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Abstract 

This paper presents a high resolution Digital Pulse Width Modulation "DPWM" for the 
voltage regulator application. The PWM signal is generated by using two fast clock 
counters. In this approach, the pulse width is combined from two parts depending on two 
counter schemes. MSBs of the DPWM generates first part of pulse that achieved by a first 
counter-phase comparator scheme, and the LSBs of the DPWM generates second part of 
pulse that obtained through a second counter- phase comparator scheme. The resolution of 
present pulse width depends on the resolution of second counter.  

The developed pulse width modulator has high precision, good linearity, and wide duty 
cycle range. Further, it can be flexibly reconfigured for multi-phase PWM operation with no 
restriction on duty cycle range. In this work, a 714 kHz switching frequency DPWM module 
with 9- bit resolution is tested by simulation program. 
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 رقمي ذو ثبات عالي باستخدام عدادينتصميم وتنفيذ مضمن عرض نبضة 

 
  الخالصة

تـم  .  الفولتيـة  في هذا البحث نقدم تضمين لعرض نبضة رقمي عالي الثبات يستخدم لتطبيقات منظمات            
أما عرض النبضة فيتركب مـن جـزأين باالعتمـاد علـى     . توليد إشارة المضمن باستخدام عدادين سريعين   

القيمة العظمى للمضمن تولد الجزء األول من النبضة والذي يتحقق بواسـطة أول مخطـط       . محتوى العدادين 
ي من النبضة والـذي يُحـرز مـن خـالل           أما القيمة الدنيا للمضمن فتولد الجزء الثان      .  مقارن الطور  -عداد

  .  مقارن الطور-المخطط الثاني للعداد
أنه بالغ الدقة و ذو خطية جيدة و مدى واسـع       :أن مضمن عرض النبضة المطور يملك مواصفات منها       

فانه مرن االستخدام في مضمن عرض النبضة متعدد الطور بدون          , عالوة على ذلك  . لتغيير دورة االشتغال  
 bit-9في هذا العمل فُحص مضمن عرض النبضة رقمي ذو ثبات بمقـدار             . دى دورة االشتغال  تقييد في م  

  .    باستخدام برنامج تظاهر714kHzويعمل بتردد 
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