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   مقدمه -1-1

هوشمند بیشتر و بیشتر و  يابزارهاکه  هاست سال. ودش میدر سراسر زندگی ما دیده  يفنّاورامروزه  يدر دنیا    

هوشمند  يابزارهااین . رو متصور شد ابزارهازندگی بدون این  توان ینمدیگر  که ينحو به شوند یم تر کوچکو   کوچک

و وسایل هوشمند نقش به سزایی داشته  ابزارهاصنعت دیجیتال در کوچک کردن . ندهستدیجیتال  ياز دنیا برگرفته

  .پردازیم یم ها آنکه در این فصل به  ندهستمنطقی  هاي گیتاز مدارات منطقی و  برگرفتهدیجیتال  يدنیا. است

  بیان مسئله-1-2

گسترش و توسعه این امر  ،مدارات دیجیتال در مدارات مخابراتی و الکترونیکی افزون روزامروزه با گسترش      

علمی و  مؤسساتزیادي در نشریات و  هاي یبررسبیشتر کرده است و این امر موجب تحقیق و  ازپیش یشب

در . ندهستدیجیتال و میکروپروسسورها  يها دستگاهدر  یاصل ومدارات حسابی قسمت مهم  .پژوهشی شده است

مثل جمع، تفریق و ضرب و همچنین اعمال دیگر مثل تقسیم و  ،حسابی پایه يها عملاین مدارات نیز شامل 

پردازش تصویر،  .امروزي نیاز شدیدي به محاسبه سریع تقسیم و جذر دارند يکاربردهابیشتر  .ندهستجذر 

  .هستند کاربردهااز این  ییها مثالگرافیک و سیگنال دیجیتال 

 هاي یتمالگور .است مند بهرهاز سرعت و کارایی بهتري  افزار نرمنسبت به  افزار سختعملیات محاسباتی در 

بسته به نیاز از  تواند میاست که  شده یلتشک )مزایا و معایب( ها ینههزو  ها سرعتطیف وسیعی از  يافزار سخت

FPGAمانند  یزير برنامه قابلرد، امروزه با پیشرفت مدارات گیتی کاستفاده  ها آن
 هاي یتمالگوراین  توان یم 1

                                           
1 Field Programmable Gate Array  
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جذر گیر  و کننده یمتقسمدارات  سازي یادهپ. کرد سازي یادهپ يها تراشهگیر را روي و جذر گر یمتقس

باعث کمتر شدن هزینه و بیشتر شدن  FPGAبر روي ... سیگنال و تصویر و  يپردازشگرهادر قالب 

دیگر از اعداد نقطه ممیز شناور استفاده  DSPامروزي  يکاربردهابا توجه به اینکه بیشتر  .ودش میسرعت و کارایی 

  . شود یمشناور استفاده  نقطه اعدادبر روي  کننده یمتقسنیز از  نامه یانپاو در این  کنند می

  هدف و ضرورت-1-3

مخابرات و الکترونیک و گسترش  صنعتدیجیتالی در  يها دستگاهمدارات و  انکار یرقابلغبا توجه به پیشرفت      

 موردتوجههستند باید  ها دستگاهدر بین مردم، مدارات حسابی که قسمت مهمی از این  ها آناستفاده  ازپیش یشب

ق بیشتري انجام شود تا عملکرد کلی یمثل سرعت و کارایی تحق ها آنگیرند و براي بهبود عملکرد قرار 

و استفاده از عملیات حسابی در  حمل قابل صورت بهگسترش وسایل دیجیتال .مذکور بهتر شود يها دستگاه

بایستی تا حد امکان کوچک ت اشغالی  که عملیات محاسباتی بسیار سریع و مساح طلبد یم ها سیگنالپردازش 

فوق  مسائلبسزایی در  تأثیر کننده یمتقسبا توجه به اینکه مدارات  مسائلبراي تحقق این  نامه یانپادر این  .باشد

 .کنیم یمدارد تالش 

  مجتمع يمدارها-1-4

 با که گردد می اطالق الکترونیکی مدارات از اي مجموعه به  1سی آي یا مجتمع مدار یکپارچه، مدار تراشه،     

 معموالً( کوچک ابعادي در) ناخالصی يا شده کنترل میزان با همراه سیلیسیم عموماً( رسانا نیمه مواد از استفاده

 مدارا آن به د؛نشو ساخته تراشه ریز یک در ترانزیستور هزاران اگر. ودش می ساخته) مربع متر یسانت یک از کمتر

 و سلف خازن، مقاومت،: مداري المان شامل عموماً الکتریکی مدارات. گویند یم 2فشرده خیلی مجتمع ت

 از تر راحت مجتمع مدارات هاي يفنّاور در ترانزیستور ساخت فرآیند اینکه به توجه با .ندهست ترانزیستور

                                           
1 Integrated circuit یا Chip 
2 Very-large-scale integration  



 

۴ 
 

 کنند سازي یادهپ ترانزیستورها توسط را پسیو يها المان این دهند یم ترجیح طراحان است، دیگر پسیو يها المان

 هاي يتکنولوژ با سپس نمایند، تبدیل ترانزیستور به را الکترونیکی مدارات يها المان تمامی ممکن حد تا و

 ندهست ترانزیستور زیادي بسیار تعداد حاوي معموالً تراشه هر. کنند سازي یادهپ را ها آن مجتمع مدارات ساخت

