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سازي و اجراي سريع عملگر  در اين مقاله روش جديدي براي پياده :چكيده
ه اي تموجي تركيبي ارائ لوله  با استفاده از معماري خطيشناس ختيگسترش ر

  توان از آن براي عملگر فرسايش  با تغيير كوچكي در اين ساختار مي. شود مي
در اين معماري از . و در نتيجه عملگرهاي بستن و گشايش نيز استفاده كرد

شود و با  اي معمولي استفاده مي لوله هاي كمتري نسبت به معماري خط فالپ فليپ
ر پالس ساعت كمتر و توزيع قراردادن واحدهاي تأخير در مسير پالس ساعت، با

 ياي معمولي سرعت لوله اين معماري نسبت به معماري خط. شود تر مي آن آسان
 يتر سطح اشغالي و توان مصرفي پايين  كمتر،زارياف باالتر، پيچيدگي سخت

اي تموجي نيز  لوله اي تموجي تركيبي نسبت به معماري خط لوله ساختار خط. دارد
ين معماري مانند تعيين پريود پالس ساعت مناسب و تر است و مشكالت ا سريع
معماري پيشنهادي براي پردازش تصاوير . كردن تأخير مسيرها را ندارد متعادل

 verilog با µm CMOS 18/0 تكنولوژي  درASICصورت سه تراشه   بهيودويد
 را 1024×1024ها قادرند يك تصوير با ابعاد  اين تراشه.  شده استيساز هيشب

 گسترش دهد و µs 58/256 در مدت 21×21تفاده از يك عنصرساختاري با اس
توان مصرفي در .  كار كنندGHz 167/4 و GHz 882/5 ،GHz 5تا فركانس 

   و mW 597 ،mW 478 برابر V 8/1 با منبع تغذيه GHz 167/4 ركانسف
mW 4102ها   و سطح تراشهmm 118/0 ،2mm 087/0 2 وmm 075/0 است.  
  

اي تموجي تركيبي، پردازش  لوله ، ساختار خطASIC ،CMOS :كليد واژه
  .ي گسترش، تصوير دودوي،يشناس ختيدرنگ تصوير، ر بي

  قدمهم - 1
 رياضي ابزار بسيار مؤثري براي استخراج اطالعات يشناس ختير

 اطالعات يشناس ختيعمليات ر. هاي تصوير است ساختاري از سيگنال
هاي تصوير را  مشخصات شكل به اين صورت كه .كند تصوير را ساده مي

توان  از كاربردهاي آنها مي. نمايد حفظ و اطالعات اضافي آن را حذف مي
 تصوير اشاره 3 و هموارسازي2بندي ، حذف نويز، ناحيه1ارسازي لبهكبه آش
  .]1[ كرد

عمليات . شود ي احساس مدرنگ ي به پردازش تصوير بيامروزه نياز زياد
يي دارند و زمان زيادي را به خود  حجم محاسباتي بااليشناس ختير
 

 بازنگري 1386 ماه نبهم 3تاريخ  درو افت دري 1385 ماه آبان 27 خقاله در تارياين م
 مخابرات قاتي مدرس، دانشگاه قم و مركز تحقتي توسط دانشگاه تربقي تحقنيا .شد
  .ت پشتيباني شده است/12597/500 براساس قرارداد شماره رانيا

 ، تهران مدرس، تي دانشكده مهندسي برق، دانشگاه ترب،يميرح ي حاجهيمهد
  .(email: m_hajirahimi_83@yahoo.com) 14115-111كدپستي 
، كدپستي تهران مدرس، تيدانشكده مهندسي برق، دانشگاه ترب، رياله كب احسان

111-14115 (email: kabir@modares.ac.ir).  
، كدپستي تهران مدرس، تيسي برق، دانشگاه ترب دانشكده مهند،يعبدالرضا نبو

111-14115 (email: abdoln@modares.ac.ir). 
1. Edge Detection 
2. Segmentation 
3. Smoothing 

 ،يشناس ختيدو عملگر اصلي و پايه در كارهاي ر. دهند اختصاص مي
بار استفاده  در بسياري از كاربردها فقط يك.  هستند5 و فرسايش4گسترش

 نيست، بلكه الزم است اين ي كافيشناس ختيپايه ر ياز عملگرها
. منظور خاصي برسيم عملگرها چندين بار روي تصوير اجرا شوند تا به

توان  هاي مربوط به اين عملگرها مي سازي الگوريتم بنابراين با بهينه
هاي پردازش تصوير  اجراي بسياري از الگوريتم.  عمليات را باال بردييآكار
دليل حجم زياد محاسبات، از توان كامپيوترهاي   بهنگ،در بي صورت به

فزارهاي جانبي استفاده ا براي اين منظور از سخت.  است خارجمعمولي
اند يا قابليت پيكربندي  هاي خاصي طراحي شده شود كه براي الگوريتم مي

  .هاي مختلف را دارند مجدد براي اجراي الگوريتم
هايي براي   ماشين،ي شمسيهجر 1368هاي قبل از  در سال

طور كلي اين  به.  وجود داشتنديشناس ختيسازي عملگرهاي ر پياده
هاي  هايي كه شامل آرايه ماشين) 1. شوند  دسته تقسيم ميها به دو ماشين

هايي موازي روي  صورت پردازش گرها هستند كه به دوبعدي از پردازش
 ]CLIP ]2[ ،Mop ]3 توان به  از نمونه آنها مي.كنند عمل مي كل تصوير

 اگر اندازه تصوير ورودي ها در اين ماشين.  اشاره كرد]PIXIE - 5000 ]4و 
هايي كه روي  ماشين) 2. گر است  نياز به تعداد زيادي پردازش،بزرگ شود

به اين صورت كه قسمتي از . كنند يك پنجره محلي از تصوير عمل مي
 انجام يشناس ختي و روي همان قسمت عمليات ردكنن ميرا روبش تصوير 

و  ]MITE ]5[ ،PIPE ]6توان به  ها مي از نمونه اين ماشين. دهند مي
CytoComputer ]7[ ها نيز اگر اندازه تصوير  در اين ماشين. اشاره كرد

