
1.....    ارائه يك الگوريتم جديد 

افزاري جذر اعدادارائه يك الگوريتم جديد همگرايي براي محاسبه سخت

شادرخ سماوي
  دانشگاه صنعتي اصفهان-برق و كامپيوترمهندسي دانشكده استاديار 

عليرضا رضايي صدرآبادي
  دانشگاه صنعتي اصفهان-برق و كامپيوترمهندسي دانشكده -فارغ التحصيل كارشناسي ارشد 
)24/1/81، تاريخ تصويب 9/7/79فت تاريخ دريا(

چكيده
براي به دست آوردن تخمين اوليه .بسياري از الگوريتمهاي موجود جذر نياز به تعيين تخمين اوليه جذر براي شروع محاسبه جذر دارند

اي براي اله ابتدا روشي بهبود يافتهدر اين مق. كندكه پياده سازي سخت افزاري آن فضاي زيادي را اشغال مي, شود استفاده مي ROMمعموال از 
سپس يك روش پياده سازي سخت افزاري جذر . درصد ارائه شده است6محاسبه تخمين اوليه جذر كليه اعداد حقيقي و صحيح با خطاي كمتر از 

.با دقت مناسب براي اعداد مميز شناور پيشنهاد گرديده است

FPGAخط لوله، , همگراييالگوريتم, مميز شناور,  جذر :كليديواژه هاي 

مقدمه
, عمل جذر پس از چهار عمل اصلي جمع

مهمترين و پركاربردترين عمل در , ضرب و تقسيم,تفريق
محاسبات , محاسبات عددهاي مختلط. محاسبات علمي است

گرافيك و پردازش تصويربرخي از زمينه هاي كاربرد ,آماري
 سال اهميت اين عمل باعث شد كه در. عمل جذر است

 براي محاسبات باينري با مميز IEEE754 استاندارد1985
شناور عمل جذر را در مجموعه دستورالعملهايي قرار دهد كه 
بايد به صورت مجزا به وسيله كليه نرم افزارها و سخت 

.]1 [سازي شودافزارهاي سازگار با اين استاندارد پياده
در گذشته پياده سازي جذر به صورت نرم افزاري 

با پيشرفت .شدشد و با سرعت پايين اجرا مينجام ميا
تكنولوژي و امكان قرار دادن مدارهاي بسيار بزرگ در داخل 

تواند به عمل جذر مي, به منظور افزايش سرعت, ICيك 
.صورت سخت افزاري پياده سازي شود

اين .روشهاي متنوعي براي عمل جذر موجود است
دسته اول روشهاي : سيم كردتوان به دو دسته تقروشها را مي

محاسبه رقم به رقم جذر كه  اين روشها در هر مرحله تعداد 

كنند به همين دليل  داراي  ثابتي رقم جذر را محاسبه مي
جذر محاسبه شده، بستگي دقت.  همگرايي  خطي  است

SRTيكي از اين روشها . مستقيم به تعداد تكرارها دارد
.  يادي استفاده شده استهاي زاست كه در ريزپردازنده

روشهاي تقريبي مبتني بر تكرار در حل معادالت , دسته دوم
در اين روشها .غير خطي نظير روش  نيوتن رافسون است  

عمل جذر با يك تخمين اوليه از جذر يا معكوس آن شروع 
اي بازگشتي اين تخمين بهبود شود وبا كمك رابطهمي
. رد نظر حاصل شوديابد تا در  نهايت جذر عدد مومي

در اين روشها با . تواند غيرخطي باشدهمگرايي اين روشها مي
استفاده از عمل ضرب به عنوان عمل اصلي در هرتكرار تعداد 

به اين ترتيب . كنندبيتهاي صحيح حاصل را دو برابر مي
.]2-9 [گرددحاصل مي1“توان دو”همگرايي 

وشهاي تكرار  اين روش از جمله ر:روش نيوتن رافسون) الف
يعني .  ]2،5 [ضرب است و قابليت تصحيح خود را دارد

