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 فهرست مطالب

 مقدمه

 RN-CAT:آشنایی با برد آموزشی معماری کامپیوتر 1جلسه

 آشنایی با انواع گذرگاه داده و کار کردن با آن -1:آزمایش 2جلسه

 در حالت محاسبات منطقی ALUکار با  -2:آزمایش 3جلسه

 در حالت محاسبات ریاضی و بدون نقلی ورودی ALUکار با  -3:آزمایش 4جلسه

 حالت محاسبات ریاضی و با نقلی ورودی در ALUکار با  -4:آزمایش 5جلسه

 ( و اعمال تغییرات در آنRAMآشنایی کار با حافظه با دسترسی تصادفی) -5:آزمایش 6جلسه

  RAMو   ALUآشنایی کار با تبادل داده بین واحدهای  -6:آزمایش 7جلسه

 انجام عملیات مرتب سازی داده ها  در حافظه -7:آزمایش 8جلسه

 

 پیوست
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خداوند جان و خردبه نام   

است،  مدنظر آزمایشگاه این در که مهمی نکات به را شما توجه تحصیلی جدید ترم شروع مناسبت به تبریک عرض با عزیز دانشجوی

.باشید داشته حوزه این در عالی ویادگیری عملکرد با خوب ترمی نکات این به توجه با امیدوارم.  کنم می جلب  

 بیش از آن غیبت ثبت خواهد شد. تاخیر صورت در و باشد می دقیقه 10 کالس شروع زمان از مجاز تاخیر حداکثر -1

 و بود خواهد همراه نهایی نمره از نمره 0.5 کسر با دوم  غیبت باشد، می جلسه یک ترم طول در مجاز غیبت تعداد حداکثر -2

 .شد خواهد مجاز غیر غیبت علت به آموزشی حذف به منجر دو جلسه از بیش غیبت

 : از عبارتست بندی بارم -3

  .( نمایش خروجی هر قسمت به مسئول آزمایشگاه الزامی است) نمره 3 کالسی( الف

 هر در که باشد می گروه دیگر عضو با همسان نا گزارشکار 4 حداقل ارائه به موظف گروه اعضا از یک هر)نمره  7گزارشکار ( ب

 .(دوشمی  اعطا نمره داده انجام را گزارشکار که فردی به جلسه

 نمره  10پروژه ج(

 

 

تشکر با  

      موسوی حسین سید                                                      
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 جلسه اول

 RN-CATآشنايي با برد آموزشي معماري کامپیوتر 

 آموزشي برد مختلف هاي قسمت

 شود : می تقسیم 1 - 1 شکل مطابق عمده بخش سه به معموالً کامپیوتر افزار سخت دانیم می که همانطور

 ذخیره برای رجیستر تعدادی ها، داده روی کار برای (ALU) منطق و حساب واحد یک حاویCPU  مرکزی پردازش واحد  -1

   .ها دستورالعمل اجرای و برای برداشت کنترل و واحدهای ها داده کردن

 شود می خوانده تصادفی با دستیابی حافظه حافظه، این .هاست داده و ها دستورالعمل نگهداری محل که کامپیوتر یک حافظه -2

 آنجا از را دودویی اطالعات زمانی ثابت فاصله یک در و نموده دستیابی تصادفی بطور حافظه از مکانی هر به است قادر CPU زیرا

 .بردارد

 دنیای و کامپیوتر بین اطالعاتانتقال  و تبادل کنترل برای الکترونیک مدارات که حاوی (IOP) خروجی و ورودی پردازنده  -3

 .است خارج

 

 

 ديجیتال کامپیوتر دياگرام بالک 1-1 شکل
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 برد و (Main Board) اصلی برد  :است شده طراحی قسمت دو در  2-1 شکل با مطابق RN_CAT آموزشی سیستم

 . (Display Board) نمایشی

 

 .آموزشي برد کلي نماي  2-1شکل 

 Main Board از  کلي نماي :/   پايین   Display Board از کلي نماي :باال
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 اصلي  برد (MainBoard) 

 

 : کنترلي مدارهاي  (1

 

 شوند: می تولید دارند قرار هم از مجزا بخش پنج در که کلید 29 که توسط کنترلی های سیگنال )الف 

 .نمود سیستم وارد توان می را آدرس یا و ،داده DATA INPUT کلیدهای توسط -

 . کند می تنظیم را ALU ریاضی یا منطقی عملیات نوع ALU Ctrl در کلید شش -

 .است انجام قابل حافظه از مختلف های خانه در خواندن و نوشتن RAM Ctrl های کلید با -

 باشد می رجیسترها به اطالعات ورود کنترل برای DATA REGs Ctrl بخش -

 رزرو حق گرفته قرار اینجا آن کلید که قسمتی شش از یکی فقط آن در که کند می را کنترل داده باس ، BUS Ctrl بخش -

 رزرو را آن ابتدا که قسمتی اختیار در باس بگیرد، اختیار در را باس بخواهد قسمت یک از بیش اگر که معنی این به .دارد را باس

 تولید آن در موجود LED و بازر توسط خطایی پیغام MICRO CONTROL UNIT لحظه آن در و گیرد می قرار کرده

 .کند می
 

 به کلید را زمانیکه دارد، را خود به مربوط LED کلید هر .باشد می تنظیم قابل )یک یا صفر( است نیاز مورد که منطقی کلید، هر توسط

 در  ”0“منطق باالست کلید که گردد. زمانی می روشن هم آن LED که شود می تولید خروجی در ”1“ منطق دهید فشار پایین سمت

 و است یک یا فعال صفر فعال نظر مورد تراشه در ورودی پایه اینکه به بسته حال .باشد می خاموش آن LED که شود می تولید خروجی