كه نرخ پردازش ثابت بماند الزم است از  بزرگ باشد، براي اين
  .بر دارند هاي بااليي در  شود كه هزينهادهگرهاي بسيار سريع استف پردازش

سازي  هاي بعد براي پياده هايي كه در سال اما ساختارها و روش
 مورد توجه قرار گرفتند، به اندازه عنصرساختاري يشناس ختيعملگرهاي ر

 هستند نه اندازه تصوير ورودي، و اين يك بهبود اساسي در اين وابسته
  . اندازه عنصرساختاري معموالً كوچك استزيرا شود، ها محسوب مي روش

 ساختاري ارائه كردند كه با استفاده از 1370 لويي و همكاران در سال
صورت   تصوير را بهيشناس ختياست پردازش ر قادر يهاي تپش آرايه
  .]8[ درنگ انجام دهد بي

 6EDA  با نامي يك ساختار تپش1378ماالماس و ماالموس در سال 
. ]9[ طراحي كردند كه تركيبي از هر دو عملگر گسترش و فرسايش است

هاي كنترلي، هر كدام از عملگرهاي  در اين ساختار بسته به سيگنال
  .طور موازي با هم قابل اجرا هستند رياضي هر دو بهگسترش و فرسايش 

اي معمولي استفاده شده است،  لوله در هر دو طرح فوق از معماري خط
توان به بار زياد پالس ساعت و انحراف پالس ساعت  كه از معايب آن مي

  .اشاره كرد
 

4. Dilation 
5. Erosion 
6. Erosion - Dilation Architecture 

  طراحي عملگر گسترش تصاوير دوسطحي در 
   با توان كم و سرعت باالCMOSتكنولوژي 
  ي و عبدالرضا نبورياله كب احسان،يميرحي حاجهيمهد
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 روشي ارائه كردند كه در آن ]10[ 1382 گتوس و همكاران در سال
 ندارند يپوشان  كه با هم هميشكل تطيلهاي مس كه بلويك تصوير را ب

سپس .  هستند1 هايي با مقدار  كه تنها شامل پيكسلكنند يتجزيه م
كنند و نتايج را در  ها اجرا مي  را روي اين بلوكيشناس ختيعملگرهاي ر

اين الگوريتم براي . كنند  ذخيره مي1صورت جدول جستجو بههايي  حافظه
اي   و براي عناصر ساختاري با هر اندازهيشناس تخيتمام عملگرهاي ر

افزاري پياده نشده است زمان  صورت سخت قابل اجرا است ولي چون به
  .اجراي آن طوالني است

 يشناس ختي براي عملگرهاي ر1383هدبرگ و همكارانش در سال 
 ي كه در آن با استفاده از تجزيه عنصرساختار]11[اي طراحي كردند  تراشه
 يا  و نيز استفاده از تعريف ويژهيبعد  يكيه دو عنصرساختار بيدوبعد

 عملگر گسترش، روشي براي كاهش حافظه مورد نياز براي ذخيره يبرا
.  بردن عنصرساختاري با هر اندازه و شكلي، ارائه شده استكار بهتصوير با 

 ي و قسمتي عنصرساختاريها  يا بيشتر از پيكسليدر اين تعريف، اگر يك
 بود نتيجه ي آن قرار گرفته است، يكي روير كه عنصرساختاراز تصوي

فركانس پالس ساعت در .  با مقدار يك وگرنه صفر استيگسترش پيكسل
 است كه فركانس نسبتاً خوبي است، و با استفاده از MHz 250 هاين تراش

  . كاهش قابل توجهي در سطح تراشه داده استµm 13/0تكنولوژي 
 ي زيادي ساختارهايساز ، در پياده2ي تركيبيج تمويا لوله  خطيمعمار

  .كنيم ي نشان داده است، كه به چند نمونه آنها در زير اشاره مي خوبييآكار
 ي تركيبي تموجيا لوله  خطي با استفاده از معمار1380  در سالينياث

، كه به علت استفاده از ]12[  كرده استي را طراح3يك مسيرياب شبكه
 بين طبقات ساختار مسيرياب كاهش يافته و در ين شكاف زماياين معمار

  .نتيجه در كاهش پريود پالس ساعت مؤثر بوده است
 با 5ي با بازخورد خط4ساختار يك ثبات انتقال 1382  در ساليالو

، كه ]13[  كرده استي طراحي تركيبي تموجيا لوله  خطياستفاده از معمار
 را 6راف پالس ساعت برابر مشكل انح6 ديگر تا ينسبت به ساختارها
تر و در نتيجه  در اين ساختار توزيع پالس ساعت آسان. بهبود بخشيده است

 كاهش يگير طور چشم  مربوط به شبكه پالس ساعت بهيمصرفتوان 
  .يافته است
 يكننده با استفاده از معمار يك ضرب 1383  و دِلگادو در ساليتاتاپود

اين ساختار در . ]15[ و ]14[  كردندي طراحي تركيبي تموجيا لوله خط
 بيليون عمليات 86/2 پياده شده است و با سرعت µm 18/0 يتكنولوژ

 يا لوله  خطي كه از معماري كه نسبت به ساختاركند يضرب در ثانيه كار م
 يتر  پاييني توان مصرفيتر و دارا  است سريعكرده ي استفاده ميموجت

  .است
 يشناس ختيملگر گسترش راجراي سريع ع براي جديد يروش اين مقاله

، ASICصورت تراشه  اي تموجي تركيبي به لوله با استفاده از معماري خط
سرعت باالتري نسبت به ساختارهاي   كه عالوه بر اينكه بهدكن يارائه م

 صرفيرسد، توان م اي تموجي مي لوله اي و خط لوله موجود يعني ساختار خط
فالپ در ساختار آن استفاده  ري فليپتري نيز دارد، زيرا از تعداد كمت پايين
از مزاياي ديگر ساختارهاي پيشنهادي . توان هستند شود كه از نوع كم مي

با . افزاري آن است كاهش سطح تراشه و كاهش ميزان پيچيدگي سخت
 

1. Look up Table 
2. Hybrid Wave - Pipeline 
3. Network Router 
4. Shift Register 
5. Linear Feedback Shift Register 
6. Clock Skew 

