه آيا مقدار آن خانه برابر با
عدد  0xff0fهست يا نه .اگر جواب مثبت باشد ،مقدار آن خانه از  ramرا صفر ميكند و ادامه ميدهد ،اگر جواب منفي باشد ،ادامه
ميدهد .با هر resetكار دوباره از آدرس صفر شروع ميشود ،وقتيكه رسيديم به آخر حافظه دوباره به باال برميگرديم .اينجا فرض شده
عرض گذرگاه داده براي حافظه  16بيت است و حافظه داراي  64 Kخانه است (براي همين گذرگاه داده هم  16بيتي انتخابشده است) .در
آينده خواهيم ديد كه اين برنامه را ميشود روي يک  FPGAپياده كرد ،و  FPGAرا به  ramوصل كرد تا عمل باال را براي ما روي

ram

انجام دهد .نکته جديدي كه در برنامه فوق وجود دارد اضافه شدن يک نوع پورت جديد است  inoutپورتي است كه از طريق آن داده هم
ميتواند داخل شود و هم به خارج برود .دقت كنيد كه چگونه

مديريت داده مربوط به اين پورت انجامشده است .هر زمان )(read not write

 rnwبرابر با  1باشد ،يعني قرار باشد از  ramبخوانيم ،داده روي پورت dataكه ورودي/خروجي است ،داخل يک ثبات به اسم
 data_in_registerمنتقل ميشود .از طرفي در باالي برنامه ،توسط يک دستور  assignبه پورت  dataهنگاميكه قرار است از اين پورت
داده به بيرون برود ،مقدار اختصاص دادهشده است كه اين مقدار برابر با صفر است .دقت كنيد كه هنگاميكه  dataدر حالت خواندن است
دستور  assignمقدار  16’bzرا كه درواقع امپدانس باال و مدار قطع است روي  dataقرار ميدهد .بهعبارتديگر در اين حالت پورت  dataرا
درايو نميكند و هر كس ديگري ميتواند روي آن داده قرار دهد .نکته ديگري كه بايد به آن توجه كرد ،وجود دستورات  beginو  endاست
كه بلوک ماي كد ،كه در هنگام درست بودن يک شرط بايد اجرا شوند را مشخص ميكند.

کدهايغیرقابلسنتز 
در زبان  ،Verilogهنگاميكه در سطح رفتاري برنامهنويسي ميكنيم ،ممکن است مداري طراحي نماييم كه معادل سختافزاري ندارد.
اينگونه طرحهاي سختافزاري فقط در شبيهسازهاي  HDLقابلاجرا ميباشند و فقط ارزش شبيهسازي دارند .براي مثال كد زير را در نظر
بگيريد.
;)module d_flipflop_2clks(clk1, clk2, d, q
;input clk1, clk2, d
;output q
;reg q
)always @(posedge clk1 or posedge clk2
begin
;q <= d
end
endmodule
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اين مدار يک  flipflopرا كه دو  clockدارد ،نشان ميدهد ،اما هيچ معادل سختافزاري نداشته و هيچ سنتز كنندهاي نميتواند آن را
پردازش نمايد و فقط قابل شبيهسازي است.

ابزارهايانجامپروژهبراي FPGA
كالً براي هر طرحي كه قرار است روي  FPGAپياده شود ،بايد يک سري كارهاي مشخص انجام شود .ابتدا بايد مدار اصلي طراحي گردد.
در طراحي مدار اصلي معموالً اينطور عمل ميكنند كه ابتدا تعداد ماژولها ،عملکرد هركدام و ارتباط آنها باهم را مشخص ميكنند و
سپس به طراحي تکتک ماژولها ميپردازند .به اين روش طراحي ،روش  top to down designگفته ميشود .يعني شما ابتدا عملکرد كلي
را تعيين ميكنيد و بعد هركدام از اجزا را بهدقت توصيف ميكنيد تا نتيجه مطلوب حاصل شود .كالً كارهايي كه تا مرحله آماده شدن كد
 Verilogبراي انجام شبيهسازي انجام ميشود را  Design Entryميگويند .پس بعد از مرحله  Design Entryكدهاي  Verilogما آماده
هستند .حال به مرحله  Functional Simulationميرسيم .در اين مرحله عملکرد مدار را در حالت ايدهال (تأخير صفر) شبيهسازي
ميكنيم تا مطمئن شويم طراحي را درست انجام دادهايم .يعني به وروديهاي مدار هر دفعه سيگنالهاي متفاوتي ميدهيم و سپس
خروجي را بررسي مينمايم تا از صحت خروجي مطمئن شويم .طبيعي است كه اگر جواب براي هر يک از مراحل آزمودن درست نباشد
دوباره بايد به مرحله  Design Entryبازگشت و طرح را اصالح كرد .معموالً همراه هر ماژول  Verilogكه مينويسيم يک برنامه ديگر (يک
ماژول ديگر) به اسم  Verilog Test Fixtureهم مينويسيم .اين برنامه كارش اين است كه سيگنالهاي مناسب را براي ورودي ماژول تحت
آزمودن توليد ميكند .بهاينترتيب عملکرد كلي اين است كه با استفاده از يکي از نرمافزارهاي شبيهسازي  Verilogمجموعه ماژول اصلي و
ماژول آزمودن آن ،را كه به هم وصل شدهاند شبيهسازي ميكنيم و ميبينيم كه آيا ماژول اصلي درستكار ميكند يا خير .پس از اطمينان
از عملکرد صحيح مدار به مرحله  Synthesisميرويم .در اين مرحله با استفاده از يکي از نرمافزارهاي  Synthesizerمدار را تبديل به
مجموعهاي از گيتهاي منطقي ميكنيم .باز اين مجموعه گيتها را ميشود تبديل به يک برنامه  Verilogو حاصل را شبيهسازي

نمود.

بهاينترتيب مطمئن ميشويم خروجي ابزار سنتز همان چيزي است كه ما ميخواهيم .تا اين زمان بهعنوان ابزارهاي شبيهسازي و سنتز از
محصوالت هر شركتي كه بخواهيم ميتوانيم استفاده كنيم .مرحله آخر آن است كه خروجي  Synthesizerرا به ابزار

 Implementبدهيم.

ابزار  Implementفايلي كه خروجي  Synthesizerاست را ميگيرد و آن را به تركيبي از المانهاي موجود روي  FPGAتبديل ميكند.
سپس اين عنصرها را سر جاي مناسب روي  FPGAقرار ميدهد ) (Placementو بين آنها را سيمكشي ميكند ) (Routingدرنهايت يک
فايل با پسوند  BITتوليد ميشود كه ما ميتوانيم از آن براي  Programكردن Romاي كه قرار است به  FPGAوصل شود استفاده كنيم.
ابزار  Implementهر شركت مخصوص خودش است ،مثالً براي FPGAهاي  Xilinxحتماً بايد از ابزار  Implementخود  Xilinxاستفاده
كرد .در اين آزمايشگاه از نرمافزار  Quartusاستفاده ميكنيم.
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نرمافزارQuartus
آشنايیبا 

در اين بخش چرخه طراحي براي مدارهايي كه روي  FPGAپيادهسازي ميشوند را بررسي نموده و نشان ميدهيم كه چطور يک چرخه
طراحي  FPGAبا استفاده از نرمافزار  QUARTUSIIقابل تحقق ميباشد .با توجه به اينکه اين نرمافزار از همه روش ماي ايجاد طرح
پشتيباني نموده و ابزارهاي مختلفي براي هريک از آنها دارد ،در اينجا از روش برنامهنويسي با زبان  Verilogاستفاده ميكنيم.

توصیفيکچرخهطراحی 
بهطوركلي طراحي و پيادهسازي مدارهاي منطقي بر روي تراشههاي قابلبرنامهريزي با استفاده از نرمافزار ماي  CADبسيار راحت و آسانتر
ميشود .در شکل  1-0چرخه طراحي  FPGAبا استفاده از نرمافزارهاي  CADنشان دادهشده است.
بهطوركلي چرخه طراحي با استفاده از نرمافزارهاي  CADشامل موارد زير است -كه براي هر قسمت ابزاري( نرمافزاري) وجود دارد:
 :Design Entry در اين مرحله مدار يا طرح دلخواه شما با استفاده از دياگرام حالت و يا با استفاده از زبانهاي توصيف سختافزار مانند Verilog
مشخص ميگردد.
 :Synthesis در اين مرحله طرح ايجادشده به مجموعهاي  Logic Element haتبديل (سنتز) ميشوند.
 :Functional Simulation در اين مرحله توسط شبيهساز ،مدار سنتز شده بدون در نظر گرفتن موارد زماني مانند تأخير انتشار و . . .
شبيهسازي ميگردد تا مشخص شود كه عملکرد آن درست است يا خير.
 :Fitting در اين مرحله ابزار  Fitterكه يکي از ابزارهاي داخل نرمافزار  Quatus IIاست،مشخص ميكند كه هر  LEاي كه در Netlist
تعريفشده ،دقيقاً كدام  LEداخل  FPGAميباشد .همچنين نحوه سيم بندي بين اين  LEماي درون  FPGAانتخاب مينمايد.
 :Timing Analysis در اين مرحله تأخيرهاي انتشار در مسيرهاي مختلف سيم بندي موجود در مدار  Fitشده ،تحليل و بررسي گرديده و
 Performanceمدار مشخص ميشود.
 :Timing Simulation در اي مرحله مدار  Fitشده شبيهسازي گرديده تا مشخص شود كه عملکرد آن درست است يا خير.
 :Programming and Configuration در اين مرحله مدار طراحيشده روي  FPGAبرنامهريزي ميشود.برنامهريزي  ،FPGAنحوه پيکربندي
سوييچ ماي داخلي  FPGAو همچنين نحوه سيم بندي بين  LEها را مشخص مينمايد.
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شکل :1-0چرخه طراحي CAD

نرمافزارQuartus II
طراحیبا 

براي طراحي با استفاده از اين نرمافزار ابتدا آن
را اجرا نماييد تا وارد محيط اصلي شويد.

شکل5-0
63

ايجاد يک پروژه جديد در اين نرمافزار توسط يک  Wizardصورت ميگيرد .براي اين منظور FileNew Project Wizardرا انتخاب كنيد
تا پنجره زيرنمايان شود.

شکل 6-0
گزينه  Nextرا كليک كنيد تا پنجره زيرنمايان شود.

شکل4-0
نام و مسيري براي ذخيره اطالعات مربوط به پروژه خود در نظر بگيريد( .معموالً نام پروژه و نام ماژول  Top Levelيکسان در نظر گرفته
ميشود).
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شکل2-0
اگر فايلي براي اضافه كردن به پروژه وجود داشته باشد Wizard ،در اين قسمت اين عمل را بهراحتي انجام ميدهد ،در غير اين صورت فرض
كنيد فايلي موجود براي اضافه كردن به پروژه نداريم Next.را كليک كرده تا پنجره بعدي ظاهر گردد .نوع تراشهاي كه قرار است طرح شما
روي آن پياده شود را از داخل ليست انتخاب و سپس  Nextرا كليک كنيد Family:Max7000s(.و )Device:Emp7128SLC84-15

شکل 2-0
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در اين قسمت از  ،Wizardاگر ميخواهيد عالوه بر  Quatus IIاز نرمافزار ماي بهاصطالح  Third Partyاستفاده كنيد ،انتخاب نماييد .اما ما
براي تمام قسمتهاي چرخه طراحي از ابزارهاي داخل  Quartus IIاستفاده ميكنيم ،سپس  Nextرا كليک كنيد .سپس خالصهاي از
تنظيمات انجامشده براي پروژه  ،در يک پنجره ظاهر ميشود  Finishرا كليک كنيد.