در .  شودخطاي تخمين اوليه در تكرارهاي بعدي تصحيح مي
 Xm+1=Xm-f(Xm)/fاين روش رابطه بازگشتي به صورت
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.....    ارائه يك الگوريتم جديد  2

′(Xm)جذر يا هر فرآيند محاسباتي ديگر كه محاسبه .  است
X0اگر .  باشد ميf(x)=0آن مد نظر است ريشه معادله

,  بار به كار بردن رابطه بازگشتيnتقريب اوليه باشد با 
Xnبراي عمل جذر دو راه وجود . جواب مورد نظر خواهد بود
رابطه بازگشتي به صورت, باشد f(x)=x2-Aاگر. دارد

Xm+1=(Xm+A/Xm)/2اجراي اين روش نياز به عمل .ست ا
.افزاري آن مشكل استتقسيم دارد كه پياده سازي سخت

 است كه رابطه بازگشتيf(x)=1/x2-Aانتخاب ديگربه صورت 
2X*A(3*XX/(براي اين حالت 2

mm1m −=+

در اين روش براي هر تكرار نياز به سه عمل ضرب و . است
 در اين حالت تقريب X0 .يك عمل جمع يا تفريق است

, بار تكرارn در نهايت پس از  . باشداولية معكوس جذر مي
اين روش براي . شود حاصل ميY=Xn*Aه جذر از رابط

ولي به دليل اينكه .تر استپياده سازي سخت افزاري مناسب
پياده ,كننده زياد استهاي مورد نياز براي ضربتعداد گيت

2سازي سخت افزاري روش نيوتن رافسون به صورت خط لوله

روش .  افزار زيادي دارداگر غير ممكن نباشد نياز به سخت
 با تغيير ترتيب عمليات نيوتن رافسون توازي ]1[گلداشميت 

كند ولي نتيجه از عمليات و كاهش تاخير را ايجاد مي
شود و ضرب تعدادي عبارت مستقل از هم تشكيل ميحاصل

. گرددخطاي يك عبارت توسط عبارات ديگر تصحيح نمي
 اين روش بر اساس عبارت تكرار زير عمل :SRTروش ) ب
:كندمي
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 جذر Yi.  عدد اولية استX0ماندة جزئي و  باقيXiكه 
 امين مرحله i رقم جذر در yi ام و iحاصل شده تا مرحلة 

}{است كه  1,0,1−∈yi  . براي به دست آوردنyi+1 بايد 

. به كار گرفته شود“ تابع انتخاب رقم”
هستند SRTاين روشها شبيه : 3روشهاي غير مجدد) ج

 در يك .كنند براي نمايش جذر استفاده مي2ولي از مكمل 
: الگوريتم كالسيك رابطة تكرار به صورت زير خواهد بود
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 جذرجزئي Yi ام ، iماندة جزئي مرحلة  باقيRiدر اين رابطه 
 ام جذر تحت شرايطي است كه i بيت yiو  جذرجزئي و 

Y1=0.1 و y1=1 . 01گر ا ≥+R i آنگاه 
yi+1= 1 در غير اين صورت yi+1= -1شود  مي .
Rهمچنين i :توان به صورت زير تبديل كرد  را مي+1
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.شودكه به اين ترتيب از عمل مجذورگيري خودداري مي
توليد  در روشهاي بازگشتي نياز به مداري براي 

افزاري از هاي سختسازيدر اكثر پياده. تخمين اوليه است
 به اين منظور استفاده مي شودكه حجم زيادي ROMيك 

اي  روش ساده]2[در مرجع . ]5[كنداز مدار را اشغال مي
براي تخمين اوليه جذر اعداد صحيح با تعداد ارقام زوج و 

شده  با نماي زوج پيشنهاد 4اعداد حقيقي مميز شناور
اي بازگشتي براي محاسبه دقيق جذر همچنين رابطه.است

, در اين مقاله پس از بررسي اين روش.ارائه گرديده است
جذر كليه اعداد با روش جديدي براي محاسبه تخمين اوليه