 و در شبراي عملگر فرساي توان از آن تغيير كوچكي در اين ساختار مي
  .ستفاده كرد نيز ا8 و بستن7نتيجه عملگرهاي گشايش

 رياضي و كاربردهاي يشناس ختي پردازش ر،در بخش دوم اين مقاله
اي  لوله اي معمولي، خط لوله در بخش سوم خط. آن معرفي خواهد شد

بخش چهارم به . شوند اي تموجي تركيبي بررسي مي لوله تموجي و خط
اي تموجي  لوله سازي عملگر گسترش با استفاده از معماري خط پياده
سازي عملگر گسترش  در بخش پنجم نتايج پياده. ي اختصاص داردتركيب
 و مقايسه نتايج معماري HDLسازي در سطح  ، پيادهMatlabافزار  در نرم

بخش ششم به . شود سازي موجود ارائه مي هاي پياده پيشنهادي با روش
  . ادامه كار اختصاص داردي برايبندي و ارائه پيشنهادهاي جمع

  تصوير يشناس ختير پردازش - 2
در اين بخش روابط رياضي عملگر گسترش شامل يك رابطه اصلي و 

  .شوند سازي آن مناسب است شرح داده مي اي كه براي پياده نيز رابطه
 هم  يك تصوير اوليه را در بر،يشناس ختي عملگرهاي ريطور كل به

 9 با اندازه و شكل مشخص كه عنصرساختارييكنش با تصوير ديگر
 متفاوت از تصوير اوليه تبديل يها  با ويژگيي به تصويرشود، ناميده مي

عنصرساختاري يك تصوير با اندازه كوچك است كه با تصوير . كنند مي
عمليات . محاسبه كند  رايشناس ختي تا عمليات رهدرپوشاني ك ورودي هم

اي  وابسته به عنصرساختاري شوند اي كه روي تصاوير انجام مي اساسي
عملگر گسترش، هرچه اندازه  يهنگام اجرا. شود است كه استفاده مي
 داخل تصوير بيشتر يتر باشد ميزان گسترش اشيا عنصرساختاري بزرگ

  .]1[ شود مي
  تعريف عملگر گسترش 1- 2

در . ها استوار است  بر اساس تئوري مجموعهي دودوييشناس ختير
  و به آنهايي كه10زمينه  به نقاط يك مجموعه، پيشي دودوييشناس ختير

  .]1[ گويند  مي11زمينه در متمم اين مجموعه هستند پس
تصاوير دودويي تصاويري هستند كه در آنها هر پيكسل تنها مقدار يك 

هاي سياه را  هاي سفيد را يك و پيكسل پيكسل. گيرد يا صفر را به خود مي
در اين مقاله فرض كرديم كه عملگرهاي . گيريم نظر مي صفر در

 ي از اجرايا نمونه. كنند هاي سفيد عمل مي  روي پيكسليشناس ختير
  . استمده آ]16[ 1  متفاوت در شكليعملگر گسترش با عناصرساختار

   استزير صورت به Y و X  روي دو مجموعه12جمع مينكووسكي
{ } x y

x X y Y

X Y x y x X y Y Y X
∈ ∈

⊕ = + ∈ ∧ ∈ = =∪ ∪  )1(  

نامند، اگرچه نقش  ع فوق را گسترش مي رياضي جميشناس ختيدر ر
 يشناس ختي در اين عملگر يكسان است، اما در رX و Yهر دو مجموعه 

تر است،  به اولين مجموعه، تصوير ورودي و به دومي كه كوچك
شكل زير عملگر گسترش در مقاالت مختلف به . گويند عنصرساختاري مي

  ]1[ نيز تعريف شده است
ˆ{ | ( ) }zA B z B A φ⊕ = ≠∩  )2(  

 
7. Opening 
8. Closing 
9. Structuring Element 
10. Foreground 
11. Background 
12. Minkowski 
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  )الف(

  

        
  )ب(

  

        
  )ج(

 تصوير )ب( ، تصوير اوليه)الف( ، عملگر فراخشي از اجرايهاي  نمونه :1 شكل
شده با   تصوير فراخش)ج(  و))ب(سمت چپ قسمت  (3×3شده با عنصرساختاري  فراخش

  .]16[) )ج(سمت چپ قسمت ( 3×3عنصرساختاري 
  

)ˆ است و Bيافته مجموعه   انعكاسB̂كه در آن مجموعه  )zBيافته   انتقال
)به نقطه  B̂مجموعه  , )z z z= 1   . است2

شود بر اساس تعريف   مييشناس ختيجا از عمليات رتعريفي كه در اين
 كه يشناس ختي است كه كمي با تعريف رياضي و اصلي ر]17[هاراليك 

كردن   ساده،علت تفاوت. ، متفاوت است]18[ توسط سرا مطرح شده است
  . عمليات استيساز پياده

 اي معمولي، از ساختار مربوط لوله صورت ساختار خط سازي به در روش پياده
  سطح خاكستري، براي طراحي ساختاري براييشناس ختيبه عمليات ر

مربوط به   رابطه]8[ در .است شده استفاده ي دودوييشناس ختيعمليات ر
سازي  عملگر گسترش سطح خاكستري را بيان كرده كه پس از ساده

  آيد  زير در ميصورت به

  
صورت  سازي به پياده واحد ساختاري عملگر فراخش سطح خاكستري كه قابل : 2شكل 
VLSIاست  .bهاي هر پيكسل از تصوير،   تعداد بيتT نماد < نماد ثبات انتقال و 
  .]8[ كننده است مقايسه

  
( )( ) max{ ( ) ( )}f g x f x z g z

z G x z F
⊕ = − +
∀ ∈ ∧ − ∈

 )3(  

 يبا اعمال ايده تپش.  استي عنصرساختارg تصوير اوليه و fكه در آن 
 VLSIسازي در  راحتي قابل پياده شود كه به ، ساختاري ارائه مي)3(در 

  ).]8[ 2 شكل(است 
 استفاده 1آثار رغم اينكه اكثر فيلترهاي ديجيتال از خاصيت جمع علي

 از اين قاعده مستثني يشناس ختيري ركنند، عملگرهاي سطح خاكست مي
bتوان با قراردادن  يعني نمي. هستند = 1 )b هر پيكسل يها تعداد بيت 

