
  
  

  
  به نام خدا                                        

  

  
  آموزش کاربردي 

FPGA   
  
  
  
  
  

  مؤلف

   عزیزيامیر   مهندس
  



  

  
  

 آموزش کاربردي : كتاب عنوانFPGA   

 عزیزيمهندس امیر :  انمولف  
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر   
فرنوش عبدالهی : صفحه آرايي  
داریوش فرسایی:طراح جلد   
 اول: نوبت چاپ  
 1398: تاريخ نشر  
 درج عقیق :چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ   
 ریال 800000:قيمت   
 978-622-218-101-7: شابك  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
  ١٢٥١پالك  
        ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com 

www.mftdibagaran.ir 
              mftbook@نشانی تلگرام:

  تهران را از سایت هاي اینترنتی دیباگران دریافت نمایید. دیباگرانیکیشن لاپ
                                     

 
  
  
  

 -1361غزنوي،امیر،:سرشناسه
/مولف:  FPGAآموزش کاربردي پدیدآور: عنوان و نام 

  عزیزيامیر 
 1397تهران :تهران : دیباگران مشخصات نشر: 

  :مصور،ص 280مشخصات ظاهري:
 978-622-218-101-7شابک: 

 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
 280یادداشت: کتابنامه :ص.

 تراشه هاي برنامه پذیر اف .پی. جی .ا :موضوع
  Field programmable gate arraysموضوع:

  TK 7895ت/4غ 4 1397رده بندي کنگره:
   395/621رده بندي دیویی:

 5575101شماره کتابشناسی ملی: 
 



 3    يهاي توصیف سخت افزار و زبان FPGA آشنایی با                          1   لفص                          

 

  فهرست مطالب
  10..........................................................................................................................................  1فصل 

  10..................................................................و زبانهاي توصیف سخت افزاري FPGAآشنایی با 
  11  .................................................................................................................................................................  مقدمه - 1-1
  ASIC  .......................................................................................................  12 هاي تراشه و FPGA مقایسه - 1-2
  12  ...............................................................................................................  رهامیکروکنترل با FPGA مقایسه - 1-3
  FPGA  ..............................................................................................................................................  13 امکانات - 1-4
  15  ....................................................................................................................افزاري سخت توصیف هاي زبان - 1-5
  15  .....................................................................................................................................................  آغازین سخن -1-6

  17.........................................................................................................................................  2فصل 
  17.......................................................................................................................  ایجاد اولین پروژه

  18  .................................................................................................................................................................  مقدمه - 2-1
  18  ..............................................................................................................................................  پروژه اولین شرح - 2-2
  ISE  ........................................................................................................................................  27 در پروژه ایجاد - 2-3
  CONSTRAINT  .........................................................................................................................36 فایل ایجاد - 2-4
  40  .........................................................................................................................  طرح روتینگ و سنتز مراحل - 2-5
  FPGA  ......................................................................................................................................  43 ریزي برنامه -2-6

  49  .......................................................................................................................................  3فصل 
  49  ............................................................................  : عبارتهاي همزمانVHDLمفاهیم بنیادي 

  50  .................................................................................................................................................................  مقدمه - 3-1
  50  ........................................................................................................................................................  پایه ممفاهی - 3-2
  ISE  ..................................................................................................................56 و VHDL در سازي شبیه - 3-3
  66  .....................................................................................................................................  مساله یک سازي پیاده - 3-4
  82  .......................................................................................  حسابی عملگرهاي و داده انواع مفید: هاي پکیج - 3-5
  85  ...........................................................................................................................  ساده دیجیتالی قفل ساخت -3-6
  7SEGMENT  ...................................................................................  94 نمایشگر روي بیتی 4 عدد نمایش -3-7



 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهرانFPGA / آموزش کاربردي                            4

 

 

  103  .......................................................................................................................................4فصل 
  103  ................................  : عبارتهاي ترتیبی و طراحی مدارهاي ترتیبیVHDLمفاهیم بنیادي 