سازي سپس پياده.شود ارائه مي%6تقريب حداكثر
افزاري اين روش جديد جذر براي اعداد مميز شناور به سخت
.گرددت خط لوله معرفي ميصور

تقريب اوليه جذر
تقريب اوليه براي اعداد صحيح و حقيقي متفاوت 

در اين بخش به توضيح هر دو مورد و ارائه روش بهبود . است
.پردازيميافته براي هر مورد مي

)مميز شناور(اعداد حقيقي
X*2eبراي محاسبه جذر عدد مميز شناور نرماليزه 

12/1 در محدوده كه در آن مانتيس <≤ Xالزم ,  است
اگر نما . است جذر هر دو قسمت مانتيس و نما محاسبه شود

 بر دو انجام eزوج باشد محاسبة نماي جذر  باتقسيم 
اما اگر نما فرد باشد ابتدا يك واحد به نما افزوده . شودمي
. شود تا نما زوج شده و محاسبه جذر آن ممكن گرددمي

. شودمانتيس بر دو تقسيم مي, جبران اين نماي اضافيبراي 
2/14/1در اين صورت مانتيس در محدوده <≤ X
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3.....    ارائه يك الگوريتم جديد 

تخمين اوليه جذر اعداد در . گيردقرار مي
12/1فاصله <≤ Xتوان از رابطه را ميT=(1+X)/2 به 

در رابطه مذكور . ]2 [دست آورد
دليل استفاده از رابطه فوق .  است%6حداكثر خطا حدود 

كه در منابع و منتشرات ذكر نشده است را در ادامه بحث 
.آوريممي

  به صورت F(x)دو جمله اول سري تيلور براي تابع 
:زير است

)ax()a(F)a(F)x(F −∗′+≈

)1(
 رابطه فوق به صورت زيرحاصل a=1براي تابع جذر و 

:شودمي

2/)x1()1x(
12

11x +=−∗+≈

)2(
:وخطاي نسبي حاصل از اين تقريب عبارت است از

x/2/)x1(x)x(err +−=

)3(
. است6.07% وبرابر با x=1/2كه بيشترين خطا براي

روش فوق زماني كارآيي دارد كه نماي عدد 
پردازيم كه حال به ارائه روش جديدي مي. مقداري زوج باشد

مكان پذير تخمين اوليه جذر اعداد با نماي فرد را نيز ا
.كندمي

 براي محاسبه تخمين اوليه جذر براي
2/14/1 <≤ Xرا براي  ) 1(رابطهa=1/4 و 
XxF بريم كه با استفاده از بسط  به كار مي)(=

:شودتيلور عبارت زير نتيجه مي

4/1x)4/1x(
4/12

12/1x +=−∗+≈

)4(
رابطه زير به دستنسبي حاصل از اين تقريب از خطايو

:آيدمي
x/)x4/1(x)x(err +−=

)5(
 و برابر با  X=1/2در اين حالت بيشترين خطا براي 

 به همراه Xنمودار تابع ) 1(در شكل . باشد مي6.07%
.تقريب حاصل از روابط فوق رسم شده است

جذر اعداد صحيح
براي . پردازيميحال به بررسي جذر اعداد صحيح م

 الگوريتم ]2 [مرجع,  بيتي2mتقريب اوليه اعداد صحيح 
.زير را پيشنهاد كرده است

:1الگوريتم
صرف نظر ) ارقام كم ارزش( بيت سمت راستm+1از -الف

.شود انجام m+1 2در واقع عمل تقسيم بر. كنيد
.اضافه كنيد) رقم پر ارزش( به سمت چپ”1“يك بيت -ب

. انجام گيرد2m-1ل  جمع عدد حاصل از الف بادر واقع عم
 بيتي حاصل از دو قدم فوق با خطاي حداكثر mعدد  

در اينجا پيشنهاد .   بيتي اوليه است2mجذر عدد  ,6.07%
 بيتي الگوريتم  زير را  2m-1كنيم كه براي اعداد صحيح مي
.توان انجام دادمي