شکل 0-0

شکل7-0
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اكنون پروژه شما ايجادشده و محيط اصلي به شکل زير خواهد بود.

شکل 8-0

 Verilog Design Entry
براي نوشتن كد  ،Verilogنياز به محيط ويرايشگر نرمافزار  Quatus IIداريم.براي اين منظور  FileNewو سپس  Verilog HDL fileرا
انتخاب و  OKكنيد تا محيط متني ويرايشگر باز شود.

شکل17-0
براي ذخيره كردن فايل  FileSave Asو در  Save Type Asگزينه  Verilogرا انتخاب نماييد.
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نام فايل را در قسمت  File Nameبنويسيد و گزينه  Add File To Current Projectرا انتخاب كنيد.
 Saveرا كليک كنيد .حاال كد موردنظر خود را داخل محيط ويرايشگر بنويسيد و ذخيره كنيد.
برخي اوقات به خاطر سپردن  Syntaxدستورات زبان  Verilogسخت به نظرمي رشد به همين دليل الگوهاي مختلفي از دستورات
Verilogآماده درون نرمافزار وجود دارد .براي استفاده از اين الگوها  EditInsert TemplateVerilog HDLرا انتخاب كنيد.

فايلهابهيکپروژه 
اضافهکردن 
گزينه  AssignmentSettingرا انتخاب كنيد تا پنجره زير ظاهر شود .از ستون سمت چپ  Fileرا كليک كنيد .و يا اينکه ميتوانيد
 ProjectAdd/Remove Files in Projectرا انتخاب كنيد.

شکل 11-0
كد  Verilogنوشتهشده توسط ابزارهاي مختلف موجود در نرمافزار آناليز ،سنتز و قابل پيادهسازي روي تراشه موردنظرميگردد .تمام ابزارها
بهوسيله يک برنامه كاربردي به نام كامپايلر كنترل ميشوند.

براي اجراي كامپايلر گزينه  Processing  Start Compilationرا انتخاب نماييد و يا اينکه روي آيکون
گزارش كامل پيشرفت مراحل را در حين اجراي هر مرحله در پنجره سمت چپ محيط اصلي خواهد داد.
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كليک كنيد  .كامپايلر

در پنجره پائيني محيط اصلي نيز پيغامهاي مختلفي نشان داده ميشود .بنابراين وقتي خطا يا اشکالي وجود دارد ،اين پيغامها ،دليل وجود
خطا را بيان مينمايند و ميتوانيد با دوپار-كليک روي هر پيغام خطا ،خط برنامه مورد اشکال مشخص ميشود .براي اطالعات بيشتر هر خطا
ميتوانيد پيغام را انتخاب نموده و  F1را كليک نماييد.

شکل15-0
همچنين بعد از اتمام عمل كامپايل نتيجه گزارش داده ميشود .و پنجره نشاندهنده اين گزارش بهصورت اتوماتيک به وجود ميآيد .البته
اين گزارش با انتخاب  Processin Compliation Reportو يا كليک روي آيکون

شکل16-0
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نيز باز ميشود.

اين گزارش شامل چندين بخش ميباشد كه در ستون سمت چپ ليست شدهاند .مثالً در اين گزارش تعداد پين و  LEماي مورداستفاده براي
پيادهسازي طرح ،مشخصشده است و يا اينکه معادالت منطقي كه توسط كامپايلر بعد از عمل سنتز توليد ميشوند با انتخاب

& Analysis

 SynthesisEquationنشان داده ميشود.

شبیهسازيطرح 

قبل از پيادهسازي طرح روي ،FPGAبايد عمل شبيهسازي انجام شود Quartuss II.ابزار شبيهساز براي شبيهسازي

مدار طراحيشده دارد .

فقط قبل از انجام شبيهسازي ،الزم است شکل موجهايي با نام  Test Vectorايجادشده به ورودي ماي مدار داده شود .همچنين خروجيها و
نقاط آزمودن داخلي كه الزم است ديده شود ،مشخص گردد .سپس شبيهساز  Text vector،را به مدل پيادهسازي شده طرح ميدهد و
خروجي را تعيين مينمايد.
براي ايجاد  Text Vectorدر  Quartus IIاز  Waveform Editorاستفاده مينماييم .بدين منظور ابتدا  File Newو بعد  Other Fileرا
انتخاب كنيد.با انتخاب  Ok، Vector Waveform Fileرا كليک كنيد.

شکل 12-0
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و محيط  Waveform Editorباز ميشود.

شکل10-0
ميخواهيم ورودي و خروجي ماي مدار شبيهسازي شوند EditInsert Node or Bus.را انتخاب كنيد تا پنجره زير باز شود.

شکل17-0
در اين قسمت ميتوانيم نام پين را در بخش  Nameبنويسيم اما بهتر است از Node Finderاستفاده نماييم .بايد  Pind:allو بعد  Listرا
براي پيدا كردن  Nodeها كليک كنيد .سيگنال موردنظر را انتخاب و روي عالمت < كليک كنيد تا به  Nodeماي انتخابشده اضافه
شود.همين عمل را براي بقيه سيگنالها تکرار كنيد و بر روي  OKكليک كنيد .حال به سيگنال ماي ورودي مشابه نرمافزار  MaxPlusاز
منوي سمت چپ كه فعال ميشود مقدار دهيد(.و يا )EditValue
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شکل 18-0
پس از ساخت شکل موجهاي ورودي ،شکل موج خروجي هنوز بهصورت هاشور خورده باقي ميماند و مقدار آن در حين
شبيهسازي مشخص ميشود .فايل را ذخيره نماييد.

شکل57-0
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شبیهسازي 

اجراي
مدار طراحيشده ميتواند به دو روش شبيهسازي شود .درروش سادهتر  LEها و سيم ماي ارتباطي ايدهال و بدون تأخير انتشار در نظر
گرفتهشده كه به آن شبيهسازي عملکردي ميگويند .درروش دوم كه پيچيده ميباشد ،تمام تأخير انتشارها محاسبهشده كه به آن
شبيهسازي زماني گفته ميشود.

شبیهسازيعملکردي 

براي اجراي اين شبيهسازي  ProcessingSimulator Toolسپس براي  Simulation Modeگزينه  Functionalرا انتخاب و

Generate

 Functional Simulationرا انتخاب كنيد .سپس بر روي  Openكليک كنيد و به سيگنال ماي ورودي مقدار دهيد Save.كنيد و سپس
مسير ProcessingSimulator Toolرا انتخاب كنيد و بر روي گزينه  Startكليک كنيد و پس از اتمام با موفقيت و بدون خطا ميتوانيد
براي ديدن خروجي بر روي گزينه  Reportكليک كنيد.

شبيهسازي با استفاده از آيکون

آغاز ميشود و در انتها موفقيت شبيهسازي گزارش و پنجره زير ظاهر ميگردد.

شکل 51-0
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شبیهسازي زمانی

بعد از اطمينان از درست بودن عملکرد مدار طراحيشده ،شبيهسازي زماني را انجام ميدهيم تا ببينيم رفتار واقعي مدار بعد از پيادهسازي
روي  FPGAچيست .بنابراين بعدازآنتخاب  AssignmentSettingSimulatorگزينه  Timingرا براي مد شبيهسازي در نظرمي گيريم
و  OKمينماييم .بعد از اجراي شبيهسازي  ،تأخير و سيگنالهاي Flitchكامالً در شکل موج خروجي نمايان هستند.

پیادهسازيبررويبوردFPGA


پینها 
انتساب 
اگر كامپايل بهصورت فوق صورت پذيرد Quartus II ،هر پيني از  FPGAرا كه بخواهد براي ورودي و خروجي ماي ماژول در نظرميگيرد.

شکل55-0
براي انتساب پينها از ابزار Assignment Editorاستفاده ميشود .بدين منظور  Assignment Pinsرا انتخاب و در ليست ارائهشده  Pinرا
كليک نموده و بعد << >>NEWرا كه پررنگ شده ،دوپار كليک كنيد .يک پنجره پايينرو ظاهر ميشود .روي هر ورودي يا خروجي كه
ميخواهيد كليک كنيد تا در جدول قرار گيرد .سپس با دوپار كليک آن پنجره ديگري بازميگردد.
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شکل 56-0
حاال هر پين واقعي روي  FPGAرا كه ميخواهيد انتخاب نماييد تا انتساب صورت گيرد به همين ترتيب بقيه ورودي خروجيها را به پين
ماي  FPGAتخصيص دهيد.اكنون با استفاده از  FileSaveاين فايل تخصيص پينها را ذخيره نماييد .بار ديگر طرح خود را كه پين ماي
واقعي و موردنظر شما را براي ورودي و خروجيها در نظر گرفتهشده است كامپايل نماييد.

برنامهريزي FPGA

فايلي كه براي برنامهريزي احتياج داريم توسط  Assemblerنرمافزار Quartus IIتوليد ميشود .و يک فايل باينري بوده كه حاوي اطالعاتي
براي پيکربندي  FPGAميباشد .اين فايل  .SOFميباشد كه مخفف  SRAM Object Fileاست.در اينجا ما از فايلي با پسوند  .POFكه
مخفف Program Object Fileميباشد كه اين اجازه را ميدهد كه با يک پيکربندي موازي و از طريق واسط  JTAGبرنامهريزي  FPGAرا
انجام دهيم.
چندين روش براي برنامهريزي  FPGAوجود دارد كه  JTAGيکي از روش ماي موجود ميباشد.در اين روش اطالعات پيکربندي مستقيماً
بر روي  FPGAبار ميشوند ToolsProgrammer .را انتخاب نماييد تا پنجره زير ظاهر شود.
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شکل54-0
در اينجا الزم است پروگرمر سختافزاري و مدي كه استفاده خواهد شد را مشخص كنيد JTAG.را براي مد در نظر بگيريد و از قسمت
 Hardware Setupگزينه  ByteBlasterرا انتخاب كنيد .گزينه  Auto Detectرا كليک كنيد تا  FPGAمتصل به سيستم شناسايي شود
سپس درصورتيكه فايل برنامهريزي شما در ليست قرار نگرفته با استفاده از گزينه  Add fileفايل را بازكنيد و سپس بر روي  Startكليک
كنيد تا  FPGAبرنامهريزي شود.
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جلسه 8

آزمايشطراحیواحدمحاسبهومنطق 27
هدف 
در اين آزمايش اهداف زير دنبال ميشوند :
 آشنايي با  ALUو ساختار آن
 طراحي و پيادهسازي مدارهاي محاسباتي  ،منطقي و ثباتي يک

CPU

تئوريآزمايش 
بخش محاسبات و منطق يکي از مهمترين قسمتهاي يک  CPUميباشد .بهطوركلي  ALUاز سه قسمت محاسبات ،منطق و كنترل
تشکيلشده است .هر بخش با توجه به وظايفي كه دارد يک سري عملکردهايي را انجام ميدهد .قسمت محاسباتي اعمالي نظير جمع،
تفريق ،ضرب و تقسيم را بر عهده دارد .در قسمت منطقي عملياتي نظير  NOT ,XOR ,OR ,ANDصورت
ميپذيرد و درنهايت قسمت كنترل نيز وظيفه تعيين واحد عملياتي و عمليات موردنظر را به عهده دارد .در اين آزمايش هدف پيادهسازي
يک  ALUبسيار ساده ميباشد .شکل  1-7بلوک دياگرام سيستم موردنظر را نمايش ميدهد.

