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Abstract
In this paper, a 2 GHz counter is implemented on a low-cost XC6SLX9-2FTG256C fieldprogrammable gate array (FPGA) chip from the Spartan6 family with a 500 ps resolution. Since the
hardware resources contained in this chip are not sufficient to implement this design, and also the
inherent delays of the hardware resources inside the chip are about few nanoseconds, achieving this
accuracy is very important. The architecture used in this research is based on the phase difference
clocks that has been implemented after optimization. To achieve this accuracy, it is necessary to
design and implement counters with high clock frequency, low jitter and low skew, without
dependence on hold time and setup time. Alternative hardware resources have also been used to
compensate for the lack of hardware resources required to implement routing clocks.
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چكيده :برای پیادهسازی شمارندههای فرکانس باال از روشهای مبتنی بر تراشههای مدار مجتمع ویژه برنامه ( )ASICو یا
مبتنی بر پردازندهها استفاده میشود .هر کدام از این روشها در قالب یک معماری متفاوت پیادهسازی میشوند .با توجه به
مزایا و معایب هر کدام از این روشها و معماریها و همچنین نوع کاربرد شمارنده ،روش و معماری مناسب انتخاب میشود .در
این مقاله ،با استفاده از معماری پالسهای ساعت دارای اختالف فاز ،شمارندهای با فرکانس  2گیگاهرتز (تفکیکپذیری زمانی
 500پیکوثانیه) بر روی تراشۀ آرایه-دریچه برنامهپذیر میدانی ( )FPGAارزانقیمت  XC6SLX9-2FTG256Cاز خانوادۀ
اسپارتان  )Spartan6( 6پیادهسازی شده است .از آنجا که منابع سختافزاری موجود در تراشۀ یاد شده برای پیادهسازی این
طرح کافی نیست و همچنین تأخیرهای ذاتی منابع سختافزاری داخل تراشه در حد چند نانوثانیه است .دستیابی به دقت یاد
شده اهمیت زیادی دارد و معماری استفاده شده نیز باید بهینهسازی شود .برای دستیابی به دقت یاد شده ،الزم است
شمارندههایی با فرکانس پالس ساعت باال ،لرزش و کجی کم و بدون وابستگی به زمانهای نگهداشت و تنظیم ،طراحی و پیاده-
سازی شوند .همچنین برای جبران کمبود منابع سختافزاری مورد نیاز جهت پیادهسازی مسیربندی پالس ساعت ،از منابع
سختافزاری جایگزین استفاده شده است.
کلمات کليدي :آرایه-دریچه برنامهپذیر میدانی ارزان قیمت ،پالسهای ساعت دارای اختالف فاز ،دقت اندازهگیری ،مبدل زمان
به دیجیتال
تاریخ ارسال مقاله1400/4/30 :
تاریخ بازنگري مقاله1400/6/7 :
تاریخ پذیرش مقاله1400/8/28 :
نام نویسندهي مسئول :دکتر مهدی آمون
نشاني نویسندهي مسئول :نجفآباد -بلوار دانشگاه -دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد -دانشکده مهندسی برق
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 -1مقدمه
زمان سنجی دقیق در بسیاری از شاخهها مانند علوم پایه ،پزشکی ،هستهای و به ویژه مهندسی اهمیت زیادی دارد .باا پیشارفت
فنآوری ،نیاز به اندازهگیری زمانهای کوتاه و بسیارکوتاه با دقت باال بیشتر شده است [ .]1،2زماانسانجی معماوالب باهصاورت
اندازهگیری بازۀ زمانی بین دو رویداد که یکی سیگنال شروع و دیگری سیگنال پایان است انجام میشود [ .]3،4اماروزه االبااب از
مبدلهای زمان به دیجیتال برای اندازهگیری زمان قرائت زمان و تبدیل آن به فرم عددی) استفاده میگاردد ] .[5معماوالب ایان
مبدلها بهصورت مدار مجتمع ویژه برنامه ( )ASICو یا مبتنی بر آرایه-دریچه برنامهپذیر میدانی ( )FPGAپیادهسازی میشوند.
