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مـدارات   سـازي  یـاده پیکالکترون یـاي رشـد دن  یـز در جهان و بخصوص سرعت شـگفت انگ  يروزافزون علم و تکنولوژ یشرفتبه پ توجهبا :هدف

کـه   ییحوزه درصدد هستند تا جـا  ینامروزه مهندسان ا. باشد یم یندفرآ ینا یعدر جهت تسر يالزم و ضرور يامر یجیتالیمجتمع بصورت د

مدار در  یناناطم یتتر شدن کار با مدارات، قابل ساده ها، ینهامر سبب کاهش هز ینکنند چرا که ا یجیتال تبدیلد رابه امکان دارد مداراتآنالوگ

 یـن امـا ا  شـود  یاطراف مـ  یاياز دن) یطیعوامل مح یرو سا یزنو(کمتریرپذیريثأت ینو همچن یشترب یريپذ و مجتمع یارکوچکبس هاي یاسمق

 یدر تمام یباًو تقر کنند یم ءیفاا یکالکترون یرا در مهندس یتیئز اهماها نقش ح که مبدلییاز آنجا. باشد یمدشوار  یارعمل در اکثر موارد بس 

بخـاطر   FPGAپرکاربرد  يبردها یواجب است از طرف يامر یزن هاکردن آنیجیتالیدر د یمورد استفاده بشر وجود دارند پس سع يها دستگاه

ـ   یـن باال نظر مهندسان و محققـان ا  یتو امنیدتول يکم براو زمان ینههز یري،پذ خاص خودشان از جمله انعطاف هاي یگیژو از  یشحـوزه را ب

 و INLخطاي کاهشزمان به دیجیتال و همچنین  مبدلباال براي رزولوشن از انجام این پروژه دستیابی بههدف. خود جلب کرده است به یشپ

  .بوده استافزایش سرعت عملیاتو نیزFPGAبردمبدل دراشغالی فضاي 

کـه  ) یر ورنیر دوبعديختأ(d_vernier 2خیر به کمک روشژه بدان پرداخته شده است ایجاد تأدر این پروروشی که:شناسی پژوهش روش

لمـانی  از هیچ ا عمالً خیر مجازيتأ فاز و همچنین مسیرهاي هاي قفل و با استفاده از حلقهباشد  می Clkو  Tinخیر همزمان در همان ایجاد تأ

مصرفی ناشـی از  ها و توان خود موجب شده تا خطاي ناشی از عدم تطابق المان که این عمل  خیر در این نوع مبدل استفاده نشدهبراي ایجاد تأ

ا خیر تمـامی مسـیرهاي دلخـواه ر   تـأ  تـوان   ا به کارگیري ایـن روش مـی  کاهش یابد بعالوه ب اي خیر به مقدار قابل مالحظههاي تأ تک المان  تک

  .کرد محاسبه

. پیکوثانیـه بـوده اسـت   5/2مگاهرتز بدسـت آمـده برابـر     800ترین بیت که با استفاده از فرکانس ارزش  مقدار رزولوشن کم:ها یافته

و LSB1کمتـر از   INLوهپیکوثـانی 6رزولوشـن حـدود   Stratix IVسازي شده برروي بـرد   و پیاده مبدل زمان به دیجیتال طراحی

ثانیـه   رخـداد نـانو   حـداقل طـول  ،)تـرین بیـت   ارزشکم(=5/2LSBپیکوثانیه .باشد منابع موجود بر روي برد می ٪9استفاده از تنها 

128/3،-0/6 LSB<= INL<=1 LSB 272/35، نانوثانیهDead time= ،نوع ثانیـه نانو 63× 25/1نج دینامیکی معادلر،FPGA 

و میزان مصـرف رجیسـتر    FPGAاز کل منابع موجود بر روي % 9برابر  Logicبوده و میزان مصرف منابع  Stratix IVاز خانواده 

  .باشددد میع 4010برابر با

  

خیري تـوان  هـاي تـأ   حاصل از مسیر به جاي المـان خیرمجازي و تأ خیردي به همراه تأخیر دوبعبا استفاده از تکنیک تأ:گیري نتیجه

  .یابد دینامیکی افزایش می ي شده از برد کاهش و رزولوشن و گسترهمصرفی و حجم استفاده 

  .INL،خطاي D_vernier2بعدي خیر ورنیر دوتأ،(FPGA)پذیرهاي برنامه گیت ي آرایه،(TDC)مبدل زمان به دیجیتال:هاي کلیدي واژه
  



TDCي  مروري برتاریخچه- 1-1

ارهـایی  ککـه در آن زمـان در  ]1[ددگـر برمـی  1960هاي زمان به دیجیتال به سال و طراحی مبدل پیدایشي تاریخچه

امروزه با پیشرفت تکنولوژي مـدارات مجتمـع و   . شداستفاده می ،و همچنین یافتن رنج لیزرتکنیک زمان پرواز همچون

آمده است چـرا کـه   در) تکنولوژي تصویربرداري(هاي زمان پرواز بصورت زمان پرواز سه بعدي تکنیک CMOSبخصوص 

تواننـد بـدین صـورت     رود و مـدارات آنـالوگ نمـی    ی پیش میکم شدن در ابعاد و توان مصرفسويو تکنولوژي به سمت

نهـا  برمبنـاي زمـان دیجیتـالی هسـتند امـا آ     و مـدارات   CMOSد اگرچه مبـدل زمـان بـه دیحیتـال     نوبندي شمقیاس

در نتیجه مبدل زمـان بـه    .نندک عمل میسیگنال اطالعات زمان / درحوزه فاز نسبت به تغییرات دامنه و صرفاًغیرحساس 

 ،شـد اسـتفاده مـی   اًدیجیتالی کـه سـابق  طق من کردنهاي منطقی که در ترکیبهایی متفاوت از گیتجیتال در شکلدی