شکل  -1-7بلوک دياگرام

ALU

ALU 27
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جدول زير كدهاي عملياتي را كه توسط بخش محاسبات و منطق انجام ميشود ،نمايش ميدهد .دانشجويان با استفاده از سوئيچهاي
موجود بر روي برد ،عملکرد موردنظر را مشخص و داده ورودي را به  ALUاعمال مينمايند .الزم به ذكر است كه تمام عمليات موردنظر
حداكثر  4بيتي ميباشند.
پيش از آغاز آزمايش الزم است تاكمي بيشتر در مورد بلوكهاي اين سيستم به بحث بپردازيم .در بخش محاسباتي دانشجويان عزيز مي-
بايست از بلوک جمع كنندهاي كه در آزمايش ماي اخير طراحي شد بهعنوان جمع كننده  - 4بيتي استفاده نمايند .با استفاده از همان
مدار نيز ميتوانند افزايش بهاندازه يک واحد را نيز پيادهسازي نمايند .اما مدار تفريق كننده و كاهش بهاندازه يک واحد را كه در آزمايش-
هاي گذشته به آنها نپرداختهاند ميبايست از ابتدا طراحي نمايند .البته طراحي تفريق كننده  - 4بيتي نيز بر پايه تمام جمع كننده
امکانپذير است و ازاينرو با جمع كننده  - 4بيتي اختالف بسيار كوچکي دارد.
بهمنظور سادگي سيستم ،بخش كنترلي تنها بهعنوان مالتيپلکسر عمل مينمايد .ورودي اين بلوک حاصل كليه اعمال موردنظر (محاسباتي:
جمع ،تفريق ... ،و منطقي )... ،OR ،AND :است و با توجه به سيگنال كنترلي ،ورودي موردنظر به خروجي منتقل ميشود.
S0

S1

S2

S3

0

0

0

0

ADD

1

0

0

0

SUB

0

1

0

0

INC1

1

1

0

0

DEC1

0

0

0

1

AND

1

0

0

1

OR

0

1

0

1

XOR

1

1

0

1

NOT

جدول 5-7

تکالیفپیشازآزمايش 
تاكنون كليه مدارهاي موردنياز در اين بخش در آزمايشهاي قبل پيادهسازي شدهاند ،بهجز تفريق كننده  - 4بيتي كه ميبايست برنامه آن
را نوشته و پيادهسازي نماييد.
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تکالیفداخلآزمايشگاه 
نکات :دانشجويان عزيز براي مشاهده عملکرد مدارهاي طراحيشده بايد مقدمات زير را فراهم نمايند.



بر روي برد چهار عدد  LEDو نمايشگر هفتقسمتي وجود دارد .از اين  LEDها و نمايشگرها بهمنظور نمايش خروجي

 ALUاستفاده نماييد.



از سوئيچهاي موجود بر روي برد بهعنوان وروديها ،سيگنالهاي كنترلي و رقم نقلي ورودي استفاده نماييد.

)1

برنامه مدار ترسيمشده را نوشته و بر روي  FPGAبرنامهريزي نماييد.

)5

آزمودنهاي الزم را انجام و نتايج را در گزارش خود ثبت نماييد.
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جلسه 3
ثباتهاوگذرگاهداده 
آزمايش 
ثباتها 

از مهمترين بخشهاي تشکيلدهنده سيستمهاي ديجيتال ثباتها ميباشند .در اين سيستمها بسياري از اعمال داخلي توسط ثباتها يا
دادههايي كه در آنها ذخيره ميشوند انجام ميگيرند.
هدف اصلي اين بخش طراحي مهمترين المان يک كامپيوتر پايه است .ثباتها به صورتهاي مختلفي در داخل سيستمهاي ديجيتال يا
كامپيوتر مورداستفاده قرار ميگيرند .كاربردهاي مختلفي در وس مدار منطقي و معماري كامپيوتر براي شما ارائه گرديده است كه در اين
آزمايشها مشاهده ميكنيد .اين بخش از سه آزمايش تشکيلشده است.
در آزمايش اول شما با طراحي يک ثبات كه بهصورت سري و موازي قابلخواندن و نوشتن ميباشد آشنا ميگرديد .همچنين نحوه طراحي
و پيادهسازي ثباتهاي انتقالي 57چرخشي و رياضي به شما آموزش داده خواهد شد.
در آزمايش دوم ثباتهايي كه داراي قابليتهاي مختلفي نظير متمم يک ،متمم دو افزايشي يک و كاهش يک است را طراحي مينماييد.
آزمايش سوم تکميلكننده دو آزمايش قبل است .در اين آزمايش شما بايد يک ثبات كه داراي همه قابليتهايي كه در آزمايشهاي اول و
دوم انجام داده بوديد بهصورت مجتمع طراحي نماييد.

ثبات 5

-5-5
هدف 

در اين آزمايش اهداف زير دنبال ميشوند :


طراحي و پيادهسازي يک ثبات انتقالي



طراحي و پيادهسازي يک ثبات  12بيتي كه نحوه ورودي و خروجي آن به شکل زير باشد :

 -قابليت ثبت موازي و سري و خواندن موازي و سري

58

 ثبات انتقالي چرخشي به چپ و راست ثبات انتقالي رياضي به چپ و راست28

Shift Register
29

SISO, SIPO، PIPO PISO

81

تئوريآزمايش 
ثباتها يکي از قسمتهاي مهم ساختار يک سيستم پردازشگر ديجيتال ميباشند .ثباتها اغلب براي ذخيره موقت اطالعات باينري استفاده
ميشوند و شامل مجموعهاي از فيليپ فالپ ها هستند .يک ثبات  nبيتي شامل  nفيليپ فالپ است .ثباتها را ميتوان ازلحاظ ورودي و
خروجي به چهار دسته تقسيم نمود .اين تقسيمبندي عبارت است از :
 ورودي موازي  -خروجي موازي

)(PIPO

 ورودي سري  -خروجي موازي

)(SIPO

 ورودي موازي  -خروجي سري

)(PISO

 ورودي سري  -خروجي سري

)(SISO

يک ثبات انتقالي از مجموعهاي از فيليپ فالپ ها تشکيلشده است كه بهصورت زنجيرهاي به هم متصل هستند و ورودي هر فيليپ فالپ
به خروجي فيليپ فالپ قبلي متصل است .از ثباتهاي بسيار مهم ميتوان به ثبات انتقالي اشاره نمود .ثبات انتقال بنا به نوع سيگنال
كنترلي آن ممکن است اطالعات را به سمت راست يا به سمت چپ انتقال دهد .از ديدگاه زمانبندي ثباتها را ميتوان به دودسته
سنکرون و آسنکرون تقسيمبندي نمود .ثبات سنکرون ثباتي است كه داراي سيگنال تحريک يکسان براي هر فيليپ فالپ ميباشد .در
ثبات آسنکرون اين عمل وجود ندارد .در كامپيوتر پايه بنا به نوع كاربردي كه در نظر گرفتهشده است دو نوع شيفت رياضي و چرخشي
اضافه گرديده است .بنابراين در كنار هر ثبات انتقالي يک فيليپ فالپ قرار خواهد گرفت كه بهوسيله آن ثبات انتقالي چرخشي و رياضي با
ثبات انتقالي مرسوم تکميل ميگردد.

تکالیفپیشازآزمايش 
 ) 1در اين آزمايش ابتدا يک ثبات انتقالي طراحي نماييد كه داراي يک سيگنال كنترلي است .اين سيگنال كنترلي مشخصكننده حالت
انتقال به چپ يا به راست ميباشد .الزم به ذكر است كه در كليه طراحيها از فيليپ فالپ  Dاستفاده نماييد .برنامه ثبات موردنظر را نوشته
و خروجي آن را تحليل نماييد.
 )5ثبات انتقالي كه بهصورت موازي و سري ثبت و بهصورت موازي و سري خوانده ميشود را طراحي نماييد.
 )6اكنونكه طراحي شماتيک كامل گرديد كد  Verilogثبات انتقالي را كه داراي قابليتهاي ذكرشده در بند 5ميباشد را توليد نماييد.
 )4با دانستن نحوه طراحي يک ثبات انتقالي با  ،DFFاكنون مراحل  5و  6را براي ثبات انتقالي چرخشي و رياضي تکميل كنيد  .در اين
مرحله شما ميتوانيد تمامي قابليتهاي فوق را بر روي يک ثبات پيادهسازي نماييد.
راهنمايی  :هر يک از اين ثباتها نيازمند سيگنالهاي كنترل نظر  Read , CLKو  Loadو  ...ميباشند كه بنا به نوع تبادل بايد در نظر
گرفته شوند .شکل زير بهطور خالصه راهنماييهاي الزم را براي شما خواهد داشت .الزم به ذكر است كه اين بلوک دياگرام بسيار كلي است
و كليه حاالت فوق را در بردارد .بنابراين در هركدام از مدارات فوق بخشي از اين شکل بکار ميرود.
81

شکل  -1-8بلوک دياگرام كلي مداراها

تکالیفداخلآزمايشگاه 
نکات  :دانشجويان عزيز براي مشاهده عملکرد مدارهاي طراحيشده بايد مقدمات زير را فراهم نمايند.



براي قابلرؤيت شدن بايد پريود  Clockرا در حدود  277msقرارداد.



بر روي برد ،چهار  LEDيکرنگ وجود دارد از اين  LEDها بهعنوان بيتهاي خروجي ثباتها استفاده نماييد .از سوئيچهاي

موجود بر روي برد بهعنوان سيگنالهاي كنترلي و ورودي استفاده نماييد.
 )1مدار ثبات انتقال  SIPO، PISO، PIPOو SISOرا بر روي برد پيادهسازي و آزمودن نماييد .نتايج بهدستآمده را در گزارش خود ثبت
نماييد.
 )5مدار ثبات انتقال چرخشي به چپ و راست را بر روي برد پيادهسازي و آزمودن نماييد .نتايج بهدستآمده را در گزارش خود ثبت
نماييد.
 )6مدار ثبات انتقال رياضي به چپ و راست را بر روي برد پيادهسازي و آزمودن نماييد .نتايج بهدستآمده را در گزارش خود ثبت نماييد.
 )4مدار ثبات انتقالي كه همه قابليتهاي فوق را دارا است بر روي برد پيادهسازي و آزمودن نماييد .نتايج بهدستآمده را در گزارش خود ثبت نماييد.

-2-5

ثبات 2

هدف 
در اين آزمايش اهداف زير دنبال ميشوند :
طراحي و پيادهسازي يک ثبات  12بيتي كه به شکل زير باشد :


با قابليت متمم يک



با قابليت متمم دو



با قابليت افزايشي يک
82



با قابليت كاهشي يک

تئوريآزمايش 
در اين آزمايش شما با كاربردهاي ديگري از ثباتها آشنا خواهيد شد .اين كاربردها ،كه در باال به آنها اشارهشده است ،در قسمتهاي
مختلف يک سيستم ديجيتال مورداستفاده قرار ميگيرند .به طور مثال در سيستم كامپيوتر پايه براي انجام عمليات افزايش يک يا كاهش
يک بهراحتي در يک سيکل با سيگنالهاي  INCيا  DECانجام خواهند شد .طراحي چنين ثباتي كه داراي قابليتهاي فوق است ،در
سيکلهاي اجرائي بسياري از دستورالعملها صرفهجويي خواهد نمود.

شکل 5-8

تکالیفپیشازآزمايش 
 )1در اين آزمايش ابتدا يک ثبات با قابليت افزايشي يک با استفاده از فيليپ فالپ  Dطراحي نماييد .سپس كد  Verilogمرتبط با اين مدار
را نوشته و آزمودن كنيد.
 )5مرحله  1را بهطور كامل براي سه كاربرد ديگر  ،طراحي و آزمودن مينماييد.
يک ثبات طراحي و آزمودن نماييد كه داراي هر چهار قابليت فوق يعني متمم يک ،متمم  ، 5افزايشي يک و كاهشي يک باشد .سپس كد
 Verilogمرتبط با اين مدار را نوشته و آزمودن نماييد.