:2 الگوريتم 
صرف نظر)  كم ارزشارقام( بيت سمت راستmاز -الف

.شودانجام 2mدر واقع عمل تقسيم بر . كنيد
دو بيت , را حذف كرده) رقم پرارزش(بيت سمت چپ- ب
در واقع .  را  به سمت چپ عدد حاصل اضافه كنيد”10“

. انجام گيرد2m-2عمل جمع عدد حاصل از الف با
 بيتي حاصل از دو قدم فوق با خطاي حد m عدد 

براي به .  بيتي اوليه است2m-1عدد  جذر %6.07اكثر 
به ترتيب ) 1( فوق از رابطه2 و 1دست آوردن الگوريتمهاي

.  استفاده شده استa=22m-2 و  a=22mبراي
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.....    ارائه يك الگوريتم جديد  4

نمودار تابع جذر و تقريب آن با استفاده از :1شكل
 �����)� ( �)
 (

الگوريتم تكرار براي جذر اعداد مميز شناور
: به صورت زير است]2[ده در مرجع الگوريتم مطرح ش

square root(input: X*2n,output:Y*2m)
1:  if (n is even)  then (m:=n/2) 
     else m:= (n+1)/2  (*evaluation of exponent*)
2:  Z:=(1-X)/2 (* initial estimate of square root *)
3:  y0:=Z, i:=1                               (* initialize *)
4:  yi:=Z+(yi-1)2/2 
5:  d:=yi-yi-1, if d>ε then (* ε  is a specified precision *)
                                      i:=i+1 ,goto step 4
                     else continue
6:  Y=1-yi
7:   if (n is odd)  then ( Y=Y*0.7071067)

الگوريتم فوق جذر اعداد با نماي فرد را مستقيما 
اين اعداد در پايان كند و براي محاسبه جذرمحاسبه نمي

 ضرب كرده و نتيجه را اصالح 2/1حاصل را در 
. ودشدر ادامه به اصالح اين الگوريتم پرداخته مي. كندمي

چنانچه در بخش , اگر نماي عدد مميز شناور فرد باشد
شود و مانتيس قبل ذكر شد با افزايش يك واحد زوج مي

در اين صورت ). شيفت به راست(شودبر دو تقسيم مي
بافرض اين كه ( خواهد بود1/2 و1/4مانتيس مقداري بين 

و براي تقريب اوليه ) عدد در ابتدا نرماليزه بوده است
در اين صورت .  استفاده كردXT+1/4=از رابطه توان مي

آخرين عمل نيازي به اصالح نتيجه در پايان نخواهد بود و
الگوريتم فوق براي وروديهاي .شودضرب حذف مي

.كندنرماليزه خروجي نرماليزه توليد مي
شود كه براي محاسبه نما چه فرد پيشنهاد مي

عمل .تفاده شود اسm=(n+1)/2باشد و چه زوج از رابطه 
شود و در صورت تقسيم بر دو با شيفت به راست اجرا مي

 يك واحدِ اضافه شده به نما تاثيري در نتيجه nزوج بودن 
:الگوريتم اصالح شده به صورت زير است.  نخواهد داشت
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5.....    ارائه يك الگوريتم جديد 

پياده سازي جذر براي اعداد با مميز شناور
سازي الگوريتم در اين بخش روشي براي پياده

شود عدد با روشي فرض مي. كنيمي ارائه ميپيشنهاد
يعني . شود نمايش داده ميIEEE754مشابه با استاندارد

 بيان شده و نما به 5مانتيس عدد به صورت اندازه و عالمت
در . استbصورت مكمل دوي باياس شده با ثابت باياس 

اين صورت اگرنمايش عملوند و نتيجه جذر به صورت 
باشد مقدار آنها از روابط زير )  2(ل نشان داده شده در شك

:آيدبه دست مي

be2)YYY.1()1(H

be2)XXX.1()1(N

Y
n32

S

X
n32

S

−∗∗−=

−∗∗−=

K

K

)6(

هاي مانتيس عملوند به ترتيب بيتYi و Xiكه در آن 
 نماي eYو eXهستند و ) H(و حاصل جذر) N(جذر