 .کرد تنظیم یک یا صفر حالت در را آن به مربوط کلید باید باشد، می آن انجام قصد که عملی به بسته همچنین

 

  است. گرفته قرار PULSE UNIT در P0, P1 ,P2 های شاسی با پالس تک کننده تولید مدار سه  ب(

 .شود می ایجاد رجیسترها تمام برای نیاز مورد باالرونده لبه پالس ، CLOCK یا همان P0 شاسی  توسط

 پالس این از کاربر همچنین .شود می ایجاد SEG UNIT-7 قسمت برای باالرونده لبه پالس یک USER یا همان P1شاسی  توسط

 برد روی بر که خود های طرح برای تواند می است، موجود PULSE UNIT قسمت در نیز آن رونده پایین لبه خروجی شده که ایجاد

 .نماید استفاده کند می برد سوار

 و   DR1~0 رجیسترهای همچنین و (MICRO CONTROL UNIT) برد کنترل مدار کلیه RESET یا همان P2شاسی  توسط

AR کند می تغییر صفر فرض پیش حالت به. 
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 آزمايش مدارهاي ( 2

 

 :اند قرارگرفته زیر درواحدهای آزمایش مدارهای

 

ALU UNIT 

 گرفته قرار ALU به مربوط های آزمایش انجام جهت الزم مدارات واحد این در

 تراشه دو ، 74LS374 تراشه چهار ، 74LS245تراشه دو از طرح این در.است

74LS273 4 تراشه دو وLS181 به مربوط های آزمایش پایه قطعات که ALU 

 74LS08 ، 74LS04 های تراشه .ببینید را 3-1 شکل است، شده تشکیل هستند

 عملیات همچنین و ها تراشه سازی به فعال مربوط های عملیات کنترل برای نیز

 .است شده استفاده واحد این در ها آن به کالک انتقال

RAM UNIT 

 

 در .است گرفته قرار RAM به مربوط آزمایش انجام جهت الزم مدارات واحد این در

 وظیفه 74LS245 تراشه و 74LS273 تراشه ، 6116تراشه مدار این طراحی

 ، 74LS08 های از تراشه .ببینید را 4-1 شکل دارند، عهده بر را آزمایش انجام اصلی

74LS04 همچنین و ها تراشه سازی فعال به مربوط های عملیات کنترل برای نیز 

 .است شده استفاده واحد این در ها به آن کالک انتقال عملیات

 

MICRO CONTROL UNIT 

ATmega16 

74LS541 

ULN2803 

74LS04 

74LS245 

74LS08 

7SEG UNIT ATF16V8B-15PI 

PULSE UNIT 

 گرفته قرار کاربر استفاده و کالک ، ریست عملیات جهت الزم مدارات واحد این در

 پیوست به .کند می ایفا را اصلی وظیفه 74LS00 مدار تراشه این طراحی در .است

 کنید مراجعه
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 ALUشماتیك   3-1شکل 
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 RAMشماتیك   4-1شکل 

 ها قسمت ساير ( 3

 به مداراتی که تمامی دهد می کاربر به را امکان این که شده تعبیه Main Board روی بر هم برد بِرِد یک بیشتر های آزمایش انجام برای

 .نماید تست و پیاده برد برد روی بر را است شده تعبیه برد روی بر افزاری سخت صورت

 

 تغذيه منبع ( 4

 برق آموزشی به برد زمانیکه. باشد می 5V/3A آن خروجی و 220V/50HZ آن ورودی که شده تعبیه تغذیه منبع یک سیستم روی بر

 .شود داده می ،نشان POWER SUPPLY قسمت در رنگ سبز LED شدن باروشن 5V DC مناسب ولتاژ وجود شود می متصل
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 نمايش برد (Display Board) 

LED  قسمت های Display Board کرد متمایز یکدیگر از بخش پنج در توان می را. 

 

 مشخص می را رجیسترها بین DATA حرکت مسیر و باشد می همه از بیش ها آن تعداد که DATA BUS های LED  اول: بخش

 .کند

 خارج شدن و داخل و باشد می عدد دو ها آن تعداد دارند، وجود رجیستری هر خروجی یا ورودی در که هستند هایی LED دوم: بخش

 .دهد می نشان رجیستر روی بر را داده

 و انجام است حال در عملیاتی چه که اینست دهنده نشان که هستند DATA BUS USAGE FLAGS های LED سوم: بخش

 اشغال رجیستر قابل یک خروجی توسط تنها DATA BUS نرمال حالت در .است کرده مشغول خود به را DATA BUS واحد آن

 .کند زدن می بوق به شروع Buzzer لحظه آن در و است وقوع حال در غلطی عملیات باشد این از بیش اگر و است شدن

 .باشد می RAM در READ و WRITE عملیات به مربوط های LED چهارم: بخش

 .شود می روشن چراغ این شود تولید خروجی نقلی رقم ALU از عملیاتی در اگر که است COUT به مربوط LED پنجم: بخش

 سیستم مشخصات

 .میباشد بیت 8 نیز آدرس باس و داده باس حافظه، ، ALU کلمه طول بنابراین باشد، می بیت 8 ماشین کلمه طول  1.

 .باشد می بیتی 8 سیستم ای پایه های دستورالعمل  2.

 .کند می پشتیبانی را بایتی کیلو 2 حافظه سیستم،  3.

.4  ALU 74 تراشه دو ازLS181 تراشه با از نقلی رقم سیگنال است. شده تشکیل اند شده متصل یکدیگر به آبشاری صورت به که 

 منطقی عملیات 16 و ریاضی عملیات 16 تراشه دو این برروی ).6 - 2 شکل ( شود می منتقل باال بیتی ارزش با تراشه به کم بیتی ارزش

 .است انجام قابل

 .است انجام قابل دستی صورت به خروجی /ورودی زدایی اشکال  5.