تکالیفداخلآزمايشگاه 
نکات  :دانشجويان عزيز براي مشاهده عملکرد مدارهاي طراحيشده بايد مقدمات زير را فراهم نمايند.



براي قابلرؤيت شدن بايد پريود  Clockرا در حدود  277msقرارداد.



بر روي برد ،چهار  LEDيکرنگ وجود دارد از اين  LEDها بهعنوان بيتهاي خروجي ثباتها استفاده نماييد.



از سوئيچهاي موجود بر روي برد بهعنوان سيگنالهاي كنترلي و ورودي استفاده نماييد.

برنامه ثبات باقابليتهاي فوق را بر روي برد پيادهسازي و آزمودن نماييد .نتايج بهدستآمده را در گزارش خود ثبت نماييد.

-9-5

ثبات 9

هدف 
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در اين آزمايش اهداف زير دنبال ميشوند :
طراحي و پيادهسازي يک ثبات  4بيتي كه به شکل زير باشد :
SIPO, SISO, PIPO, PISO



Circulate Right shift, Circulate Left shift



Arithmatic Right shift, Arithmatic Left shift



One’s complement, Two’s complement



INC, DEC



Clear



تئوريآزمايش 
اين آزمايش تکميلكننده دو آزمايش قبل است .شما در آزمايشهاي گذشته با طراحي و پيادهسازي هر يک از عملگرهاي فوق بهصورت
مجزا آشنا شديد .در اين آزمايش شما با دانش قبلي كه درزمينهٔ طراحي تکتک آنها به دست آوردهايد .اكنون بهراحتي ميتوانيد يک
ثبات با قابليتهاي فوق طراحي نماييد .همچنان كه در آزمايش قبل ذكر شد ،داشتن چنين ثباتي باعث كاهش سيکلهاي اجرائي يک
دستورالعمل در كامپيوتر ميگردد .بهعبارتديگر ريز دستورالعملهاي موردنياز براي يک دستورالعمل كاهش پيدا ميكند.

تکالیفپیشازآزمايش 
در اين آزمايش با استفاده از  Multiplexerوروديهاي فيليپ فالپ  Dمشخص ميگردد .شکل  6-8-1بلوک دياگرام كلي مدارات موردنظر
را نمايش ميدهد .مدار موردنظر را ترسيم  ،برنامه آن را نوشته و خروجي را تحليل نماييد.

شکل6-8بلوک دياگرام كلي مدارات موردنظر

تکالیفداخلآزمايشگاه 
نکات  :دانشجويان عزيز براي مشاهده عملکرد مدارهاي طراحيشده بايد مقدمات زير را فراهم نمايند.
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براي قابلرؤيت شدن بايد پريود  Clockرا در حدود  277msقرارداد.



بر روي برد ،چهار  LEDيکرنگ وجود دارد از اين  LEDها بهعنوان بيتهاي خروجي ثباتها استفاده كرده و ثباتها را  4بيتي

طراحي كنيد .از سوئيچهاي موجود بر روي برد بهعنوان سيگنالهاي كنترلي  Multiplexerاستفاده نماييد.

برنامه ثبات باقابليتهاي فوق را بر روي برد پيادهسازي و آزمودن نموده و نتايج بهدستآمده را در گزارش خود ثبت كنيد .


 -2گذرگاهداده 91
هدف 
در اين آزمايش اهداف زير دنبال ميشوند :
 آشنايي با  BUSو ساختار آن
 طراحي و پيادهسازي مدارهاي محاسباتي  ،منطقي و ثباتي يک

CPU

تئوريآزمايش 
 BUSيکي از واسطهاي بسيار مهم در سيستمهاي ديجيتالي است .در اين سيستمها براي ارسال و دريافت داده از  BUSبهعنوان محيط
انتقال استفاده ميگردد .همانطور كه در معماري كامپيوتر با آن آشنا شدهايد به دو طريق  BUSها قابل پيادهسازي هستند .آن دو راه
بهكارگيري  Multiplexerو استفاده از بافر  tri-stateميباشد .در كامپيوترها به علت دوطرفه بودن  ، BUSامکان استفاده از

Multiplexer

براي يک خط كه خواندن و نوشتن از روي آن صورت ميگيرد امکانپذير نميباشد .بنابراين اين عمل از طريق  tri-stateانجام خواهد شد.
در فصلهاي قبل با نحوه طراحي ثباتها آشنا شديد .در سيستم كامپيوتر پايه ،يک ثبات ممکن است داراي قابليتهاي مختلفي باشد .اما
در كامپيوتر پايهاي كه براي اين آزمايشگاه طراحي ميشود يک ثبات بايد قابليت ماي  Clear ، LD ،Incrementو  Readرا دارا باشد
(شکل. )4-8

BUS 31
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شکل  -4-8ثبات داخلي كامپيوتر پايه

الزم به ذكر است كه ثباتهاي مذكور ثباتهاي داخلي كامپيوتر و مورداستفاده در قسمت كنترلي و  BUSخواهند بود .نکته بسيار مهم
نحوه ارتباط اين ثباتها با  BUSسيستم ميباشد .همانطور كه ميدانيد به علت دوطرفه بودن  BUSداده ،خواندن و نوشتن از يک مسير
صورت خواهد گرفت .بنابراين هر ثبات بايد در زمان موردنياز  BUSرا در اختيار گيرد و سپس بعد از اتمام ارسال يا دريافت آن را رها
نمايد .با توجه به مطالب فوق Tدر قسمت ورودي هر ثبات با سيگنال كالک و  LDمشکل وارد شدن داده جديد به ثبات حل ميشود.
اما در قسمت خروجي بايد در مسير هر بيت خروجي يک  tri-stateقرار گيرد كه با سيگنال  Readهر ثبات فعالشده و بعد از خواندن،
خروجي ثبات بهصورت امپدانس باال درآيد .با طراحي چنين ثباتي بهراحتي ميتوان تعداد زياد ثبات را كه از يک  BUSواحد استفاده
مينمايند ،به يکديگر متصل نمود.
اكنون با داشتن يک ثبات كه قابليتهاي اساسي سيستم كامپيوتر پايه را دارا ميباشد ،به معرفي ثباتهاي اين پردازشگر پايه ميپردازيم.
ثباتهاي مهم اين سيستم عبارتاند از:
 )1ثبات  : PC61آدرس شروع برنامه و خط بعدي برنامه را دارا ميباشد.
 )5ثبات  : AR65آدرس دستورالعمل يا داده را براي حافظه تأمين مينمايد.
 )6ثبات  : IR66كد باينري دستورالعمل از طريق حافظه در اين ثبات قرار ميگيرد.
 )4ثبات  : DR64ثباتي كه محتويات داده هر عملگر كه بر اساس حافظه است در آن قرار ميگيرد .به تعبير ديگر ،هر يک از
اعمال رياضي و منطقي كه با دو داده انجام ميشود يکطرف آن در  DRخواهد بود.
 : AC )2ثبات پردازنده كه مهمترين ثبات پردازشگر و تمام اعمال رياضي ،منطقي ثباتي ،ورودي و خروجي با اين ثبات انجام
ميشود.
 : TR62 )2ثبات موقتي كه در حين انجام بعضي از دستورالعملها  ،داده بهطور موقت در آن ذخيره خواهد شد.
 INPR62 )0ثباتي كه براي ورود داده به داخل كامپيوتر مورداستفاده قرار ميگيرد.
 : OUTR )7براي ارسال داده به خارج از كامپيوتر از اين ثبات استفاده ميشود.
شکل  2-8نحوه ارتباطات بين اين ثباتها و سيگنالهاي كنترل موردنياز آنها را نمايش ميدهد.

تکالیفپیشازآزمايش 
31

Program Counter
Address Register
33
Instruction Register
34
Data Register
35
Temporary Register
36
Input Register
32
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 -1ثباتي  12بيتي مطابق با شکل 4-8طراحي نماييد .در اين ثبات از فيليپ فالپهاي  Dاستفاده ميشود و در قسمت خروجي بايد در
مسير هر بيت خروجي يک  tri-stateقرار گيرد كه با سيگنال  Readفعالشده و بعد از خواندن ،خروجي ثبات بهصورت امپدانس باال درآيد.
 -5شکل  2-8را با استفاده از ثباتي كه در بند اول طراحي نمودهايد ،پيادهسازي نماييد .در اين قسمت بهجاي حافظه يک ثبات و بهجاي
 ALUيک بافر قرار دهيد .سپس كد  Verilogمرتبط با اين مدار را نوشته و آزمودن نماييد.

شکل -2-8نحوه ارتباطات بين ثباتها

در BUS

تکالیفداخلآزمايشگاه 
 -1در اين آزمايش شما بايد در  ، Simulatorيک محيط آزمودن براي برنامه  BUSبند  ، 5نوشته و بهطور كامل ارتباطات بين ثباتهاي
مختلف را آزمودن نماييد.

87

نکته :اين  BUSبهعنوان يکي از المانهاي مهم كامپيوتر پايه مي باشد .بنابراين بايد هر گروه تا پايان ترم تمامي فايلهاي مربوط به آن را
نگهداري نمايد.
اكنون بايد  BUSو ثباتهاي آن را به  ALUمتصل نماييد و دوباره قسمتهاي ارتباطي را به همراه  ALUآزمودن نماييد.
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جلسه 51
نرمافزار Xilinx ISE
آشنايیبا 

مقدمه
شما در اين دوره چگونگي طراحي توسط نرمافزار  Xilinx ISEرا بهطور دقيق  ,با جزئيات كامل ميآموزيد و ياد ميگيريد چگونه با انواع
روشهاي طراحي با تراشههاي شركت  Xilinxكاركنيد  .روشهاي طراحي ( )design entry methodذكرشده در اينجا شامل طراحي
بهوسيله نوشتن كد با زبان  ، Verilog/VHDLطراحي شماتيکي با محيط  ECSو طراحي بهوسيله دياگرام حالت با محيط
ميباشد .پس مراحل زير را با آرامش خاطر دنبال كنيد . . .
شکل زير محيط كلي اين نرمافزار را نشان ميدهد .

شکل 1-17
ايجاد يک پروژه جديد
گزينه  File>New Projectرا انتخاب نموده و اسم پروژه خود را در جاي مربوطه وارد كنيد.
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StateCAD

شکل 5-17

شکل 6-17
گزينه  Nextرا كليک كرده  ,نوع و شماره  ICخود را به همراه ديگر
مشخصات آن و نيز زبان برنامهنويسي را انتخاب نماييد .بقيه پنجرهها را
بهصورت پيشفرض بپذيريد و در انتها  Finishرا كليک نماييد.
درنهايت پنجره نرمافزار شما بهصورت زير درخواهد آمد.
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شکل 4-17
اضافه كردن فايل شماتيک جديد به پروژه
در  Project Navigatorگزينه  Project>New Sourceرا انتخاب كنيد .

شکل 2-17
گزينه  Nextو سپس  Finishرا بزنيد  .محيط طراحي شماتيک با نام فايل خودتان ايجاد ميگردد .درصورتيكه بخواهيد محيط كد نويسي
وريالگ براي شما باز شود بايد از اين قسمت گزينه  Verilog Moduleرا انتخاب كنيد و باقي مراحل شبيهسازي و پيادهسازي مشابه است.