. دیجیتال الکترونیـک اسـت   ي این یکی از دالیل مستعد بودن این پروژه براي محققان حوزه. شوندطراحی و ساخته می

استفاده شده باشـد   ي فازحلقه ي کنندهقفل کن است که از یکمدرن ممفرکانسی ي کننده ن مثال در یک ترکیببعنوا

از مبدل زمان به دیجیتال بعنوان آشکارساز فاز استفاده شـود کـه بطـور مسـتقیم خطـاي فـاز یـک         که در آن]2-3-4[

DCO
کـردن   حـس  دیجیتـال بـراي   توان در مبدل آنالوگ به را می کند همچنین مبدل زمان به دیجیتالرا دیجیتالی می١

بعـالوه  . با سرعت باال به کـار بـرد  ) الیههت الیبندي شده بصور تقسیم(برگ شدهزمانی و کالیبراسیون زمان برگ انحراف

مامی مدارات آنالوگی را بـا  نسبت سیگنال به نویز طراحان را بر آن داشته تا ت کاهشو توانایی یش سرعت سوئیچینگافزا

هاي آنالوگ به دیجیتال نیز از مبـدل ولتـاژ بـه    جا کنند همانطور که در مبدل به ي زمان جاي غیرحساس به حوزه دامنه

هـا دارنـد ایـن    مزیت دیگري که این نـوع مبـدل   .]5[شودتال براي کوانتایزیشن استفاده میمان و مبدل زمان به دیجیز

. در دامنـه ذخیـره شـود    شود که اطالعات در عرض پالس ذخیره شود بجاي اینکهاست که کار در حوزه زمان باعث می

ده شـده اسـت کـه تشـابهی نیـز بـا       دیجیتـال ابـداع و اسـتفا   سازي مبدل زمان به هاي بسیاري براي پیاده امروزه روش

ان انحـراف بـا جیتـر    که در آن میـز  ]6[هاي طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال دارد بعنوان مثال روش سیگما دلتا روش

داشـت   اربردنالوگ به دیجیتـال کـ  هاي آگیر در مبدلن که بعنوان انتگرالپایی-با استفاده از شمارنده باالفرکانس پایین 

مقـدار دیجیتـال ورودي    مبدل دیجیتال به زمان براي تولید سیگنال زمان با تفـاوت زمـانی متناسـب بـا    . کندعمل می

: هـاي مختلفـی از قبیـل   اي در زمینـه  بدل دیجیتال به زمـان بطـور گسـترده   با گذشت چندین دهه م.شود استفاده می

ي مبـدل  ، آزماینـده ابزارهاي شمارنده تک فوتون مرتبط بـا زمـان  ،تثبیت موقعیت با دقت باال ،استاندارد فرکانس اتمی

رفتـه  سازي با مقیاس بسیار باال مورد استفاده قرار گدر ابزارهاي مجتمعکاربرديبه دیجیتال و نیز دستگاه آزمایش زمان

سـازي  یجیتال پیـاده دو صورت آنالوگ و دتواند به میها مبدل دیجیتال به زمان است که نوع دیگري از این مبدل. است

کنـد و  االي دستگاهاي آنالوگ استفاده مـی ثیرات سوئیچ با سرعت بسازي شود از تأزمانی که بصورت آنالوگ پیاده. ودش

ي کننـده  ههاي تخلیترانزیستورهاي بهمنی و لولهها،  خارني انرژي همچون کننده خیرهیا از عمل شارژ و دشارژ عناصر ذ

بـر  ني باال و زماشدها استفاده این روش قیمت تمامسازي مبدل دیجیتال به زمان بمشکل پیادهترین که البته مهمرژ شا

خیر را بعنـوان  تـأ  دیجیتال نیز همواره بایـد خطـوط  سازي در روش دوم یعنی پیاده. باشد بودن تغییرات و بهبود آن می

ي  رایـه سـازي بـر روي آ   ي و پیـاده سـاز  البتـه بـا پیشـرفت مجتمـع    . پذیرفت ي کارندهکنبخشی از ایراد و عامل محدود

در این روش بـه  که  تأخیرهایی. اند کار در این عرصه پیدا کردهبراي طراحان تمایل زیادي) FPGA(پذیر هاي برنامهگیت

) هـا تـپ (و پیوسـته  خیر آهسـته  أخطوط ت]7-8[)Vernier(بندي فرعیخیر تقسیمهمان خطوط تأآنها اشاره شده است 

ت گرفتـه و بـر روي کینـتکس    خیر تـپ صـور  بر این انجام گرفته که بـا روش تـأ   که سابقدر یکی از کارهایی. باشندمی

مبدل دیجیتال بـه زمـان   خیره منظور کنترل بهتر بر روي تأب. اندیافته ثانیه دست پیکو11ن سازي شده به رزولوشپیاده7

                                                                                                                                                                
1Digital Control Oscillator
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. کاري بس دشـوار اسـت   ، کمبه رزولوشن باال و تأخیردستیابی  FPGAنند چرا که در ک پیاده می ASICرا اغلب بر روي 

اند که البتـه بصـورت آزمایشـی و     ثانیه گزارش دادهپیکو58/1عادل خیري مکه تأ Vernierدر استفاده از روش دوم همان

ازي مبـدل دیجیتـال بـه    سـ  پیـاده هاي طراحی و  واهیم به یکی از انواع مختلف روشدر پایان اگر بخ. مستند نبوده است

دو سـیگنال پریودیـک و   که با آنالیز ارتباط فازي بین ) رزولوشن شیفت محدود فاز(QPSRکنیم همان روش  زمان اشاره

اي  ثانیـه  پیکـو 93/3بـه رزولوشـنی    6سسازي بر روي ویرتک ي زمانی و پیاده ل اختالف فازي به وقفهي تبدی عمل بر پایه