 

 : کنترل هاي سیگنال تعريف

 .شوند می تولید اصلی برد روی بر 29 تا 1 کنترلی کلیدهای توسط شده، آورده ادامه در که کنترلی های سیگنال
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 عملکرد کنترليسیگنال 

D7~D0 شود می استفاده سیستم به آدرس یا داده ورودی برای. 

/CIN اگر نقلی، رقم پرچم برای کنترلی سیگنال /CIN=0 اگر و دارد نقلی رقم ورودیِ باشد /CIN=1 باشد 

 .نقلی، ندارد رقم ورودیِ

M M=0  و ریاضی عملیات برای M=1 در منطقی عملیات برای ALU باشد می. 

S3, S2, S1, S0 که مختلفی عملیات ALU کند می مشخص را دهد انجام تواند می. 

LDAR ورودی مقدار D7~D0 آدرس رجیستر در را AR دهی آدرس برای که کند می ذخیره RAM استفاده 

 .شود می

/CE حافظه تراشه سازی فعال سیگنال RAM6116 است صفر فعال و باشد می. 

W/R برای خواندن /نوشتن کنترلی سیگنال RAM زمانیکه .باشد می W/R=0 در نوشتن عمل باشد 

RAM  زمانیکه وW/R=1  از خواندن عمل باشد RAM شود می انجام. 

LDDR1 موقت حافظه در را باس روی داده DR1 است یک فعال کند، می ذخیره. 

LDDR0 موقت حافظه در را باس روی داده DR0 است یک فعال کند، می ذخیره 

LDR3 به را باس در موجود مقدار R3 است یک فعال و فرستد می 

LDR2 به را باس در موجود مقدار R2 است یک فعال و فرستد می. 

LDR1 به را باس در موجود مقدار R1 است یک فعال و فرستد می. 

LDR0 به را باس در موجود مقدار R0 است یک فعال و فرستد می. 

/SW-BUS ورودی داده مقدار D7~D0 است صفر فعال و فرستد می باس به را. 

/ALU-BUS در شده انجام عملیات نتیجه ALU است صفر فعال و فرستد می باس به را. 

/R3-BUS مقدار R3 است صفر فعال و فرستد می باس به را. 

/R2-BUS مقدار R2 است صفر فعال و فرستد می باس به را. 

/R1-BUS مقدار R1 است صفر فعال و فرستد می باس به را. 

/R0-BUS مقدار R0 است صفر فعال و فرستد می باس به را. 
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 آموزشي برد نمايشگرهاي

 های مختلف بخش مجزا صورت به زیر قسمت دو در که باشد می ها آزمایش فرایندهای نتایج نمایش به مربوط آموزشی برد از قسمت این

 .شود می داده تشریح ها آن

 عملکرد  نمايشگرنام  نوع نمايشگر

Seven-segment 

ALU در آمده دست به نتایج نمایش ALU 

DRi     ;    i = 1,2 داده  رجیستر مقدار نمایش i 

Ri      ;    i = 0~3 مقداررجیستر نمایش  i 

RAM DR حافظه در شده مشخص خانه محتوای نمایش RAM 

RAM AR حافظه در شده مشخص خانه آدرس نمایش RAM 

INPUT DATA سیستم به ورودی آدرس یا داده نمایش 

7SEG UNIT شود می ایجاد کاربر توسط که آزمایشی اطالعات نمایش 

LED 

ALU 

 ، ALU نتیجه اطالعات بافر به مربوط Segment-7 باالی در LED دو

 این شوند. می فعال زن صورت چشمک به آن از اطالعات خروج هنگام در

LED است گرفته قرار باس دیتا و باال سمت به جهته یک فلش یک در ها. 

DRi     ;     i = 0,1 

 نمایش به مربوط Segment-7 باالی در LED دو و پایین در LED دو

 فعال زن چشمک به صورت آن به اطالعات ورود هنگام در ، DRi محتوای

 .شوند می

 دیگر جفت یک و DRi سمت به طرفه یک فلش در ها LED از جفت یک

 .گرفته است قرار ALU واحد سمت به طرفه یک فلش در

Ri     ;     i = 0 ~ 3 

 آن باالی در LED دو و اطالعات ورود Segment-7 پایین در LED دو

 اطالعات، خروج یا باورود  .دهد می نشان i رجیستر در را اطالعات خروج

 یک.شوند می فعال زن چشمک شکل به مجزا صورت به LED جفت هر

 در دیگر جفت یک و Ri سمت به یک طرفه فلش در ها LED از جفت

 .است گرفته قرار داده باس سمت به طرفه یک فلش
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INPUT DATA 

 هنگام در ورودی، اطالعات بافر به مربوط Segment-7 باالی در LED دو

 این .شوند می فعال زن چشمک صورت باس به دیتا به آن اطالعات ورود

 گرفته قرار باس دیتا و باال سمت به جهته یک فلش یک در LED جفت

 .است

RAM AR 

 در ، AR رجیستر Segment-7 باالی در LED دو و پایین در LED دو

 جفت یک.شوند می فعال زن صورت چشمک به آن به اطالعات ورود هنگام

 در دیگر جفت یک و RAM واحد سمت به طرفه یک فلش در ها LED از

 .است گرفته قرار AR سمت طرفه به یک فلش

RAM DR 

 خروج و ورود هنگام در ، DR رجیستر Segment-7 باالی در LED دو

 جفت این .شوند می فعال زن صورت چشمک به باس دیتا به آن اطالعات

LED است گرفته قرار باس دیتا به نسبت جهته دو فلش یک در. 