در واقع .  رسيديدر ساختار سطح خاكستري به ساختار دودوي) تصوير است
دست  ه بيويآثار عملگرهاي دود  سطح خاكستري از جمعملگرهايع

اي ديگر صادق است كه  گونه آيند، اما قضيه جمع آثار براي آنها به نمي
  .شود  ناميده مي2تجزيه آستانه

هاي سطح خاكستري به چند  دهد كه سيگنال اين روش اجازه مي
 كه يا هاي سطح خاكستري اما سيگنال.  تجزيه شونديگنال دودويسي
 با استفاده از شوند، يستفاده م ايشناس ختي ري عملگرهايساز ياده پيبرا

روشي كه در . شوند  تجزيه نمييهاي دودوي تجزيه آستانه نيز به سيگنال
  .ها مؤثر است  شده براي اين سيگنالمطرح ]19[

نشان داده شده است، ساختار گسترش  3 طور كه در شكل همان
 ORكننده و دروازه  جاي جمع  بهAND با جايگزيني دروازه يدودوي

در . آيد دست مي هكننده در نوع سطح خاكستري آن، ب  مقايسهجاي به
 3هاي انتقال موجود در نوع سطح خاكستري، قفل جاي ثبات ساختار فوق به

  .]9[ و ]8[ قرار داده شده است
L اگر عنصرساختاري K×  باشد، به تعداد.K L عدد از ساختارهاي 

 براي تشكيل ساختار دوبعدي نياز است، كه در گسترش، نتايج با 3 شكل
در اين ساختار عالوه بر تعدادي دروازه ). ]9[ 4 شكل( شوند  ميORهم 

AND و ORبه ،بعدي  اضافي نسبت به ساختار يك N  ثبات انتقال 1−
Mر آن  طبقه نيز نياز است كه دMهاي تصوير است   اندازه تعداد ستون
  .هاي تصوير است  اندازه تعداد رديفNو 

 و يتموج يا لوله خط ،يا لوله خط يساختارها - 3
  يتركيب يتموج يا لوله خط

  توان   و  4مصرفي  توان  ها، سيستم  طراحي  در  مهم  بسيار  پارامتر دو 
 

1. Super Position 
2. Threshold Decomposition 
3. Latch 
4. Power Dissipation 
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 VLSIصورت  سازي به  كه قابل پيادهي واحد ساختاري عملگر فراخش دودوي: 3شكل 
  .]9[ و ]8[است 

  

  
اي معمولي براي عملگر فراخش با عنصرساختاري  لوله سازي ساختار خط  پياده: 4شكل 
دهنده ثبات انتقال و   نشانSHفالپ،  فليپ يدهنده د  نشانDFF. دوبعدي

ijB ها
 ي مختصات مكانj  وiدهنده ساختار هستند كه  تشكيل هاي دهنده سلول نشان

  .]9[ دهند ي را نشان مي عنصرساختاريها پيكسل
  

  
  ].13[ اي معمولي لوله معماري ساختار خط:  5شكل 

  

  
  ].13[ ياي تموج لهلو معماري ساختار خط:  6شكل 

  
 سيستم يك يعمليات افزايش توان روش متداول براي . هستند1يعمليات

اي از  دهد تا مجموعه اين روش اجازه مي. اي است لوله استفاده از روش خط
  .صورت موازي پردازش شوند اطالعات به

  ي معموليا لوله ساختار خط 1- 3
بار روي پالس ساعت شود،  ها وارد مي چون پالس ساعت به تمام ثبات

از طرفي . زياد است و به يك روش توزيع مناسب پالس ساعت نياز داريم
هاي نهايي باعث انحراف پالس ساعت  پالس ساعت به ثبات انتقال
اي همواره با دو مسئله بار پالس ساعت  لوله بنابراين در ساختار خط. شود مي

  .]13[ رو هستيم هو انحراف پالس ساعت روب
اند تشكيل شده  ار از تعدادي ثبات كه بين طبقات قرار گرفتهاين ساخت

ها در يك لحظه بايد سوئيچ كنند و اطالعات را  همه ثبات). 5 شكل( است
اي كه  به طبقه بعدي انتقال دهند، پريود پالس ساعت بايد با طبقه

  رد تعيين شودترين تأخير را دا بزرگ
clh MAX setup hold skewT D T T T= + + +  )4(  

 holdT و setupT .ترين طبقه است  بيشينه تأخير در بزرگMAXD كه در آن
  يك ثبات هستند و3ي و نگهدار2يهاي برپاي ترتيب مربوط به زمان به

skewTبه پالس ساعت در اين ساختار در هر ل.  انحراف پالس ساعت است
اگر همه طبقات زمان اجراي . تنها يك مسير از ورود اطالعات وجود دارد

شود بايد معطل  تر كارش تمام مي  كه سريعيا قهيكساني نداشته باشند، طب
 را براي يا لوله ساختار خط. بماند تا طبقات كندتر كارشان را تمام كنند

  .دهيم مي نشان Pاختصار با 
 

1. Throughput 
2. Set up 
3. Hold 

  ي تموجيا لوله ساختار خط 2- 3
اي معمولي، استفاده از  لوله هاي غلبه بر مشكالت ساختار خط يكي از راه

ها مسائل بار  اين تكينك). 6 شكل(اي تموجي است  لوله هاي خط تكنيك
در يك سيستم . دهند شبكه پالس ساعت و توزيع آن را كاهش مي

 بين ي و فاصله زمانشود يت حذف مهاي بين طبقا اي تموجي ثبات لوله خط
 كه در مدت آن ياي است كه زمان گونه  به اين ساختار بهوروديهاي  موج

 مانند يتر هستند، معطل م اي معمولي سريع لوله طبقاتي كه در ساختار خط
 زمان الزم براي يمشكل اصلي در اين ساختار، طراح. كند يرا جبران م

 اطالعات است تا با هم پوشش نداشته كردن تأخير مسيرهاي عبور متعادل
. ]20[  و]8[ راحتي قابل دسترسي نيستند  زيرا نقاط داخلي سيستم بهد،باشن