.باشندعملوند جذر و نماي حاصل جذر مي

پياده سازي بخش نما
:داريمبراي محاسبه نماي حاصل جذر 

n=eX-b, m=eY-b  ,m=(n+1)/2
)7(

.شودبا توجه به روابط فوق رابطه زير حاصل مي

eY=eX/2+b/2+eX MOD(2) 

)8(

square root ( input: X*2n,output: Y*2m)
1:    m :=(n+1)/2                 (*evaluation of exponent *)
2:    if n is odd X:=X/2    (* shift left one bit if exponent is odd*)

else continue
3:    if   ¼ ≤X< ½  then T:= 1/4 +X 
       if   ½ ≤X< 1   then T:=(1+X)/2      (*initial estimate *)
4: z0=(1+X)/2, Z=1-z0, y0=1-T ,i=1                     (* initialization*)   
5: yi=Z+(yi-1) 2 /2
6: i:=i+1 
7: if  i≤ k go to step 5  else continue
8: Y:=1-yk

 به ترتيب m وYدر پايان اجراي الگوريتم . خواهيم جذر آن را بگيريم است كه به ترتيب مانتيس و نماي عددي است كه ميn و Xورودي الگوريتم فوق 
 حذف شده 0.7071067يعني عمل ضرب در مقدار ثابت. شود نياز به اصالح نهايي وجود نداردچنانچه مشاهده مي. هند بودمانتيس و نماي حاصل جذر خوا

.است

 به معني باقيمانده تقسيم بر دو MOD(2)در رابطه فوق
رابطه .  استe0 يعني exاست كه همان بيت كم ارزش 

.شودفوق با يك جمع كننده پياده سازي مي

انتيس محاسبه م
رسم ) 3(نمودار بلوكي محاسبه مانتيس در شكل

مانتيس عدد مميز شناور به همراه بيت كم . شده است
به عنوان ورودي دريافت كرده و مانتيس , ارزش نما را مدار

دقت اين مدار.كندجذر را به عنوان خروجي توليد مي

مقدار اوليه جذر  به دست آمده را با انجام چهار تكرار 
دهدكه اين چهار مرحله براي جذر اعداد هشت يبهبود م

با افزايش تعداد بيتهاي مورد محاسبه . باشدبيتي كافي مي
اين مدار به صورت . تعداد تكرارها بايد افزايش يابد, جذر

خط لوله عمل مي كند و قادر است در هر سيكل  ساعت 
.يك  ورودي  جديد  دريافت كند

z0 و Tمقادير اوليه  چگونگي به دست آوردن )4(در شكل
توان ديد كه با توجه به شكل مي. نشان داده شده است

 وe0=0در دو حالت ) مقدار اوليه جذر (T پياده سازي  
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.....    ارائه يك الگوريتم جديد  6

e0=1 با استفاده از يك گيت not قابل انجام  
 Zاست كهZ مقدار تعيين كننده z0).الف-5شكل(است

 در دو z0براي انتخاب مقادير . باشدثابت رابطه تكرار مي
 بيتي 6n از يك  تسهيم كنندهe0=1و  e0=0 حالت

هاي اين تسهيم ورودي). ب-5شكل(استفاده شده است
X كه همان بردار 101X[2:n-2]كننده عبارتند از 

باشد با سه بيتمي
-11X[2:n و ديگر ورودي تسهيم كننده  101 پرارزش 

. است[1
از به يك  ني yi=Z+yi-12/2براي محاسبه عبارت تكرار 

با توجه به اينكه دو .ضرب كننده و يك جمع كننده است
ورودي ضرب كننده يكسان است مدار ضرب كننده قابل 

 هاي الزم FA7 و Andساده سازي است و تعداد گيتهاي

براي مثال استفاده از .يابدبراي محاسبه ضرب كاهش مي
 براي محاسبه ضرب دو عدد 8اي براونضرب كننده آرايه