شکل 2-17
براي انتخاب المان از دكمه

Add Symbol

استفاده نماييد .اكنون پنجره شما به ترتيب زير خواهد بود .سمبل  and3كه همان گيت

 andبا سه ورودي است انتخاب نموده و سپس روي صفحه شماتيک كليک كنيد .سعي كنيد شکل زير را بسازيد .
91


شکل 0-17
حاال بايد ( Wiringسيم بندي) مدار را انجام دهيد .پس دكمه  Add Wireرا انتخاب و با كليک كردن روي هر نقطه شماتيک مشغول
 Wiringشويد .حاال  Wiringشماتيک شما بهصورت زير درآمدهاست .


شکل 7-17
حاال بايد سيگنالهاي ورودي و خروجي را بهصورت يک پورت تعريف نماييد  .پس دكمه  Add I/O Markerرا انتخاب و در قسمت

Add

 I/O Marker Optionگزينه  Add an Input Markerرا كليک كنيد .حاال روي سيگنالهاي ورودي كليک كنيد  .براي تعريف پورت
خروجي نيز گزينه  Add an Output Markerرا كليک كنيد و روي سيگنال خروجي كليک كنيد  .درنهايت پورتها بهصورت شکل زير به
شماتيک اضافه ميشوند .
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شکل 8-17
براي نامگذاري پورتهاي ورودي و خروجي دكمه  Add Net Nameرا انتخاب  ،اسم پورتها را وارد و روي پورت موردنظر كليک كنيد.
چک نماييد تا داراي اشکال نباشد .پسازاينکه از شماتيک خود

حاال بايد شماتيک خود را ذخيره كرده و سپس توسط دكمه

مطمئن شديد ،از محيط شماتيک خارجشده و به محيط اصلي نرمافزار بازگرديد.
براي شبيهسازي مدار خود بايد فايل ديگري با نام  Test Bench Waveformرا اضافه كنيد .اين فايل جديد براي شبيهسازي فايل اصلي
استفاده ميگردد .

شکل 11-17
سپس محيط توليد شکل موج براي پورتهاي ورودي ظاهر ميشود .
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شکل 15-17
گزينه  ADD Asynchronus Signal Supportرا انتخاب نموده و گزينه  Nextرا كليک نماييد .حاال يک سيگنال را بهعنوان پالس ساعت
تعريف كنيد .گزينه  Asynchronous Signalرا انتخاب نموده تا بتوانيد هرجايي از شکل موج را كه ميخواهيد  ,تغيير دهيد و به دنبال آن
سيگنالهاي باقيمانده را جهت مقداردهي  Addكنيد .پنجره زير ظاهر ميشود حاال ميتوانيد با كليک ماوس هرجايي از سيگنال را كه
بخواهيد مقدار يک و يا صفر بدهيد .مثالً ميتوانيد شکل موج زير را در نظر بگيريد .




شکل 16-17
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اين فايل را ذخيره نموده و از اين محيط خارجشده و به محيط اصلي بازگرديد .در محيط اصلي روي فايل  Test Bench Waveformكليک
كرده تا  HighLightشود و سپس از پنجره  Process viewگزينه  Generate Expected simulation resultرا دوپار كليک كنيد .پنجره
محيط قبلي مجدد باز ميشود با اين تفاوت كه سيگنال خروجي بر اساس شماتيک مقدار يافته است .


شکل 14-17
فايل را ذخيره نموده و خارجشده و به محيط
اصلي بازگرديد  .در اين حالت دوباره فايل

Test

 Bench Waveformرا  High Lightنموده و از
پنجره

 Process viewگزينه

Simulate

 Behavioral Modelرا دوپار كليک كنيد .



شکل 12-17
پنجره زير كه نتايج شبيهسازي را نشان ميدهد ،ظاهر ميشود.
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شکل 12-17
حاال ميخواهيم مدار خود را براي پيادهسازي روي  FPGAآماده كنيم  ,پس ابتدا بايد براي پورتها روي  FPGAپايهاي در نظر بگيريم  .به
اين كار  Pin Assignmentميگويند  .براي همين منظور فايل جديدي را با نام  Implementation Constraint Fileبايد به پروژه اضافه
نماييم .اين فايل با پسوند  *.ucfساخته ميشود .اين فايل را  High Lightنموده و از پنجره  Process viewگزينه

Assign Package Pins

را انتخاب نماييد .پنجره
زير ظاهر ميشود كه در
حقيقت  FPGAرا با
پايههاي

آن

نشان

ميدهد.





شکل 10-17
پورتهاي مدار شما نيز در پنجره  Design Object List – I/O Pinظاهرشدهاند .براي در نظر گرفتن يکپايه براي هر پورت ورودي يا
خروجي در اين پنجره و زيرستون  Locعبارت  Pرا به معناي پين و بعد عدد پايه را مشخص كنيد  .مثالً بنويسيد :
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P3

نکتهبسیارمهم 
هنگام استفاده از بردهاي آموزشي  FPGAبايد به اين نکته بسيار مهم دقت نمود:
پايه چهارم از سوئيچ سوم ( )S3به دو پين مختلف  FPGAمتصل شده است ( .)p-18, p-204بنابراين براي عملکرد صحيح اين پايه ،بايد پين
 204از  FPGAبهصورت جعلي مقداردهي شود تا از پين ديگر يعني  p-18بتوان بهعنوان ورودي استفاده كرد .براي اين كار ميتوان يک سيگنال
ورودي (تقلبي) تعريف كرد و به پين 204متصل نمود .اين سيگنال ورودي در هيچ جاي پروژه استفاده نخواهد شد و هدف از تعريف و اتصال آن به
پين  204اين است كه پايه چهارم سوئيچ سوم كه به پين  18متصل خواهد شد بهدرستي كار كند.
مثال:
( Module test
…
input logic Fake,
…
;)
حال اين سيگنال ورودي به نام  Fakeرا به پين  204از  FPGAمتصل مينماييم.
هنگاميكه براي تمامي پورتهاي ورودي و خروجي پايهاي در نظر گرفتيد ،اين فايل را ذخيره نموده و از اين محيط خارج شويد .در محيط
اصلي نرمافزار فايل شماتيک اصلي خودتان را  High Lightنموده و از پنجره  Process viewگزينه  Implement Designرا دو بار كليک
نماييد .


شکل 17-17
سپس نرمافزار مشغول سنتز و پيادهسازي فايل شماتيک شما روي  FPGAخواهد شد .بعدازآن براي پروگرام نمودن  FPGAروي برد ,
نرمافزار بايد فايلي را با نام  *.bitتوليد نمايد  .اين كار را با دو بار كليک كردن روي گزينه  Generate Programming Fileدر پنجره
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 Process viewانجام دهيد .با كمي دقت ،چند جامپر روي برد آموزشي ميبينيد كه براي برنامهريزي  FPGAبايد در وضعيت ماي زير قرار
بگيرند:
جامپر  J17در وضعيت
جامپر  J8در وضعيت
جامپر  J6در وضعيت

1-2

1-2
 3-4و 5-6

حاال نرمافزار بايد از طريق پروگرامري كه به پورت پرينتر كامپيوتر خود وصل كردهايد  FPGA ,روي برد را برنامهريزي نمايد  .به همين
منظور گزينه ) Configure Device (iMPACTرا دوپار -كليک كنيد .گزينهها را بهصورت پيشفرض پذيرفته و  Nextرا كليک نماييد .

شکل 18-17
درنهايت نرمافزار بهطور اتوماتيک كابل برنامهريزي شما را تشخيص و  FPGAروي برد را خواهد شناخت .سپس روي  ،FPGAراست-
كليک نماييد و فايل  bitرا كه در مرحله قبل توليدشده را بازكنيد .
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شکل 57-17

شکل 51-17
در اين حالت فايل  bitشما زير  FPGAشما در نظر گرفته ميشود  .روي  FPGAراست – كليک نموده و گزينه  Programرا كليک نماييد.
نرمافزار شروع به برنامهريزي  FPGAاز طريق كابل پروگرامر شما خواهد كرد .

شکل 55-17
حاال شما طرح خود را با موفقيت روي  FPGAپيادهسازي و برنامهريزي نموديد.
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تکلیفداخلآزمايشگاه :آزمايش گذرگاه داده جلسه 8را مجدداً با استفاده از اين نرمافزار طراحي و بر روي  FPGAسري

Spartan

پيادهسازي كنيد.

جلسه 55
طراحیحافظه 
هدف 
در اين آزمايش اهداف زير دنبال ميشوند :
 طراحي و پيادهسازي حافظه با استفاده و بدون استفاده از  IpCoreبر روي FPGAهاي سري اسپارتان

در اين جلسه ميخواهيم حافظه را كه متن كليه برنامهها و دادهها داخل آن قرار دارد را به دو روش پيادهسازي كنيم

 -5بااستفادهازIP Coreموجود 
تئوريآزمايش 
با استفاده از  IPcoreهاي موجود در نرمافزارهاي  ISEيا ISEيا  MAXاين عمل انجام ميشود .شركت  ALTERAبا معرفي يکسري
قطعات عمومي تحت عنوان  LPM60امکان توسعه سختافزار را تا حدود بسيار زيادي به كاربر ميدهد .ازجمله درزمينهٔ تعريف حافظهها
 LPM_RAM_IOاست كه بهراحتي در داخل فايل گرافيکي قابلاستفاده ميباشد .در نرمافزار  ISEشركت  XILINXنيز نظير چنين
قطعهاي بهعنوان  RAM32X8Sدر قسمت  Memory Categuriesموجود ميباشد .شکل 1-11نمونههايي از بلوكهاي حافظة مربوط به هر
دو شركت را به نمايش گذاشته است.

شکل  -1-11بلوک تعريف حافظهها در نرمافزارهاي الف(  MUXب(

ISE

Library of Parameterized Modules

111

37

براي طراحي  RAMاز منوي  Toolsگزينه  MegaWizard Plugin Managerرا انتخاب ميكنيم (شکل .)5-11

شکل 5-11

در پنجره شکل  6-11گزينه اول را انتخاب ميكنيم.

شکل 6-11

در پنجره شکل  4-11خانواده  CPLDيا  FPGAرا تعيين ميكنيم  .همچنين نامي را كه ميخواهيم برنامه با آن ذخيره شود و مسير آن را
تعيين ميكنيم .از منوي  ، Storageگزينه  LPM_RAM_DQرا انتخاب ميكنيم.
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شکل 4-11

در مرحله بعد ،تعداد بيتهاي آدرس و داده را تعيين و گزينه  Finishرا انتخاب ميكنيم.

شکل 2-11
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پس از طراحي  RAM ،ابتدا بايد بهوسيله ارتباط سري در اختيار كار برقرار گيرد تا برنامه موردنظرش را روي آن برنامهريزي نمايد و سپس
براي اجراي برنامه بايد در اختيار  CPUقرار گيرد .براي انجام اين عمل RAM ،نياز به يک بيت  selectorدارد .عمل را بدين ترتيب كه،
بهعنوانمثال ابتدا  selectorرا صفر ميكنيم تا از طريق ارتباط سري كاربر برنامهاش را برنامهريزي نمايد و سپس آن را يک مينماييم تا
براي اجراي برنامه در اختيار  CPUقرار گيرد.

تکالیفداخلآزمايشگاه 
-5

برنامهاي بنويسيد كه از  Switch selectهاي خارج  FPGAدادهاي را بخواند و بعد از جمعكردن با نقطه  177حافظه آن را

روي نمايشگر هفتقسمتي نمايش دهد .
-2

در اين آزمايش  Switch selectبهعنوان ورودي و نمايشگر هفتقسمتي بهعنوان خروجي ميباشد.

-9

بايد مبدل باينري به نمايشگر هفتقسمتي را به سيستم كامپيوتر پايه اضافه نماييد .