WRITE حافظه در نوشتن وضعیت شدن فعال با RAM شود می روشن. 

READ حافظه از خواندن وضعیت شدن فعال با RAM شود می روشن. 

RDY/BUSY 

 صورت به باشد فعال عادی بصورت UNIT MICRO CONTROL اگر

 اما .شود می روشن و خاموش ms 500های  زمانی فاصله با زن چشمک

 رزرو قصد همزمان واحد دو مثالً دهد، رخ ها آزمایش روند در خطایی اگر

 LED این . ماند می روشن ممتد صورت به باشند، را داشته باس کردن

 .باشد فعال زن چشمک بصورت آزمایش مراحل تمامی در بایستی

DATA BUS 

 مرتبه پنج ابتدا باشد، شده اشغال واحدها از یکی توسط داده باس اگر

 .ماند باقی می روشن سپس و زند می چشمک
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 تنظیمات پیش

 نمایید. تنظیم زیر جدول طبق آموزشی برد کردن روشن از قبل را هستند کنترلی های سیگنال کننده تولید که منطقی کلیدهای

 و حالت ”0“ منطق معنای به اینصورت غیر در .باشد می on حالت و ”1“ منطق نماینگر شود داده فشار پایین سمت به کلید که زمانی(

off باشد می( 

 

 
 

 .دهید انجام را زیر تنظیمات و کنید روشن  5V+ تغذیه منبع با را برد حال

 

 
 

 

 

 

 است: زیر صورت به بینید می Display Board در ها SEG-7 برروی آنچه و زده را P0 (CLOCK) شاسی است کافی حال

 

 

 

 ورودی تمامی های LED رو این از .رود می ALU جز به باال رجیسترهای تمامی به D7~D0 محتوای باال، تنظیمات پیش انجام از پس

 رجیستر برروی آن نظر مورد عملیات که است این دهنده نشان که مانند می روشن سپس و شده خاموش و روشن مرتبه پنج رجیسترها

 تنظیمات از پیش بعد را  Display Board از نمایی 5-1 شکل .است شده ذخیره فعلی وضعیت و شده انجام کنترلی خطوط توسط

 .دهد می نشان
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 تنظیمات پیش از پس رجیسترها مقادير 5-1 شکل

 

دیتاشیت آن را بررسی  و در جدول زیر ردیف شده است اند شده گرفته کار به آزمایشی برد روی بر که هایی تراشه تمام برای تمرين:

  کرده و آن را تشریح نمایید، به طوریکه که موارد زیر را شامل گردد:

 تراشهنام  رديف تراشهنام  رديف

1 74LS00 7 74LS541 

2 74LS04 8 74LS181 

3 74LS08 9 74LS245 

4 6116 10 74LS374 

5 ULN2803 11 74LS273 

6 ATMEGA16 12 ATF16V8B 

 آن چیست؟ اصلی نام تراشه و وظیفه -

مشخص نموده و ، تغذیه( را دارا است؟ آنها را  ورودی یاخروجی دیتا، کنترلی دیتا، خروجی ها )ورودی پایه انواع از کدامیک -

 مختصر توضیح دهید.

 یک؟ فعال یا هستند صفر فعال تراشه این در ورودی های پایه -

 است؟ میزان چه تراشه این در تغذیه مجاز ولتاژ -



 

                   برق و کامپیوترده مهندسی معماری کامپیوتر                                                                                                         دانشک آزمایشگاه      
 

                                                                                                                                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15 
 

 

 آشنايي با انواع گذرگاه داده و کار کردن با آن -1آزمايش 

 را فعال نمایید. سپس با فشردن کلیدهای مربوط به ورود داده ، داده  sw-busابتدا پیش تنظیمات برد را انجام داده و آن را روشن کنید. 

نموده و با استفاده از کلیدهای  غیرفعالرا  sw-busکلید  اکنونمشاهده نمایید.  Input Dataرا وارد نموده و در سون سگمنتهای  02

 مشاهده می کنید توضیح دهید. Input Dataسون سگمنتهای وارد کنید. علت آنچه را که را  E3ه مذکور، داد

حال طبق جدول زیر، سطر به سطر )از سمت چپ( عملیات مذکور را انجام داده و خروجی ها )در سمت راست جدول(  را مشاهده نموده و 

 سوالت زیر پاسخ دهید.عملی را که در هر سطر انجام می شود تحلیل کرده و به 

DR1 DR0 R3 R2 R1 R0 P0 LDDR1 LDDR0 LDR3 LDR2 LDR1 LDR0 /CE /R3-BUS /R2-BUS /R1-BUS /R0-BUS /ALU-BUS /SW-BUS D7~D0 

00H 00H 00H 00H 00H 00H  0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ** 

00H 00H 00H 00H 00H 11H ↑ 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 11H 

00H 00H 00H 00H 22H 11H ↑ 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 22H 

00H 00H 00H 33H 22H 11H ↑ 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 33H 

00H 00H 44H 33H 22H 11H ↑ 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 44H 

00H 55H 44H 33H 22H 11H ↑ 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 55H 

66H 55H 44H 33H 22H 11H ↑ 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 66H 

11H 55H 44H 33H 22H 11H ↑ 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 ** 

11H 55H 22H 33H 22H 11H ↑ 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 ** 

11H 33H 22H 33H 33H 33H ↑ 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 ** 

 

 جدول زیر را طبق مثال اولش کامل کنید.  -1 سوال

 نمايش سمبلیك شرح عملیات انجام شده شماره رديف جدول فوق

 R011H پر می شود 11Hبا مقدار  R0محتوای  2

3   

4   

5   
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6   

7   

8   

9   

10   

 

 شد؟ گذاشته یک SW-BUS/مقدار  بعد به هشتم ردیف از چرا  -2 سوال

مقادیر آنها را جابجا کنید. و  R2بریزید. سپس به کمک رجیستر  R1و  R0را به ترتیب در رجیسترهای  00 , 01 داده های  -3 سوال

 مراحل انجام این کار را بصورت نمایش سمبلیک نشان دهید.