 يها پروسه با همگون سیلیکن مانند ؛هادي یمهن ماده از اي یهال داخل در اي پیچیده فناوري از استفاده با که

 در ها رایانه یژهو به و الکترونیکی هاي دستگاه اکثر در ها تراشه امروزه. شوند یم ساخته مجتمع مدارات ساخت

 پیرامون سریع اي یشرفتهپ و رساناها یمهن درباره بشر کشفیات مرهون ها تراشه وجود. روند می بکار گسترده ابعادي

 ،ودش می ساخته مجتمع مدار هاي يفنّاور در که مداري المان ترین مهم. یمهست بیستم سده هاي میانه در ها آن

 هر.است شده شناخته جهان در مجتمع مدارات سازنده ترین مهم عنوان به اینتل شرکت. ندهست 1ماسفت

  . دهد می انجام مدار در را خاصی یفوظا یا و وظیفه ،یزتراشهر

 مدار مجتمع تکنولوژي ساخت-1-4-1

 شامل که مجتمعی مداراتو  TTL3 بانام را باشند2 دوقطبی ترانزیستورهاي شامل که مجتمعی مدارات        

 BiCmos بانام را تکنولوژي دو این ترکیب. نامند می CMOS4را هستند PMOS و NMOS ترانزیستورهاي

 به که هستند مجزا قطعاتی شامل که دارند وجود 5گسسته مدارهاي مجتمع، مدارهاي مقابل در. شناسند می

  .اند شده متصل برد یک روي هم

 ساخت قابل مجتمع مدارات هاي تکنولوژي در هم خازن و سلف ،مقاومت نظیر پسیو هاي المان تمامی البته 

 استفاده پسیو هاي المان جاي به ترانزیستور از امکان حد تا کنند می سعی طراحان ،ها یزتراشهر ساخت در. هستند

 بزرگی مقاومت که دیگر جایی در یا و ،کنند می استفاده معکوس بایاس در ترانزیستور از خازن بجاي مثالً. کنند

                                           
1
 MOSFET)Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 

2 BJT: Bi Junction Transistor 
3 Transistor Transistor Logic 
4 Complementry Metal Oxide Semiconducto 
5 Discrete Circuits 
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 تواند می گیرد می مقاومت که حجمی در چون. کنند می استفاده ترانزیستور از باز اهم مگا حد در مثالً دارند نیاز

 مدارات از هم سلف ساخت براي طرفی از. داد کاهش را مدار نهایی حجم و داد جاي کوچک ترانزیستور چند

  )2001رضوي، ( .داشت خواهد بهتري 1کیفیت ضریب و قبول قابل دقت که شود می استفاده ماسفت

 مورداستفاده حافظه عنوان به حتی توانند می که برند می بهره سیلیکون هاي الیه از اي گونه به ها ریزتراشه از بعضی

2 ها ریزتراشه این از اي نمونه گیرند قرار
PROM فقط است معلوم تراشه نوع این اسم از که گونه همان دارد نام 

 کامپیوتر اصلی مدارات براي سی اي نوع این از ندارد وجود آن در تغییرات امکان و است خواندن قابل آن اطالعات

  .گویند می نیز ROM آن به که حافظه از قسمت همان ودش می استفاده نیز

  ها ریزپردازنده- 1-5

 ها تراشه این. دهد انجام را منطقی و حسابی عملیات تواند می که است کوچکی تراشه 3ریزپردازنده یا ریزپرداز     

 عنوان به که است رومیزي یا دستی رایانه هر قلب ریزپردازنده. اند شده ساخته ترانزیستور زیادي بسیار تعداد از

 ساخته واحد تراشه یک روي که است کامل اي محاسبه دستگاه یک. شده است شناخته مرکزي پردازشگر واحد

 همبستگی واحد از اینکه یکی دهد می انجام را مهم کار سه. کند می اجرا را دستگاه دستورهاي مجموع و دشو می

 را تقسیم کردن و ضرب تفریق، جمع، چون ریاضی به وابسته کارهاي یعنی کند می استفاده حساب،/ منطقی

 تواند می اینکه سوم و دهد انتقال دیگر حافظه به حافظه یک مکان از را اطالعات تواند می دوم ،دهد می انجام

 ها پردازنده فناوري .کند جهش است تصمیمات آن بر اساس که جدید دستورهاي از سري یک به و بگیرد تصمیم

 واحدهاي در .شوند می سنجیده هستند "mosfet" معموالً که ها آن ترانزیستورهاي کانال طول حداقل پایه بر

 کاهش نانومتر 32 به مقدار این جدید هاي پردازنده در. است میکرون 0٫18 مقدار این عادي P4 مرکزي پردازش

  .است آن کاهش بر سعی نیز اکنون هم و پیداکرده است

                                           

1 Self Quality Factor 
2 Programmable Read Only Memory 
3 Microprocessor 
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  ها معماري ریزپردازنده-1- 1-5

. است متفاوت بسیار آن در شده گرفته مدنظر اهداف و طراحی نوع اساس بر یک ریزپردازنده درونی آرایش     

 در را ها آن تواند می که ترانزیستورهایی تعداد مانند، فیزیکی هاي محدودیت با است همراه مجتمع مدار پیچیدگی

 کنند، متصل سیستم اي بخشه دیگر به را پردازنده توانند می که نهایی هاي باندي بسته تعداد داد، قرار تراشه یک