 -2بدوناستفادهازIP Core
تئوريآزمايش 
در آزمايش قبل ،با استفاده از  IPcoreهاي موجود در نرمافزار با طراحي حافظه آشنا شدهايد .هدف كلي اين آزمايش ،طراحي يک حافظه
بدون استفاده از  IPCoreها با امکانات بسيار اوليه و ساده ميباشد كه بتوان بر روي  FPGAپيادهسازي كرد.
بهوسيله زبان توصيف سختافزار  Verilogمشابه جلسه قبل برنامهاي بنويسيد كه دو عدد را از حافظه ميخواند و سپس آندورا باهم جمع
و در نقطهاي ديگر از حافظه ذخيره ميكند بعد از نوشتن برنامه  FPGAرا برنامهريزي كنيد.
بعد از راهاندازي  FPGAدوباره حافظه را بخوانيد و ببينيد كه آيا نتايج حاصله درست بوده است يا خير؟
به همين صورت تستهاي ديگر را ميتوانيد درروي حافظهاي كه طراحي نمودهايد انجام دهيد.

تکالیفداخلآزمايشگاه 
 -5بعد از انجام آزمودن اوليه كد اين جلسه را با كد از پيش آماده آزمايش قبل جايگزين كنيد سپس با استفاده از ورودي و خروجي ،برنامهاي
بنويسيد كه از  Switch selectهاي خارج  FPGAدادهاي را بخواند و بعد از جمعكردن با نقطه  177حافظه آن را روي نمايشگر هفتقسمتي نمايش
دهد .

 -2در اين آزمايش  Switch selectبهعنوان ورودي و نمايشگر هفتقسمتي بهعنوان خروجي ميباشد.
 -9بدون استفاده از  IPcoreهاي موجود در نرمافزار برنامهاي براي حافظه بنويسيد ،در اين حالت دوباره برنامه را اجرا نماييد.
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جلسه 52
سختافزاري 

طراحیواحدکنترلبهصورت
هدف 
در اين آزمايش اهداف زير دنبال ميشوند :
 آشنايي با طراحي واحد كنترلكنندهو ساختار آن
 طراحي و پيادهسازي واحد كنترلكنندهيک

CPU

تئوريآزمايش
در آزمايشهاي قبل با بعضي از قسمتهاي مهم كامپيوتر پايه آشنا شديد .در اين آزمايش ،بعد از آشنايي مختصري كه با سازمان كامپيوتر
پيدا ميكنيد ،به طراحي واحد كنترلكننده خواهيم پرداخت .يک سازمان كامپيوتر شامل  4قسمت اصلي ميباشد:
 )1واحد محاسباتي منطقي
 )5واحد كنترلكننده
 )6واسطهاي ارتباطي
 )4ثباتها
 6قسمت مهم از كامپيوتر پايه درگذشته معرفي و پيادهسازي شده است .در اين فصل به واحد كنترلكننده كه شامل ساختار سيگنالهاي
كنترلي و زمانبنديهاي موجود در سيستم است ،پرداخته ميشود.
بهمنظور طراحي قسمت كنترلي دانستن چند مطلب موردنياز است:
 (1يکي از ثباتهاي كارا در سازمان كامپيوتر ،ثبات دستورالعمل است .همچنان كه از معماري كامپيوتر به خاطر داريد يک دستورالعمل در
چهار مرحله متوالي انجام ميشود .آن مراحل عبارتاند از:
Fetch

1-

Decode

2-

Indirect

3-

Execute

4-

بهطور خالصه ،كد باينري هر دستورالعمل ،در مرحله  ،Fetchاز حافظه خوانده و وارد ثبات دستورالعمل ميشود .در مرحله  ، Decodeاين
كد توسط واحد كنترلكننده ارزيابي ميشود و سيگنالهاي كنترلي الزم براي انجام دستورالعمل ساخته خواهند شد .مرحله سوم در بعضي
دستورالعملهاي خاص كه شامل آدرسدهي غيرمستقيم هستند ،در يک سيکل زماني اجرا ميشود .درنهايت مرحله چهارم عمل منطقي
يا رياضي ،ورودي و خروجي ،انتقالي يا ثباتي موردنظر دستورالعمل را انجام ميدهد:
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كدهاي زير بهطور خالصه دستورالعمل  ADDدر كامپيوتر پايه را نشان ميدهند:
T0 : AR  PC

Fetch

T1 : IR  M[AR], PC  PC+1
Decode

)T2 : D0 …. D7  Decode[ IR(12-14)], AR  IR(0-11

Indirect

]T3 : AR  M[AR
]T4 : DR  M[AR
T5 : AC  AC+DR, E  Cout, SC  0

Execute

 )5كامپيوتر پايهاي كه بايد در اين ترم طراحي شود ،مطابق با كتاب معماري كامپيوتر مانو ميباشد.
شکل زير بهطور خالصه سازمان ذخيره برنامه در كامپيوتر را نمايش ميدهد.

شکل  1-15سازمان ذخيره برنامه در كامپيوتر

همچنان كه از معماري كامپيوتر به ياد داريد ،ساختار دستورالعمل در يک ثبات ،شامل  Addressو كد دستورالعمل ميباشد .كد باينري
دستورالعمل در فضائي از حافظه ذخيرهشده است.
براي انجام هر دستورالعمل كد مربوطه از حافظه خوانده و به ثبات دستورالعمل وارد ميشود .سيستم بعد از مشخص نمودن نوع
 Operationدر صورت نياز به عملوند ، 67آن را از حافظه ،بنا به آدرسي كه در ساختار دستورالعمل موجود ميباشد ،ميخواند و با ثباتهاي
پردازنده اجرا مينمايد.
 )6بهطوركلي سه نوع فرمت براي كامپيوتر پايه در نظر گرفتهايم:
)a

دستورالعملهايي كه بر اساس حافظه ميباشند.

)b

دستورالعملهايي كه بر اساس ثبات ميباشند.

)c

دستورالعملهايي كه بر اساس ورودي و خروجي ميباشند.

Operand 38
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 الف) دستورالعملهاي بر اساس حافظه ب) بر اساس ثبات ج) بر اساس ورودي و خروجي5-15 شکل

: به طراحي واحد كنترل ميپردازيم، آمده است1-15 اكنون ما با معرفي تعدادي دستورالعمل كه در جدول
Symbol

I=0

I=1

Description

AND

0xxx

8xxx

AND memory word to AC

ADD

1xxx

9xxx

ADD memory word to AC

LDA

2xxx

Axxx

LOAD memory word to AC

STA

3xxx

Bxxx

Store AC in memory

BUN

4xxx

Cxxx

Branch unconditionaly

BSA

5xxx

Dxxx

Branch and save return address

CLA

7800

Clear AC

CLE

7400

Clear E bit

CMA

7200

Complement AC

CME

7100

Complement E bit

CIR

7080

Circulate right AC and E bit

CIL

7040

Circulate Left AC and E bit

INC

7020

Increment AC

SPA

7010

Skip next instruction if AC is

SNA

7008

positive

SZA

7004

Skip next instruction if AC is

SZE

7002

negative

HLT

7001

Skip next instruction if AC is
zero
Skip next instruction if E bit is
zero
Halt Computer

INP

F800

Input character to AC

OUT

F400

Output character from AC

SKI

F200

Skip on input flag

SKO

F100

Skip on output flag

ION

F080

Intrupt on

IOF

F040

Intrupt off
 دستورالعملهاي كامپيوتر پايه1-15 جدول
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با بيان مقدمههاي فوق اكنون به معرفي ساختار كنترلكننده ميپردازيم.
شکل  5-15واحد كنترلكننده كامپيوتر پايه را نشان ميدهد .اين واحد از دو قسمت بسيار مهم تشکيلشده است:
-1

واحد زمانبندي

-5

مدارات تركيبي

كامپيوتر پايه در هر سيکل زماني تعدادي از ريزدستورالعملها را بنا به ساختار  BUS ،ALUو ثباتها انجام ميدهد .درنتيجه بايد يک
واحد زمانبندي براي كنترل سيکل هاي اجرايي يک دستورالعمل از ابتدا تا انتها وجود داشته باشد .در كامپيوتري كه بايد در آزمايشگاه
طراحي شود ،ماكزيمم سيکلهاي هر دستورالعمل  7پريود ميباشد.
مدارات تركيبي نيز با استفاده از بيتهاي ثبات دستورالعمل ساخته خواهند شد.

شکل  5-15واحد كنترلكننده كامپيوتر پايه

تکالیفپیشازآزمايش 
 )1ابتدا كليه ريز دستورالعملهاي يک دستورالعمل ،بهطور كامل ،بنا به سيکلهاي اجرايي آن بايد نوشته شوند.
 )5با استفاده از يک شمارنده و يک ديکدر بايد سيگنالهاي  T1 ، T0و  ...مطابق با شکل زير ساخته شود:

شکل  -6-15سيگنالهاي زمانبندي واحد كنترل
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 )6بعد از نوشتن تمامي ريز دستورالعملها ،طراحي شمارنده  T0تا  T7و ديکدر مشخصكننده نوع عملگرها با استفاده از بيتهاي ثبات
دستورالعمل  ،اكنون بايد كليه سيگنالهاي كنترلي ثباتها بهصورت مدارات تركيبي پيادهسازي گردند.
 )4با طراحي كليه سيگنالهاي كنترل ،اكنون بايد واحد كنترلكننده را بهصورت مجزا آزمودن نمود .اين كار با استفاده از ورودي دادن به
ثبات دستورالعمل صورت ميگيرد.
نکتهمهم :واحد زمانبندي در ساختن بسياري از سيگنالهاي كنترلي نقش بسيار مهمي را ايفا مينمايد .بهطور مثال در مرحله ، Fetch
 T0و  T1ازجمله سيگنالهاي كنترلي براي ساختن سيستمهاي مشخصه  BUSميباشند.
)2

مرحله آخر تركيب نمودن  BUSو  ALUبا واحد كنترلي ميباشد .در اين قسمت نيز با استفاده از تحليلگر  ALTERAيا

 XILINXبهراحتي تستهاي مختلفي نظير :
T0: AR  PC

را انجام خواهيم داد .هدف از اين تستها ،آزمايش سيگنالهاي كنترل ،انتقال داده از طريق  BUSو انجام توابع رياضي و منطقي بهصورت
غيرهمزمان ميباشد .بنابراين شما بهراحتي ميتوانند بهجاي حافظه فقط يک ثبات تعريف نماييد.