  104  ..............................................................................................................................................................  مقدمه - 4-1
  PROCESS  .........................................................................................................................................  104 بلوك - 4-2
  107  .............................................................................................................  کننده مقایسه یک طراحی مسأله: - 4-3
  7SEGMENT  ..................................................................................  115 روي ورودي مقدار نمایش مساله: - 4-4
  TRI-STATE  .....................................................................................................................  118 گیت ایجاد - 4-5
  119  ..........................................................................................................................  ترتیبی و ترکیبی مدارهاي -4-6
  120  .........................................................................................................................................  سنکرون مدارهاي - 4-7
  124  ..............................................................................................................................................  رجیستر شیفت - 4-8
  FPGA  ..........................................................................................126 توسط نور رقص سازي پیاده مسأله: - 4-9
  133  ..............................................  رقمی تک 7SEGMENT نمایشگر با شمار ثانیه یک طراحی مسأله:-4-10
  GLITCH  .............................................................................................................................................136 رفع -4-11
  FPGA.................................................................................................136 کدنویسی در پیشرفته مباحث -4-12
  148  ..........................................................................  حالت ماشین از استفاده با ترتیبی مدارهاي طراحی -4-13
  7SEGMENT  ...........................................................156 نمایشگر و باتن پوش با شمارنده یک طراحی -4-14
  162..................................رقمی چهار 7SEGMENT نمایشگر داراي و منعطف شمارنده یک طراحی -4-15

  179  .....................................................................................................................................  5ل فص
  179  ...........................................................................................  و مدارهاي آن FPGAساختمان 

  180  ..............................................................................................................................................................  مقدمه - 5-1
  180  .........................................................................  آنها محصوالت و FPGA سازنده هاي تشرک معرفی - 5-2
  ALTERA  ..................................................................  182 و XILINX مختلف محصوالت برخی مقایسه - 5-3
  SPARTAN3  ................................................................................................................  191 داخلی ساختمان - 5-4
  SPARTAN6  .............................................................................................  200 ساختمان در منابع از برخی - 5-5
  201  .....................................................................................................................................................  تغذیه منابع -5-6
  210  ......................................................................................................  آن مدار و FPGA براي كکال تامین - 5-7
  SPARTAN6  ...................................  211 و SPARTAN3 خانواده هايFPGA براي پیکربندي مدار - 5-8

  

  



 5    يهاي توصیف سخت افزار و زبان FPGA آشنایی با                          1   لفص                          

 

  220  ......................................................................................................................................  6فصل 
  220  ...................................................................................  دهاي پر کاربرIP COREاستفاده از 

  221  ..............................................................................................................................................................  مقدمه -1- 6
  DIGITAL CLOCK MANAGEMENT (DCM).......................................................  221 کور آیپی -2- 6
  DIVIDER(  ..............................................................................  230( کننده تقسیم IP CORE از استفاده -3- 6

  233  ....................................................................................................................................  7فصل 
  BLOCK RAM(  .............................................................................  233استفاده از بالك رم (

  234  ..............................................................................................................................................................  مقدمه - 7-1
  234  .....................................................................................................نویسی کد روش به رم بالك یک ایجاد - 7-2
  236...............................................................................................................................................  رمها بالك انواع - 7-3
  237  ............................................................................................................  رمها بالك براي اولیه مقدار تعیین - 7-4
  ROM  ..........................................................................................  239 حافظه عنوان به رم بالك از استفاده - 7-5

  242  .....................................................................................................................................  8فصل 
  KEYPAD4X4  ............................................................  242هاي کاراکتري و LCDراه اندازي 

  243  ..............................................................................................................................................................  مقدمه - 8-1
  4X4  ....................................................................................................................................  244 ماتریسی کیپد - 8-2
  251  ................................................................................................................  کاراکتري هايLCD اندازي راه - 8-3
  271  ...............................................................................................  کاراکتري LCD روي عبارت یک نمایش - 8-4
  LCD  ..............................................................................................................276 روي کیپد هگز کد نمایش - 8-5

  280  ............................................................................................................................................................................  منابع

  
  

  

  

  



  

  

  مقدمه ناشر
  


���� ���� د����ان ��
ان � �� ���ب� �����45 ا3$ 2 01/ا.-  ,+ *(� )'&%$ ا#رات �

ن ���� د��. 8/ا�67� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !

منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 
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ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش
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  مقدمه مولف
FPGA دارد.  یعیوس ينهفته است که کاربردها هايستمیطراحان س نیموضوع محبوب در ب کی

کرد،  یدارند را طراح ازینهفته که به سرعت باال ن هاي	ستمیانواع س توانیم FPGA هايتراشه لهیبوس
 يبراو سرانجام،  باشدیم تالیجید هاي	گنالیس میو حج عیسر هاي	انجام پردازش يبستر برا نیبهتر

سخت  فیتوص هايزبان گر،ید ياست. از سو یمناسب اریابزار بس تالیجیمجتمع د هايطراحان مدار
 افزاري	نرم یسنوینگاه برنامه توانیکه البته نم باشندیم FPGAتوسعه کد در  يبرا یابزار اساس يافزار

  .باشندیم Verilogو  VHDL ها،زبان نیا نیاشت. معروفترد يسخت افزار فیتوص هايبه زبان

با  جیهستند شما را بتدر یعمل هاییکه در واقع مثال يمسأله ساده اما پر محتو 10 انیکتاب با ب نیا
را  VHDL یسیبرنامه نو هايکیآشنا ساخته و همراه با آن، تکن VHDL یسیزبان برنامه نو هايعبارت

 يکتاب بر رو زدارد، باعث شده است که تمرک FPGAکتاب به  نیکه ا ياربرد. نگاه کدهدیآموزش م
 Xilinxدر نرم افزار  یپروژه عمل جادیباشد. بعالوه، نحوه ا VHDL يساز ادهیقابل سنتز و پ هايعبارت

ISE يزیربرنامه يبرا يکربندیپ هايلیساخت فا و FPGA آموزش داده  یکتاب به خوب نیدر ا      
 لیفا جادیغافل نشده است و نحوه ا زین يساز هیقابل شب هايوجود، کتاب از عبارت نی. با ادنشویم

Test Bench در  يساز هیو شبISE شودیآموزش داده م زین .  

 VHDL یسیکدنو يمنتشر شده است، اما اغلب، تمرکز آنها بر رو FPGA نهیدر زم يادیز هايکتاب
، FPGA يسخت افزار و مدارها یعنیاست،  FPGAوسعه ت گرید يکه سو یاست و به موضوع مهم

سخت افزار  نهیدر زم یدانش اندک VHDL سانیاست که اغلب برنامه نو نی. تجربه مولف اپردازندینم
FPGA شودیها ماز پروژه یدارند که باعث سردرگم شدن آنها در برخ یکیالکترون يمدارها یو طراح .
و  VHDL یسینو- است که از همان ابتدا هر دو جنبه برنامه نیکتاب ا نیا کردیجهت، رو نیبه هم
  مدار را پوشش دهد. یطراح

و  FPGAفصل، با  نیاست. در اول تالیجید يمدارها نهیدر زم هیدانش اول کیکتاب  نیا ازین شیپ
و  VHDL یمسأله ساده به دنبال آموزش بدنه اصل کی انی. فصل دوم با بدشوییآن آشنا م يکاربردها

     VHDLهمزمان در  هايعبارت یاست. فصل سوم، به معرف Xilinx ISEپروژه در نرم افزار  ادجیا
مهم و پرکاربرد  کی. تکنشودیآموزش داده م ISEدر  سازيهیو درکنار آن نحوه انجام شب پردازدیم

، که . فصل چهارمباشدیماژوالر است، جزو مباحث فصل سوم م هايکه اساس پروژه يساختار فیتوص
پس از آن به  و دهدیرا شرح م یبیترت هايکتاب دانست، در ابتدا عبارت نیبتوان آن را قلب ا دیشا