AND عدد گيت 64و FA عدد 56بيتي نياز به هشت 
 عدد 28ولي دراين تحقيق اين كار با استفاده از] 7 [دارد
FAگيت 28 و ANDبه منظور افزايش . انجام شده است

 باقي CSAنتيجه نهايي مجذور كننده به صورت , سرعت
  از  Zو جمع با ) تقسيم بر دو(مانده و پس از شيفت

CPA 6(در شكل .شوداستفاده مي براي محاسبه نهايي (
مدار اين بلوك براي محاسبات هشت بيتي نشان داده شده 

تنها به , به دليل اينكه در محاسبات هشت بيتي.است
خروجيهاي هشت بيت پرارزش مجذور نياز است مدار قابل 

 ها FAعالوه بر اين به جاي برخي از . باشدساده سازي مي
ي از  ـــكه يك
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7.....    ارائه يك الگوريتم جديد 

Z=(1�X)/2 T (first estimate)

Two’s complement block

y0 registerRegister

Z +y02/2 

y1 registerRegister

Z+y12/2 

y2 register Register

Z+y22/2 

y3 register Register

Z+y32/2 

Two’s complement block

Y(output) register


و�� ���� ��ر�

Input (X, e0) 

 .)مانتيسبخش محاسبه(نمودار بلوكي مدار پيشنهادي جذر : 3شكل
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.....    ارائه يك الگوريتم جديد  8

 e0=1حالت 

Xn..X3X210.X=
Xn-1 ..X2100.Shifted X=
Xn-1..X2101.X+1= 
Xn-2 .X21010.z0=(X+1)/2= 
Xn-1 .X3X2010.T=1/4+X= 

 e0=0حالت 

Xn..X3X210.X=

Xn..X3X211.X+1= 
Xn-1 ..X2110.z0=(X+1)/2= 
Xn-1 ..X2110.T=(X+1)/2= 

 

 .e0 و X  از روي مقادير  Z و Tچگونگي محاسبه :4شكل

در . شود استفاده ميHA9وروديهاي  آن صفر است از مدار 
در اين .مدار ساده شده نشان داده شده است) 7(شكل

استفاده شده است كهCG10طراحي از مدار جديدي به نام 
در واقع اين مدار . دهدو سطح مدار را كاهش ميپيچيدگي 

تحت شرايطي كه .  دهدوضعيت انتشار نقلي را تشخيص مي
 مورد نظر نباشد و فقط توليد FAتوليد حاصل جمع در يك 

.بيت نقلي اهميت داشته باشد از اين مدار استفاده شده است
 با فرض  بيتي16براي گسترش مجذور كننده به 

: بيتي باشد داريم16د   يك عدAاينكه 

(A15-0)2=( (A15-8)*28+(A7-0) )2

     =(A15-8)2*216+(A15-8)*(A7-0)*29+(A7-0)2

)9(
تفاده از دو ــ بيتي را با اس16توان مجذور كننده بنابراين مي

مجذور كننده هشت بيتي ارائه شده در اين مقاله و يك 
زي كرده وضرب كننده هشت بيتي پياده سا

.نتايج را با يكديگر جمع كرد
(yi-1) و(1-z0),(T-1)براي محاسبه ) 3(در شكل

براي سادگي پياده . از مدار مكمل دو استفاده شده است
مدار مكمل توان به جاي مكمل دو ازسازي سخت افزاري مي

در اين صورت خطاي حاصل . استفاده كرد) notگيتهاي (يك
هايي جذر از رابطه زير به دست از اين تقريب در مقدار ن

:آيدمي

nn1n 2x)22x()x(error −−+− <−−+=
)10(

101X[2:n-2] 11X[2:n-1] 

1 e0  X2 X3X4 .     .    .     .     .     Xn-1 

T1  T2 T3 T4 T5 .     .    .    .  .   .   .  Tn

S

10

e0

z0[1:n] 

))ب()ا�

)تخمين اوليه جذر(T اجراي -الف, z0 و Tروش پيشنهادي براي پياده سازي سخت افزاري محاسبه مقادير :5شكل
 .z0=(1+X)/2 اجراي - ب
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153.....    ارائه يك الگوريتم جديد 