مثـال   عنـوان  بـه . است ي فرکانسی کننده سنتز هاي اساسی تمام وسایل مخابراتی، بلوكی از بلوكیک. ]9[دست یافته است

هاي اساسی مورد نیاز، اسیالتور محلی است که در فرستنده یکی از بلوكسیم، بی ي کیل یک فرستنده و گیرندهبراي تش

ت کـه فرکـانس   مهـم ایـن اسـ    ي د؛ امـا نکتـه  شـو  فاده میالسیون داده استسیون داده و در گیرنده براي دمدبراي مدوال

 معمـوًال . کل باند مربوطـه را داشـته باشـد   د تا سیستم ارتباطی توانایی پوششدقیق و قابل تنظیم باشاسیالتور باید ثابت،

بـا توجـه بـه کاربردهـاي وسـیع       لـذا ]. 10[دنشـو  هـا اسـتفاده مـی    هاي فرکانسی جهت ایجاد این فرکـانس  نتزکنندهس

افزایش عملکـرد و کـارایی ایـن    هایی براي افزون تکنولوژي، تحقیقات و طراحی فرکانسی و پیشرفت روز هايکننده سنتز

ازجمله کاربردهـاي   که هاي مختلفی با ساختارهاي متفاوت ارائه شده استکنون طرحپذیرد و تاها صورت میکنندهسنتز

-هاي سیگنال، لینـک مولدهاي همراه،گیري، تلفن دازهاي انه اهتوان به مواردي مانند دستگهاي فرکانسی می کننده سنتز

کنـد کـه بـا    طورکلی به مداري الکترونیکی اشاره مـی  بهفرکانسی، ي کننده سنتز عبارت  .]11[اشاره کرد... هاي رادیویی و

 ي کننـده  سنتز .کندسیگنال خروجی مطلوب را تولید می،)FCW( 3فرکانس کنترل و جمله 2دریافت فرکانس مرجع پایدار

  .]12[نمایش داد   1-1صورت شکل  توان بهفرکانسی را می

  

]12[ي فرکانسی بلوك دیاگرام سنتزکننده-1-1شکل

سـی  فرکانس خروجی دقیق و خطـاي فرکان فرکانسی باید پایدار،داراي نویز فاز کم،خلوص طیفی بهتر، ي کننده سنتز

، خروجـی  FCWپذیر نیز باشد تـا بتـوان بـا دادن دسـتور مناسـب      باید برنامه ي کننده از طرفی سنتز. بسیار کمی باشد

  مطلوبترین مدت به فرکانس کوتاهرد   تا بتواند دباالیی داشته باش زنی همچنین بایستی سرعت کلید ،کردرا تولیدمطلوب 

   گیـرد، سـنتز کننـده   فرکانسی مـورد اسـتفاده قـرار مـی     ي کننده عنوان سنتز رین ساختارهایی که بهت یکی از مهم  .برسد 

  ].13[شودمشاهده می 2-1در شکل PLLبلوك دیاگرام یک . باشدمی 4(PLL)هاي قفل فاز اساس حلقهبر

  

                                                                                                                                                                
2Reference Frequency
3Frequency Control Word (FCW)
4PLL(Phase Locked Loop  )



  3  مقدمه و هدف

]13[ازفي قفلبلوك دیاگرام یک حلقه -2-1شکل

  :فاز آنالوگقفل ي معایب حلقه-1-1-2

هـاي آنـالوگ   هـا تمامـاً از بلـوك   معموالً این سیسـتم . اشکاالت زیادي مطرح است PLLسازي مداري  در مورد پیاده

ي سـاخت و  ا، تغییـرات پروسـه  هـاي آنـالوگ نسـبت بـه تغییـرات دمـ      دانـیم بلـوك  طور که می همان. کننداستفاده می

از طرفـی   ،کـن اسـت کـارایی خـوبی نداشـته باشـند      هاي نشتی بهشدت حساس بوده و با رخداد این خطاهـا مم جریان

د که با کوچـک شـدن تکنولـوژي    توان مداري پیدا کرتر میکمی دارند و کمپذیري خیلی مقیاسمدارهاي آنالوگ امکان 

کننـد کـه   آنالوگ،سطح زیادي اشغال مـی  PLLعالوه بر آن برخی عناصر . آن مدار همچنان به کار خود ادامه دهدساخت

سـطح زیـادي    دنشـو سازي فیلتر حلقه استفاده مـی  هایی که در پیادهنگردد؛ مثالً خازساخت می ي باعث افزایش هزینه

ند که به ا هها رفتPLLبه همین دلیل سراغ نوع دیگري از  پذیري مدارات آنالوگ زیاد استهمچنین نویزکنند،اشغال می

. شـوند هاي آنالوگ میكیتال جایگزین بلومدارهاي دیجها،در این نوع حلقه. اند معروف 5فاز تمام دیجیتالهاي قفلحلقه

هـاي ن طراحی و ساخت مدار با بلـوك امکا شود و همدیجیتال استفاده میهاي با این کار هم از مزیت دقت باالي بلوك

  ].14[رودهاي دیجیتال باال میاده از بلوكپذیري مدار نیز بخاطر استف از طرفی مقیاس. گردددیجیتال فراهم می

  

  :تمام دیجیتالفاز هاي قفلحلقه-1-1-3

ازجملـه عوامـل گسـترش    آنالوگ،فـاز  هـاي قفـل  پیچیدگی موجود در حلقه پذیري باال وزنویزمان طوالنی قفل، مدت

کـاهش نـویز مربـوط بـه     یجیتـال هاي تمـام د کنندهازجمله مزایاي سنتز. استهاي فرکانسی تمام دیجیتالکنندهسنتز