به دلیل انعطاف و تغییرپذیری ،تطبیق آسان با سیستمهای دیگر ،امکان دستیابی به دقت اندازهگیری باال ،زمان ارایه باه باازار
کمتر و همچنین هزینۀ نمونهسازی کمترFPGA ،ها نسبت به تراشههای  ،ASICگزینۀ جذابتری برای ساخت مبدلهای زمان
به دیجیتال ( )TDCsکامالب دیجیتال هستند []1،3
افزایش دقت سیستم های الکترونیکی بدون افزایش یا با افزایش جزیی در قیمت محصاول ،هماواره ماورد توجاه طراحاان ایان
سیستمها بوده است ] .[6برآورده کردن همزمان دو پارامتر قیمت پایین و دقت بااال ،طراحای سیساتم را مشاکلتار و طاراح را
مجبور به مصالحه در پارامترهای طراحی خود میکند و همچنین باعث میشود طرح پیادهسازی شده ،ارزش زیادی پیدا کناد.
برای رسیدن به دقت قابلقبول باید سختافزار مناسب انتخاب و پیادهسازی نیز بر اساس یک معماری مناسب انجام شاود .ایان
معماری با توجه به نیازمندیها و الزامات طرح انتخاب میگردد [ .]2،7بر اساس طراحی ما ،شمارندۀ پیادهسازی شده تفکیاک-
پذیری باالیی دارد و از منابع سختافزاری کمی استفاده میکند .هر دوی این عوامل برای یک سیستم حیاتی هستند.
ساختار مقاله به این شرح است .در بخش  2انواع معماریهای مبتنی بار آرایاه-دریچاه برناماهپاذیر میادانی ( )FPGAمقایساه و
معماری مناسب انتخاب شده است .طراحی ساختار شمارنده با توجه به معماری انتخابی ،در بخش  3ارائه شده است .باه دلیال
کمبود منابع سخت افزاری ،نیاز به بهینهسازی معماری انتخاب شده متناسب با نیازمندیهای طرح وجود دارد .بخش  4فرآیناد
بهینهسازی معماری انتخاب شده را تشریح میکند .طراحی سیستم پالس ساعت در بخش  ،5چالشهای پیاادهساازی از جملاه
محدودیت طرح در استفاده از بافرها در بخش  6و مقایسه روشهای مختلاف پیاادهساازی و بررسای نتاایی پیاادهساازی روش
منتخب در بخش  7بیان شده است .بخش  8نیز به مقایسۀ پروژۀ انجام شده با پژوهشهای مشابه جدیاد اختصاا داده شاده
است.
 -2بررسي معماريهاي مبتني بر آرایه-دریچه برنامهپذیر ميداني ( )FPGAو انتخاب معماري مناسب
برای پیادهسازی TDCهای بر مبنای  FPGAمعماریهای مختلفی وجود دارد .در جدول ( )1این معماریهاا معرفای و مقایساه
شدهاند .انتخاب بهترین معماری با توجه به کاربرد طرح مشخص میشود .تفکیکپذیری یکای از مهامتارین پارامترهاای TDC
است و تحقیقات در حوزۀ  TDCنیز عمدتاب در زمینۀ افزایش تفکیکپذیری است .اگرچه تفکیکپذیری یک پارامتر مهام اسات،
اما سایر پارامترها از جمله خطی بودن ،میزان توان مصرفی و میزان منابع ساختافازاری مصارف شاونده نیاز در انتخااب یاک
معماری اهمیت زیادی دارند .با توجه به اهداف این پژوهش ،بهترین گزینه ،معماری پالسهای ساعت دارای اختالف فاز است.
 -3طراحي ساختار بر اساس معماري انتخاب شده
برای دستیابی به تفکیکپذیری زمانی بهتر ،روش سرراست ،استفاده از فرکانس پالس ساعت باالتر است .اما نرخ پاالس سااعت
باال محدودیتهای زیادی مانند حاشیههای زمانبندی کمتر ،محدودیتهای طرح  ،PCBافزایش توان مصارفی و  ...را باه طارح
اعمال میکند .از سوی دیگر به دلیل میزان تأخیرهای ذاتی در  FPGAاز جمله تأخیرهای پد ،ورودی/خروجایهاا ،مسایربندی،
میکروسوییچها و تأخیرهای گیت (که در  FPGAارزانقیمت این تأخیرها بیشتر است) ،پیادهسازی یک شامارنده باا فرکاانس
باال برای رسیدن به دقت در محدودۀ پیکوثانیه عمالب ایرممکن است .برای رفع این موانع باید از روشهای تلفیقی استفاده کارد
که بدون افزایش نرخ پالس ساعت ،بتوان تفکیکپذیری را بهبود داد .با پیادهسازی الگوریتم شیفت فاز ،استفاده از چند شمارندۀ
کامالب مستقل فرکانسباال و مدیریت تأخیرهای آرایه-دریچه برنامهپذیر میدانی میتوان به این دقت رسید.
()148