 هاي تراشه پیشرفته تکنولوژي. کند ساطع تواند می تراشه که حرارتی میزان و تراشه، در ممکن اتصاالت تعداد

  .کنند می ارائه امروزه را تري پیچیده و قدرتمندتر

 ALUدهند انجام را منطقی و حسابی عملیات توانند می که هستند واحدهایی شامل  کوچک هاي ریزپردازنده

.(ALU)، هاي عملیات دیگر یا و تفریق، جمع، مانند مختلفی عملکردهاي AND or OR هریک. دارد عهده بر را 

 ها ثبات مثال، براي باشند داشته بسزایی نقش ها پردازنده این در توانند می ،ALU مجموعه عملکردهاي از

 منفی، صفر،( دنده نشان را عملکرد آخرین نتایج و دنگیر عهده بر را عناصر سایر کنترل مسئولیت دنتوان می

 و کند بازیابی حافظه از عملیاتی کدهاي براي هایی دستورالعمل تواند می منطقی کنترل بخش). ... و ازحد بیش

 عملیاتی مجزاي کد یک )2007، 1مانو( .کند اجاره را دستورالعمل باید بخشی چه عملیات هر براي کند مشخص

  .دهد قرار تأثیر تحت شدت به را پردازنده در موجود عناصر دیگر و ثبت، ها، داده مسیر تواند می

  ها ریزپردازنده پیشینه-2- 1-5

 هاي ریزپردازنده. دهد تغییر را مدرن جامعه توانست مجتمع مدارهاي در پایین قیمت با کامپیوترهایی ظهور     

 ارتباط و ایی، رسانه چند هاي نمایش صفحه متن، ویرایش محاسبات، براي شخصی کامپیوترهاي در منظوره چند

 قرار ها سیستم این در که هستند بسیاري ییها ریزپردازنده. گیرند می قرار مورداستفاده کامپیوتر طریق از

 اولین. دارند اتومبیل لوازم و صنعتی فرایندهاي و همراه هاي تلفن از بسیاري روي دیجیتالی کنترل و اند، شده داده

                                           
1
 mano 
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 مجتمع مدارهاي شرح به که گردد برمی Viatron کامپیوتري سیستمهاي به ریزپردازنده واژه از استفاده

  .شدند معرفی 1968 در که بودند کوچکی کامپیوترهاي سیستمها این ،رداختندپ می ها سیستم در مورداستفاده

 در را خود) 8008( بیتی 8 ریزپردازنده و یمعرف 1971 در را) 4004( خود بیتی 4 ریزپردازنده اولین اینتل

 ساخته متوسط و کوچک هاي مقیاس در کامپیوتري هاي ریزپردازنده ،1960 دهه در طول. کرد معرفی 1972

 قرار مدارها و ها تخته روي بر ترانزیستورها این. بودند ترانزیستور هزاران و صدها شامل هرکدام و ،(IC) شدند

 هاي توان با گسسته منطقی هاي گیت از زیادي تعداد. شدند می متصل متعدد تابلوهاي به اغلب و گرفتند، می

 باید ها سیگنال که ایی فاصله. کردند ایجاد بیشتري حرارت بنابراین و گرفتند قرار مورداستفاده متفاوت الکتریکی

 در .کند مواجه محدودیت با را کامپیوتر عملیاتی سرعت تواند می برسند ها تخته و ها IC میان به تا کنند طی

 و اولیه هاي راهنمایی براي ها پردازنده محاسبات تمام ،1970 تا 1960 دهه در ماه به ناسا فضایی هاي مأموریت

 اوایل در ریزپردازنده اولین. شد انجام "The Apollo Guidance Computer" بنام کوچک پردازنده یک توسط کنترل

 براي دودویی رمز از همچنین گرفت، قرار مورداستفاده الکترونیکی محاسبات براي و آمد به وجود 1970 دهه

 و پرینترها، ها، ترمینال مانند بیتی، 8 و 4 هاي ریزپردازنده ازدیگر  استفاده. شد استفاده بیتی 4 پردازنده معماري

 در را کلی اهداف توانستند 1970 دهه در بیتی 16 و بیتی 8 هاي پردارنده ریز. است بوده خودکار ابزارهاي انواع

 قانون از تبعیت با ها ریزپردازنده ظرفیت افزایش ،1970 سال در ازآنجاکه. کنند عمل ان اساس بر و بگیرند نظر

 قرار موردبررسی تواند می را تراشه هر در مورداستفاده عناصر تعداد که دهد می پیشنهاد امر این و شد، انجام مور

  .رساند دو برابر به هرسال در و داد

1-6-ASIC 

 خاص، عملیات انجام منظور به که هستند مجتمعی مدارهاي) ASIC(  1خاص کاربرد با مجتمع مدارهاي     

 گیرد می قرار مورداستفاده موبایل درگوشی که ویژه پردازنده یک مثال عنوان به. اند شده سازي بهینه و طراحی

                                           

1  Application-specific integrated circuit 
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 اما ودش می منتهی سیستم کارایی افزایش به ASIC يها تراشه از استفاده. باشند می ها تراشه نوع این از اي نمونه

 هاي قابلیت از پذیري انعطاف باوجود ها پردازنده مقابل، در. نیست برخوردار الزم پذیري انعطاف از ایجادشده طرح