ي پروسـه تغییـرات دما،  پذیري باال نسـبت بـه   تحملسبت به نویز،ابعاد کوچک،شده با ولتاژ،ایمنی باال ن ساز کنترلنوسان

زمان قفل و توان مصـرفی بـاال از نقـاط ضـعف ایـن       وجود همچنان طوالنی بودن مدت با این. ساخت و ولتاژ تغذیه است

  ].15[باشدها میسیستم

  

  :فرکانسی تمام دیجیتال ي کنندهساختار سنتز-1-1-4

اسـیالتور  ،7دیجیتال ي فیلتر حلقه،6لتاهاي مبدل زمان به دیجیي تمام دیجیتال از بلوك کنندهسنتزکلی یک رطو به

 ي کننـده بلوك دیاگرام یـک سـنتز  . ]16[شده است هساخت 9فرکانسیي کننده و تقسیم 8شونده با کلمات دیجیتالکنترل

  .استشده  نشان داده  3-1تمام دیجیتال در شکل ي آنالوگ و یک سنتزکننده

                                                                                                                                                                
5All Digital PLL (ADPLL)
6TDC(Time to Digital Converter)
7Digital Loop Filter
8Digital control Oscillator(DCO)
9Divider
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  ]16[الفاز آنالوگ و تمام دیجیت ي قفلبلوك دیاگرام یک حلقه-3-1شکل

  

کننـده وارد بلـوك    ي کنترلـی سـنتز  که ابتدا جملـه  است   صورت فرکانسی تمام دیجیتال بدین ي کننده کارکرد سنتز

آن عـدد تقسـیم    رلـی یـا تـابعی از   ي کنتشود، سپس فرکانس سیگنال خروجی حلقه، بـر عـدد جملـه   کننده می تقسیم

بلـوك  . شـود این مقایسه توسط مبدل زمان به دیجیتال انجام می. گرددشود و با فرکانس سیگنال مرجع مقایسه می می

هاي فرکانس باالي این عـدد   کند، مؤلفه نسی را به عدد دیجیتالی تبدیل میمبدل زمان به دیجیتال مقدار اختالف فرکا

مـالت  شـونده بـا ج   عدد دیجیتـالی بـه اسـیالتور کنتـرل     ردد و نهایتاً با اعمال اینگبا عبور از فیلتر دیجیتال حذف می

سیگنال مرجـع و سـیگنال فیـدبک،    این کار تا برابر شدن فرکانس . شودکم یا زیاد می  دیجیتال، فرکانس خروجی حلقه

هـاي  از بلـوك  یجیتـال یکـی  شود بلوك مبدل زمان بـه د طور که مشاهده می همان  ].16[یابدکردن حلقه، ادامه می قفل

بـراي اینکـه حلقـه    . شـود فاز تمام دیجیتال است که به جاي آشکارساز فاز در حلقه اسـتفاده مـی   هاي قفلاساسی حلقه

و رزولوشـن بـاالیی داشـته    سریع بوده TDCتر در حالت قفل قرار بگیرد و دقت باالیی داشته باشد، نیاز داریم که سریع

-هایآسنکرونموجوددرسیســتمزمانیســیگنالی فاصــلهگیری دراندازهرزولوشــن بــاال نقشـمهمی بـا  TDCعــالوه بــراین . باشـد 

اسـتفادهروزافزوناز  . کنـد ایفـا مـی  ... و] Time-of-flight (TOF) ،Logic analyzer]17-18هاییمانندفاصلهسـنجلیزري،  

TDC ــتم ــودو درسیســـــــــــــــ هایمختلفباعثشدهاستکهتحقیقاتومطالعاتگوناگونیدراینزمینهانجامشـــــــــــــــ

ري زمـانی بـه دو زیـر    گی مفهوم اندازه.زمانیبیندوسیگنالمطرحگردد ي فاصلهختارهایمختلفیازاینمبدلبرایدیجیتالیکردنسا

تـوان گفـت کـه پایـه و      می time intervalدر توضیح . time interval2- time tagging -1:شود بندي می مجموعه تقسیم

ي بین دو  گیري یک بازه زمانی و لبه استوار است یعنی اندازه همین روشهاي زمان به دیجیتال بر  اساس طراحی مبدل

خیر تـأ  وطاما بطـور کلـی از خطـ    که ساختارهاي گوناگونی داشته که در ادامه به تفصیل به آن پرداخته خواهد شدپالس

tapped delay  وNutt بحـث  در . ]39[شـود  خیر درشت و کوچک اسـتفاده مـی  دو تأبندي به  و ورنیر و همچنین تقسیم

time taggingاز ایـن روش بـه منظـور بـازخوانی اطالعـات      ]38[اند بعنـوان مثـال در   وتی تعریف شدههاي متفا نیز ماژول

تعیـین   dead timeي  و مقـدار رزولوشـن ایـن روش بوسـیله     startو  stopي  مربوط به زمان وقوع رخدادها و زمان لحظه

  .شود می
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  TDCبررسی ساختارهاي - 1-2

جـاي دیجیتـالی    بـه TDCمبدل زمان به دیجیتال عملکردي مشابه مبدل آنالوگ به دیجیتال دارد با این تفاوت کـه  

. کنـد و به کد دیجیتال تبدیل مـی رونده دو سیگنال را اندازه گرفتههاي باال زمانی بین لبه ي کردن جریان یا ولتاژ، فاصله

تـوان و سـطح   وسـیع همـراه بـا    ) گیـري  انـدازه  اکثر زمان قابـل حد(زولوشن باال، رنج دینامیکیخوب بایستی رTDCیک

ي شـود کـه لبـه   ابتدا فـرض مـی   4-1نشان داده شده در شکلTDCبراي توضیح عملکرد ].19[کم داشته باشدمصرفی

ن نماید و ایـن کـار را تـا آمـد    گیري را آغاز میمبدل اندازهین زمان،وارد بلوك شده و در اREFباالرونده سیگنال مرجع 

DIVي سـیگنال  ي باالرونـده محـض اینکـه لبـه    بـه  ادامـه خواهـد داد،  DIVي کننـده  ي سیگنال تقسیم ي باالروندهلبه

-1گونـه کـه در شـکل    همان. دهدي دیجیتال را به خروجی انتقال میشده و مبدل، جمله گیري متوقفیند اندازهآآمد،فر

چنـدین روش بـراي طراحـی و سـاخت     .گـردد مـی دیجیتالی تبـدیل ي در زمان به جملهنال پیوستهسیگشود،دیده می4

TDCودشها پرداخته می که در ادامه به بررسی آن دوجود دار.  