نشریه روشهای هوشمند در صنعت برق /سال چهارده /شماره پنجاه و چهار /تابستان 147-157 /1402
Table (1): FPGA Based TDC Comparison
جدول ( :)1مقایسۀ معماريهاي  TDCمبتني بر FPGA

نوع معماري

مزایا

معایب

شمارندۀ
ایردقیق

ساختار ساده و پیادهسازی آسان و نیاز به منابع
سختافزاری کم

عدم امکان استفاده برای دقتهای متوسط و باال ،تفکیکپذیری پایین
][8

پالسهای ساعت
دارای اختالف
1
فاز

خطی بودن و دقت باال و محدوده پویای وسیع
امکان دستیابی به تفکیکپذیری باال
نیاز به منابع سختافزاری کم
معماری نسبتاب ساده و عدم نیاز به کالیبراسیون

 TDCبر مبنای
خطوط تأخیر

تفکیکپذیری باال

کوچک شدن
عرض پالس
 TDCتفاضلی

مناسب برای پیادهسازی در تراشههای
تفکیکپذیری باال

تفکیکپذیری متوسط

][8,9

حجم پردازش ،نرخ پالس ساعت و مصرف توان باال
خطی بو دن پایین و نیاز به کالیبراسیون و عدم امکان استفاده برای
دستگاههای سیار
کاهش محدوده پویا در ازای افزایش تفکیک پذیری ][8,10
ASIC

انحراف اندازهگیری و پیادهسازی دشوار در آرایه-دریچه برنامهپذیر
میدانی (]7،11[ )FPGA
حجم پردازش ،نرخ پالس ساعت و مصرف توان باال
عدم امکان استفاده برای دستگاههای سیار و کالیبراسیون دشوار ][9

