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  رگاه مشترك و ارتباط با دستگاههاي ورودي خروجيگذ:   عنوان آزمايش                                    

يك سري خطوط مشترك براي ارتباط وجود دارد كه در هر زمان اين خطوط، مورد استفاده يك در هر سيستم كامپيوتري  

مزيت استفاده از باس صرفه جويي در . قسمت از سيستم قرار مي گيرند به اين خطوط،باس يا گذرگاه مشترك گفته ميشود

بيتي بخواهند به طور كامل با هم ارتباط  4رجيستر  3به عنوان مثال اگر . سيم بندي مسيرها و كم حجم شدن مدار مي باشد

سيم  48سيم مجزا كشيده شود كه به اين ترتيب در كل نياز به  4داشته باشند ميبايست از هر رجيستر به رجيستر ديگر 

بيتي ميباشد و تنها  4حال اگر از منطق باس استفاده نماييم فقط نياز به يك باس . ميباشد و حجم سيم بندي زياد ميباشد

حدوديت آنستكه در هر زمان فقط يك انتقال از يك رجيستر به رجيستر ديگر امكان پذير است كه با توجه به سرعت باالي م

باس در هنگام ارتباط دستگاههاي ورودي خروجي نيز مي تواند مورد .انتقال،اين محدوديت، مشكلي به وجود نمي آورد

  .استفاده قرار گيرد

مثال در هنگام ارتباط با دستگاه ورودي گذرگاه يكطرفه بوده اما در هنگام كار با .دوطرفه باشدگذرگاه ممكن است يكطرفه يا  

معموال . چون هم عمل خواندن از حافظه بايد صورت پذيرد و هم عمل نوشتن در حافظه.حافظه گذرگاه دوطرفه مي باشد

ضح است از آنجا كه از يك گذرگاه مشترك براي وا. اطالعات توسط گذرگاه بين اجزاء يك سيستم كامپيوتري منتقل مي شود

در لحظه ايكه بين دو جزء،ارتباط از .انتقال اطالعات استفاده مي كنيم نميتوان همزمان روي آن دو نوع اطالعات قرار داد

  .طريق گذرگاه برقرار است بقيه اجزاء،توسط عناصر سه حالته يا بافرها از گذرگاه جدا هستند

در زمانهاي مناسب اطالعات را از  CLKو  �������و  ������هيم در شكل زير با فعال نمودن سيگنالهاي مي خوا :1 كار عملي

. ورودي دريافت نموده و در ثبات حافظه ذخيره سپس مجددا اطالعات را از اين ثبات خوانده و به دستگاه خروجي بفرستيم

  .نحوه فعال شدن سيگنالها را در يك جدول يادداشت كنيد

  



ميخواهيم به كمك يك گذرگاه مشترك ابتدا  تعداد دستگاههاي ورودي و خروجي را افزايش مي دهيم حال   : 2ي كار عمل

اطالعات را از طريق يكي از وروديها دريافت نموده آن را در ثبات اكوموالتور ذخيره نموده سپس مجددا از اكوموالتور اطالعات 

دد ميباشد نجا كه تعداد وروديها و خروجيها بيشتر از يك عآاز . را بيرون كشيده و به يكي از دستگاههاي خروجي بفرستيم 

  .و با دادن آدرس يكي از آنها را انتخاب نماييم ) A0پايه (نموده هنگام انتخاب آنها ميبايست از آدرس استفاده 

  

را انتخاب و مقدار آن را در ثبات حافظه ذخيره نموده سپس مجددا مقدار ثبات را خوانده و به  0ورودي  ابتدا با دادن آدرس،

را انتخاب و مقدار آن را به ثبات حافظه منتقل سپس مجددا از حافظه خوانده و  1رودي منتقل نماييد سپس و 1خروجي 

  .بفرستيد 0مقدار خوانده شده را به خروجي 

  سيگنالهاي زمانبندي مربوط به خواندن از يكي از وروديها و فرستادن آن به يكي از خروجيها را رسم نماييد؟:  1تمرين 

. عدد افزايش يابد تعداد خطوط آدرس چند تا مي شود 32اد دستگاه هاي ورودي يا خروجي به به نظر شما اگر تعد:  2تمرين 

  آيا يك قاعده كلي مي توانيد براي آن بيابيد؟

به نظر شما اگر فقط يك دستگاه ورودي يا فقط يك دستگاه خروجي داشته باشيم نياز به خطوط آدرس مي باشد :  3تمرين 

  يا خير؟ چرا؟

و  74244دو دستگاه ورودي و دو دستگاه خروجي پيش بيني شده است كه براي دستگاه ورودي از تراشه  شآزمايدر اين 

هنگاميكه تعداد وروديها يا خروجيها بيشتر از يكي مي باشد . استفاده شده است 74374براي دستگاه خروجي از تراشه 

  ����RDراين هنگام خواندن از ورودي عالوه بر آنكه پايه بناب. بايست به كمك خطوط آدرس آنها را از يكديگر تفكيك نمود مي

نيز به عنوان  74173ضمنا از تراشه . عال مي باشد مي بايست آدرس در نظر گرفته شده براي آن نيز داده شده باشدف

طور موقت  كه يك عدد از يكي از وروديها دريافت گرديده و به اكوموالتور استفاده گرديده است و روال كار به اينصورت است

ضمنا براي . در اكوموالتور ذخيره گرديده سپس مجددا مقدار اكوموالتور خوانده شده و به يكي از خروجيها فرستاده مي شود

به  را و خروجيها مشترك براي مشاهده بهتر مراحل كار، گذرگاه. ثبت اطالعات در خروجي يك پالس ساعت نيز بايد داده شود

  . ده تا در هر زمان مقادير آنها قابل مشاهده باشندكروصل   LEDتعدادي 