  

  ]19[کارمبدل زمان به دیجیتالروش- 4-1شکل

  

1-2-1-TDCهاکنندهاي از معکوسخیر زنجیرهأبر مبناي ت:

ایـن  . شـود سـاخته مـی   5-1صورت شـکل  ها است که بهکنندهاي از معکوس مبناي تأخیر زنجیره بر TDCترین  ساده

دانیم که عـدم تطـابقی   همچنین می. ها مواجه است ساختار با مشکل محدود بودن مقدار رزولوشن به تأخیر انتشار گیت

ي آن خطـا  موجب لذا به. گرددها باعث تغییر تأخیر انتشار می هاي تأخیر در هنگام ساخت و مقدار ولتاژ تغذیه آن المان

  ].20[آیدبه وجود می TDCتبدیل در 

  

  

  ]20[هاي تأخیر اي از المان مبتنی بر مبناي تأخیر زنجیرهTDC-5-1شکل
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1-2-2-TDCبا ساختار ورنیر:  

از  6-1در این ساختار مطـابق شـکل  . باشدمبتنی بر استفاده از روش ورنیر می ،TDCساختار مطرح شده دیگر براي 

در هـر   refو divهـاي  سـیگنال  6-1مطابق شکل. شودخیرهاي متفاوت استفاده میأتدهنده با خیرأهاي تدو دسته المان

، فـاز باشـد  پـیش  divاگـر سـیگنال   . شوندخیر داده شده و با هم مقایسه میأت Delay2و Delayطبقه به ترتیب به اندازه

در ایـن  . ددگـر ن صـورت صـفر مـی   کند، برابر یک منطقی، در غیر ایـ را تولید می TDCخروجی ثبات که بیت خروجی 

هر چند که ایـن روش رزولوشـن خـوبی دارد امـا بـه      . یابدخیر آنها بهبود میأبه اندازه اختالف تساختار مقدار رزولوشن

ودن به خطاهاي پروسه سـاخت بـه کالیبراسـیون خـوبی     ب  خاطر حساسنیازمند است همچنین بههاتعداد باالیی از گیت

10خیر أهاي تلیبره کردن از حلقهبراي کا. داردنیاز 
DLL برنـد کـه ایـن باعـث افـزایش سـطح اشـغالی و تـوان         بهره می

  ].22-21[گردد مصرفی می

  

  ]21[ساختار ورنیرTDC-6-1شکل

1-2-3-TDC 11ايبا روش دو مرحله:  

بـه دیجیتـال دو   هـاي زمـان   توان با استفاده از آن توان مصرفی را بهینه نمـود اسـتفاده از مبـدل   که میروش دیگری

خیر کـه در  أهاي تاي از المانه صورت زنجیرهاست که یکی بTDCاین روش ترکیب دو نوع]. 23-22[شدبااي میمرحله

گفتــه Fine TDC (FTDC)و دیگــري بــه صــورت ورنیــر کــه در اینجــا بــه آنCoarse TDC (CTDC)اینجــا بــه آن

جـی یکـی از   هر موقـع کـه خرو  کنـد، کوانتیزه می Delayسیگنال زمانی ورودي را با رزولوشنی به اندازهCTDCشودمی

کنـد تـا   اعمال می FTDCقبل از آن را انتخاب نموده و به  divخیریافته أپلکسر سیگنال تمالتیها صفر شد،فیلیپ فالپ

 در ایـن روش بـا  . باشـد اي مـی بیـانگر روش دو مرحلـه   7-1شـکل . شودکوانتیزه  Delay-Delay2با رزولوشنی به اندازه 

توان بـه دو رزولوشـن متفـاوت مـورد     بندي تعیین شده، میبنا به نیاز و زمانهاي درشت و ریز،بندي به رزولوشنتقسیم

. گیري کـرد توان رنج وسیعی را اندازهنین میهمچ.آورده شده است 8-1اي از خروجی در شکلنظر دست یافت که نمونه

-هاي درشت و ریز، تعداد بیتدر این روش مجموع بیت. بهبود بخشیدسی را نیز توان فضاي اشغالی آيبا این روش می

است که انکدر، ترمـومتر کـد    شامل یک انکدر و یک مدار انتخاب Logicمدار . کنداي را تعیین میدومرحله TDCهاي 

.کندولید میپلکسر را تگر مالتی، سیگنال انتخابکند، و مدار انتخابرا به کد باینري تبدیل میCTDCحاصل از

  

                                                                                                                                                                
10DLL (Delay- Locked Loop)

11Tow-Step TDC
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]22[ايزمان به دیجیتال دو مرحله روش مبدل-7-1شکل

  

  ]23[باال ناي براي رزولوشدیجیتال دو مرحلهزمان به  خروجی مبدل-8-1شکل

  

 1-2-4- TDC اي با  روش دومرحلهباTime Amplifier (TA):  