با این توضیحات ،معماری پالسهای ساعت دارای اختالف فاز برای این طرح انتخاب شده است .به این صورت که با اساتفاده از
شیفت دادن پالس ساعت ،شش سیگنال پالس ساعت با فرکانس  333/34مگاهرتز ساخته شده است کاه نسابت باه هام 500
پیکوثانیه اختالف فاز دارند .این شش سیگنال درنهایت با هم جمع میشوند و فرکانس  2گیگاهرتز را در قالب یک کد دیجیتال
 33بیتی بهعنوان زمان اندازهگیری شده تولید میکنند .شمای این معماری در شکل ( )1نمایش داده شده است .در اینجا برای
رسیدن به تفکیکپذیری بهتر ،همزمان هر دو روش افزایش تعداد شمارندهها (تا حد ممکن) و افازایش فرکاانس پاالس سااعت
شمارندهها به کار گرفته شده است [ .]11،12معماری طراحی شده به پنی بخش تقسیم میشود:
الف -مدار مولد پالس ساعت :سیستم پالس ساعت طراحی شده ،از دو بخش تشکیل شده اسات :بخاش اول ،پاالس سااعت 50
مگاهرتز ورودی به سیستم است که از طریق کریستال روی برد (برد  )AX309ساخته و وارد بخش دوم یعنی حلقۀ قفل شاونده
در فاز2نیز میشود [ .]13حلقۀ قفل شونده در فاز ،فرکانس دریاافتی از مولاد پاالس سااعت را باه فرکاانس  333/34مگااهرتز
تبدیل میکند و شش پالس ساعت با همین فرکانس ولی بهترتیب باا اخاتالف فازهاای  240 ،180 ،120 ،60 ،0و  300درجاه
میسازد.
ب -مجموعه بافرها :شش عدد بافر پالس ورودی به سیستم را دریافت میکنند .این پاالس ورودی باه پایاۀ فعاالسااز هار باافر
متصل شده است که با وصل شدن فعالسازها ،پالسهای ساعت  3333/34مگاهرتز اختالف فاز یافته از بافرها عبور مایکنناد و
با طول مسیر یکسان (برای جلوگیری از ایجاد تأخیر) به شمارندههای بلوک شمارندۀ اصلی میرسند.
پ -شمارنده :برای هر پالس ساعت اختالف فاز یافته و بافر شده ،یک شمارنده قرار داده شده است که دائماا در حاال شامارش
هستند .خروجی هر شمارنده یک کد دیجیتال  30بیتی است.
ت -جمعکننده :خروجی شمارندهها به روش خط لوله توسط بلوکهای جمع کننده با هم جمع میشوند و کاد دیجیتاال n+3
بیتی خروجی سیستم را تولید میکنند.
ث -کنترلکننده :این بلوک با فیدبکی که از پالس ورودی میگیرد وظیفۀ کنترل شمارندهها و جمع کنندهها ،تشخیص لبۀ بااال
روندۀ پالس ،هماهنگی بین بلوکها و زمانبندی فعالسازی هر کدام را با توجه به تأخیرهای داخلی تراشه و زمان دریافات یاک
پالس جدید بر عهده دارد .کنترلکننده در قالب یک ماشین حالت پیادهسازی شده است.
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شكل ( :)1معماري پيشنهادي براي مدار مشخصهیاب پالس
Figure (1): Proposed architecture for pulse characterization circuit

 -4بهينهسازي معماري
یکی از ویژگیهای مهم این پژوهش ،پیاده سازی معماری با استفاده از بافرهایی است که وابستگی شمارنده به زمانهای تنظیم
و نگهداشت را از بین میبرند .بر این اساس شمارنده دائم در حال شمارش است ،برای تشخیص پالس ورودی درگیر زمانهای
تنظیم و نگهداشت نمیشود و بررسی زمانهای یادشده بر عهدۀ بافرهای قبل از شمارنده قرار داده شده است .اگر شمارنده
بخواهد زمان های تنظیم و نگهداشت را بررسی کند ،زمانی که باید صرف این کار شود ،از زمان تفکیکپذیری مورد نظر بیشتر
است در صورتی که مقدار زمانهای تنظیم و نگهداشت بافرهای پالس ساعت تراشۀ مورد استفاده کمتر از تفکیکپذیری مورد
نظر ما است.
 -5طراحي سيستم پالس ساعت
سیستم پالس ساعت ،با دریافت پالس ساعت  50مگاهرتز از نوسانساز برد ،باید شش پالس ساعت  333/34مگاهرتز با اخاتالف
3
فاز  500پیکوثانیه تولید کند .برای تولید پالسهای ساعت متفاوت با پالس ساعت ورودی از بلوکهاای مادیریت پاالس سااعت
) (CMTاستفاده شده که شامل زیرمجموعههایی از جمله ضربکنندههای فرکانسی ،حلقۀ قفل شونده در فاز و واحاد مادیریت
دیجیتال پالس ساعت (DCM)4است .مطابق با شاکل ( )2در ایان برناماه دو واحاد حلقاۀ قفال شاونده در فااز وظیفاه تاأمین
فرکانسهای مورد نیاز را برعهده دارند:
حلقۀ قفل شونده در فاز اول :فرکانس  50مگاهرتز دریافتی را تا  333/34مگاهرتز افزایش میدهد و شش پالس ساعت با
اختالف فاز  60درجه نسبت به هم ایجاد میکند.
حلقۀ قفل شونده در فاز دوم :فرکانس  50مگاهرتز دریافتی را برای درایور نمایشگر هفت قسمتی استفاده میکند و با افزایش تا
 166/7مگاهرتز فرکانس بلوک کنترلی را میسازد.
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شكل ( :)2شماي سيستم پالس ساعت
Figure (2): Schematic of the clock system

