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طراحي كامپيوتري سيستم هاي ديجيتال 
Computer-Aided Digital System Design

محمدعلي شفيعيان
98پاييز 

طراحي سيستم هاي ديجيتال

طراحي سيستم هاي ديجيتال

 از متعددي توصيف هاي مديريت و خلق فرآيند ديجيتال، سيستم طراحي
 .است دتجري مختلف سطوح با متمايز نگرش هاي نمايانگر كه است سيستم
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الطراحي سيستم هاي ديجيت
تمام جمع كننده
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مدار 
سخت افزاري
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الطراحي سيستم هاي ديجيت
تمام جمع كننده

Full Adder
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Cin
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𝑺 𝑪𝒊𝒏⨁ 𝑨⨁𝑩

𝑪𝒐𝒖𝒕 𝑨𝑩 𝑪𝒊𝒏 𝑨⨁𝑩

مدار 
سخت فزاري

ENTITY full_adder IS
PORT (a, b, cin: IN BIT;

s, cout: OUT BIT);
END full_adder;
--------------------------------------
ARCHITECTURE dataflow OF full_adder IS
BEGIN

s <= a XOR b XOR cin;
cout <= (a AND b) OR (a AND cin) OR

(b AND cin);
END dataflow;
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ال طراحي سيستم هاي ديجيت
)سازي زماني  شبيه(
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الطراحي سيستم هاي ديجيت

ترطراحي سطح انتقال رجيس

نيازمندي ها

طراحي كاركردي

طراحي منطقي

طراحي مدار

طراحي فيزيكي

هتوصيف براي سازند

يشبيه سازي رفتار

 RTLشبيه سازي 
ردتأييد صحت عملك

 شبيه سازي منطقي
ردتأييد صحت عملك

ي شبيه سازي زمان بند
تحليل مدار

بررسي قواعد طراحي

واحدهاي پيچيده تر
جمع كننده، (تعداد كم 

)حافظه ها
)  Abstraction(تجريد 

باالتر

)  Abstraction(تجريد 
كمتر

ا تعداد زيادي واحد ساده اما ب
امكانات محدود

رهامثل گيت ها و ترانزيستو
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الطراحي سيستم هاي ديجيت
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الطراحي سيستم هاي ديجيت
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FPGAسنتز طرح روي 

ترطراحي سطح انتقال رجيس

نيازمندي ها

طراحي كاركردي

سنتز

جانمايي و ارتباط دهي

استخراج زمان بندي مدار

VHDLمدل 

شبيه سازي 
منطقي 

VHDLمدل 

 شبيه سازي رفتاري
VHDL

13

توصيف ساختاري

فيزيكي

منطقي

ريزمعماري
معماري
سيستم

سطوح تجريد

بازنمايي 
رفتاري

بازنمايي هندسي 
)فيزيكي(

بازنمايي 
ساختاري

يمشخصات سيستم
الگوريتم
انتقال رجيسترها

عبارات بولي
لتوابع انتقا اترانزيستوره

اگيت ها، فليپ فالپ ه
ALU ،MUXرجيسترها، 

پردازنده
CPUحافظه، 

)سلولها(چندضلعي 

)مدول ها(سلول استاندارد 

سلول ماكرو

تراشه ها/ بلوك ها 

)بردها(سلول استاندارد 
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زبان توصيف سخت افزار

زبان توصيف سخت افزار
VHDL, Verilog, SystemC
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زبان توصيف سخت افزار
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ايت براي كسب اطالعات بيشتر در مورد اين درس مي توانيد به وب س
آموزشي در لينك زير مراجعه نماييد

http://shafieian‐education.ir
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