. باشند می موردنیاز کارایی و باال پذیري انعطاف با سیستم یک ایجاد براي حلی راه هاFPGA. نیستند برخوردار الزم

 و 1981 هاي سال در موفق تجاري یبرنامه اولین. شد می استفاده گیت آرایه فناوري از اولیه يها ASIC در

  .افتاد اتفاق ZX سري یتیب 8 هاي رایانه در 1982

 FPGAبا  ASIC تفاوت-1-6-1

. باشد می اي عمده عیوب داراي ها آن از استفاده اما باشند می موجود حل راه ترین بهینه ASIC يها تراشه    

 از موردنیاز يها تراشه تعداد اگر که طوري به باالست بسیار ها تراشه این تولید براي الزم اولیه هزینه که آن نخست

 و طراحی براي الزم اولیه زمان ثانیاً. باشد نمی توجیه قابل اقتصادي دیدگاه از ها آن تولید باشد کمتر خاص حد

 دیگر مشکل. ودش می منجر بازار به محصول ارائه زمان افزایش به موضوع این که است طوالنی نسبت ها آن تولید

 فوق پرهزینه و بر زمان پروسه باید طراحی، در کوچک تغییر یک ایجاد به نیاز صورت در که است آن ها تراشه این

 را فوق مشکالت اندك اندازي راه زمان و پایین قیمت پذیر، برنامه معماري یک ارائه با ها FPGA. شود طی مجدداً

 ها ASIC اندازي راه و تست مراحل انجام در FPGA يها تراشه کاربردهاي از یکی که آنجا تا. نمودند مرتفع

 انجام و اشکاالت رفع از پس و ودش می تست FPGA تراشه توسط موردنظر طرح که ترتیب این به. باشد می

 و بر زمان پروسه تکرار از که است آن روش این مزیت. ودش می سازي پیاده ASIC تراشه روي به الزم، تصحیحات

  .کند می جلوگیري ASIC يها تراشه تولید پرهزینه

1-7-FPGA  

FPGA       )فرآیند اتمام از پس را آن تواند می که است مجتمع مدار یک )ریزي برنامه قابل هاي گیت آرایه 

 به رو ازاین داد تغییر را خروجی و ورودي هاي پایه بین منطقی روابط و نمود ریزي برنامه طراح نیاز مطابق تولید،

 افزار سخت توصیف زبان با اغلب را ها تراشه این درون منطقی روابط. گویند می ریزي برنامه قابل ها تراشه این
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)HDL2( کنند می مشخص )بر عالوه HDL شماتیک طراحی از، State Diagram دیگر هاي زبان به نویسی برنامه و 

 HDL کد به دهید می انجام را طراحی آن واسطه به که اي برنامه توسط که کرد استفاده تواند می نیز C مانند

 بسیار دقت و سرعت داراي ها تراشه این ،ها عملیات انجام در ها گیت از مستقیم استفاده دلیل به. )گردد می تبدیل

 .هستند باال

  FPGA ساختار-1-7-1

FPGA     عبارت که هستند ریزي برنامه قابل دیجیتال مجتمع مدارهاي جدید نسل ها FPGA هاي کلمه سر از 

Field Programmable Logic Gate Array در منطقی توابع اجراي سرعت. است شده گرفته FPGA بسیار ها 

 از که تراشه یک از است عبارت کنیم، تشریح ساده طور به را ها FPGA بخواهیم اگر. است نانوثانیه حد در و باال

 (IOB) خروجی/  ورودي هاي پایه و ارتباطی خطوط ،Logic Block(LB)- منطقی بلوك باالیی تعداد

 بین ارتباط ها آن ي وظیفه که ارتباطی خطوط. دارند قرار یکدیگر کنار در اي آرایه صورت به که است شده تشکیل

 برخی دارند، که نوعی به بسته ها سوئیچ این. اند شده تشکیل ریزي برنامه قابل هاي سوئیچ از است منطقی هاي بلوك

 نیز منطقی هاي بلوك. شوند می ریزي برنامه زیادي دفعات تعداد به برخی و هستند ریزي برنامه قابل بار یک تنها

 مثال عنوان به. کنند می ایجاد را منطقی توابع تمامی پایه، المانی توسط عموما که هستند مختلفی انواع داراي

 که معنا این به. کنند می عمل پلکسري مالتی ي یهپا با ،Actel شرکت از ACT-1 خانواده در منطقی هاي بلوك

 متفاوت منطقی بلوك هر هاي ورودي تعداد البته. دارند را مختلف منطقی توابع ایجاد توانایی پلکسر، مالتی توسط

 ورودي 8 نوع از ،ACT-1 ي خانواده در منطقی هاي بلوك مثال عنوان به. ودش می مربوط FPGA نوع به و است

 یک دیاگرام بلوك. (LC) ودش می گفته نیز منطقی هاي سلول منطقی، هاي بلوك به موارد برخی درالبته . است

FPGA جداول اساس بر منطقی هاي سلول از بسیاري البته. است شده داده نشان )1-1( شکل در ساده طور به 

LUT شوند می ساختهLUT . حافظه هاي سلول تعدادي از SRAM هنگام در که ودش می تشکیل 

 در استفاده براي آماده توابع تولید از است عبارت LUT خالصه طور به. شوند می مقداردهی ،FPGAریزي برنامه
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 همچنین و منطقی هاي بلوك گرفتن قرار هم کنار در ي وسیله  به نیز مختلف توابع سازي پیاده. منطقی هاي سلول