.با استفاده از بلوكهاي تمام  جمع كننده  جمع– شيفت -مدار محاسبه مجذور  : 6شكل 

M45

M38

Z4

M4
8

M6
8

M6

Z5 Z1

Y50M5M5

Z3

Y4M4M4

Y8M78

M3M3M3

M2

M3

M1
4

M2M2 M2

Z2

Z
7

0

M27 M2 Y2

0M12M1300000 M15M16M17M18

F
A

F
A

F
A

F
A

F
A

F
A

F
A

F
A

Y3 
F
A

F
A

F
A

F
A

F
A

F
A

F
A

F
A

F
A

F
A

F
A

F
A

F
A

F
A

F
A

M58

F
A

F
A

Y6
F
A

F
A

F
A

F
A

Z6

F
A

F
A

F
A

F
A

F
A

F
A

F
A

Z8 

0

Y7 
P4

P6

P8

P9

P10P11P12P13P14P1P1Cou

P7

P3

P5

P2 P1 P0

Y1 0

P=Z+Y*Y/2 
Y=0 . Y8 Y7 Y6  …  Y1

Z=0 . Z8Z7Z6…Z1
P=0 . P16P15P14…P0
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.....    ارائه يك الگوريتم جديد  154

(HA) و نيم جمع كننده (FA) كننده بلوكهاي تمام  جمعكمكبا  بهبود داده شده جمع– شيفت -مدار  مجذور :7شكل 
(CG)و توليد كننده نقلي

.

M3

M45

M38

Z4

M4
8

M6
8

M6

Z5 Z1

Y5M5M5

Z3

Y4M4M4

Y8M78

M3M3

M2

M3

M1
4

M2M25 M24

Z2

Z7

M27 M26 Y2 

M12M13M15M16M17M18

HAHAHAHAHA and and

CG
Y3 

CGFAFAFAFA

CGCGFAFAFA

CGHAFAFAFA

M58

FAFA
Y6

FAFAFAFA
Z6

FAFAFAFAFAFAxor

Z8 

Y7 

P9

P10P11P12P13P14P1P1

P=Z+Y*Y/2 
Y=0 . Y8 Y7 Y6  …  Y1

Z=0 . Z8Z7Z6…Z1
P=0 . P16P15P14…P9
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155.....    ارائه يك الگوريتم جديد 

 .)ها به هگزادسيمال هستندداده(نتايج شبيه سازي جذر براي چند ورودي: 1جدول

t14t13t12t11t10t9t8t7t6t5t4t3t2t1clock 
10111000e0(input)

AAAA9885D8D8F18Fx(input)
95D58C82ACECF8C7T

6B 2B747E54140839y0
6C 2E747E5714083Fy1

6C 2F747E58140840y2
6C 2F747E59140841y3

94D18C82A7ECF8BFY

 .جاري مقايسه طرح پيشنهادي و دو پردازندة ت :2جدول 

دقتپردازنده(tFA)تاخير تعداد سلول محاسباتي
مضاعفCSA11204IBM-RS6000عدد 2809
مضاعفCSA136WEITEK-W4146/4363عدد 4096
مضاعفطرح پيشنهاديFA95 عدد 3519

ترين بيت محاسبه چون خطاي فوق كمتر از كم ارزش
.قابل صرف نظر است, شده جذر است

گيرينتيجه
هاي هشت بيتي  دار جذر گيرنده براي مانتيسم

Foundationافزارمعرفي شده در اين مقاله با كمك نرم
 شبيه سازي شد و آماده پياده سازي XILINXشركت 

از .  گرديد4005XLPC84مدلFPGAروي تراشه
 عدد يعني 160 اين تراشه CLB عدد 196مجموعه 

س كار اين حداكثر فركان.  مورد استفاده قرار گرفت81%
يعني مدار قادر است در .   ثبت شد24.462MHzمدار 
.  يك ورودي جديد دريافت كند40.88nsهر 

