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 چکیده
اند. یکی از دالیل این کاربرد قابلیت پردازش ها کاربرد وسیعی در صنایع مختلف پیدا کردهFPGAامروزه 

فاکتورهای مهم در  زتواند یکی اها میICتوان گفت داشتن مهارت کار با این ها است. به جرأت میموازی آن

 جذب به به بازار کار و صنعت باشد.

ها و ارسال و دریافت اطالعات توسط فرستنده اهمیت ها و همچنینFPGAپروژه با توجه به اهمیت در این 

عات را طراحی نموده و اطالها، قصد داریم یک فرستنده و گیرنده سریال، توسط این پردازشگر قدرتمند گیرنده

 سنسورهای مختلف را توسط آن ارسال و دریافت نمائیم.

 



 

 فصل اول

 های آنبردکار و FPGAمعرفی 
 

 مقدمه 1-1

، هاهای استانداردی چون گیتسی، آیحی دیجیتال پا به عرصه وجود نهادها پیش که طراسال

 ها و... ساخته شدند.، شمارندهها، لچهافالپفلیپ

ها طراحی شده هایی با قدرت محدود که اولین کامپیوترهای شخصی بر اساس آنبه تدریج پردازنده

 افزار به حد کنونی برسدافزار و نرمی دیجیتال را به وجود آوردند. تصور روزی که فاصله سخت، دنیابودند

 .آید بسیار دشوار بودپذیر درافزار به صورت انعطافبه طوری که تمام مرزهای طراحی را در نوردیده و سخت

های پایای با قابلیت حافظه ،EPROM1ریزی دوباره و فناوری های قابل برنامهها با طراحی حافظهاما بعد

های فیوز و سرانجام فناوری آرایه سوئیچ PLAریزی های منطقی قابل برنامهسازی و آرایهریزی و پاکبرنامه

تال به وجود آورد که مفهوم طراحی دیجیتال را باره انقالبی نوین را در عرصه دیجیریزی چندقابل برنامه

به طراحی دیجیتال  ، سرعت و نوع نگرشاه معماری، حجم طراحیهای دیدگدچار تحولی عظیم در عرصه

 .نموده است

 

XILINXو  ALTERAهای های شرکت FPGAهایی از نمونه: 1 -1 شکل

                                                                                                           
1
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ریزی میدانی یک بوم نقاشی سفید را در اختیار طراح قرار های گیتی قابل برنامهآرایهها  FPGA1امروزه 

پیچیدگی خواهد و با هر حجم و احی دیجیتال خود را آنچنان که میدهد تا طره به او اجازه میدهند کمی

ها در روی یک مدار های استاندارد و جدا از هم قرار دادن آنسی، طراحی و سپس به جای انتخاب آیالزم

 VHDL5افزاری نظیر با استفاده از یک زبان توصیف سخت، مدار چاپی بردها از طریق یک و وصل کردن آن

ه ، سرانجام فایل کامپایل شدهاافزاری آنهر یک از قطعات دیجیتالی مورد نیاز را نوشته و با نصب کردن نرم

های مورد نیاز افزاری خام با تعداد پایهافزاری بر روی یک بسته سختنهایی را از طریق یک رابط سخت

 د استفاده کند.سی جدید ساخت خوریزی کرده و از این آیبرنامه

 

 بررسی ساختار داخلی 1-2

هایی به هم متصل هایی مجزا در نظر گرفت که توسط شاهراهتوان به صورت جزیرهرا می FPGAیک 

گردد. دو پد ورودی و ها میهای بین آنشامل یک سری بلوک منطقی و سیم FPGA. به عبارتی گردندمی

 .ها قرار داده شده استستونها یا خروجی نیز در انتهای هر یک از ردیف

شده  شان دادهنزیر باشند که در شکل ها از نظر تعداد و اندازه یکسان میخطوط اتصال دهنده بین بلوک

 است.

 

 

 در کنار هم FPGAهای منطقی بلوک :5 -1 شکل

                                                                                                           
1
 Field programmable gate array 

2
 VHSIC Hardware Description Language 
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های منطقی و مسیر بین این کشود با استفاده از بلوسازی میپیاده FPGAهر مدار منطقی که روی 

 تواند تابع داده شده را اجرا نماید.ها میبلوک

اشد بفالپ می( و یک فلیپLUTجو ) جدول جستدارای چهار ورودی به یک  FPGAهر بلوک منطقی در 

 نشان داده شده است. زیر که در شکل

 

 

 ساختار هر بلوک منطقی :3 -1 شکل

 

تواند خروجی ثبت شده یا ثبت نشده قبلی را به ی برای این بلوک وجود دارد که مییک خروج تنها

یت هر بلوک به شکل زیر کشی شده است. در نهابه طور داخلی سیم خارج انتقال دهد. پایه کالک نیز

 خواهد بود.

 

 

 های بلوک منطقیموقعیت پین :4 -1 شکل

 

 .های کانال را داشته باشدای است که قابلیت اتصال به هر یک از بخشپایه ورودی به گونه وضعیت هر
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 های کانالهای بلوک منطقی برای اتصال به بخشپین :2 -1 شکل

 

ی به راحتتوان این کار را می .ها نمایش داده شده استدر شکل زیر نمایی از طریقه برقراری این اتصال

 .ان آن مسیر را به پایه متصل نمودتوهای ماسفت انجام داد. با فرمان به هر قسمت میبا استفاده از سوئیچ

 

 

 بندیها به مسیرنحوه اتصال ورودی :6 -1 شکل

 

تند بلکه با به طور کامل از هم مجزا نیس FPGAبندی داخلی ریف خطوط داخلی یا به عبارتی سیمتع

توان از تعداد خطوط کمتری برای یابند. از این طریق میهایی این خطوط به هم راه میاستفاده از سوئیچ

 کند.تر بیان میها استفاده کرد. شکل زیر این مطلب را روشنانتقال میان بلوک
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 های منطقیهای سوئیچینگ در بین بلوکموقعیت بلوک :4 -1 شکل

 

بندی ریزی داشته و با توجه به برنامه و بلوکشوند قابلیت برنامهها استفاده میهایی که در کانالسوئیچ

ین توان شکل اها سه عدد باشد، میاگر فرض کنیم که تعداد خطوط بین بلوک شوند.ریزی می، برنامهارمد

 ها را به صورت زیر نشان داد.وئیچس

 

 

 ریزیهای قابل برنامهنمای فرضی سوئیچ :6 -1 شکل

 

گونه که در شکل باال نیز نشان داده است سیم شماره یک ها همانوجه داشته باشید در تغییر مسیرت

 گردد.تواند به سیم شماره یک از بلوک بعدی متصل گردد و مسیر اصلی همچنان حفظ میتنها می

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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