  .ودش می انجام بخش هر توسط اطالعات پردازش گرفتن عهده به و بلوك هر بین ارتباط تنظیم

FPGA ریزي برنامه قابل اتصاالت داراي نیز و اند نشده محدود خاصیت کار براي که منطقی عناصر سري یک از 

 ها آن بین اتصاالت همچنین و منطقی ها بلوك یعنی مدار یک دهنده تشکیل اصلی جزء دو هر بنابراین. است

 منطقی هاي بلوك از اند عبارت آن اصلی جزء سه است، مشخص شکل این در که طور همان .است ریزي برنامه قابل

(Logic Blocks)، روند می بکار اتصاالت براي که عناصري (Integration Resources) و وروي هاي بلوك و 

 یا وNAND گیت یک حد در ساده خیلی تواند می منطقی هاي بلوك محتویات و ساختار ،(I/O Blocks) خروجی

 در منطقی هاي بلوك. باشد فالپ فلیپ یک همراه به Look-Up Table یا MUX چند نظیر  پیچیده خیلی

 FPGA روي است قرار که مداري باید ابتدا البته. گیرند می قرار مدار اصلی هاي قسمت که هستند جایی حقیقت

است  عمل این از بعد شود و تقسیم هستند منطقی هاي بلوك محتویات همان که یکسانی اجزاي به بگیرد قرار

 بکار اتصاالت براي که عناصري. آورد بدست را واقعی مدارهاي هم به پایه هاي بلوك کردن متصل با تواند می که

 هاي بلوك به یا هم به توانند می که فلزي قطعات از و گیرند می قرار منطقی که هایی بلوك بین “معموال روند، می

 استفاده ریزي برنامه قابل هاي سوئیچ از قطعات این کردن متصل براي و اند شده تشکیل شوند متصل منطقی

 هاي پین اینکه براي خروجی ورودي هاي بلوك .باشند داشته متفاوتی هاي طول توانند می قطعات این. شود می

FPGA 3.3 مختلف ولتاژهاي براي همچنین خروجی،/ورودي یا خروجی یا ورودي مختلف مدارهاي در بتوان را 

 سازي پیاده که باشد يا گونه به بایدباهم  دو این طراحی زیرا. روند می به کار کرد ریزي برنامه … وولت  5 یا

 هردوي پذیري انعطاف و پیچیدگی بین “معموال. سازد پذیر امکان FPGA روي را مختلف منطقی مدارات

  .دارد وجود معکوس نسبت یک اتصالی منبع و منطقی هاي بلوك
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 FPGAنمایی ساده از یک : 1-1شکل 

 منابع همچنین و منطقی بلوك یک معماري ضمن در. بالعکس و ودش می کم دیگري یکی زیادشدن با یعنی

  )1393سید رضی، (.دارد اثر تراشه سرعت و تراشه مساحت کل بر اتصالی

  FPGA به مربوط افزارهاي نرم-1-7-2

 VHDL افزار سخت توصیف زبان

 ازجمله anguageLescription Dardware Hery High Speed Integrated Circuit V سرنام VHDL زبان    

 گرفته بکار FPGA تراشه و(ASIC) خاص کاربرد با هاي تراشه طراحی در امروزه که است پرطرفداري زبانهاي

 و دیجیتال مدارات اطالعات سازي مستند جهت آمریکا دفاع وزارت سفارش به ابتدا در زبان این .شود می

 استفاده دیجیتال مدارات پیچیده و زیاد بسیار اطالعات .شد طراحی نظامی ادوات در شده گرفته بکار هاي تراشه

 و خواندن قابل طراح براي فقط را طراحی اطالعات و شد می ها آن سریع توسعه از مانع نظامی، ادوات در شده

 1980 سال در خاطر همین به بود دشوار دیگر شخص توسط طرح همان توسعه که بطوري ساخت می پیگیري

 .باشد میسر آن در انتزاع مختلف سطوح در مدار یک توصیف که شد طراحی زبانی
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 جهت را قراردادي Intermetrics شرکت همراه به Texas Instrument و IBM بزرگ شرکت دو 1980 سال در

 IEEE توسط زبان این بعد سال چهار و کردند امضا دیجیتال مدارات طراحی کاربردهاي براي زبان این توسعه

 دیجیتال مدارات تمامی تا ساخت مقید را خود تابع هاي شرکت آمریکا دفاع وزارت آن از پس شد سازي استاندارد

 .کنند توصیف زبان این به را خود

 که هایی سیگنال به دادن پوشش جهت تمهیداتی آن در و شد ویرایش IEEE- 1076 استاندارد 1993 سال در

 مدارات سنتز و سازي شبیه هاي ابزار 1996 سال در. شد اندیشیده شود می داده ها آن به مقدار چند واحد آنِ در

 کامپیوتري سازي پیاده تا طراحی مراحل تا شدند عرضه تجاري صورت به VHDL توسط شده توصیف دیجیتال

  .شود تکمیل VHDL کمک به افزار سخت یک

 رسانی روز به جهت IEEE توسط که Accellera کنسرسیوم در مستقر VHDL فنی کمیته 2006 سال در

سید رضی، (.کرد ارائه را VHDL - 2006 استاندارد نویس پیش از سوم نسخه است، ایجادشده VHDL استاندارد