روش ارائه شده در اين مقاله در ازاء افزايش سخت 
اي جذر لولهگيري در زمان اجراء خطافزار، بهبود چشم
در اين طراحي از چهار تكرار براي بهبود .  اعداد ايجاد نمود

ولي نتايج شبيه سازي . ليه استفاده شده استتقريب او
هاي هشت بيتي در بدترين دهد كه براي دادهنشان مي

جذر با دقتِ تا آخرين  بيت محاسبه , حالت با سه تكرار
) 1(سازي براي چند ورودي در جدول نتايج شبيه. شودمي

ها بيت آخر براي برخي از ورودي.نشان داده شده است
براي رسيدن به دقت تا آخرين  . شدممكن است دقيق نبا

بايد محاسبات براي ,   بيتيnهاي رقم مورد نظربراي داده
.  بيت انجام شودnتعداد اندكي بيش از 

براي مقايسه بين طرح ارائه شده و ديگر روشهاي 
سازي موجود،  يك مدار كالسيك غيربازيافتي نير شبيه

را به عنوان  بيتي 16اين مدار اعداد مميز ثابت .  ]7[شد
. كند بيتي آنها را توليد مي8ورودي دريافت و جذر 

سازي آن روي تراشة سازي مدار براي پيادهشبيه
XC4002XLPQ100 62 انجام گرفت و نشان داد كه

حداكثر .  كنداشغال مي تراشه راCLB عدد 64عدد از 
. ثبت گرديد176.36nsتأخير اين مدار 

جمع شكل -شيفت-وربه طور كلي اگر از مدار مجذ
12 با دقت مضاعفIEEE-754 براي اعداد استاندارد )6(

.  بيتي وجود خواهد داشت53هاي استفاده شود مانتيس
نهان اين استاندارد به داخل مانتيس بايد “ 1”با شيفت 
حجم سخت افزار براي .  بيتي صورت بگيرد54عمليات 

FA عدد 3519 مرحله تكرار برابر با 3اين كار براي انجام 
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.....    ارائه يك الگوريتم جديد  156

توان آنرا استخراج خواهد بود كه از رابطة پيچيدگي زير مي
:كرد

{ } 2n
8
n)in(
21

2
n

1i
+++∑ −

−

=
 هاي يك مرحله تكرارFAتعداد =

)11(
همچنين .   تعداد بيتهاي مانتيس است nدر رابطة فوق 

تاخير مدار فوق در بدترين شرايط از رابطة زير قابل 
:محاسبه است

tFAn )1
4
7( تاخير يك مرحله تكرار= +

)12(
مقدار تاخير برحسب تاخير يك تمام جمع كننده يعني 

tFAبراي مدار دقت مضاعف و مانتيس .   بيان شده است

كننده  تاخير تمام جمع95 بيتي اين تاخير برابر با 53
.شودمي

WEITEK-4146/4363وIBM-RS6000هايپردازنده
.اند با طرح پيشنهادي مقايسه شده)2( در جدول ]9[

افزار براي طرح پيشنهادي سه در محاسبة حجم سخت
 و Z بيتي براي انتقال نماي عملوند، 118رديف رجيستر 

yiهاي همچنانكه پردازنده.  نيز بايد در نظرگرفته شود
.   براي يافتن تخمين اوليه دارندROMديگر نياز به 

باشد با افزايش تعداد چنانچه دقت نتايج حاصله كافي ن
به اين ترتيب . توان دقت را افزايش دادمراحل تكرار مي

افزار اضافه خواهد شد ولي تاخير در توليد حجم سخت
حاصل تغييري نخواهد كرد و اين از مزاياي طرح ارائه شده 

.است
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واژه هاي انگليسي به ترتيب استفاده در متن

1 – Quadratic 10 – Carry Generate

2 – Pipeline 11 – Carry Save Adder

3 – Non Redundant 12 – Double Precision

4 – Floating Point

5 – Sign- Magnitude
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6 – Multiplexer

7 – Full Adder

8 – Broun

9 – Half Add
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