تکالیفداخلآزمايشگاه 
در اين آزمايش شما بايد در  ،Simulatorيک محيط آزمودن براي برنامه نهايي حاصل از تركيب  BUSو  ALUبا واحد كنترلي با كد
 verilogايجاد و آن را روي برد پيادهسازي نماييد .با استفاده از سوييچ ماي موجود بر روي برد و دستورالعملهاي جدول  1-15ورودي
ثبات دستورالعمل را تعيين و نتايج حاصل را روي نمايشگرهاي هفتقسمتي مشاهده نماييد.
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جلسه 59
طراحیکامپیوترپايه 

هدف 
در اين آزمايش اهداف زير دنبال ميشوند :
 طراحي و پيادهسازي كامپيوتر پايه
 آزمودن كامپيوتر پايه با زبان ماشين
 طراحي گذرگاه داده بر روي سري اسپارتان

تئوريآزمايش 
در آزمايشهاي گذشته ،با طراحي كليه بلوکهاي كامپيوتر پايه بهطور مجزا آشنا شدهايد .هدف كلي اين آزمايشگاه و بهطور مخصوص اين
آزمايش ،طراحي يک  CPUبا امکانات بسيار اوليه و ساده ميباشد .همچنان كه در آزمايشهاي گذشته ذكر شد؛ يک سيستم كامپيوتر
پايه از  4قسمت  Control unit , ALU, BUSو ثباتها تشکيلشده است .تمامي بلوکهاي مهم در آزمايشهاي قبل پيادهسازي
گرديدهاند .در اين آزمايش بايد همه بلوکها و قسمت حافظه بهصورت يک مدار مجتمع بر روي  FPGAپيادهسازي گردند .براي انجام اين
عمل سه مقدمه موردنياز است:
 )1تعيين نحوه ارتباط بلوک ماي مختلف در  FPGAهاي  XILINXيا .ALTERA
)5برقراري ارتباط بلوک ماي

كامپيوتر پايه با استفاده از زبان توصيف سختافزار Verilog

تکالیفداخلآزمايشگاه 
 -5بعد از يکپارچه كردن كامپيوتر پايه و انجام آزمودن اوليه ،اكنون با استفاده از ورودي و خروجي ،برنامهاي بنويسيد كه از  Switch selectهاي
خارج  FPGAدادهاي را بخواند و بعد از جمعكردن با نقطه  177حافظه آن را روي نمايشگر هفتقسمتي نمايش دهد .
 -2در اين آزمايش  Switch selectبهعنوان ورودي و نمايشگر هفتقسمتي بهعنوان خروجي ميباشد.

 -9بايد مبدل باينري به نمايشگر هفتقسمتي را به سيستم كامپيوتر پايه اضافه نماييد.
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جلسه 54

برنامهريزي )93

نرمافزاري(کنترلريز
بهصورت 
طراحیواحدکنترل 

هدف 
در اين آزمايش اهداف زير دنبال ميشوند :
 آشنايي با طراحي واحد كنترل ريزبرنامهريزيو ساختار آن
 طراحي و پيادهسازي ميکروپروگرام 

تئوريآزمايش 
در آزمايشهاي قبل با طراحي قسمتهاي مختلف كامپيوتر ازجمله واحد كنترل آشنا شديد .واحد كنترل كه در آزمايشهاي قبل طراحي
نموديد  ،كنترل سختافزار ي بود .راه ديگر براي طراحي واحد كنترل استفاده از كنترل ريزبرنامهريزي ميباشد .ريزبرنامهريزي يک روش
تقريباً نرمافزار ي براي كنترل و اجراي ريز عمليات در كامپيوتر است .يکي از محاسن كنترل ريزبرنامهريزي اين است كه اگر نياز به تغيير
ريز دستورات باشد ،ديگر نيازي به تغيير سختافزاري نيست  ،بلکه كافي است دستورات جزئي در حافظه كنترل را تغيير دهيم .ساختار
كلي يک واحد كنترل ريزبرنامهريزي در شکل زير نشان دادهشده است.
حافظه كنترل
ROM

CAR

توليدكننده آدرس
بعدي

شکل 1-14

توليدكننده آدرس بعدي همانطور كه از نام آن مشخص است وظيفه تعيين آدرس بعدي را در كنترل ريزبرنامهريزي بر عهده دارد .بهطور
خالصه روشهاي توليد آدرس در اين بخش عبارتاند از :
-1

افزايش ثبات آدرس كنترل به ميزان يک واحد.

-5

اجراي انشعاب شرطي يا غيرشرطي.

-6

نگاشت بيتهاي دستور كامپيوتر به آدرس روتين نظير در حافظه كنترل.

-4

تسهيالتي براي اجراي سابروتين و برگشت از سابروتين.

ثبات  CAR47آدرسي را كه از بخش توليدكننده آدرس بعدي ميآيد را به حافظه كنترل انتقال ميدهد .ميکروپروگرام از تعدادي ريز
دستورات تشکيل ميشود كه در حافظه كنترل ذخيره ميگردند .هر دستور كامپيوتر داراي روتين ميکروپروگرام خود در حافظه كنترل
Micro Programming Control 39
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ميباشد  ،كه عمليات جزئي براي اجراي دستور مربوطه را توليد ميكند .بنابراين براي اجراي هر دستور يا بهعبارتديگر براي هر كد دستور
 ،كامپيوتر ميبايست روتين ميکروپروگرام نظير را در واحد كنترل اجرا نمايد .تبديل بيتهاي كد اجراي دستور كامپيوتر به آدرس شروع
ميکروپروگرام نظير آن در حافظه كنترل ،نگاشت كردن نام دارد.
دريکي ديگر از روشهاي توليد آدرس ميبايست امکان اجراي سابروتين و برگشت از آن فراهم باشد .سابروتين برنامهاي است كه براي كار
خاصي نوشته ميشود و از هركجاي برنامه اصلي ميکروپروگرام ميتواند فراخواني شود .بلوک دياگرام انتخاب آدرس براي حافظه كنترل در
شکل زير نشان دادهشده است.

کددستور

مدارنگاشت
کددستور

ثبات
سابروتین

اضافهکنندهيک

مالتی پلکسر 

مدار
انشعاب

ثباتآدرسحافظهکنترل 
)(CAR

حافظهکنترل

ريزعملیات

CD/BR
AD

شکل 5-14انتخاب آدرس براي حافظه
كنترلعمليات  ،ريز عمليات كامپيوتر را مشخص مينمايد.
قسمت ريز
فرمت ريز دستورات حافظه كنترل به سه قسمت اساسي تقسيم ميشود.

 ADحافظه كنترل را آدرسدهي ميكند و باالخره  CD/BRشرايط بيتهاي پرچم و نوع انشعاب را تعيين ميكند.
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Control Address Register

براي طراحي واحد كنترل ميکروپروگرام ابتدا بايد يک  ROMبراي حافظه كنترل تعريف نماييد .بدين منظور از منوي  Toolsگزينه
 Megawizard Plugin Managerرا انتخاب نماييد و همانطور كه در بخشهاي قبل توضيح داده شد تنظيمات  ROMرا انجام دهيد .تنها
تفاوت موجود اين است كه در آزمايش قبل يک  RAMطراحي كرديد  ،ولي اين بار ميبايست يک  ROMتعريف نماييد .براي تعريف
 ROMميبايست محتويات آن را از قبل در يک فايل با پسوند  .mifو يا  .hexآماده نماييد تا در موقع تنظيمات  ،آدرس آن فايل را
بهعنوان محتويات  ROMبدهيد.

تکالیفداخلآزمايشگاه 
)1

ابتدا كليه ريز دستورالعملهاي يک دستورالعمل بهطور كامل بنا به سيکلهاي اجرايي آن بايد نوشته شود.

)5

بعد از نوشتن ريزدستورالعمل ها حافظه  ROMبا آنها بايد پر شود.

)6

سپس ريزعمليات خروجي از حافظه كنترل بايد ديکد شود و گيتهاي منطقي براي ساختن سيگنالهاي كنترلي طراحي شوند.

با توجه به مراحل گفتهشده در باال يک واحد كنترل ريز برنامهنويسي طراحي نماييد.
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جلسه 51
آزمايشتوسعهدستورات 

هدف 
در اين آزمايش اهداف زير دنبال ميشوند :
 آشنايي با پيادهسازي دستورات دستيابي حافظه به آدرسدهي غيرمستقيم
 آشنايي با پيادهسازي دستورات وقفه
 

آدرسدهی 

 -5مدهاي
تئوريآزمايش 
براي شناخت انواع روش ماي آدرسدهي بهتر است ابتدا بدانيم كه يک دستورالعمل در چهار مرحله متوالي انجام ميشود .آن مراحل
عبارتاند از:
Fetch

5-

Decode

6-

Indirect

7-

Execute

8-

بهطور خالصه ،كد باينري هر دستورالعمل ،در مرحله  ،Fetchاز حافظه خوانده و وارد ثبات دستورالعمل ميشود .در مرحله ، Decode
اين كد توسط واحد كنترلكننده ارزيابي ميشود و سيگنالهاي كنترلي الزم براي انجام دستورالعمل ساخته خواهند شد .مرحله سوم
در بعضي دستورالعملهاي خاص كه شامل آدرسدهي غيرمستقيم هستند ،در يک سيکل زماني اجرا ميشود .درنهايت مرحله چهارم
عمل منطقي يا رياضي ،ورودي و خروجي ،انتقالي يا ثباتي موردنظر دستورالعمل را انجام ميدهد:
كدهاي زير بهطور خالصه دستورالعمل  ADDدر كامپيوتر پايه را نشان ميدهند:
T0 : AR  PC

Fetch

T1 : IR  M[AR], PC  PC+1
Decode

)T2 : D0 …. D7  Decode[ IR(12-14)], AR  IR(0-11

Indirect

]T3 : AR  M[AR
]T4 : DR  M[AR
T5 : AC  AC+DR, E  Cout, SC  0

Execute
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انواع مدهاي آدرسدهي عبارتاند از:
 روش ضمني
 روش بالفصل
 روش ثباتي
 روش غيرمستقيم ثباتي
 روش خود افزايشي يا خودكاهشي
 روش مستقيم
 روش غيرمستقيم
 روش نسبي
 روش شاخص دار
 روش آدرسدهي با ثبات پايه

در شکل زير تفاوت بين آدرسدهيها را نشان ميدهيم .دستور دوكلمهاي واقع در آدرسهاي  577و  571يک دستور  Load ACبا
آدرس  277ميباشد .اولين كلمه دستورالعمل ،كد عمل و روش آدرسدهي و دومين كلمه آدرس ميباشد .مقدار  PCعدد  577براي
دريافت اين دستور است .محتواي ثبات پردازشگر  R1برابر 477و محتواي ثبات انديس  XRنيز  177است.
شکل 1-12مثال عددي براي شيوههاي آدرسدهي

در اين جلسه قصد شبيهسازي مدهاي مختلف آدرسدهي و پيادهسازي مد آدرسدهي غيرمستقيم بر روي  FPGAراداريم .همانطور
كه از معماري كامپيوتر ميدانيد و در مثال باال نشان داديم آدرس مؤثر در آدرسدهي غيرمستقيم :مجموعه محتواي ثبات در  CPUو
بخش آدرس دستور است.
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تکالیفداخلآزمايشگاه 
 )1براي دستور جمع تمام مدهاي آدرسدهي را در قالب كد نويسي  Verilogپيادهسازي كنيد.

 )5قابليت آدرسدهي غيرمستقيم را به كامپيوتر پايه كه در جلسات گذشته طراحي كردهايد بي افزاييد .

 -2وقفه
تئوريآزمايش 
ايده وقفه برخورد با مسائلي است كه دنباله عادي برنامه را برهم ميزند  .وقفه به انتقال كنترل برنامه از برنامه در حال اجراي جاري به
يک برنامه ديگر گفته ميشود .پس از اجراي برنامه سرويس وقفه ،كنترل به برنامه عادي بازميگردد .پروسه وقفه تقريباً مشابه صدا
كردن زيرروال است ولي سه تفاوت دارد-1:يک وقفه معموالً توسط سيگنال داخلي يا خارجي رخ ميدهد نه با اجراي يک دستور(بهجز
وقفه ماي نرمافزاري)-5آدرس برنامه سرويسدهي به وقفه ،سختافزاري مشخص ميشود نه از روي فيلد آدرس و دستور  -6يک
پروسه وقفه معموالً تمام اطالعات الزم براي تعيين حالت (CPUمثل بيت ماي وضعيت) را ذخيره ميكند ولي صدا كردن زير روال فقط
 PCرا ذخيره ميكند.
اگر وقفه در حين اجراي دستور رخ دهد اجراي دستور خاتمه مييابد و پس از اجرا ،پردازنده چک ميكند آيا وقفه رخداده ست يا خير
كه در صورت وقوع وقفه ،روتين پاسخدهي به وقفه اجرا ميشود.
انواع وقفه:
-1وقفه ماي خارجي :از وسايل ورودي/خروجي ،از يک وسيله زمانبندي يا از هر منبع خارجي ديگري ميآيند(.آسنکرون )
-5وقفه ماي داخلي:به علت استفاده ناصحيح از دستورات يا دادهها رخ ميدهد مانند تقسيمبر صفر(سنکرون با برنامه)
-6وقفه ماي نرمافزاري :توسط اجراي يک دستور ايجاد ميشود.يک وقفه نرمافزاري يکصدا كردن بخصوص زيرروال است كه شبيه يک
وقفه عمل ميكند.