1393(  

 Verilog افزار سخت توصیف زبان

 ابداع الکترونیکی هاي سیستم سازي مدل جهت Verifying Logic سرنام Verilog افزاري سخت توصیف زبان   

 در را ها آن از ترکیبی یا دیجیتال یا و آنالوگ مدار یک سازي پیاده و ارزیابی طراحی، مراحل کلیه که است شده

 .دهد می پوشش انتزاع سطح چند

 .است شده الگوبرداري C زبان هاي ویژگی از آن توسعه در و بوده C زبان مشابه بسیار زبان این )Syntax( نحو

 سال در و شد ابداع Gateway Design Automation شرکت در Phil Moorby توسط 1981 سال در زبان این

 حقوق همراه به شرکت این 1989 سال در. شد عرضه Verilog - XL نام به زبان این ساز شبیه افزار نرم 1985

 رایگان صورت به عموم، استفاده براي آن مستندات سپس و خریداري Cadence شرکت توسط زبان این معنوي

 .گرفت قرار مردم اختیار در
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 EE Times آمار اساس بر سال همین در شد استانداردسازي و بازنگري IEEE توسط زبان این 1993 سال در

 داده سفارش هادي نیمه ادوات کننده تولید هاي کارخانه به که مجتمعی مدارات هاي طراحی ازدرصد  85 حدود

 و Xilinx همچون بزرگی هاي شرکت شامل FPGA سازندگان .بودند شده توصیف Verilog زبان به شدند

Altera  وActel ازجمله مختلفی، هاي سري که باشند می Xilinx شامل: Spartan و Virtex و Altra شامل: 

Cyclone و Flex10k و Stratix با معموال ما کشور در. اند کرده عرضه بازار به را. … و CPLD و ها FPGA يها 

  .هستند ریز صورت به تیمحبوب ازنظر هک ودش می ارک مذکور هاي شرکت

   Xiling : داردحدود نیمی از بازار در اختیارAltera   :  حدود چهل درصد ار بازار را در اختیار دارد، Actel   و

 .هم ده درصد را در اختیار دارند ھا FPGAبقیه 

  Altera و Xilinx محصوالت اصلی شرکت 1- 1جدول 

  

 

  

 ......قیمتو  پایه تعداد،کاري فرکانس،گیت تعداد:FPGA یک انتخاب عوامل

  FPGA از استفاده محاسن-1-7-3

FPGA    پردازش سرعت به نیاز که روند می کار به دیجیتال پیچیده و پیچیده نسبتا توابع سازي پیاده در ها 

 دیگر از نیز استاندارد و ساده نویسی برنامه همچنین و موردنیاز افزار سخت کاهش این بر عالوه. دارند باالیی

 که است هایی توانایی است برده باال را ها FPGA توانایی و قابلیت که آنچه. است FPGA از استفاده هاي مزیت

  :است آمده زیر در ها آن از اي پاره

 اصلی کاربرد FPGA باشد می پردازشی هاي هسته ایجاد در.  

 شوند می سازي پیاده ها آن در آسانی به پیچیده دیجیتال مدارهاي.  
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 است سریع مدار تست.  

 ودش می تمام ارزان پایین شمار با تولیدات براي.  

 مجدا و داد انجام تواند می طراحی در را الزم تغییرات نیاز، با متناسب FPGA جدید ساختار با را 

  .نمود ریزي برنامه

 است کاربر توسط ریزي برنامه قابل.  

 یک داخل پردازشی هسته تا چند توان می FPGA باهم را کار چند تا واحد زمان یک در تا کرد تعریف 

 و کنید تعریف atmega32 هسته تا 200 حدود معمولی FPGA یک با یدتوان می شما مثال بدهد انجام

  .بدهید انجام همزمان را کار تا 200

 و میکروکنترلرها DSP قابلیت و کنند می اجرا دستورالعمل سریال صورت به میکروپروسسورها و ها 

 قابلیت و دارد وجود موازي پردازش قابلیت FPGA در اما ندارد، وجود ها آن در موازي صورت به پردازش

  .دارد را همزمان صورت به عملیات انجام

 اربردهايک FPGA پردازشی مدارات در پردازشگر عنوان به موارد ثرکا و در باشد می تخصصی خیلی 

 . ودش می استفاده

 باالي سرعت FPGA صدا پردازش و تصویر پردازش مثل سنگین پردازشی کارهاي مساعد را ها آن ها 

  .باالتر است خیلی دیگر هاي سیستم به نسبت پردازش این سرعت و کند می

 FPGA باالیی پردازش سرعت به نیاز که روند می کار به دیجیتالی ییچیدهپ توابع سازي پیاده در ها 

  .دارد

 از استفاده هاي مزیت دیگر از نیز استاندارد و ساده نویسی برنامه همچنین و موردنیاز افزار سخت کاهش      

   FPGAاست.  

 در منطقی توابع اجراي سرعت FPGA است نانوثانیه حد در و باال بسیار ها.  
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 هاي پایه از یک هر تعریف امکان IC دو هر یا یا خروجی ورودي صورت به  

 عملکرد  مثال عنوان به .استفاده عدم یا استفاده هنگام در پایه هر عملکرد وضعیت تعریف امکان HIGH 

 عدم هنگام در یک یا صفر منطقی وضعیت یک در گرفتن قرار یا و استفاده عدم هنگام در (z)سامپدان

  .استفاده

 پایه هر به شده اعمال منطقی باالرونده یا رونده پایین هاي لبه یا سطوح تغییرات تشخیص امکان.  