اي معمولي، كاهشي اساسي در مساحت، توان  لوله اين ساختار نسبت به خط
 ي تموجيا لوله ساختار خط.  دارد4يمصرفي، بار پالس ساعت و زمان نهفتگ

  .ناميم  ميWPرا براي اختصار 
  ]8[بيشينه و كمينه تأخير موجود در سيستم برابر است با 

MAX R MAX S CKT D D T= + + + ∆ − ∆  )5(  

MIN R MIN H CKT D D T= + − − ∆ − ∆  )6(  

 بيشينه تأخير در MAXD ، تأخير انتشار يك ثباتRDكه در آنها 
 و ST .ترين مسير است  كمينه تأخير در كوچكMIND  وترين مسير گبزر

HTيك ثبات هستند، ي و نگهداريهاي برپاي ترتيب زمان  به CK∆ 
 انحراف ∆ خروجي و ترين انحراف پالس ساعت ناخواسته در ثبات بزرگ

  .كنند  است كه در مسير پالس ساعت وارد مي5هپالس سازند
 

4. Latency 
5. Constructive 
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  ].13[ تركيبي ياي تموج لوله معماري ساختار خط:  7شكل 

  

  
  .]9[اي معمولي براي عملگر گسترش  لوله  ساختار خط: 8شكل 

  

  
  .]9[ (P) ي معموليا لوله  در ساختار خط11B  معماري سلول: 9شكل 

  
  اريمد) 5(و ) 4(ا ادغام ب

( )
( ) ( )

CK R MAX S CK

CK CK R MIN CK H

N T D D T
N T T D D T

⋅ + ∆ > + + + ∆
⋅ + ∆ < + + − ∆ +

 )7(  

  :داريم) 6(و ) 5 (،)4(ا استفاده از و ب
MINMAX

CK
TT

T
N N

< <
−1  )8(  

  ي تركيبي تموجيا لوله ساختار خط 3- 3
كند   استفاده ميWP و Pاي تموجي تركيبي از هر دو ساختار  لوله خط

 WPاين ساختار از تكنيك . هاي مثبت هر دو روش بهره گيرد تا از ويژگي
هاي  كند و موج  بين طبقات استفاده ميPاز تكنيك  در داخل طبقات و

شوند، زيرا اختالف تأخيرها در توانند وارد  تري مي ورودي با فواصل كوتاه
 اين ساختار را براي اختصار. ]13[يك طبقه مهم است نه در كل سيستم 

HWPناميم  مي.  
شود   محاسبه ميWPپريود پالس ساعت در اين ساختار شبيه ساختار 

طور كه در  همان. ]15[ و ]14[ دارد Pولي از نظر ظاهري ساختاري شبيه 
 P با ساختار HWP نيز نشان داده شده است، تنها تفاوت ساختار 7 شكل

اخل طبقات،  در دWPكارگيري تكنيك   با بهHWPاين است كه در 
شود، و بنابراين ديگر الزم نيست طبقه  مسير تأخيرهاي هر طبقه بهينه مي

  .]13[شدن كار طبقه كندتر بماند  تر منتظر تمام سريع
 همواره با دو مسئله بار Pطور كه قبالً نيز مطرح شد، در ساختار  همان

  ساختار   اين  در  اما  هستيم،  رو وبهر ساعت  پالس   انحراف و   ساعت لس پا

  
 براي عملگر گسترش با OFOCاي تموجي تركيبي  لوله  ساختار خط: 10شكل 

  .3× 3عنصرساختاري 
  
هاي نهايي  هايي كه به ثبات خاطر وجود تأخير در مسير پالس ساعت به
رسند، مشكل انحراف پالس ساعت را نداريم و نيز توزيع شبكه پالس  مي

  .شود سيار راحت است زيرا بار روي پالس ساعت كمتر ميساعت ب
  ]7[آيد  دست مي هپريود پالس ساعت در اين ساختار از رابطه زير ب

( ) ( )( )CK MAX j MIN j H S CKT d d T T> − + + + ∆2  )9(  

ترين  ترين و كوچك اي است كه اختالف بين بزرگ  طبقهjكه در آن 
) .مسير در آن بيشينه است )MAX jdوترين طبقه   بيشينه تأخير در بزرگ 

( )MIN jd ترين طبقه است كمينه تأخير در كوچك.  

  عملگرگسترش يساز پياده - 4
اي تموجي تركيبي براي عملگرهاي  لوله استفاده از ساختار خط

 ساختار در اين مقاله با تغييراتي كه در.  يك ايده جديد استيشناس ختير
شود، سه ساختار پيشنهاد   داده مي]9[شده در  اي معمولي معرفي لوله خط
  اي معمولي است  لوله  همان ساختار خط8 ساختار شكل. شوند مي

 DFFدر اين شكل نماد . ساختارهاي پيشنهادي ما است الودهكه ش
ها ijBدهنده ثبات انتقال و   نشانSHRفالپ، نماد  فليپ يدهنده د نشان
 j و i هستند كه يدهنده عنصرساختار هاي تشكيل دهنده سلول نشان

هاي  براي نمونه يكي از سلول. دهند ي آنها را نشان ميمختصات مكان
  . نشان داده شده است9  در شكل8 ساختار شكل

  OFOC يساختار پيشنهاد 1- 4
بنابراين براي .  است7 صورت شكل  بهHWPمعماري يك ساختار 

 در هر سلول را DFF، الزم است دو HWP به ساختار Pتبديل ساختار 
 7 شكل.  داشته باشيمDFFها،  تا بين سلول) 10 شكل(بيرون بياوريم 

، " يك سلولDFFيك "اي تموجي تركيبي به شكل  لوله  ساختار خطيك
1OFOC دهد  نشان مي3×3، را براي عملگر گسترش با عنصرساختاري.  