و داده جابجا کرده  R1 بارا  R2اکنون مقدار داده  بریزید. R3تا   R0ترتیب در رجیسترهای ه را ب  22 , 33 , 44 , 55داده های  -4 سوال

R3  بارا R0  آیا مقادیر رجیسترهای   نمایید و مراحل انجام این کار را بصورت نمایش سمبلیک نشان دهید.جابجاR0   تاR3 22 بترتیب , 

 هستند؟ علت را توضیح دهید. در بهترین حالت انجام عملیات فوق چند داده ازبین می رود؟ 55 , 44 , 33

 مستقیما بریزید. آیا این عمل DR1را در  DR0داده  سپس بریزید. DR1را در  R1و داده  DR0را در  R0مقدار داده اکنون   -5 سوال

 چرا؟امکان پذیر است؟
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 در حالت محاسبات منطقي ALUکار با  -2آزمايش 

مشاهده کرده  ALU، خروجی را برروی  Bو  A(. سپس برای هرجفت از داده های M=1برد را درحالت محاسبات منطقی قرار دهید ) -1

 و ستونهای جدول زیر را تکمیل نمایید.

را غیر فعال  LDDR1و  LDDR0، می بایستی ابتدا  DR1و  DR0، به ترتیب در رجیسترهای  Bو  Aعد از ریختن ب* توجه کنید که 

ده آنها نباید عوض شود. تا بار کردن مجدد، دا،  DR1و  DR0رجیسترهای )بعد از هر بار کردن را فعال کنید.  ALU-BUSکرده و سپس 

 در صورت تعویض، مجدد آن را بار کنید.(

A= 

B= 

A= 

B= 

A= 

B= 

A= 

B= 

DR0 

DR1 

ALU Output ALU Output ALU Output ALU Output S0 S1 S2 S3 

    0 0 0 0 

    1 0 0 0 

    0 1 0 0 

    1 1 0 0 

    0 0 1 0 

    1 0 1 0 

    0 1 1 0 

    1 1 1 0 

    0 0 0 1 

    1 0 0 1 

    0 1 0 1 

    1 1 0 1 

    0 0 1 1 

    1 0 1 1 

    0 1 1 1 

    1 1 1 1 
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 محاسبه نمایید. دستیجدول زیر را بصورت  ورودی در جدول قبل، مقادیر توابع منطقیداده های همان اکنون برای  -2

 

A= 

B= 

A= 

B= 

A= 

B= 

A= 

B= 

DR0 

DR1 

ALU Value ALU Value ALU Value ALU Value Function 

00 00 00 00 𝐅 = 𝟎 

    𝐅 = −𝟏  ( 𝟐′𝐬 𝐂𝐎𝐌𝐏) 

    𝐅 = 𝐀 

    𝐅 = �̅� 

    𝐅 = 𝐁 

    𝐅 = �̅� 

    𝐅 = 𝐀 + 𝐁 

    𝐅 = 𝐀 + 𝐁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

    𝐅 = 𝐀𝐁 

    𝐅 = 𝐀𝐁̅̅ ̅̅  

    𝐅 = 𝐀⨁𝐁 

    𝐅 = 𝐀⨁𝐁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

    𝐅 = �̅� + 𝐁 

    𝐅 = 𝐀 + �̅� 

    𝐅 = �̅�𝐁 

    𝐅 = 𝐀�̅� 

 

 

 

 

 کنید. تکمیلدوم)محاسبات تئوری( جدول زیر را  جدولسطرهای و اول)مشاهدات عملی( جدول سطرهای با مقایسه  -3
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M = 1 

 نتیجه گیري

 (.بیان کنید Bو  Aرا با متغیرهای  انجام می دهد ALU)عملیات منطقی که 
S0 S1 S2 S3 

 0 0 0 0 

 1 0 0 0 

 0 1 0 0 

 1 1 0 0 

 0 0 1 0 

 1 0 1 0 

 0 1 1 0 

 1 1 1 0 

 0 0 0 1 

 1 0 0 1 

 0 1 0 1 

 1 1 0 1 

 0 0 1 1 

 1 0 1 1 

 0 1 1 1 

 1 1 1 1 
 

حاصل عبارت های منطقی   (  C=22و   B=4E  و  =A1  Aبا نتایج بدست آمده از جدول فوق و با کمک رجیسترها، برای داده های ) -4

)برای توضیح می توانید از  توضیح دهیدمرحله به مرحله نحوه انجام هریک را  ،محاسبه نمایید و درگزارش کار خود ALU بازیر 

 .نمایش سمبلیک نیز استفاده کنید(

𝟐)   𝐅 = 𝐀𝐁 ⨁ 𝐀�̅�  𝟏)   𝐅 = (𝐀⨁𝐁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) + 𝐀𝐁̅̅ ̅̅   

𝟒)   𝐅 = 𝐂 + 𝐀�̅�̅̅ ̅̅  𝟑)   𝐅 = �̅�(𝐀 + 𝐁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

 𝟓)   𝐅 = 𝐂 ̅𝐁 �̅� 
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 در حالت محاسبات رياضي و بدون نقلي ورودي ALUکار با  -3آزمايش 

،  Bو  A(. سپس برای هرجفت از داده های  CIN=1/و  M=0برد را درحالت محاسبات ریاضی و بدون نقلی ورودی قرار دهید)  -1

