دانشكده مهندسي برق

پاياننامه كارشناسي
مهندسي برق  -كنترل

عنوان:
طراحي و محاسبه سینوس و كسینوس بهوسیله الگوريتم Cordic
استاد راهنما :

دكتر شهرام محمدی
نگارنده :

مسعود سلیماني كراني
زمستان 1394

تشکر فراوان از استاد ارجمند آقای دکتر محمدی که در دروس دورهی
کارشناسی و انجام پروژه کمکها فراوانی را به بنده ارزانی داشتند.

3

فهرست مطالب

4

چکیده

5

فصل اول

6

-1-1روشهای محاسبهی توابع مثلثااتی

6

-2-1معرفی تاریخچهی الگوریتم کوردیک

7

 -2الگوریتم کوردیک

8

-1-2الگوریتم Cordic

8

-3طراحی سخت افزار

13

-2-3آماده کردن ورودی ها

13

-3-3برنامه نویسی

13

 1-3-3مالتی پلکسر

16

-2-3-3شیفت رجیستر

16

Adder -3-3-3

16

Look Up Table -4-3-3

16

Counter -5-3-3

16

-4فرایند برنامه نویسی

17

-1-4تکمیل فرآیند برنامه نویسی و اتصال قسمتهای مختلف سختافزار به یکدیگر

17

پیوست

19

4

چکیده
در این پروژه ما نحوه محاسبه توابع مثلثاتی سینوس و کسینوس با استفاده از الگووریتم  Cordicرا بوهطور
کامل شرح داده و بهوسیله زبان توصیف سختافزار ( )VHDLبه طراحی و پیادهسازی آن خواهیم پرداخوت.
در ابتدا الگوریتم  Cordicرا معرفی نموده و نحوه محاسبه توابع مثلثاتی با بهرهگیوری از ایون روش شورح
داده خواهد شد .سپس با تجزیهوتحلیل مسولله و تعیوین سوختافزارهای موردنیواز مراحول برنامهنویسوی
قدمبهقدم بیان خواهد شد .نتیجه کار به گونه ایست که با داشتن یک زاویه بهعنوان ورودی مقدار سینوس و
کسینوس زاویه موردنظر در خروجی نمایش داده میشود.
کلمات کلیدی:
Cordic, Rotation, Multiplexer, Shift Register, Look Up Table, Adder, Quartus, VHDL
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فصل اول

مقدمه
-1-1روشهای محاسبهی توابع مثلثااتی
توابع نمایی مثلثاتی که در مراجع مختلف تحت عنوانهای توابع متعالی توابع اصلی توابع عملی نامبرده
شدهاند نقش مهمی را در دستگاههای دیجیتال ایفا میکنند .ازجمله این سیستمها میتوان سیستمهای
گرافیک سیستمهای کنترل اتوماتیک سیستمهای ردیابی پردازش تصویر  DFTعمل فیلتر کردن حل
معادالت تفاضلی و  ...را نام برد.
محاسبهی مقدار توابع مثلثاتی بهصورت دستی پیچیده است؛ ولی امروزه به دلیل در دسترس بودن رایانهها
و ماشینحسابهای مهندسی که مقدار موردنیاز را برای هر زاویهای بهسادگی به دست میآورند پیچیدگی
آن از بین رفته است .سه روش متداول برای محاسبهی مقدار توابع مثلثاتی مورداستفاده است که عبارتاند
از بهرهگیری از مقدارهای دقیق روش سنتی جدولهای مثلثاتی و روش نوین بهرهگیری از رایانه.
برای بعضی از زاویهها میتوان مقدار دقیق توابع مثلثاتی را به دست آورد .برای نمونه برای همه زاویههای
ضریب  3°مقدار توابع سینوس کسینوس و تانژانت بهصورت دقیق وجود دارد .نسبتهای مثلثاتی زاویه 3°
با اعمال رابطه تفاضل دو زاویه برای زاویههای  1۸°و  15°محاسبه میشوند ( .)1۸–15=3نسبتهای
مثلثاتی  1۸°درجه با بهرهگیری از پنجضلعی منتظم به دست میآیند .برای محاسبه نسبتهای مثلثاتی 15°
نیز میتوان از اعمال رابطه نصف زاویه برای زاویه  3۰°استفاده کرد .پس از محاسبه نسبتهای مثلثاتی زاویه
 3°میتوان مقادیر مربوط به زاویههایی که ضریب آن هستند را با استفاده از روابط جمع دو زاویه و زاویه دو
برابر به دست آورد.
برای محاسبهی مقدار تابع برای هر زاویهای نخست باید زاویه را به یک بازه مشخص (مثالً صفرتا )π/2کاهش
داد .این کار با استفاده از خاصیت تناوب و تقارن توابع مثلثاتی انجام میشود.
پیش از رایانهها مردم عموماً مقدار توابع مثلثاتی را با درونیابی از دادههای موجود در جدولهای مثلثاتی به
دست میآوردند .این جدولها پیشینهای به دیرینگی تاریخ مثلثات دارند .معموالً مقدارهای موجود در
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جدولها با استفادهی پیاپی از اتحادهای نصف زاویه و مجموع دو زاویه با آغاز از یک مقدار معلوم
(مانند )sin(π/2) =1به دست میآمدند .برای نمونه میتوان جداول مثلثاتی سینوس و کسینوس خوارزمی را
نام برد.
رایانههای نوین شیوههای گوناگونی را به کار میگیرند .یک روش متداول بهویژه روی پردازندههای سطح
باال ترکیب یک تقریب چندجملهای یا کسری (مانند تقریب چبیشف تقریب پد و معموالً برای دقتهای
باالتر سری تیلور و مک لورن) با کاهش بازه و نگاه به جدول است( .با استفاده از جدول نزدیکترین زاویه
انتخاب میشود سپس تصحیح با بهرهگیری از چندجملهای انجام میشود) دستگاههای دارای دقت پایینتر
معموالً از الگوریتم  CORDICسود میبرند.

-2-1معرفی تاریخچهی الگوریتم کوردیک
الگوریتم  CORDICروش محاسباتی کارآمدی برای توابع نمایی و مثلثاتی میباشد .این الگوریتم ابتدا توسط
 Volderدر سال  1959معرفی شد .ای الگوریتم قادر به محاسبه ،arctang ،cosine ،Sineضرب و تقسیم با
استفاده از عملیات شیفت و جمع بود .این الگوریتم توسط  Walterبه توابع نمایی لگاریتمی و جذر تعمیم
داده شد.
Chenروش دیگری برای محاسبه توابع نمایی لگاریتمی و جذر ارائه دارد که این روش نیز مبتنی بر روابط
تکرار شیفت و جمع میباشد و ازلحاظ سختافزاری سادهتر میباشد .مزیت این دو الگوریتم سادگی
پیادهسازی سختافزاری نسبت به روشهای دیگر میباشد اما روشهایی ارائهشده است که ازلحاظ سرعت
الگوریتمها را بهبود میبخشد.
در این پایاننامه تابع نامه تابعنمایی بر اساس روش همگرایی  Chenبا تغییرات مختصری برای محاسبات
بهصورت  BCDروی یک مدار مجتمع دیجیتال که بهصورت نرمافزاری قابلبرنامهریزی میباشد پیادهسازی
میشود .این مدار مجتمع  FPGAنام دارد .با گسترش روزافزون علم الکترونیک و باال رفتن سطح
مجتمعسازی در زیر میکرن کارایی این مدارات مجتمع بیشتر شده است.
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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