 هاي سري از استفاده با داخلی معماري متناوب تغییر امکان Bootable یک در ها آن معماري نقشه که 

 و کرده Boot جدید بامعماري را IC تواند می ریزي برنامه آدرس تغییر با و شده نگهداري خارجی حافظه

  .کرد استفاده آن از

 مدار در ریزي برنامه امکان (ISP) که تغییراتی اعمال بدون تا آورد می وجود به را قابلیت این که 

  .داد تغییر را IC داخلی معماري ،jTAG ریزي برنامه پورت طریق از تنها و هستند يافزار سخت

 مربع متر سانتی چند مساحت به تنها ابعادي در سازي مجتمع و مدار حجم انگیز حیرت کاهش.  

 استانداردهاي تطابق عدم از ناشی مشکالت تمامی بردن میان از و طراحی عناصر سازي یکسان کاهش 

  …مختلف 

 مدار در مجزا و مختلف قطعات وجود از ناشی نویزهاي تمامی بردن میان از.  

 توان اتالف و مصرفی توان چشمگیر کاهش.  

 خطاهاي به دستیابی و پیشرفته فناوري از استفاده دلیل به انتشار خطاهاي و پردازش سرعت افزایش 

  .مگاهرتز 178 از فراتر کالك فرکانس وns  4 تا انتشار

 هاي گوشی مانند حمل قابل هاي دستگاه در ها آن از استفاده جهت ولت 3.3 و 5 ولتاژ سطح دو با کار 

  .موبایل
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 محتواي توصیف توان عدم و داخلی محتواي به دستیابی امکان عدم دلیل به صد در صد ایمنی ضریب 

  .پیچیده بسیار سازي فشرده و سازي ساده انجام دلیل به داخلی

 فراهم را سریع و ینهبه ،حجم کم مجتمع، طراحی یک انجام امکان که دیگر انگیز حیرت هاي قابلیت از بسیاري و

  .آورد می

  کننده جمع مدارات-1-8

 يدارا شده طراحی مدار و باید ودش می دو استفاده متمم روش از معموالً کامپیوتر کننده جمع مدار در طراحی    

. گرفت خواهد انجام مدار این توسط ضرب و تقسیمتفریق  جمع، عملیات تمامی زیرا. باشد و باالیی کافی سرعت

 تعداد چه هر. نمود سازي پیاده سطح دو در تواند می را مدار ترکیبی وهر است ترکیبی مدار یک کننده جمع

  .گیرد می صورت تر سریعجمع  عمل گردد کمتر سطوح

) ممکن حالت ترین سریع(سطح  دو در را آن بیتی nکننده  جمع طراحی يبرا يتئور ازلحاظ تواند می اگرچه

 يورود nبا  گیتی به قطعاً ،يمدار چنین طراحی يبرا زیرا. نیست پذیر امکان عملی ازلحاظ اما. نمود سازي پیاده

 توان مین خاطر این به. دارند وجود کمتر باال يورود با هایی گیتعمال  باشد، بزرگی عدد nاگر  که بود خواهد نیاز

 دو که مجبوریم جهت بدین. نمود سازي پیاده سطح دو در باشد بزرگی عدد nحالتی که  يبرا را کننده جمع مدار

 يگروه بعد به را گروه نقلی هر ورقم ببندیم جمع باهم سپس کنیم تقسیم بیتی m هاي گروهبه  را بیتی nعدد 

  .کنیم منتقل

  کننده ضرب مدارات-1-9

 استفاده ثبات 3از  ضرب عمل يبرا. ودش می انجام متوالی هاي جمع توسط ضرب عمل کامپیوتر داخل در   

  .نیاز دارند بیت 2n يفضا یک به شوند می ضرب هم در بیتی nعدد  دو وقتی. ودش می
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  عالمت مطلق قدر عدد دو يبرا کننده ضرب -1-9-1

 را آن لذا ابتدا. است يتر ساده وعمل مدار يدارا ها آن جمع برخالف عالمت مطلق قدر عدد دو ضرب چون   

 يبرا ضرب عمل يبرا باید ،پیوندد می وقوع به دستی روش ضرب از الهام با که عمل این در. شود داده می توضیح

 صورت راست به شیفت بار nباید  ضرب عمل کلبراي  و بیتی رادرنظر گرفته شود 2nثبات  یک بیتی nعدد  دو

 باهم جمع را Aثبات  و Cثبات  بود یک اگر شود، می توجه )Bثبات (دوم  عددارزش  کم بیت به ابتدا .گیرد

 قرار A,B دو ثبات باشد، در بیتی می 2nکه  عملیات حاصل. شود می داده شیفت راست سمت وحاصل به کند می

 آید می بدست Cبا  Bثبات  عالمت بیت کردن انحصاري  از که حاصلضرب عالمت بیت فالپ، فیلیپ در .گیرد می

 طبق سپس. گیرد می مطلق یعنی قدر کند می Clearرا  Cوثبات  Bثبات  عالمت بیت سپس شود می ذخیره

- 1شکل ( .دهد می قرار مربوطه مکان در را عالمت ضرب بیت هم پایان و در نماید می ضرب هم در قبل الگوریتم