 باشد، WPصورت ساختار   بايد بهHWPاز طرفي هر سلول در ساختار 
هاي عبور اطالعات، تأخيري يكسان  نداشته باشد و تمام مسيرDFFيعني 
  است،   شده  داده  نشان  11  شكل  در  كه طور  همان  بنابراين . باشند  داشته

 
1. One FF/One Cell 
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  .OFTC و OFOC در ساختار 11B معماري سلول : 11شكل 

  

  
  .OFOC - M در ساختار 11B معماري سلول : 12شكل 

  

  
  .3×6ي عملگر فراخش با عنصرساختاري  براOFTCاي تموجي تركيبي  لوله  ساختار خط: 13شكل 

  

  
اي تموجي تركيبي  لوله اي از يك معماري عمومي براي ساختارهاي خط  نمونه: 14شكل 

  .اي معمولي لوله پيشنهادي و خط
  

اي تموجي تركيبي، دو مسير عبور  لوله سلول مربوط به ساختار خط
ري شامل يك اطالعات دارد كه يكي از آنها شامل سه واحد تأخير و ديگ

مسير سوم، .  و يك واحد تأخير استOR، يك دروازه ANDدروازه 
مربوط به عبور اطالعات از ورودي نيست، بنابراين لزومي ندارد با دو مسير 

، 1 كردن دو مسير ديگر، واحد تأخير شماره براي متعادل. ديگر متعادل شود
 و ORوازه ، با تأخير در3 ، واحد تأخير شمارهANDبا تأخير دروازه 

 برابر DFFاند با تأخير يك   مشخص شده2 واحدهاي تأخيري كه با شماره
  .]22[ و ] 21[ هستند 
  OFOC - M يساختار پيشنهاد 2- 4

 DFF معادل تأخير 8 با برداشتن واحدهاي تأخيري كه در سلول شكل
، حاصل 1OFOC - Mشده،   اصالحOFOCهستند، ساختاري جديد با نام 

افزاري  ظر توان مصرفي، سطح تراشه و پيچيدگي سختشود كه از ن مي
تري  در محدوده فركانسي باريك ولي  بهبوديافته،OFOCساختار  به نسبت

.  نداردP كند و از نظر سرعت پردازش بهبودي نسبت به ساختار كار مي
  .ست نشان داده شده ا12 هاي اين ساختار در شكل اي از سلول نمونه

، مشاهده P و OFOC ،OFOC - M  ساختاريها با مقايسه سلول
 

1. One FF/One Cell - Modified 

 از سلول ساختار DFF عدد 4، يكنيم كه سلول ساختارهاي پيشنهاد مي
P واحد تأخير بيشتر دارد كه در مجموع، سلول 4 كمتر دارد و در عوض 

 توان مصرفي كمتر، سطح كمتر و سرعت يهادمربوط به ساختارهاي پيشن
  .باالتري دارد

  OFTC يساختار پيشنهاد 3- 4
افزاري  منظور كاهش سطح تراشه، توان مصرفي و پيچيدگي سخت به

، ساختار ديگري با نام OFOC - M و OFOCنسبت به ساختارهاي 
 بين هر سه سلول آن قرار DFFاي تموجي تركيبي كه در آن يك  لوله خط
اين ساختار تنها .  پيشنهاد و طراحي شد5 صورت شكل ، بهOFTC، دارد

در اين .  قابل استفاده است3تر از  براي عناصرساختاري با ابعاد بزرگ
 قرار DFF يك 13 ساختار بين هر سه سلول نشان داده شده در شكل

اگر ابعاد عنصرساختاري مضربي از سه نباشد، باقيمانده . شود داده مي
شود، مانند حالتي كه سه تا هستند در كنار   كه يكي يا دو تا ميها را، سلول

  .دهيم هم قرار مي
تعداد . شده از ثبات انتقال استفاده شده است در هر سه ساختار معرفي

هاي عنصرساختاري يكي كمتر است و  هاي انتقال از تعداد رديف ثبات
اندازه   در آنها، بههاي موجودDFF عبارتي تعداد  انتقال يا بهيها اندازه ثبات
  .هاي تصوير اصلي است تعداد ستون

، OFOCيك نماي كلي و عمومي براي ساختارهاي پيشنهادي 
OFOC - M ،OFTCو ساختار  Pنشان داده شده است14 ، در شكل  .

در اين نماي كلي، همه ساختارها از دو بخش ثبات انتقال و هسته اصلي، 
منظور از بلوك در . اند هاي پايه ساختار است، تشكيل شده بلوككه شامل 

 است كه بسته به نوع ساختار در كنار DFFاين شكل، تعدادي سلول و 
صرساختاري مشخص و تعداد آنها بر اساس اندازه عناند  هم قرار گرفته

 نشان داده 2SHR  و1SHR  با14 در شكل(بخش ثبات انتقال . شود مي
اندازه  تعدادي ثبات انتقال است، كه تعداد آنها بهشامل ) شده است

دهنده آنها نيز با  هاي تشكيلDFF دارد و تعداد يعنصرساختاري بستگ
  .كند اندازه تصوير ورودي تغيير مي
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 P  وOFOC ،OFOC - M ،OFTC نمودار سطح اشغالي انواع ساختارهاي : 15شكل 

  .]21[ 64×64  يك تصويرينسبت به اندازه عنصرساختاري برا
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 P  وOFOC ،OFOC - M ،OFTC نمودار سطح اشغالي انواع ساختارهاي : 16شكل 

  .]21[ 1024×1024  يك تصويرينسبت به اندازه عنصرساختاري برا
  

  .سرعت و رفيمص توان تراشه، سطح افزار، سخت پيچيدگي عنصرساختاري، اندازه ورودي، تصوير اندازه .مختلف يساختارها مشخصات مقايسه :1 جدول
 N و ها ستون تعداد M 21[ است عنصرساختاري هاي رديف تعداد[.  