 مشاهده کرده و ستونهای جدول زیر را تکمیل نمایید. ALUخروجی را برروی 

را غیر فعال  LDDR1و  LDDR0، می بایستی ابتدا  DR1و  DR0، به ترتیب در رجیسترهای  Bو  Aاز ریختن  بعد* توجه کنید که 

 را فعال کنید.  ALU-BUSکرده و سپس 

A= 

B= 

A= 

B= 

A= 

B= 

A= 

B= 

DR0 

DR1 

ALU Output ALU Output ALU Output ALU Output S0 S1 S2 S3 

    0 0 0 0 

    1 0 0 0 

    0 1 0 0 

    1 1 0 0 

    0 0 1 0 

    1 0 1 0 

    0 1 1 0 

    1 1 1 0 

    0 0 0 1 

    1 0 0 1 

    0 1 0 1 

    1 1 0 1 

    0 0 1 1 

    1 0 1 1 

    0 1 1 1 

    1 1 1 1 
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 جدول زیر را بصورت تئوری محاسبه نمایید. ورودی در جدول قبل، مقادیر توابعداده های همان اکنون برای  -2

 

A= 

B= 

A= 

B= 

A= 

B= 

A= 

B= 

DR0 

DR1 

ALU Value ALU Value ALU Value ALU Value Function 

    𝐅 = −𝟏  ( 𝟐′𝐬 𝐂𝐎𝐌𝐏) 

    𝐅 = 𝐀 

    𝐅 = 𝐀 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐒 𝟏 

    𝐅 = 𝐀 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐀 

    𝐅 = 𝐀 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐁 

    𝐅 = 𝐀 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐀𝐁 

    𝐅 = 𝐀 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐀�̅� 

    𝐅 = 𝐀 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐒 𝐁 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐒 𝟏 

    𝐅 = 𝐀𝐁 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐒 𝟏 

    𝐅 = 𝐀�̅� 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐒 𝟏 

    𝐅 = 𝐀 + 𝐁 

    𝐅 = 𝐀 + �̅� 

    𝐅 = (𝐀 + 𝐁) 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐀 

    𝐅 = (𝐀 + �̅�) 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐀 

    𝐅 = (𝐀 + 𝐁) 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐀�̅� 

    𝐅 = (𝐀 + �̅�)𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐀𝐁 

 

 

 

 کنید. تکمیلجدول دوم)محاسبات تئوری( جدول زیر را سطرهای  وجدول اول)مشاهدات عملی( سطرهای با مقایسه  -3
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M = 0 ,  /CIN=1 

 نتیجه گیري

 (.بیان کنید Bو  Aانجام می دهد را با متغیرهای  ALU)عملیات منطقی که 
S0 S1 S2 S3 

 0 0 0 0 

 1 0 0 0 

 0 1 0 0 

 1 1 0 0 

 0 0 1 0 

 1 0 1 0 

 0 1 1 0 

 1 1 1 0 

 0 0 0 1 

 1 0 0 1 

 0 1 0 1 

 1 1 0 1 

 0 0 1 1 

 1 0 1 1 

 0 1 1 1 

 1 1 1 1 

 

حاصل عبارت های ریاضی   (  C= 33و   B= 55  و  =A  11با نتایج بدست آمده از جدول فوق و با کمک رجیسترها، برای داده های ) -4

)برای توضیح می توانید از  توضیح دهیدمرحله به مرحله نحوه انجام هریک را  ،کار خودو درگزارشمحاسبه نمایید  ALUزیر را در 

 .نمایش سمبلیک نیز استفاده کنید(
 

𝟏)   𝐅 = 𝐀 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐀𝐁 𝐏𝐋𝐔𝐒 (𝐀 + 𝐁)   

𝟐)   𝐅 = 𝐀�̅� 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐒 𝟐   

𝟑)   𝐅 = 𝐁 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐀𝐁 

𝟒)   𝐅 =  𝐂 𝐏𝐋𝐔𝐒 (𝐀 + 𝐁) 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐒 𝟏  

𝟓)   𝐅 = (𝐀 + 𝐁 + 𝐂)𝐏𝐋𝐔𝐒 (𝐁 + 𝐂) 
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 در حالت محاسبات رياضي و با نقلي ورودي ALUکار با  -4آزمايش 

، خروجی  Bو  A(. سپس برای هرجفت از داده های  CIN=0/و  M=0برد را درحالت محاسبات ریاضی و با نقلی ورودی قرار دهید)  -1

 مشاهده کرده و ستونهای جدول زیر را تکمیل نمایید. ALUرا برروی 

را غیر فعال  LDDR1و  LDDR0، می بایستی ابتدا  DR1و  DR0، به ترتیب در رجیسترهای  Bو  Aاز ریختن  بعد* توجه کنید که 

 را فعال کنید.  ALU-BUSکرده و سپس 

A= 

B= 

A= 

B= 

A= 

B= 

A= 

B= 

DR0 

DR1 

ALU Output ALU Output ALU Output ALU Output S0 S1 S2 S3 

    0 0 0 0 

    1 0 0 0 

    0 1 0 0 

    1 1 0 0 

    0 0 1 0 

    1 0 1 0 

    0 1 1 0 

    1 1 1 0 

    0 0 0 1 

    1 0 0 1 

    0 1 0 1 

    1 1 0 1 

    0 0 1 1 

    1 0 1 1 

    0 1 1 1 

    1 1 1 1 
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 جدول زیر را بصورت تئوری محاسبه نمایید. ورودی در جدول قبل، مقادیر توابعداده های همان اکنون برای  -2

 