از تأخیرهای مهم موجود در  ،FPGAتأخیرهای ناشی از انتشار ،کلیدهای مسیر ،کجی و لرزش است که در نهایت منجر به بروز
خطاهایی از جمله خطای تصادفی5میشوند [ .]14،15بروز این خطا بر روی سیگنالهای پالس ساعت پاذیرفتنی نیسات .بارای
به حداقل رساندن این تأخیرها برای سیگنالهای پالس ساعت ،باید از مسیربندی پالس سااعت اساتفاده کارد .بافرهاای پاالس
ساعت با ایجاد مسیر میانبر ،امکان دسترسی به مسیربندی پالس ساعت را فراهم میکنند ] .[16این بافرها عبارتند از:
الف :BUFGMAX -پایهایترین بافر پالس ساعت و در واقع یک مولتیپلکسر پالس ساعت است ].[16
ب :BUFGCE -این بافر تغییر یافتۀ  BUFGMAXو دارای پایۀ فعالساز است BUFGCE .امکان حاذف تصاادفی را دارد و باه
دلیل داشتن زمانهای تنظیم و نگهداشت کمتر از تفکیکپذیری مورد نظر ما ،میتواند پاالس ورودی باه سیساتم را تشاخیص
دهد تا شمارنده دائماب فعال باشد و درگیر این کار نشود .پالس دریافتی به پایه فعالساز  BUFGCEمتصل میشود و باه محا
دریافت پالس و تشخیص لبۀ باالروندۀ آن ،بافر فعال و پالس ساعت شمارنده وصل میشود و شمارنده شروع به شمارش میکند.
شکل ( )3نحوۀ بهکارگیری شش  BUFGCEبرای شش شمارنده را نشان میدهد.
ج :BUFG -این بافر نیز تغییر یافتۀ  BUFGMAXاست .این بافر امکان حذف تصاادفی را دارد و باه دلیال داشاتن زماانهاای
تنظیم و نگهداشت کمتر از تفکیکپذیری مورد نظر ما ،میتواند پالس ورودی به سیستم را تشخیص دهد تا شمارنده دائماب فعال
باشد و درگیر این کار نشود .پالس دریافتی به پایه فعالساز  BUFGCEمتصل میشود و به مح دریافت پالس و تشخیص لبه
باالرونده آن ،بافر فعال و پالس ساعت شمارنده وصل میشود و شمارنده شاروع باه شامارش مایکناد .و بارای مسایر فیادبک
حلقههای قفل شونده در فاز استفاده میشود ].[16
 -6محدودیت طرح در استفاده از بافرها
در استفاده از بافرها ،محدودیتهایی وجود دارد .محدودیت اول ،تعداد BUFGها است که برای پیادهسازی مدار ما کافی نیست
و لذا باید دنبال بافرهای جایگزین بود .بررسی و صرف زمان زیاد نشان داد که  BUFIO2FBگزینۀ مناسبی بارای جاایگزینی باا
 BUFGاست .این سری از بافرها تعداد زیادی دارند و مخصو ورودی و خروجی هستند بنابراین با این جاایگزینی ،بارای هار
حلقۀ قفل شونده در فاز یکی از  BUFGها آزاد میشود .محدودیت دوم ،نحوه اتصال پایههای  BUFGMAXاست که دو باه دو
به صورت معکوس مطابق شکل ( )4به هم وصل هستند [ .]16این مسئله باعث میشود تعداد شانزده بافر  ،BUFGMAXبارای
استفادۀ ما عمالب به نصف کاهش یابد در صورتی که برای پیادهسازی طرح به تعدادی بیشتری نیاز است.
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شكل ( :)3نحوۀ به کارگيري بافر  BUFGCEدر ساختار اندازهگير پهناي پالس
Figure (3): How to use the BUFGCE buffer in the structure of pulse measurement