 

اندازه تصوير   ساختار
  ورودي

اندازه 
  عنصرساختاري

پيچيدگي 
  افزار سخت

تكنولوژي 
 (µm) ساخت

 سطح تراشه
)2(mm 

توان مصرفي 
(mW) 

 تعداد فريم در
 ثانيه

 (GHz) سرعت

P 1024×1024  21×21  N×46×M 18/0 167/0 1417 3973  /f < 4 167 
OFOC 1024×1024  21×21  N×54×M 18/0 118/0 597 5609  / /f< <2 101 5 882 

OFOC - M  1024×1024 21×21 N×38×M 18/0 087/0 478 3973  / /f< <3 333 4 167 
OFTC 1024×1024  21×21 N×43×M 18/0 075/0 410 4768  / f< <3 704 5 

f/ - - - 5/1 -  - - ]8[ مرجع < 0 140 
f/  1270 - 28/0 1 -  1×3 512×512 ]9[ مرجع < 0 333 
f/  2466 - 05/0 13/0 - 15×15 288×352 ]11[ مرجع < 0 250 

  

  ديگران كارهاي با مقايسه و سازي پياده نتايج - 5
در اين بخش ابتدا طراحي عملگر گسترش با استفاده از ساختارهاي 

OFOC ،OFOC - M و OFTCگيرد و سپس مستقيماً در   صورت مي
نتايج حاصل از . شود سازي و آزمايش مي  شبيهMatlabسيمولينك 
از اين است كه اين  يگسترش، حاك  براي عملگرMatlabسيمولينك 

  .تر هستند  سريعPساختارها از ساختار 
  HDLسازي عملگر گسترش در سطح  نتايج پياده 1- 5

 با P و OFOC ،OFOC - M ،OFTCدر اين بخش ساختارهاي 
سپس . شوند  طراحي و درستي آنها آزمايش ميVerilogاستفاده از كد 

 بررسي شده و دياگرام مداري طرح و ASICصورت  قابل سنتزبودن آن به
در مرحله آخر نيز توان مصرفي آنها . آيد دست مي هنيز سطح اشغالي آن ب

  .شود محاسبه مي
عنصرساختاري،  افزايش اندازه با كه دهد نشان مي ]21[ 1 نتايج جدول

تلف مشاهده افزار ساختارهاي مخ تفاوت واضحي بين پيچيدگي سخت
 OFOC - Mافزار مربوط به ساختار  كمترين پيچيدگي سخت. شود مي

، نسبت به )12 شكل(دهنده اين ساختار  هاي تشكيل است، زيرا سلول
هاي  دروازه) 11  و9 يها شكل(دهنده ساختارهاي ديگر  هاي تشكيل سلول

 برابر است، يعني Pاما بيشينه سرعت اين ساختار با ساختار . كمتري دارند
اندازه   بهOFOCدر حالي كه ساختار . از لحاظ سرعت بهبودي نيافته است

GHz 715/1ساختار  از تر  سريعPي بيشترين پيچيدگي است ول 

افزاري و سرعت   سختچيدگيبنابراين بين پي.  را دارديافزار سخت
هاي كمتر از   در تمام فركانسPساختار .  دارد وجود1ساختارها مصالحه

GHz 167/4محدوده  كند، اما ساختارهاي پيشنهادي تنها در  كار مي
عنوان يك نقطه  تواند به كنند كه اين مسئله مي فركانسي خاصي كار مي

هاي   دوربينسرعتالبته امروزه با افزايش . ضعف اين ساختارها باشد
 OFOCهايي با سرعت باال نياز است و ساختار  برداري، به تراشه يلمف

  .ساختار نسبتاً سريعي است
يك از ساختارهاي فوق از رابطه زير  زمان پردازش در هر

  شود مي محاسبه
p L ct T M M T= + × ×1 2  )10(  

 و M1 پريود پالس ساعت، cT زمان پردازش هر ساختار، ptكه در آن 
M  ميزان Lهاي تصوير ورودي و  ها و ستون ترتيب تعداد رديف  به2

  . هر ساختار استيزمان نهفتگ
ه آنها كه  بيشينيها نتايج مربوط به زمان پردازش ساختارها در فركانس

زمان پردازش براي يك . صورت زير است آيد، به دست مي هب) 10(از 
، P ،µs 58/256 در ساختار 21×21  با عنصرساختاري1024×1024 تصوير

 و OFOC - M، µs 27/178 ، در ساختارOFOC ،µs 18/183در ساختار 
  . استOFTC ،µs 64/214در ساختار 
سطح اشغالي و توان مصرفي ساختارهاي  ]21[ 17 تا 15هاي  شكل
  . دهند مي  نشان  تصوير  ابعاد  نيز  و  عنصرساختاري  ابعاد  به  نسبت  را مختلف 

 
1. Trade off 
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 P  وOFOC ،OFOC - M ،OFTC نمودار توان مصرفي انواع ساختارهاي : 17شكل 

  .]21[ 64×64  يك تصويرينسبت به اندازه عنصرساختاري برا
  

 و سطح اشغالي مصرفي توان اختالف ميزان تر كوچك ابعاد با ويرتصادر 
شود كه توان   مشاهده مي.ساختارهاي مختلف كامالً مشهود است بين

 حدوداً OFTC و OFOC ،OFOC - M پيشنهادي يمصرفي در ساختارها
اهش در اين ك.  كاهش يافته استPاندازه نصف توان مصرفي ساختار  به

افزايش ابعاد  با. شود سطح اشغالي ساختارها نيز مشاهده مي
عنصرساختاري، ميزان اختالف بين توان مصرفي و سطح ساختارها بيشتر 

 بخش هسته اصلي ساختارها، ريزيرا با افزايش ابعاد عنصرساختا. شود مي
 است DFFبخش ثبات انتقال كه شامل تعداد زيادي  شود ولي تر مي بزرگ
اي از توان مصرفي و سطح اشغالي را به خود اختصاص  زان عمدهو مي
اما با افزايش اندازه تصوير چون تنها تعداد . كند دهند، تغيير نمي مي

DFFيابد، اختالف بين   مييشهاي بخش ثبات انتقال در ساختارها افزا
  .ميزان توان مصرفي و سطح اشغالي ساختارها كمتر از حالت قبل است

  با كارهاي قبليمقايسه  2- 5
 مورد مقايسه در ي، ساختارها1 با توجه به نتايج مندرج در جدول

 .اند  متفاوت پياده شدهيتصاوير و عناصرساختار و با متفاوت يها يتكنولوژ
 OFOC با اين حال، ساختار. بنابراين مقايسه دقيق آنها ميسر نيست

 سپس و ]11[تار  ابتدا ساخ،يباالترين سرعت را دارد و از نظر سطح اشغال
 البته بايد در نظر داشت كه . را دارنديترين سطح اشغال  كمOFTCساختار 
 در OFTCكه ساختار   در حالي،µm 13/0 يتكنولوژ در ]11[ساختار 
 مورد يدر ضمن عنصرساختار.  پياده شده استµm 18/0 يتكنولوژ