باشـد، بـا ایـن    مشـابه روش قبلـی مـی    شـود نیز گفته می )اي خط لوله(Pipeline TDCکه به آن  TDCعملکرد این 

 divو پالس تأخیر یافتـه   Refجهت تقویت تفاضل زمانی بین پالس   TAاز یک 9-1تفاوت که در این روش مطابق شکل

است با ایـن تفـاوت کـه در    pipeline ADCمشابه عملکرد TDCعملکرد این نوع  .شودهر طبقه المان تأخیر استفاده می

ADC شود ولی در به عدد دیجیتالی تبدیل میها سیگنال ولتاژTDC     ها اختالف زمانی به یـک عـدد دیجیتـال تبـدیل

در ایـن  . گـردد سبب بهبـود رزولوشـن مـی    TAاستفاده از . باشد می 10-1مطابق شکل TAساختار و عملکرد . گرددمی

هـاي درشـت   تعـداد بیـت  . کنـد اي را تعیین میدومرحله TDCهاي هاي درشت و ریز، تعداد بیتروش نیز مجموع بیت

 TAبراي مثال اگر گـین  . بستگی داردTAبه گین  FTDCهاي شود و تعداد بیتتعیین میCTDCتوسط تعداد طبقات 

توان هم به رزولوشن بـاال و  با این روش می. خواهد بود 3و1،2به ترتیب برابر  FTDCهاي باشد تعداد بیت 8یا  2،4برابر

نیاز به کالیبراسیون دقیق دارد که این خـود   TAاما به دلیل غیرخطینگی و عدم تطابقی هم به رنج دینامیکیباال رسید 

آیـد و ایـن کـار    دهی پایین می در این روش سرعت پاسخ]. 24-23[گردد سبب افزایش توان مصرفی و سطح اشغالی می

  .]24[استفاده نمودها شود که در کارهایی مثل سنتزکننده با سرعت قفل باال نتوان از آنباعث می
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]23[ايلولهخط TDCرساختا- 9-1شکل

  

  

  

]TA]24ساختارو عملکرد- 10-1شکل

  

1-2-5-TDC12ساز کنترل شونده حلقويهاي مبتنی بر نوسان:  

زمـانی   ي گیري فاصله حلقوي براي اندازه ي از یک اسیالتور کنترل شونده 11-1این روش مطابق شکل :تک مسیره

، شمارنده refي سیگنال که با آمدن لبه باالروندهصورت است عملکرد مدار بدین. کنداستفاده میسیگنالهاي دوبین لبه

وارد بلـوك   divي سـیگنال  کـه لبـه باالرونـده   نـد و زمـانی  کهاي خروجی اسیالتور حلقوي مـی شروع به شمارش پالس

ي دیجیتـالی در  جملـه  نهایتـاً . فرستدثبات می کند و مقدار خود را بهمنطقی شد، شمارنده شمارش خود را متوقف می

                                                                                                                                                                
12GRO(Gated ring oscillator)
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جـایی کـه زمـان شـروع شـمارش سـیگنال       شود از آندیده می11-1در شکلکهطور همان]. 25[گرددخروجی ظاهر می

در انتهاي پریود سـیگنال   اًشمارش رخداد سیگنال توقف دقیقچنین در انتهايمباشد و هون نمیاسیالتور حلقوي سنکر

گیري همراه است که باعث پایین آمدن دقـت  با خطاهایی در ابتدا و انتهاي هر اندازهدهد، لذا شمارشنمیاسیالتور رخ 

بیـان  ) 1-1(يخطـاي کوانتیزاسـیون بـا رابطـه    . شـود نامیده می 13این خطا، خطاي کوانتیزاسیون. گرددگیري می اندازه

  . ]26[گیري استشماره اندازه  ربیانگ Kگردد که در آنمی

)1-1(  T����[k] − T�����[k]=T�����[k]  

هـاي اول و آخـر هـر    نوسـان  ي   گیـري نـاقص دوره   طوري که بیان شد خطاي کوانتیزاسـیون بـه دلیـل انـدازه    همان

بنـابراین در  . گـردد تـر مـی  ي نوسان اسیالتور کم باشد مقدار این خطا نیـز کـم  لذا هر چه دوره. دهدگیري رخ می اندازه

ي نوسـان اسـیالتور   بـراي کـاهش دوره  . آوریـم ي نوسان اسیالتور را پایین مـی توانیم مقدار دورهطراحی تا حدي که می

سـان سـاز حلقـوي، تعـداد     به ترتیب بیانگر دوره تنـاوب سـیگنال خروجـی نو   Tqو   T،Nکه در آن ) 2-1(ي طبق رابطه

  .ها را کاهش دادباشند، بایستی تأخیر گیتگیت میخیر هرأها و تگیت

)1-2(  T=2.N.Tq  

  

  ]25[ساز حلقوي تک مسیرهنوسان -11-1شکل

1-2-6-TDC14هاي تقریب متوالی:

کم و دقت باالي تبـدیل مـورد   به دلیل توان مصرفی) SA TDC(هاي تقریب متوالی TDCهاي اخیر ساختار در سال

اصـلی بـه    ي ایـده . باشدمی SAR ADC15عملکرد این ساختار مشابه عملکرد. توجه بسیاري از طراحان قرار گرفته است

. باشـد مـی ) هاي آنـالوگی حداقل کردن بلوك(گر ها کاهش توان مصرفی با بکار بردن یک مقایسهکار رفته در این مبدل

ایـن  . شـود تولید میبه کمک بلوك کنترل دیجیتال یک کد دیجیتالی. دهدها را نشان میساختار این مبدل 12-1شکل

وگ به مقدار آنالوگی نظیر خود تبدیل شده و همواره به کمک یک الگوریتم جسـتجوي  کد توسط مبدل دیجیتال به آنال

تـرین  ها جز کـم مصـرف  این مبدل. برداري شده کم شوداین مقدار آنالوگ با ورودي نمونهشود اختالف دوتایی سعی می