شكل ( :)4نحوۀ اتصال پایههاي

بافر BUFGMAX

Figure (3): How to connect the BUFGMAX buffer pins

با ایجاد تغییراتی BUFIO2FB ،جایگزین  BUFGشده است .با این کار تعدادی  BUFGبرای مسیر فیدبک حلقههای قفل
شونده در فاز ذخیره میشود .حلقۀ قفل شونده در فاز نیاز به یک مسیر فیدبک پالس ساعت دارد تا بتواند تنظیم فاز انجام دهد.
این فیدبک با ید تأخیر کمی داشته و پرسرعت باشد .پس باید از مسیربندی پالس ساعت و در نتیجه از بافرهای پالس ساعت
استفاده شود.
 -7مقایسه روشهاي مختلف پيادهسازي و بررسي نتایج پيادهسازي روش منتخب
پیادهسازی این طرح با استفاده از نسخۀ  14/7نرمافزار  ISEانجام شده است .برای اندازهگیری یک بازه زمانی باه یاک شامارنده
نیاز است .اگر همزمان با دریافت یک پالس ،شمارنده شروع به شمارش کند و این شمارش تا لحظه پایین آمدن لبه پاالس اداماه
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داشته باشد ،با داشتن تعداد شمارشهای انجام شده میتوان پهنای پالس دریافتی را بهدست آورد .برای داشتن کمترین تاأخیر،
شمارنده باید چند ویژگی داشته باشد:
الف -شرطی را چک نکند .در ایر اینصورت ،باید همیشه وجود لبه باالرونده پالس ساعت بررسی و با محقق شادن ایان شارط،
یک واحد به شمارنده اضافه شود .بررسی این شرط باعث ایجاد تأخیر چند نانوثانیهای میشود.
ب -شمارندهها دائماب در حال شمارش باشند (پایه فعالساز یک باشد) .با فعال بودن دائمی شمارنده ،دیگر نیازی به رعایت زمان
تنظیم و زمان نگهداشت نسبت به لبۀ باالروندۀ سیگنال پالس ساعت ورودی نیست و وابستگی به آنها از بین میرود.
شکل ( )5شمای یک واحد از شش واحد شمارندۀ پیادهسازی شده را نشان میدهد .این شامارنده همیشاه فعاال اسات .پاالس
ساعت ورودی به شمارنده از طریق قطع و وصل شدن پایۀ فعالسااز  BUFGCEو بازنشاانی شامارنده از طریاق پایاۀ بازنشاانی
توسط بلوک کنترلی انجام میشود .خروجی شمارنده نیز به اولین الیۀ جمعکنناده متصال مایگاردد .مطاابق باا شامای کلای
سیستم ،دو معماری «تلفیق کلی-دقیق6با پالسهای سااعت دارای اخاتالف فااز» و «پاالسهاای سااعت دارای اخاتالف فااز»
پیادهسازی شدند .در معماری اول ،یک شمارندۀ اصلی با فرکانس  333/34مگاهرتز و پنی شمارندۀ دیگر نیز باا هماان فرکاانس
ولی با اختالف فاز  500پیکوثانیه نسبت به شمارندۀ اصلی شمارش میکنند ] .[17تا اینجا طرح عینااب مطاابق باا معمااری دوم
است .تفاوت از اینجا ناشی میشود که در معماری پالسهای ساعت دارای اختالف فاز ،پس از دریافت لباۀ پاایین رونادۀ پاالس
ورودی مقدار شمارندهها رجیستر میشود و در اختیار جمعکنندهها قرار میگیرد در این صورت زمان کافی برای انتقال مقاادیر
رجیستر شده به جمعکننده ها وجود دارد اماا در معمااری تلفیقای ،پاس از پایاان هار دوره تنااوب شامارندۀ اول ،بایاد مقادار
شمارندهها رجیستر شود .این رجیستر شدن و انتقال داده بین دو فلیپفالپ ،به چند نانوثانیه زمان نیاز دارد که باعث میشاود
استقالل بازههای زمانی از بین برود و و ممکن است سیگنال فعلی با شمارندۀ قبلی ( 500پیکوثانیه عقبتر) یا شامارندۀ بعادی
( 500پیکوثانیه جلوتر) شمرده شود [شکل (.])6
بنابراین معماری اول به دلیل وجود تأخیرهای بیش از حد مجاز ،قادر باه رسایدن باه دقات ماورد نظار نباود .در حاالی کاه از
شبیه سازی معماری دوم (پالسهای ساعت دارای اختالف فاز) نتایی قابل قبولی بهدست آمد .شمارندههاا باا ساه روش ،Fabric
 Dsp48و کد  ،HDLپیادهسازی شدند [جدول ( .])2شمارندهای که با کد  HDLپیادهسازی شده دارای فرکانس کاری بیشاتری
است و حداقل دوره تناوب مورد نیاز برای پالس ساعت ورودی این شمارنده نیز برابر با  67/2ثانوثانیه است.
بر اساس جدول ( ،)2شمارندهای که با کد  HDLپیادهسازی شده دارای فرکانس کااری بیشاتری اسات و حاداقل دوره تنااوب
مورد نیاز برای پالس ساعت ورودی این شمارنده نیز برابر با  67/2نانوثانیه است .برای افزایش سرعت در جماع کاردن خروجای
شمارندهها ،از بلوکهای جمعکنندۀ تعبیه شده در تراشه و برای بهکارگیری این بلوکها از IP Coreهاای ارائاه شادۀ نارمافازار
استفاده شد.
Table (2): Report the program after applying time limits for different counters