A= 

B= 

A= 

B= 

A= 

B= 

A= 

B= 

DR0 

DR1 

ALU Value ALU Value ALU Value ALU Value Function 

00 00 00 00 𝐅 = 𝟎 

    𝐅 = 𝐀 

    𝐅 = 𝐀 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝟏 

    𝐅 = 𝐀 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐀 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝟏 

    𝐅 = 𝐀 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐁 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝟏 

    𝐅 = 𝐀 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐀𝐁 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝟏 

    𝐅 = 𝐀 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐀�̅� 𝐏𝐋𝐔𝐒𝟏 

    𝐅 = 𝐀 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐒 𝐁 

    𝐅 = (𝐀 + 𝐁) 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝟏 

    𝐅 = (𝐀 + �̅�) 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝟏 

    𝐅 = (𝐀 + 𝐁) 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐀 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝟏 

    𝐅 = (𝐀 + �̅�) 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐀 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝟏 

    𝐅 = (𝐀 + 𝐁) 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐀�̅� 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝟏 

    𝐅 = (𝐀 + �̅�) 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐀𝐁 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝟏 

    𝐅 = 𝐀𝐁 

    𝐅 = 𝐀�̅� 

 

 

 دوم)محاسبات تئوری( جدول زیر را پر کنید. جدولسطرهای و اول)مشاهدات عملی(  جدولسطرهای با مقایسه  -3
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M = 0 ,  /CIN=0 

 گیرينتیجه 

 (.بیان کنید Bو  Aانجام می دهد را با متغیرهای  ALU)عملیات منطقی که 
S0 S1 S2 S3 

 0 0 0 0 

 1 0 0 0 

 0 1 0 0 

 1 1 0 0 

 0 0 1 0 

 1 0 1 0 

 0 1 1 0 

 1 1 1 0 

 0 0 0 1 

 1 0 0 1 

 0 1 0 1 

 1 1 0 1 

 0 0 1 1 

 1 0 1 1 

 0 1 1 1 

 1 1 1 1 

 

 ALUحاصل عبارت های زیر را در   (   B= 77  و  =DD  Aبدست آمده از جدول فوق و با کمک رجیسترها، برای داده های )با نتایج  -5

)برای توضیح می توانید از نمایش سمبلیک نیز استفاده  .محاسبه نمایید و درگزارش کار خود نحوه انجام هریک را توضیح دهید

 .کنید(

 

𝟏)   𝐅 = ((𝐀 + 𝐁) 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝟏)𝐁   

𝟐)   𝐅 = 𝐁 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐒 𝐀𝐁 

𝟑)   𝐅 = ((𝐀 + �̅�) 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐀 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝟏)(𝐀𝐁̅̅ ̅̅ ) 

𝟒)   𝐅 = 𝐀 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐒 (𝟐 ∗ 𝐁) 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐒 𝟏   

𝟓)   𝐅 = (𝐀 + 𝐁) 𝐏𝐋𝐔𝐒 (𝐀 + 𝐁) 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝟏 
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 و اعمال تغییرات در آن (RAMآشنايي کار با حافظه با دسترسي تصادفي) -5آزمايش 

 : اهداف

 .آن با کار چگونگی و ایستا RAM مشخصات بر تسلط (1

 . RAM6116 تراشه نوشتن /خواندن مدار با آشنایی  (2

 : معرفي

،  حافظه .آنهاست خارج و داخل به اطالعات انتقال برای الزم مدارات همراه به سازی ذخیره های سلول از ای مجموعه حافظه واحد

که  هاست بیت از ای مجموعه حافظه، در کلمه یک .کند می ذخیره (word) کلمه بنام بیت از هایی دسته بصورت را دودویی اطالعات

 یک کد عدد، یک بعنوان است ممکن و هاست 1 و 0 از گروهی حافظه کلمه .یابد می انتقال حافظه خارج و داخل به واحد، یک بصورت

 در .شود خوانده می بایت بیتی، هشت گروه یک .باشد دیگر شده کد دودویی اطالعات هر یا عددی الفبا کاراکتر چند یا یک دستورالعمل،

 32 کلمه یک است و بایت دو حاوی بیتی 16 کلمه یک بنابراین .است 8 از مضربی کلمه هر های بیت تعداد کامپیوتر، های حافظه اغلب

 ذخیره آن در توان که می هایی بایت تعداد بصورت معموالً تجاری کامپیوترهای حافظه ظرفیت شود. می ساخته بایت چهار از نیز بیتی

 .شود می بیان کرد،

 که کلمه خاصی ورودی خطوط .گردد می مشخص کلمه هر های بیت تعداد و آن کلمات تعداد بوسیله حافظه واحد یک درونی ساختمان

 اطالق آن آدرس به که گیرد می تعلق شناسایی شماره یک حافظه در کلمه هر دارند. به نام آدرس خطوط کنند می انتخاب را بخصوصی

2k تا 3 ، 2 ، 1 با و آغاز 0 از و شود، می
 داخل خاص در کلمه یک انتخاب .است آدرس خطوط تعداد k آن در که یابد می ادامه 1-

 مسیرهای و دریافت کرده را آدرس این حافظه داخل در یابد. دیکدری می تحقق آدرس خطوط به بیتی k دودویی آدرس اعمال با حافظه

 تا دارند، نیاز آدرس خط10 که  کلمه، 1024 از است ممکن کامپیوتر های کند. حافظه می باز خاص کلمه های بیت انتخاب برای را الزم

2
32

 حروف از یکی با حافظه در یک را )ها بایت یا( کلمات تعداد که است این بر رسم .باشد متغیر دارند، الزم آدرس خط 32 که کلمه،  

