
 

 

 بسمه تعالی

 IP Coreآشنایی با : هشتمزمایش آ

  هدف کلی:

 سازی آن است.شمارنده و پیاده IP Coreآشنایی با  این آزمایشانجام هدف از     

  ویژگی های جزئی هدف:

طراحی و  16مبنای  ی باال و پایین شمارآزمایش دوم یک شمارندههمانطور که به خاطر دارید در  الف(    

 IP Coreآن، از  بخش باال و پایین شمار نوشتن کدسازی کرده بودید، در این آزمایش قصد داریم به جای پیاده

 .شمارنده استفاده کنیم

برای نمایش خروجی  سگمنتسونانداز راهو مدار  مقسم فرکانسیماژول همانند آزمایش دوم به دو  ب(

 اید استفاده نمایید.(هایی که در آزمایش دوم طراحی کردهشمارنده بر روی آن نیز نیاز دارید )از ماژول

 سگمنتانداز سونم فرکانسی و راه، مقسشمارنده IP Core کامپوننتدر یک ماژول اصلی از سه  ج(

ثانیه شمارش کرده  1که هر  16ی باال و پایین شمار مبنای یک شمارندهمانند آزمایش دوم استفاده کنید تا 

 سازی نمایید.پیاده FPGAدهد را بر روی و خروجی را بر روی سون سگمنت نمایش می

برای باال و پایین شمار  Up/downو یک ورودی  Enableیک ورودی  آزمایش دومشمارنده شما مانند  (د

 خود دارد. نبود

 و پاسخ هر کدام را بنویسید: طی کردهمراحل زیر را جهت انجام این آزمایش 

 1-1مرحله 

 .جزئیات آن را توضیح دهیدرا نوشته و  آزمایشمربوط به این ساختاری کد 

  2-1مرحله 

 نویسید.افزاری بر روی برد آزمایشگاه بسازی سختاین طراحی را جهت پیاده UCF کد

 3-1مرحله 

 .بریزید Promرا بر روی  آنهنگام اجرای عملی، در تا تبدیل کنید  MCS.فایل برنامه خود را به 

 

 



 

 

 1-2مرحله 

آزمایش با توجه به سلیقه خود شمارنده وجود دارد،  IP Coreهایی که در تنظیمات ویژگی کمک به .1

 .بهبود ببخشیدتغییراتی را با اعمال مرحله پیشین 

در خروجی باید مشاهده شود را  هاید و نتایجی کتوضیحات کامل در مورد تغییراتی که ایجاد کرده .2

 بیان کنید. 
 سازی کنید.اید نوشته و آن را شبیهمایش جدیدی که طراحی کردهآزبرای  Test bench یک .3

را  ی شمارشزمانیکه شمارنده به عدد خاصی رسید بازر به صدا درآید. یا مقدار اولیه به طور مثال :یشنهادپ

 توسط ورودی اعمال کنیم و ...

 

 ترین برنامه امتیاز اضافه داده خواهد شد.به پیشرفته 

 3رحله م

 را گزارش کنید. FPGAمنابع  از این مقدار استفاده شدنارائه دهید و دلیلی برای سنتز را گزارش ی یجهنت 

  4مرحله 

 نویسید.افزاری بر روی برد آزمایشگاه بسازی سختاین طراحی را جهت پیاده UCF کد

 

 

 

 موفق باشید.