  ].27[باالیی هستند باشند که داراي دقت نسبتاًها میمبدل

                                                                                                                                                                
13Quantization error

14(SA TDC)Successive Approximation TDC
15Successive Approximation Register ADC (SAR ADC) 
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  ]SAR ADC]27-12-1شکل

هدف این ساختار رسیدن به رزولوشن بـاال و رنـج   . را بیان نمود SA TDCاولین ساختار ] 28[مرجع 2009در سال 

از یک الگوریتم جسـتجوي دوتـایی    SAR ADCنیز مشابه  SA TDC.باشدکم مینامیکی وسیع همراه با توان مصرفیدی

را  SA TDCو  SAR ADCتفـاوت عملکـرد   13-1شـکل . کنـد زمانی به کد دیجیتال استفاده مـی  ي براي تبدیل فاصله

بـا  . شـود شود در هر دو مبدل از یک الگوریتم جستجوي دوتایی اسـتفاده مـی  همان طور که مشاهده می. دهدنشان می

چنین هم. شودسیگنال زمانی به عدد دیجیتالی تبدیل میSA-TDCسیگنال ولتاژ و در  SAR ADCاین تفاوت که در 

شود ولـی  با الگوریتم دوتایی کم یا زیاد می VREFهمواره ثابت است و فقط مقدار سیگنال  VINال سیگن SAR ADCدر 

علت ایـن امـر نداشـتن زمـان منفـی      . شوندخیر داده میأبا الگوریتم دوتایی ت TREFو  TINهر دو سیگنال  SA TDCدر 

-خیر دادن پـس أبه ناچار سیگنال دیگري را با تن فاز نمود، بنابرایتوان پیشفاز شد را نمییعنی سیگنالی که پس. است

ــا دو ســیگنال مــورد نظــر هــم فــاز مــی ــیم ت ــاز گــرددکن ــاژ منفــی داریم،هرجا . ف ــاژ چــون ولت ــا در مــورد ولت کــه ام

.کردکمراآنمقدارتوانمیبیشترشدازولتاژوروديمرجعژولتا

  
  ]SAR ADC]28ساختار  -13-1شکل                    

  



  11  مقدمه و هدف

و  t1هـاي این ساختار شـامل دو سـیگنال ورودي بـه نـام    . نشان داده شده است SA TDCکلی ساختار14-1در شکل

t2باشد که وارد سیستم شده و توسط میDTC
خیر یافته تـا  أت TFS/2فاز به مقدار مشخص هاي موجود، سیگنال پیش 16

. دهـد اختن در هر بار را نشـان مـی  خیر اندأو مقادیر ت SA TDCي عملکرد طریقه15-1به سیگنال پس فاز برسد، شکل

شـخص گـردد کـدام    دهد تـا م خیر یافته و سیگنال دیگر انجام میأیک مقایسه بین سیگنال تbit TDC-1سپس توسط 

در صـورت  . دهـد خیر انداختن به هر حالـت یـک بیـت اختصـاص مـی     أدر هر تهمچنین. فاز گردیدفاز و کدام پیشپس

آن را صـفر منطقـی در نظـر     fb2فـاز شـدن   شده را یک منطقی و در صورت پیشبیت اختصاص داده fb1فاز بودن پیش

سیگنال  سپس مجدداً. شوندت میرجیستر ثبباشند که در شیفتمیTDCها معادل کلمه دیجیتالکه این بیت گیردمی

ین کار تا جایی ادامـه  ا. شوددهد و روال قبل تکرار میخیر میأنصف حالت قبل ت ي موده و به اندازهفاز را انتخاب نپیش

  ].29[یابد که اختالف فاز بین دو سیگنال به کوچکترین مقدار ممکن برسد، به بیانی دقت تبدیل باال رود می

DTC

1-bit TDC

Control Logic

Sh
ift 

Re
gis

ter

DTCMU
X

MU
X

Iteration loop

t1

t2

fb1

fb2

  

]SATDC]29ساختار  -14-1شکل

                                                                                                                                                                
16(DTC)Digital to Time Converter
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  ]SATDC]29زمانیگرامدیا-15-1شکل

ي بردها و  سازي مدارات دیجیتال و خانواده باشد به انواع پیاده ي تحقیق می نامه که مبانی و پیشینه در فصل دوم پایان

سازي و مراحل آن معرفی و به  ي پیاده دنبال آن نحوه ي مربوط به هر یک اشاره شده و به همچنین ویژگی و مشخصه

ن بهرهسازي و روشی که از آ در فصل سوم به روش تحقیق و چگونگی پیاده. تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت

.گیرد هایپژوهش بیان و مورد ارزیابی قرار می برده شده اشاره خواهد شد و در آخر در فصل چهارم نتایج و یافته





       

FPGAمراحل پیاده سازي مدار بر روي - 2-1

–ASIC2-1از آنجایی که مـا در عمـل مـدارات مجتمـع را بنـا بـه کـاربرد و نیـاز بـه دو روش،          :نحوه پیاده سازي

FPGAکرده و سپس به بحث مورد نظر می پردازیمکنیم ابتدا هر یک را معرفی سازي توانیم پیادهمی  .  

