
  

 

 و هرتز لویك 10 حداكثر تغییرات نرخ با شمارش قابل ورودي يك با  (100تا  0)بیتی 7دسیمال دو رقمی  شمارنده يك -1

 مقادير كه Overload  خروجی  بیت يك  و و ورودي سري يمواز خروجی با Load, Reset & Enable  هاي فرمان

 را سیستم دياگرام بلوك( الف: است مطلوب شود می تازه يك مگا هرتزي ساعت پالس  آمدن با فقط خروجی نمايش

  بنويسید؟ را آن Verilog كد( ب كنید؟ رسم و طراحی

  بنويسید؟ را الزم Test-bench( ج

 بیتی 3حالت يك ورودي  8توجه به يکی از كه با  كاره  8 بدون كالك يك واحد محاسباتیرا بنويسید:  اجرا و تستبرنامه -2

(select=3’b0003’b111)  4داده  2را روي زير محاسباتی عمل  8يکی از ( بیتیa,b انجام )  بیتی تولید نمايد 5دهد و خروجی. 
out={a , a+b,  a-b , a*b, a/b ,  a  with 1bit shifted to left, a  with 1bit shifted to right, compare( as 1 if a>b)}  
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 150 مدت  11/10/93 –آزمون پايانی  – ASIC-FPGAالکترونیکی بر روي تراشه درس طراحی مدارهاي  –دانشگاه صنعتی سهند 
با جواب  ايبا جواب غلط  حیروش صح -%، نمره،  100: حیاز روش صح حی: جواب صححی: }توضدیسيو مرتب بنو دیلطفاً سواالت را كامل حل كن -1 :دیتاك

 از باشد نشده داده مساله اتیفرض كه یصورت در د،یده جواب خودكار اي مداد با دیتوان یروش غلط جواب مشابه صفر نمره{، م -% نمره،    30: يپارامتر

مجاز و در بخش  غیربخش اول  دركامپیوتر و كتاب ،جزوه استفاده از  ، داده شده دستورات وريالگ خالصهبرگ  5بجز از  . دیاستفاده نمائ یكل اتیفرض

  ست،یمجاز ن ليموبا یو گوش  گرانيحساب د نیماش اينترنت،ست، استفاده از  امجاز  (دنسیك و ابزار سنتز  اسپارتان با  برد  ی)آزمون عملدوم

 " یتعال بسمه "



  

 را از نظر سرعت، توان مصرفی، مساحت  FPGAو ASICدو روش پیاده سازي بصورت  ، ديجیتال  در يك پروژه واحد -4

و در جداول  اشغالی، هزينه پیاده سازي نمونه و انبوه  و ابزار هاي شبیه سازي و سنتز با ذكر ارقام  تقريبی باهم مقايسه

 ؟مناسب  گزارش نمايید

را  با هدف افزايش سرعت و  ASICبهینه سازي يك مدار ديجیتال  براي هدف پیاده سازي بصورت مکانیزه مراحل   -5

 به اختصار بیان نمايید؟  ASICدر يك طرح يك شبکه توزيع توان را مکانیزه مراحل تولید  كاهش توان تشريح نمايید؟

 ديجیتال را با رسم شکل تشريح نمايید؟ انواع روش هاي توزيع كالك و  تکنیك هاي همزمان سازي مدارات  -1

 PTL، د(RAM، ج( MUXالف( گیت استاتیك، ب(  :نمايیدپیاده سازي دو ورودي را   XORيك گیت    -7

روش هاي مختلف  ساده سازي مدارات منطقی چند ورودي  و چند خروجی را نام برده و دو مورد را به اختصار توضیح   -8

 دهید؟

هر بخش  اصلیسلول هاي  را با رسم شکل توضیح دهید؟ Virtex-4 or 6نسبتا جديد مانند   FPGAساختار داخلی يك -9

 را با رسم بلوك دياگرام مداري آن تشريح نمايید؟

  { a<=b    ،    a=b      ،  assign a=b    } د؟يینما انیب هركدامرا با ذكر كاربرد  ريز یسه نحوه مقدار ده تفاوت -01

 د؟یسيبنو  راكالك و  از روي ورودي  ريز مناسب براي تولید پالس خروجی  كد- 11

 

 عملکرد كد زير را  تشريح نمايید؟ -12
module p_u (data_in, p_out); 

output  p_out ; 

input [7:0] data_in ;  

wire p_out ;  

function py; 

input [31:0] data;  

begin 

py =  (data_in[0] ^ data_in[1]) ^   

 (data_in[2] ^ data_in[3]) ^  

 (data_in[4] ^ data_in[5]) ^   

 (data_in[6] ^ data_in[7]); 

end  

endfunction  

assign p_out = py(data_in); 

 endmodule 

 

 :دیو تاك توجه

( ي)انفراد  3 اسپارتان یبرد آموزش يمسئله داده شده بر رو كي یعمل يساز ادهیدرس شامل دو بخش پ نيا یعمل آزمون -1

 (خواهد بود استخراج قابل مطلب دستورات ازآن  بيضرا كه تالیجيد لتریف كي)عموما متفاوت مثال كي يساز ادهیپ و

 (تاب لپ)  وتریبرگزار خواهد شد، حتما  كامپ كیالکترون کرویم  شگاهيامروز در محل آزما 17تا  14از ساعت  ( ي)انفراد

 .دیهمراه داشته باش  ISE, Design-Vision & SOC , Matlabبا نرم افزار  در حال كار تست شده  یشخص

 گردد. هيارا  یآت ماه بهمن 25حداكثر تا   یگروه  یبرد عمل وبهمن   11مانده تا   یباق يها  ناریپروژه ها، سم   -2

 
 با آرزوي موفقیت شما              دكتر نجفی اقدم


