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های  که در درس های قبلی برای طراحی سیستم  هايینسبت به روش   دانشجويان با يک رويکرد متفاوت در اين درس  :  هدف

های  های ديجیتال با استفاده از زبانشوند. تمرکز اين درس بر طراحی و توصیف سیستمآشنا می   اند، آموزش ديده ديجیتال  

پیاده سازی سخت همچنین    ابزارهای سنتز و شبیه سازی( و   ابزارهای طراحی خودکار )از جمله  و  توصیف سخت افزار

   ها است.FPGAها و CPLDهای منطقی قابل برنامه ريزی شامل افزاری ها آنها بر بستر تراشه

 

 :  سرفصل مطالب درس
 بررسی معماری و قابلیت های تراشه های منطقی قابل برنامه ریزی:  

پیاده روش  بر  ایمقدمه و  طراحی  سیستمهای  ديجیتال سازی  تراشه،  های  معماری  برنامه  معرفی  قابل  منطقی  های 

ها  و  FPGAها، بررسی و معرفی انواع  معماری های CPLDها و مزايا و معايب (ها، بررسی معماری و قابلیتPLDريزی)

ها و معرفی FPGAهای مختلف   سازی توابع منطقی در آنها، معرفی قابلیت ها و امکانات داخلی سریهای پیاده مکانیزم

 های پیکربندی آنها روش
 و طراحی مدارها و سیستم های دیجیتال با استفاده از آن:  VHDLمعرفی زبان 

، معرفی VHDLها و ابزارهای طراحی خودکار، تاريخچه  HDLمعرفی روند طراحی سیستم های ديجیتال وتعیین جايگاه  

و طراحی مدارهای ترکیبی، روش های مدل   VHDL، معرفی دستورات ترکیبی    VHDLانواع شی ها و توصیف قطعه در  

در    کردن طراحی  VHDLتاخیر  ترتیبی  Test Benchو  دستورات  معرفی  طراحی شده،  قطعات  طراحی  VHDLبرای  و 

، طراحی ماشین حالت،  RAM  ،FIFO  ،Dual Port RAM، طراحی حافظه  VHDLمدارهای ترتیبی، توصیف ساختاری در  

،  CPUو نحوه استفاده از آنها، طراحیها  IPCoreارتباط با فايل برای شبیه سازی طراحی ها با داده های واقعی، معرفی   

بیتی، طراحی و پیاده سازی يک    16بیتی به روش رفتاری و ساختاری، طراحی میکروکنترلر    8ساده    CPUتوصیف يک  

   FIR نمونه فیلتر
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