1-ASIC:  این کلمه مخففApplication Specific Integrated Circuit رفاًباشد و به مدارهاي مجتمعی کـه صـ  می 

واع میکروپروسسـورها،  از این نوع مدارهاي مجتمع در ساخت انـ . شودشوند اطالق می براي کاربردهاي خاص ساخته می

اسـتفاده از ایـن نـوع     هـاي از مزیت. شود استفاده می(ROM)و فقط خواندنی(RAM)نوشتنی-هاي خواندنیانواع حافظه

ها و همچنین سرعت مدار اشاره کرد و معایبی که دارنـد  زه مدار، افزایش یکپارچگی سیگنالتوان کاهش اندامی مدارات

لیـد انبـوه   وال براي توو معمبراي ساخت و هزینه تمام شده باالکننده زمان طوالنی توسط کارخانه تولید صرف عبارتند از

  . باشندبراي تعداد کم مقرون به صرفه نمیشوند و استفاده می

2-FPGA:      ایـن کلمـه نیـز مخفـفField Programmable Gate Array  کـه بـراي    بـه مـدارات مجتمعـی    بـوده و

رها، انواع شوند و از آنها براي ساخت انواع میکروپروسسوریزي هستند اطالق میقابل برنامهسازي مدارات دیجیتال پیاده

در صـورتی کـه مـدارهاي دیجیتـال در یـک      . شـود خروجی و پـردازش تصـویر اسـتفاده مـی    -ها، مدارات وروديحافظه

FPGAاز . مدار خواهیم داشت بعالوه سرعت مدار نیز افزایش خواهـد یافـت   ي قرار بگیرند کاهش قابل توجهی در اندازه

کم بسیار پـایین، زمـان بسـیار    ي مام شدهسازي، قیمت تاالي فشردهبتوان به ظرفیت زایاي استفاده ازاین نوع مدار میم

ر مقابـل ایـرادي کـه بـه آن وارد     کردن آنها اشاره کـرد و د منیتی و عدم امکان کپی ابراي عرضه به بازار، افزایش سطح 

بـه مـدارات    خیر و توان مصرفی بیشتر نسبتو تأ FPGAباشد عبارت است از عدم استفاده بهینه از سطح سیلیکون می

ASIC .هاي کـه  امروزه به دلیل ویژگیFPGA  امی، هـاي نظـ  کـاربران در زمینـه سیسـتم    ي ل گسـترده دارد مـورد اقبـا

  .]30[خروجی و فیلتر هاي دیجیتال قرار گرفته است-هاي وروديمخابراتی، ابزار دقیق، کارت

  

محصوالت ارائه شده توسط این  1- 2که در جدولAltera2-Xilinx- 1: عبارتند از FPGAهاي سازنده ترین شرکت مهم

محصول و همچنین مقدار سهمی که از بازار جهانی به  معرفی به ترتیب تاریخFPGAي  کننده دو شرکت بزرگ تولید

  .آمده است 1-2اند، در شکل  خود اختصاص داده



  
  
  
  
  

]30[کننده هاي دو شرکت مهم تولید سی ي آي تاریخچه - 1- 2جدول

Xilinx  Altera  

VirtexStratixآخرین نسل ارائه شده  

  Apex  1997  

Virtex  1998  

Spartan II  2000  

Virtex IIApexII2001  

Virtex II ProStratix & Cyclone2002  

Spartan-3  2003  

Virtex-4  StratixII & CycloneII2004  

  

  

  

  

  ]FPGA30 [هاي سازنده از بازار ترین شرکت سهم مهم- 1-2شکل

  

  

  : (Xilinx)درباره شرکت زایلینکس  -2-1-1

از محصـوالت   بـیش از نیمـی  کارمنـد دارد و همچنـین    2600تاسـیس شـده و بـیش از     1984این شرکت در سال 

FPGA هـاي مهمـی همچـون     لیـنکس بـا شـرکت   یزا. کنـد  مین میدنیا را تأIBM،UMC  وSeiko    مشـارکت داشـته و
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ي برد تولیدي این شرکت  هنمون .ISI ،Fandationسازي ارائه کرده عبارت است از ارهایی که براي شبیهترین نرم افز مهم

  .نشان داده شده است 2-2در شکل 

  

  ]30[زایلینکس-برد - 2-2شکل

  : (Altera)کت آلترا درباره شر-2-1-2

نمـود  ا معرفی ر(Look Up Table)ساختار جدول جستجو 1992در سال . تاسیس گردید 1983این شرکت در سال 

مشـارکت داشـته و نـرم     TSMCایـن شـرکت نیـز بـا     . در دنیا است FPGAهاي سی ي آي  کنندهو دومین شرکت تولید

  .آمده است3-2ي برد شرکت آلترا در شکل نمونه. را ارائه کرده است Max Plus IIو Quartus IIافزارهاي 

  

  ]30[آلترا-برد -3-2شکل

ورودي و خروجـی   دبـراي هـر مـدار دیجیتـال بـا هـر تعـدا        ابتدا FPGAبر روي  سازي مدارهاي مختلف براي پیاده

هاي ممکن ورودي بـه تصـویر در   در جدول درستی تمامی حالت. نمود رسم (Truth Table)توان یک جدول درستی می

دارد در خروجـی  1دي وورو4فرض کنید مـدار مـورد نظـر   . گرددیآمده و به ازاي هر یک از این حاالت خروجی تعیین م

مـورد   RAM. کـرد بیت خروجـی داده جـایگزین   1آدرس و بیت ورودي4ا ب RAMتوان این مدار را با یک این حالت می

رس خروجـی تـابع مـورد نظـر     حالت ورودي جدول درستی اسـت کـه در هـر آد   16آدرس مختلف، معادل 16نظر داراي

خروجـی ذخیـره    درRAMهـاي  شده در یکـی از خانـه  د داده ذخیره بسته به اینکه ورودي مدار چه باش. شودنوشته می

در ایـن مـدارها   . اده نمودهاي حافظه استفاي از این بلوك توان از مجموعه سازي مدارهاي بزرگتر می براي پیاده. شودمی

رود بنـابراین پـس از قطـع    بوده و پس از قطع برق از بین می فرارFPGAمدار ذخیره شده در  RAMاستفاده از به دلیل

  کنند تا پس از وصل برق مجدداًکپی میPROMمعموال کل برنامه را در درون یک . رق پیکربندي مجدد الزم استب
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