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  دانشگاه حكيم سبزواري                 مهدي عاملي    :  مدرس   معماري كامپيوتر                4آزمايش 

  راحي واحد كنترل به روش سخت افزاريط   ) 4-1

نظارت بر قسمتهاي مختلف ريزپردازنده براي خواندن و اجراي دستورات  ،در هر ريزپردازنده اي وظيفه واحد كنترل

ايجاد و به قسمتهاي مختلف اعمال  ،سيگنالهاي مورد نياز بعد از تشخيص نوع دستور توسط واحد كنترل. مي باشد

طور كلي هر دستورالعمل از تعدادي ريزعمل تشكيل مي شود و هر ريزعمل داراي يك تابع كنترل به .مي شود

باشد اين ريزعمل اجرا مي شود،حال، وظيفه واحد كنترل توليد اين توابع مي  1ميباشد كه اگر اين تابع مقدار آن 

  .باشد

از دريچه هاي منطقي و ديكدر و در روش سخت افزاري  :دو روش براي طراحي واحد كنترل بررسي مي كنيم 

  .براي طراحي استفاده مي شود ROMو در روش ريزبرنامه نويسي از حافظه  .شمارنده ها  استفاده مي كنيم

  

  در صورتيكه توابع مورد نياز براي واحد كنترل )1كار عملي

  طراحيباشد ابتدا سخت افزار مورد نياز را  مقابلبه صورت  

  . سپس مدار را آزمايش نماييد و 

  

  ري در سخت افزار بايد داده شود؟در صورتيكه بخواهيم شكل موجها به صورت زير باشند چه تغيي )1تمرين

  



2 

 

را به كمك واحد كنترل به صورت اتوماتيك ايجاد  )گذرگاه مشترك( قبلي حال مي خواهيم سيگنالهاي آزمايش

  .در حالتيكه فقط يك ورودي و يك خروجي داريم سيگنالها به صورت زير مي باشند .نماييم

  

سپس . اين سيگنالها را توليد و به مدار آزمايش قبلي اضافه نموده تا عمليات انتقال به صورت اتوماتيك انجام شود

    .زمايش بعدي كه تعداد وروديها و خروجيها به دو تا افزايش مي يابد انجام دهيدهمين كار را براي آ

  

  روش ميكروپروگرامينگ بهطراحي واحدكنترل    ) 4-2

در اين روش براي طراحي واحد كنترل از يك حافظه كنترل استفاده شده و نحوه فعال شدن  سيگنالها در يك 

ظه، سيگنالها توليد و به قسمتهاي مختلف اعمال مي حافظه ذخيره شده سپس با آدرس دهي مناسب اين حاف

معموال هر مكان حافظه براي ذخيره يك پالس ساعت از سيگنال استفاده شده و هر بيت در موقعيت خودش . شوند

پالس ساعت طول بكشد نياز به استفاده  4به عنوان مثال اگر اجراي يك دستورالعمل .يك سيگنال را توليد مي كند

معموال حافظه كنترل از . افظه براي ذخيره وضعيت سيگنالهاي موردنياز براي اجراي دستور مي باشدمكان ح 4از 

  .مي باشد كه ما در آزمايشگاه از ماتريس ديودي براي شبيه سازي آن  استفاده مي كنيم ROMنوع 

  



f1  تاf4  مربوط به آزمايش قبلي را توليد

ها مشاهده  LEDبا استفاده از ماتريس ديودي شكل موجهاي زير را توليد و سپس آنها را بر روي 

  

 clkدر صورتيكه فركانس .اين شكل موجها ميتواند سيگنالهاي مورد نياز براي اجراي دستورات در ريزپردازنده باشد

  .را باال ببريم شكل موجهاي فوق را ميتوانيم بر روي اسيلوسكوپ مشاهده نماييم

تعداي از مكانهاي ماتريس ديودي را به گونه اي پر 

 0به خروجي شماره ، يك عدد دريافت و در اكوموالتور ذخيره سپس اين عدد 

حافظه كمك بگيريم همان تمرين قبلي را مجددا انجام دهيد با اين تفاوت كه به جاي ماتريس ديودي از 

را به يك شمارنده  ذخيره نماييم سپس خطوط آدرس

3 

1ماتريس ديودي مجددا شكل موجهاي  حافظهبا استفاده از 

با استفاده از ماتريس ديودي شكل موجهاي زير را توليد و سپس آنها را بر روي 

اين شكل موجها ميتواند سيگنالهاي مورد نياز براي اجراي دستورات در ريزپردازنده باشد

را باال ببريم شكل موجهاي فوق را ميتوانيم بر روي اسيلوسكوپ مشاهده نماييم

تعداي از مكانهاي ماتريس ديودي را به گونه اي پر  ،ماتريس ديودي مدارگذرگاه مشترك و  مدار

، يك عدد دريافت و در اكوموالتور ذخيره سپس اين عدد 1نماييد كه ابتدا از دستگاه ورودي 

  .ضمنا نمودار زمانبندي اين كار را رسم نماييد

همان تمرين قبلي را مجددا انجام دهيد با اين تفاوت كه به جاي ماتريس ديودي از 

ذخيره نماييم سپس خطوط آدرس EPROMيا  RAMو نحوه فعال شدن سيگنالها را در حافظه 

  .ها مشاهده نماييد LEDمناسب متصل نموده و خروجيها را بر روي 

 

با استفاده از  )1كار عملي

  .نماييد

با استفاده از ماتريس ديودي شكل موجهاي زير را توليد و سپس آنها را بر روي  )2كار عملي

  .نماييد

اين شكل موجها ميتواند سيگنالهاي مورد نياز براي اجراي دستورات در ريزپردازنده باشد

را باال ببريم شكل موجهاي فوق را ميتوانيم بر روي اسيلوسكوپ مشاهده نماييم

  

مداربه كمك  )1تمرين

نماييد كه ابتدا از دستگاه ورودي 

ضمنا نمودار زمانبندي اين كار را رسم نماييد. فرستاده شود

  

همان تمرين قبلي را مجددا انجام دهيد با اين تفاوت كه به جاي ماتريس ديودي از  )2تمرين

و نحوه فعال شدن سيگنالها را در حافظه 

مناسب متصل نموده و خروجيها را بر روي 