جدول ( :)2گزارش برنامه پس از اعمال قيدهاي زماني براي شمارندههاي مختلف
پارامتر

DSP48

Fabric

HDL Code

2/75

2/67

2/25

دوره (مینیمم) برحسب ثانوثانیه

363/63

375/09

443/41

فرکانس (ماکزیمم) برحسب مگاهرتز

شكل ( :)5شماي شمارندۀ پيادهسازي شده
Figure (5): Implemented counter schematic
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شكل ( :)6تأخير اجتنابناپذیر در معماري کلي-دقيق براي انتقال داده
Figure (6): Inevitable delays in coarse-fine architecture for data transfer

ساختار این طرح ،سه الیه جمعکننده دارد که در نهایت خروجی را در قالب یک کد  34بیتی تولید میکند .دساتورات توساط
بلوک کنترلی و براساس لبههای پالس دریافتی به شمارندهها و جمعکنندهها داده میشود [شکلهای ( )7و (.])8
 -8مقایسۀ پروژۀ انجام شده با پژوهشهاي مشابه جدید
به دلیل استفاده از تراشههای جدید با قابلیتهای بیشتر و البته قیمت باالتر (و بعضاب بسیار بااالتر) ،تراشاههاای ارزانقیمات باا
قابلیتهای کمتر برای پژوهشهای جدید به ندرت مورد استفاده قرار میگیرند و لذا اهمیت پژوهش فعلی در موارد زیر است:
 بهینهسازی معماری پالسهای ساعت دارای اختالف فاز دستیابی به تفکیکپذیری باال با استفاده از یک تراشۀ ارزانقیمت پیادهسازی طرح با حداقل منابع سختافزاری -استفاده از منابع جایگزین

