
  

 

 FPGA برد یرو یعمل و یورآزمون  تئ 
 

 تغییرات نرخ با شمارش قابل ورودی يك با  (93تا  0)بیتی 6دو رقمی دسیمال  شمارنده يك -1

 Overload  بیت يك  و یمواز خروجی با Reset & Enable  های فرمان و هرتز لویك 1 حداكثر

 دياگرام بلوك( الف: است مطلوب شود می تازه ساعت پالس  آمدن با فقط خروجی نمايش مقادير كه

 را الزم Test-bench( ج بنويسید؟ را آن Verilog كد( ب كنید؟ رسم و طراحی را سیستم

  برای را مربوطه كد  نمائید؟ سنتز را مربوطه كد( ه  نمائید؟ سازی شبیه را مربوطه كد( د بنويسید؟

  را  مساحت  و ، توان، سرعت محدوديت  نمائید؟ تبديل 9 اسپارتان  FPGA  روی بر سازی پیاده

 .دیده ليتحو و رهیذخ سوال شماره و خودتان بنام ليفا كي در را الزم گزارشات  و هيارا
 

 

 و تولید  جانمايی ASIC بصورت تراشه اختصاصیوری و عملی ئآزمون  ت 
 

 را  دارعالمتبیتی    8 كه  سیگنال ديجیتال ورودی  تب 16   دارایگذر   نيیپا    FIR فیلترمدار   يك -2
ذخیره و   ،را  محاسبه (  OSR=4با   یده كي لتریف كي هینمونه ها  ) شب نرخباند   پهنای  چهارمبرای  يك 

 0.0، پالس ساعت سیستم  و حداكثر نرخ تغییرات نمونه  ورودی  اعالم اتمام عملیات می نمايد مطلوب است
مستخرج از پالس ساعت با فركانس  داخل  یمربع گنالیس كي دیتوان یرا م یورود ،مگا هرتز فرض شود

 (دیاعمال كن هرتز لویك 100باند مثال 
 كنید؟ رسم و طراحی را سیستم دياگرام بلوك( الف 

و ضرايب آن را استخراج    یپاسخ فركانس یمنحن ،فیلتر را در محیط مطلب  طراحی، شبیه سازی  (ب  

 نمائید؟ 

  ؟كنید تولیدآن را  Verilogكد  ج( 

 بنويسید؟الزم را  Test-bench( د

 ؟ ( كد مربوطه را شبیه سازی نمائیده

 ( كد مربوطه را سنتز نمائید؟ و 

برای انجام اين پروژه  با پالس ساعت فوق   چه قید هائی برای سرعت و تكنولوژی  مدار ديجیتال الزم  (ز
 است؟

 CMOSرا طی چه مراحلی  می توان در تكنولوژی        ASIC  بصوتكد مربوطه برای  پیاده سازی  (ح

180nm  تا  ودتبديل نم POST LAYOUT SIMULATION  ليفا كيو گزارشات الزم را در   ادامه 

 .دیده ليتحو و رهیذخ سوال شماره و خودتان م

 اقدم یشما              دكتر نجف تیموفق یبا آرزو

 

 100 مدت  8/11/32 –آزمون پايانی  – ASIC-FPGAالكترونیكی بر روی تراشه درس طراحی مدارهای  –دانشگاه صنعتی سهند 
روش غلط جواب  -% نمره،    90پارامتری: روش صحیح با جواب غلط يا با جواب  -%، نمره،  100لطفاً سواالت را كامل حل كنید و مرتب بنويسید: }توضیح: جواب صحیح از روش صحیح:  -1 تاكید:

غیر در بخش اول و كامپیوتركتاب  ،جزوه استفاده از  . استفاده نمائید مشابه صفر نمره{، می توانید با مداد يا خودكار جواب دهید، در صورتی كه فرضیات مساله داده نشده باشد از فرضیات كلی

 يا ابزار دلخواه ديگر انجام دهید. ISEكلیه شبیه سازی ها را می توانید با ماشین حساب ديگران  و گوشی موبايل مجاز نیست، اينترنت، ست، استفاده از  امجاز مجاز و در بخش دوم 
 

 " یتعال بسمه "