حالت،  نیبر ماش یمبتن یبیمدار ترت ی. طراحرودیسنکرون م یبیترت يمدارها یسراغ طراح
اده است که در فصل چهارم پوشش د يسخت افزار فیتوص هايزبان یسیکد نو کیتکن نیپرکاربردتر
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 انیب صلف نیدر ا یبیو ترک یبیترت يمدارها یطراح نهیدر زم یمهم یلینکات خ ن،ی. همچنشودیم
وابسته  گریکدی. مطالب فصل دوم تا چهارم به دیآنها را بکار ببر ايدر هر پروژه دیکن یکه سع شودیم

 لیفصل چهارم، تحل يافصل چهارم را بدون مطالعه فصل سوم خواند. تا انته دیرو، نبا نیهستند. از ا
به اتمام  VHDL يادیبن يدارد که آموزش قسمت ها نیاز ا تیکه حکا رسدیمسأله به اتمام م 10
  است.  دهیرس

از سازندگان  FPGAچند خانواده  ی: بخش اول پس از معرفشودیم لیپنجم از دو بخش تشک فصل
. در بخش دوم پردازدیم Spartan6و  Spartan3خانواده  يهاFPGA یساختمان داخل یمطرح، به معرف

آن و مدار اتصال حافظه  يکالك برا نی، تامFPGA يبرا هیمنابع تغذ یاست، طراح تريکه کاربرد
PROM  بهFPGAيها Spartan3  وSpartan6 در فصل ششم، دو شودیشرح داده م .IP Core  پرکاربرد

DCM  وDivider استفاده از  . پس از آن، در فصل هفتم نحوهشوندیم یمعرفBlock RAM یداخل 
FPGA شودیشرح داده م.  

دو  يمطالب آموزش داده شده، در فصل هشتم نحوه راه انداز لیو تکم یبه عنوان پروژه عمل سرانجام،
  .شودیبطور مفصل شرح داده م یجانب لیوسا ریاز سا یندگیبه نما یمتن LCDو  پدیک یجانب لهیوس

موجود در بازار، مانند  Spartan6 ای Spartan3 یآموزش ياز بوردها دنیتوایکتاب م نیحل مسائل ا يبرا
کتاب  نیکه در ا یوجود، با دانش نی. با ادیاستفاده کن microPartan6 ایو  microPartan3 يبوردها

خودتان  دتوانییم دیبلد باش زیرا ن SMDو مونتاژ قطعات  PCB یکرد، چنانچه طراح دیکسب خواه
  .  دیبساز یبورد آموزش کی

منجر به بهتر شدن  تواندیکه م يشنهادیهرگونه اظهار نظر، انتقاد و پ يلطفاً برا نکه،یآخر ا سخن
  .دییمکاتبه نما azizi@fpgabook.ir لیمیباشد، با آدرس ا يبعد هايکتاب در نسخه

  سپاسگزاري ها
 يدیمف هايکتابنویسندگان د و کتاب و در کنار آن افرا نینوشتن ا يبود برا ايپشتوانه تجربه هاسال

نام  توانیکردند. نم جادیمن ا يکسب دانش و تجربه برا يرا برا یخوب هايکه به من آموختند و فرصت
 شانیو برا کنمیتشکر م بویژه از مادرم و برادرم آرمینو همه آنها از آورد اما  نجایتمام آنها را در ا

سرکار خانم زهره  ژهیو بو باگرانیاز مجموعه انتشارات د مکنیدارم. تشکر م تیموفقو  یسالمت يآرزو
چند سال  جهیو نت اتمیاز تجرب یکه به بنده ارائه دادند تا بخش مهم یخوب تیموقع نیقزلباش بخاطر ا

 کنمیدهم. سرانجام و مهمتر از همه، تشکر مقرار  FPGA یمندان به طراحعالقه اریرا در اخت سیتدر
  کتاب. نیاتمام ا يبود برا یانیکمک شا ،من داردبه که  يو باور هایرمبخاطر دلگ همسرم، از