شكل ( :)7شبيهسازي در بازۀ  43/2نانوثانيه (شبيهسازي زمانواقعي)
)Figure (7): Simulation in 43.2 ns period (real time simulation
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شكل ( :)8شبيهسازي در بازۀ  179/9نانوثانيه (شبيهسازي زمانواقعي)
)Figure (8): Simulation in 179.9 ns period (real time simulation

بنابراین مقایسۀ پژوهش انجام شده با پژوهشهای جدید دشوار است و برای مقایسۀ درست ،باید عالوه بر درنظر گرفتن اهاداف
این پژوهش ،برآیند پارامترهای دو طرح با هم مقایسه شوند .جدول ( )3مقایسۀ بین پژوهش انجام شده با پژوهشهای جدید را
نشان میدهد که با توجه به محدودیتهای موجود و در مقایسه با سایر طرحها ،نتایی بسیار قابلقبولی حاصل شده است.
Table (3): Comparison between our research and other new research

جدول ( :)3مقایسۀ بين پژوهش حاضر با سایر پژوهشهاي جدید
قيمت
مرجع

تراشه استفاده شده

تراشه
(دالر)

تفكيک-

فرکانس پالس

پذیري

ساعت

(پيكوثانيه)

(مگاهرتز)

معماري
استفاده شده

][18

Artix 7

135

sandwich

][19

Virtex 5

630

ورنیر

14

][20

Zynq-7000
)(XC7Z045-1FFG900 C

1670

 TDLو
اسیالتورهای
حلقوی
پالسهای ساعت
دارای اختالف فاز

18

تعداد رجيستر
مصرف شده

تعداد بافر
پالس ساعت
استفاده شده

28

-

(12410 )%0/1

-

-

(99 )%1

(3 )% 9

200

-

-

][18

Kintex-7
)(XC7K325T-2FFG900

1680

پالسهای ساعت
دارای اختالف فاز

100

-

(5939 )%1/5

-

][18,21

Spartan6
)(XC6SLX75

105

پالسهای ساعت
دارای اختالف فاز

1000

250

-

-

پژوهش
حاضر

Spartan6
)(XC6SLX9-2FTG256C

20

پالسهای ساعت
دارای اختالف فاز
بهینه شده

500

333/34

(250 )%2

(15 )%94

 -9نتيجهگيري
برای پیادهسازی شمارندۀ با فرکانس بسیارباال بر روی یک تراشۀ ارزان قیمت ،چالشهای مهم و اساسی از جملاه کمباود مناابع
سختافزاری ،کجی و لرزش پالس ساعت و محدودیت در بیشینه فرکانس قابل دستیابی وجود دارد .این عوامل در کنار انتخاب
معماری نامناسب میتواند منجر به عدم دستیابی به نتیجۀ مطلوب شود و رفع آنها برای رسیدن به نتیجاۀ مطلاوب نیاز کاار
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 پیکوثانیه( برای شامارنده500  گیگاهرتز )تفکیکپذیری2  فرکانس، در این پژوهش با بهکارگیری روشهای زیر.دشواری است
:محقق شد
. انتخاب معماری مناسب و متناسب با امکانات تراشه انتخابی (پالسهای ساعت دارای اختالف فاز) و بهینهسازی ابتکاری آن.) افزایش فرکانس تا حد ممکن (حداکثر فرکانس قابل دستیابی از تراشه. استفاده از بافرهای پالس ساعت و مسیربندی پالس ساعت برای به حداقل رساندن کجی و لرزش پالس ساعت برطرف کردن چالش مهم کمبود منابع سختافزاری (به طور خا بافرهای پالس ساعت) با شناساایی و اساتفاده از بافرهاای.)BUFIO2FB جایگزین مناسب (تغییر کاربری بافرهای
سپاسگزاري
 نویسندگان بر خود الزم.این مقاله از پایاننامه دوره کارشناسیارشد در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد استخراج شده است
می دانند مراتب تشکر صمیمانه خود را از همکاران حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد اساالمی و داوران محتارم کاه ماا را در انجاام و
. اعالم نمایند،ارتقای کیفی این مقاله یاری نمودهاند
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