2(  

  

  

  مدار ضرب کننده :2-1شکل 
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  ضرب سریع هاي روش -1-9-2

 روش ضرب به سازي در پیاده. است تر آسان قبل هاي روش در محاسبه باشد زیاد صفر هاي بیت تعداد چه هر    

 را جمع عمل ،ها یک ی ازای مجموعه از بعد صفر بیت اولین يازا و به تفریق عمل یک، بیت اولین يازا به سریع،

  .کند می عبور ها یک بقیه يرو از یراحت و به دهد می انجام

01111  --------< 10000  - 00001  

 انجام را عمل شیفت وهم جمع عمل هم باید بیت، هر يازا به قبلی هاي روش در که است این کار، این علت

 فقط یک هاي یتب يازا و به .دهد می را انجام تفریق عمل بار یک و جمع عمل بار یک فقط روش این در ولی. دهد

در زیر  .ودش می انجام قبل هاي روش از تر سریعضرب  عمل بنابراین. شود داده می انجام را راست به شیفت عمل

 .کنید مشاهده می  Altera و   Xilinx دو شرکت    FPGAچند نمونه از تعداد ضرب کننده هاي آماده در نوع 

 

 

 

 Xilinxسري    FPGA چند نمونه از  :2-1جدول

  

 
 

 
 ALTERAسري   FPGAز چند نمونه ا :3-1جدول

 سایز بلوک

RAM 

تعداد ضرب 

  ١٨×١٨کننده 

 FPGA سری  فرکانس

Xilix 

38 MB 2016  500 MHZ  Virtex-6  

68 MB 3600  500 MHZ  Virtex-7  

4.8 MB 180  400MHZ  Spartan-6  

34 MB 1920  400 MHZ  Kintex-7  

28 MH 1040  400 MHZ  Artix-7  

  سایز بلوک 

 RAM   

تعدا ضرب کننده 

١٨×١٩  

تعداد ضرب 

  ١٨×١٨کننده 

 FPGA سری  فرکانس

ALTERA 
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  کننده یمتقس مدارات -1-10

 مقسوم ازلحاظ تقسیم عمل در .است دستی تقسیم روش از گرفته الهام ضرب عمل مانند هم تقسیم عمل   

. باشد یکپارچه صورت بهمدار  است بهتر ها ینههز کردن کم يبرا .تر است بزرگ یهعل از مقسوم معموالً تعداد ارقام

 nثبات  3به  اینجا تا پس. گردد ذخیره بیتی 2nثبات  در ما مقسوم باید باشد، یتیب nما  علیه اگر مقسوم بطوریکه

 تقسیم عمل در خودمان ما چون .باشد داشته به چپ را شیفت قابلیت باید ما ثبات ینهمچن .بیتی نیازمندیم

 یک به ونیز باشیم داشته چپ سمت به شیفت یک باید ثبات در ولی رویم می جلو به بیت یک هرلحظه دستی

 کننده مقایسه یک باید تقسیم عمل از قبل همچنین. دهد انجام را تفریق عمل تا داریم مدار نیاز در کننده تفریق

 .خیر یا است علیه مقسومکوچکتراز مقسوم که نماید مشخص باشد تا وجود داشته

  يش عددیحساب و نما -1-11

 يش عددی، نوع نماکند مین یمع شده دادهاربرد ک يرا برا DSP یک يارآمدکه ک یمشخصات ترین از مهم یکی    

  .کنند میاستفاده  یعموم یتجارت هاي در پردازندهه کانواع حساب . در پردازنده است

  ز شناوریسه با ممیز ثابت در مقایمم

ـــز ثابت بر یمم DSP يها پردازندههنوز هم  درواقع کردند میز ثابت استفاده یه از حساب ممیاول يها پردازنده

 ا یح ی، همانند اعداد صحشوند میش داده یه نماک يز ثابت اعدادیمم يها پردازندهدر . باشند میبازار مسلط 

13 MB   -  4  550 MHZ  STARTIX V  

114 MB    6290  -  1.5 GH  STARTIX10 TX  

30 MB  1296  -  1.5 GH  STARTIX10 SX  

16 MB  312  -  1.5 GH  Arria10  

9 MB   -  800  1.5 GH  Arria II 5AGXA2  

5.8 MB 168 - 1.5 GH Cyclon1010cm085 

1.5 MB  - 72 925 MHZ CyclonV SOC 

.5 MB - 40 800 MHZ CyclonIV EP4G22 

108 KB - 16 - MAX10 10M02 
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 Abstract: 

The floating point division operation is one of the most complex  computational 

operations while it has low speed and a relatively high occupancy. Improving one of  lose 

parameters (speed, area) can be of great help in calculating and implementing algorithms  

on hardware. Floating point accounting operations are used a many computing 

computations. its wide range and the scale change of its range allow the designers to 

implement more precisely the algorithm. although it's difficult to implement an 

arithmetic. Field Programmable Gate Array are rival main computing machines with High 

performance and even highly advanced computers use Field Programmable Gate Array to 

perform complex commands that can be parallelized. Contrary to the progress made and 

the various implementation strategies, required area and computational calculation 

especially when the  size increases  is their main challenge. Therefore, part of this 

research has been done with the goal of offering smaller, high-performance architectures 

for floating-point accounting operations for double precision and high precision, which 

can be implemented in the Field Programmable Gate Array are.                                          
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