تکالیفداخلآزمايشگاه 
 )1بهطور مجزا براي هر سه نوع وقفه برنامهاي به زبان  Verilogبنويسيد و روتين وقفه به صورتي باشد كه كاربر متوجه قطع عمليات و اجراي
روتين وقفه بشود.
 )5برنامهاي بنويسيد كه شامل انواع وقفه باشد و پس از شبيهسازي بر روي  FPGAسري اسپارتان پيادهسازي كنيد.
 )6سيکل وقفه را به كامپيوتر پايه كه در جلسات گذشته طراحي كردهايد بي افزاييد.
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جلسه 56
آزمايشحافظهخارجیوپورتسريال 

سختافزاروبرقاينآزمايشراانجامدهند .

دانشجويان
-5حافظهخارجی 

هدف 
در اين آزمايش اهداف زير دنبال ميشوند :
 آشنايي با حافظه استاتيک
 بررسي نحوه ارتباط  FPGAو حافظه خارجي

تئوريآزمايش 
در برخي موارد ،نياز به استفاده از يک حافظه بزرگ ميباشد ،بهطوريكه RAMهاي داخلي  FPGAنيز كافي نخواهند بود .استفاده از
يک حافظه خارجي  ،تنها راهحل ممکن ميباشد .در  RAMخارجي ،مشابه انواع داخلي آن ،ورودي ماي كنترلي  writeو ، enableهر
دو عمل خواندن و نوشتن را انجام ميدهند :وقتي  we=0باشد ،مقدار ديتا باس در قسمت آدرس دادهشده حافظه نوشته ميشود .و
هنگاميكه  we=1و  oe=0باشد ،محتويات آن قسمت حافظه ،روي ديتا باس قرار خواهد گرفت .خط كنترلي  Chip-Selectنيز جهت
فعال كردن خواندن از  RAMيا نوشتن بر  RAMبه كار گرفته ميشود .اين باعث ميشود كه مقادير در  RAMبار شود و سپس

FPGA

را  ،بدون نگراني از  invalidشدن  ،RAMبرنامهريزي كنيد.

تکالیفداخلآزمايشگاه 
برنامه كامپيوتر پايهاي را كه در آزمايش  11با استفاده از  RAMداخلي نوشتهايد ،براي حافظه خارجي بازنويسي كنيد و آن را آزمودن
نماييد.
جدول  1-12اتصاالت پين ماي  FPGAو  RAMاستاتيک  128KBرا نشان ميدهد.
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Pin

K6R1008V1C

Function

Pin

A0

24

A1

25

A2

26

A3

27

A4

38

A5

39

A6

40

A7

41

A8

63

A9

62

A10

61

A11

60

A12

58

A13

47

A14

46

A15

45

A16

44

I/O1

29

I/O2

30

I/O3

31

I/O4

36

I/O5

57

I/O6

56

I/O7

55

I/O8

54

/CS

28

/OE

53

/WE

37

1-12 جدول
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-2پورتسريال 
هدف 
در اين آزمايش اهداف زير دنبال ميشوند :
 آشنايي با پورت سريال
 بررسي نحوه ارتباط سريال  FPGAاز طريق پورت  RS232و تبادل اطالعات بين اين دو

تئوريآزمايش 
ارسال و دريافت اطالعات باينري بهصورت بيت به بيت را انتقال سريال و پورت مورداستفاده براي اين عمل را پورت سريال گويند.

RS-

 232يکي از استانداردهاي پركاربرد در كامپيوترهاي شخصي و كاربردهاي صنعتي است .اين استاندارد هم ارتباط سريال سنکرون و هم
آسنکرون را پشتيباني كرده و بهصورت  Full Duplexعمل مينمايد .كامپيوترهاي شخصي تنها ارتباط آسنکرون را پشتيباني ميكنند
و از طريق چيپ UARTموجود در برد اصلي ،اطالعات را از حالت موازي به سريال و يا بالعکس تبديل كرده و با تنظيمات زماني آن را
از طريق پورت سريال ارسال يا دريافت ميكند.
پورت سريال داراي يک كانکتور  8پين ميباشد و ازآنجاييكه اين استاندارد در ابتدا براي طراحي با مودم طراحيشده بود ،داراي
پين ماي  Handshakingو وضعيت ميباشد .اما نوع خاصي از ارتباط با  RS-232به نام  Null-Modemكه تنها شامل پين -ماي ارسال
و دريافت است ،براي ارتباط با غير از مودم استفاده ميشود .بنابراين تنها دو پين  Rxو  ( Txو البته زمين) موردنياز است .در انتقال
سريال قبل از ارسال هر كاراكتر يک بيت صفر ( )start bitبه معني شروع و آمادگي و سپس  7بيت اطالعات و در آخر  1يا  5بيت
( )stop bitبهعنوان توقف يا پايان يک كاراكتر ارسال ميشود.
در استاندارد  RS-232سطح ولتاژ  +6تا  +15ولت نمايانگر وضعيت  Spaceيا صفر منطقي و بازه  -6تا -15ولت نمايشگر وضعيت
 Markيا يک منطقي ميباشد .اگرچه تجهيزات استاندارد  TTLبا سطوح منطقي  7و  2ولت كار ميكنند اما قالب اطالعات ارسالي
تفاوتي ندارد و با يک مدار تغيير سطح ولتاژ PC ،ميتواند با ادوات  TTLارتباط برقرار نمايد .يکي از مبدل ماي سطح  RS-232به
 TTLمدار مجتمع  MAX232و يا  HIN232ميباشد.
*تذکر :

شکل 1-12كانکتور پورت سريال ()D9
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 PIN

 Description

1

data carrier detect

5

received data(RxD)

6

transmitted data(TxD)

4

data terminal ready

2

signal ground(GND)

2

data set ready

0

request to send

7

clear to send
ring indicator

8
D9ماي

 عملکرد پين5-12 جدول






Null modem connection 6-12 شکل

تکالیفداخلآزمايشگاه
 PCوارتباطسريالازطريقHyperterminal

)5

 است كه ميتواند بهعنوان ترمينال ارتباط سريال استفادهWindows  نرمافزاري همراه همه نسخههاي سيستمعاملHyperterminal
: به اين منظور ابتدا بايد تنظيمات زير انجام شوند.شود
 . را انتخاب كنيدNew Connection  گزينهFile ابتدا از پنجره

119

پس از انتخاب يک اسم ،پنجره  Connent toباز ميشود.
براي تنظيمات  ، New Connectionوارد قسمت File\ Propertiesشويد.

در قسمت  Connect usingگزينه  Com 1را انتخاب كنيد .در پنجره  COM Propertiesتنظيمات ارتباط سريال زبر را انجام دهيد:
(ارتباط سريال با مشخصات  7بيت بدون  Parity Bitو يک  Stop Bitو  Buad Rateبرابر )5477 bps
Bits per sec = 2400, Data bits = 8, Parity = none, Stop bits = 1, Flow control = none

براي مشاهده كاراكترهايي كه تايپ ميكنيد ،ذيل پنجره  Fileگزينه  Propertiesو سپس  Setting tabرا انتخاب كنيد .به قسمت
… ASCII Setupبرويد و گزينه  Echo typed characters locallyرا فعال كنيد.
121

)5

يک كاراكتر اسکي را بهطور دائم از پورت سريال TxDارسال كنيد و آن را روي اسيلوسکوپ مشاهده كنيد BaudRate.را

 2400bpsقرار دهيد.

)6

كد  verilogمربوط به ارسال و دريافت ديتا را از طريق پورت سريال نوشته سپس از طريق آن يک كاراكتر اسکي را

بهطور مداوم به  FPGAارسال كنيد .همچنين عمليات عکس آن يعني ارسال از  FPGAرا نيز آزمودن نماييد.
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آشنايیبابوردمبتنیبرتراشهشرکت ALTERA
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123

124

125

126
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آشنايیبابوردمبتنیبرتراشهشرکتXilinx

128

129

131

131

132

133

134

135

)Spartan3( FPGA پيکربندي پايههاي
FPGA Pin
Number

Application

FPGA Pin
Number

Application

FPGA Pin
Number

Application

2

7SEG3-d

68

IO16

138

ADC-D0

3

TX0

71

IO7

139

ADC-OE

4

RX0

72

IO15

140

usbD0

5

SW1-ain4

74

IO6

141

usbD3

7

SW1-ain3

76

IO14

143

usbRD

9

SW1-ain2

77

IO5

144

usbD4

10

SW1-ain1

78

IO13

146

usbD5

11

RST*

79

CLKIN

147

7SEG1-g

12

SW2-ain8

80

IO12

148

usbD6

13

SW2-ain7

81

IO3

149

7SEG1-f

15

SW2-ain6

85

IO11

150

usbD7

16

SW2-ain5

86

IO2

152

usbTXE

18

SW3-ain12

87

IO10

154

7SEG1-a

19

SW3-ain11

90

IO1

155

7SEG2-g

20

SW3-ain10

93

IO9

156

7SEG1-b

21

SW3-ain9

94

D4-aled7

161

7SEG2-a

22

20MHZ

95

usbRXF

162

7SEG2-f

24

R1A0

96

D4-aled8

165

7SEG2-b

26

R1A1

97

D3-aled5

166

7SEG1-c

27

R1A2

100

7SEG1-e

167

usbPWREN

28

R1A3

101

D3-aled6

168

7SEG2-e

29

R1CS0

102

D2-aled3

169

7SEG2-c

31

R1D0

106

D2-aled4

171

7SEG2-d

33

R1D1

107

D4-aled1

172

usbWR

34

R1D2

108

D1-aled2

175

7SEG2-DP

35

R1D3

109

IO4

176

7SEG1-d

36

R1WE

111

usbRSTn

178

7SEG1-DP

37

R1A4

113

usbSIWU

180

7SEG3-a

39

R1A5

114

DAC_D2

181

7SEG4-a

40

R1A6

115

DAC_D1

182

7SEG4-g

42

R1A7

116

DAC_D0

183

7SEG4-b

43

R1A16

117

DAC_CS

184

7SEG4-f

44

R1A15

119

DAC_RW

185

usbD2

45

R1A14

120

DAC_D3

187

7SEG4-e

46

R1A13

122

DAC_D4

189

7SEG4-c

48

R1OE

123

DAC_D5

190

usbD1

50

R1D7

124

DAC_D6

191

7SEG4-d

51

R1D6

125

DAC_D7

194

7SEG4-DP

57

R1D5

126

ADC-CLK

196

7SEG3-DP

58

R1D4

128

ADC-D7

197

7SEG3-c

61

R1A12

130

ADC-D6

198

7SEG3-b

62

R1A11

131

ADC-D5

199

7SEG3-g

63

R1A10

132

ADC-D4

200

7SEG3-f

64

R1A9

133

ADC-D3

203

7SEG3-e

65

R1A8

135

ADC-D2

204

SW3-ain12

67

IO8

137

ADC-D1

205

usbXTIN

136