 OFTC ،21×21 در ساختار يو عنصرساختار 15×15 ]11[استفاده در 
 و اندازه يعلت تفاوت تكنولوژ  تفاوت موجود بين آنها بيشتر بهييعن. ستا

 OFTC كه ساختار دهند ينتايج اين جدول نشان م.  استيعنصرساختار
% 06/71 بهبود در كاهش سطح تراشه، P ،9/55%ساختار  به نسبت

سرعت دارد و بهبود در افزايش % 20  ويبهبود در كاهش توان مصرف
 بهبود در كاهش سطح P ،9/47% نسبت به ساختار OFOC - M اختارس

  اما از نظر سرعت، دارديبهبود در كاهش توان مصرف% 26/66تراشه و 
 OFOC  نسبت به ساختارOFOC - Mهمچنين ساختار .  ندارديبرتر
بود در كاهش توان  به%33/19 بهبود در كاهش سطح تراشه و 27/26%

 OFOC - M در سرعت عملكرد تراشه هش كا%16/29 ي دارد، وليمصرف
  .شود ي مشاهده مOFOCت به نسب

 بهبود در OFOC - M ،16% نسبت به ساختار OFTCتار  ساخياز طرف
بهبود % 20 و ي بهبود در كاهش توان مصرف%22/14كاهش سطح تراشه، 

 OFTCجه به نتايج فوق، ساختار بنابراين با تو. در افزايش سرعت دارد

 بهترين عملگر فراخش يساز  پيادهيديگر برا ينسبت به ساختارها
  ].23[انتخاب است 

  كار ادامه يبرا يپيشنهادهاي و بندي جمع - 6
اي تموجي تركيبي، براي  لوله در اين مقاله طراحي سه نوع ساختار خط

فاده از كد اين ساختارها با است.  بيان شديشناس ختيعملگر گسترش ر
Verilog و با تكنولوژي µm 18/0و 21×21  براي عنصرساختاري   

هاي  اند كه قادر هستند تا فركانس  طراحي شده1024×1024 يك تصوير
GHz 882/5 ،GHz 5 و GHz 162/4توان مصرفي در . كنند  كار

   mW 597 ،mW 478 برابر V 8/1 با منبع تغذيه GHz 162/4فركانس 
  و  2mm 118/0 ،2mm 087/0ها برابر  راشه و سطح تmW 410و 

2mm 075/0ه دنبالتوانند ياي هستند كه م گونه اين ساختارها به.  است 
 آمده با تدس هنتايج ب. درنگ پردازش كنند صورت بي ويي را بهئتصاوير ويد

اين مقايسه نشان داد كه . چند نمونه از كارهاي ديگران مقايسه شد
  .تر هستند شده سريع  گزارشيها سازي اده از پيي پيشنهاديساختارها

ياز  براي رسيدن به هر كاربرد خاص نيشناس ختيچون در پردازش ر
سازي عملگرها،  پذير باشد، بهتر است پياده است كه ساختار كامالً انعطاف

 عالوه بر ASICبا طراحي . هم باشد افزار هر دو با افزار و نرم در سخت
رسيم، براي اينكه طرح  ين و سرعت باال ميياينكه به يك طرح با توان پا

پذير هم باشد بايد از پردازشگر هم استفاده كنيم، و تركيبي از  انعطاف
ASICيعني ساختار را براي يك .  و پردازشگر را داشته باشيم

 طراحي كرده و سپس با استفاده از 21×21عنصرساختاري بزرگ با اندازه 
هاي  تاري با اشكال مختلف و اندازهيك پردازشگر آن را براي عناصرساخ

  . استفاده كنيم21×21 زكمتر ا

  گزاري ساسپ - 7
 راني مخابرات اقاتي مدرس، دانشگاه قم و مركز تحقتياز دانشگاه ترب
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 خود كي مدرك كارشناسي مهندسي برق و الكترون1383 در سال يمي رحي حاجهيمهد

 مدرك كارشناسي ارشد مهندسي برق و 1385 و در سال ريركبيرا از دانشگاه صتعتي ام
 الي 1386برده از سال  نام.  مدرس دريافت نمودتيد را از دانشگاه ترب خوكيالكترون
 آنالوگ در شركت يهاي ديجيتال و طراح مدارها  به عنوان كارشناس ارشد سيستم1387
 از سال نيهمچن.  واقع در شهر قم مشغول بوده استقي صبح شقايدي توليتحقيقات
 گرديد سي قم مشغول به تدريو سراسر يرانتفاعي آزاد، غيها ه در دانشگا1387 تا 1385

 هاي زمينه. باشد و اينك نيز عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه قم مي
ي آنالوگ ها  فرستنده و گيرنده با مدوالسيون و دمدوالسيونشاني مورد عالقه ايپژوهش

 ي مدارهاي، طراح)باند فراگسترده (UWBي ها لو ديجيتال، رديابي اشياء توسط سيگنا
  .باشد مي) ها زپردازندهير(ي كنترلتاليجيآنالوگ و د

  
كارشناسي ارشد پيوسته خود را در مهندسي برق و الكترونيك از اله كبير  احسان

هاي الكترونيك از  دانشكده فني دانشگاه تهران و دكتراي خود را در مهندسي سيستم
او اكنون .  دريافت كرد1369 و 1364دانشگاه اسكس در انگلستان، به ترتيب در سالهاي 

زمينه پژوهشي . وتر دانشگاه تربيت مدرس استياستاد دانشكده مهندسي برق و كامپ
  .مورد عالقه او بازشناسي الگو، به ويژه بازشناسي متون چاپي و دستنويس است

  
 ي تحصيالت خود را در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مهندسيضا نبو عبدالر
 از دانشگاه تهران و در مقطع دكتري 1367 و 1365ترتيب در سالهاي  بكيالكترون
 كانادا به پايان رسانده است و لي از دانشگاه مك گ1372 در سال كي الكترونيمهندس

. باشد  مدرس ميتي دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه تربارياكنون دانش هم
 مجتمع آنالوگ، ي مدارهايطراح: ازهاي تحقيقاتي مورد عالقه ايشان عبارتند  زمينه
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