K  کیلو(( ، M ()یا مگا G ()کنند. بیان گیگا K 210 با برابر
 ، M 220 با برابر

230 با برابر G و 
64K=2 بنابراین .باشد می 

16
 ، 

2M=2
21

4G=2 و  
2حافظه آدرس، خط 8 داشتن علت به دارید اختیار در که آموزشی .  دربرد  32

8
 شده طراحی ای کلمه  256=

 .است

عمل  یعنی .است پذیر امکان دلخواه و تصادفی بصورت دلخواه مکان هر از اطالعات انتقال ، (RAM) تصادفی دسترسی با حافظه در

دستیابی " مفهوم .است حافظه در سلول فیزیکی مکان از مستقل آن برای الزم زمان و بوده یکسان حافظه هر در کلمه یک نشاندن

 .شود می ناشی مطلب همین از نیز "تصادفی
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 را مشخص انتقال جهت که کنترل خطوط و آدرس انتخاب خروجی، و ورودی داده خطوط طریق از آن اطراف محیط و حافظه بین ارتباط

 باید که را داده اطالعات ورودی خط n است. شده داده نشان 5 - 1 شکل در RAM حافظه یک دیاگرام بالک .گیرد می صورت کنند می

 خط k گذارند. می در اختیار آیند می بیرون حافظه از که را اطالعاتی نیز داده خروجی خط n و آوردند، می فراهم شوند ذخیره حافظه در

 جهت ورودی خط دو .آورند فراهم می حافظه داخل در کلمه، 2k میان از نظر مورد کلمه انتخاب برای را بیتی k دودویی عدد یک آدرس

 .کنند می مشخص را نظر مورد انتقال

 

 (RAM)تصادفي  دستیابي با حافظه يك دياگرام بالک 5-1 شکل

 

 وخواندن، داخل به انتقال نوشتن، سیگنال .داد انجام را (Read) خواندن و (Write) نوشتن عمل دو توان می RAM حافظه یک در

 عمل .دهند انجام می را الزم اعمال حافظه داخلی مدارات کنترل، سیگنال دو این از یکی پذیرش در .سازد می میسر را خارج به انتقال

 رجیستر در داده ورودی که کنید فرض .دهد می انتقال آدرسی، بوسیله شده انتخاب ، M حافظه به را داده رجیستر یک محتوای نوشتن

R1 در آدرس و AR شود بیان تواند می زیر صورت به نوشتن عمل .باشد: 

𝐖𝐑𝐈𝐓𝐄:  𝐌[𝐀𝐑] ← 𝐑𝟏 

 توضیح، عمل گردد. با این  می ، AR در موجود آدرس بوسیله شده انتخاب،  M حافظه کلمه به R1 از اطالعات انتقال موجب فوق عبارت

 :کنیم بیان زیر عبارت با توانیم می را نیز خواندن

𝐑𝐄𝐀𝐃:  𝐃𝐑 ← 𝐌[𝐀𝐑] 

 .گردد می DR به شده، انتخاب AR در موجود آدرس بوسیله که،  M حافظه کلمه از اطالعات انتقال موجب عبارت این

  



 

                   برق و کامپیوترده مهندسی معماری کامپیوتر                                                                                                         دانشک آزمایشگاه      
 

                                                                                                                                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28 
 

 

 زیر نحوه کار نوشتن و خواندن را توسط برد توضیح می دهد:جدول 

 

 نوشتن

(WRITE) 

 

 :است زیر قراره ب شود طی باید حافظه در آن ذخیره و جدید کلمه یک انتقال برای که مراحلی

 آدرس خطوط به نظر مورد کلمه آدرس اعمال -1

می  فرستاده AR رجیستر به شده وارد داده آدرسو اعمال کالک پالس،    SW-BUS=0 , LDAR=1/ تنظیم با 

 ثبات آدرس را از تغییر حفظ کنید. LDAR=0سپس با اعمال  .شود

 .داده ورودی خطوط روی بر شوند، ذخیره حافظه در است قرار که ای داده های بیت اعمال  -2

 . نوشتن ورودی کردن فعال  -3

 محل محتوای به )بدون نیاز به اعمال کالک پالس( شده وارد داده CE=0 , W/R=0 , /SW-BUS=0/ تنظیم با

AR سپس با اعمال  . شود فرستاده می/CE=1 نماییم. تغییر محافظت می داده را از  

 خواندن

(READ) 

 :است زیر بقرار شود طی باید حافظه از خارج به کلمه یک انتقال برای که مراحلی

 آدرس خطوط روی بر نظر مورد کلمه دودویی آدرس اعمال 1-

می  فرستاده AR رجیستر به شده وارد داده آدرس و اعمال کالک پالس  SW-BUS=0 , LDAR=1/ تنظیم با

 ثبات آدرس را از تغییر حفظ کنید. LDAR=0سپس با اعمال  .شود

 .خواندن ورودی کردن فعال 2-

 توسط و نوشتهRAM برروی AR رجیستر محتوای گردد می موجب CE=0, W/R=1, /SW-BUS=1/ تنظیم با

LED های RAM DR می شود داده نمایش. 
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 اجراي آزمايش:

ذخیره نمایید و عملیات خود را مطابق نمونه در  00 , 01 , 02 , 03 خانه های حافظهرا به ترتیب در  EF , CD , AB , 10داده های  -1

 جدول زیر یادداشت نمایید.

نمايش سمبلیك  

 کل عملیات

    نمايش سمبلیك

 جزء به جزء عملیات
RAM-DR AR P0 D7~0 

/R3-

BUS 

/R2-BUS /R1-BUS /R0-BUS /ALU-BUS /SW-BUS W/R /CE LDAR 

M[00] ← 𝟏𝟎 
AR ← 𝟎𝟎 ×× 00 ↑ 00H 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

RAM-DR  ← 𝟏𝟎 10 00  10H 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

 

              

              

 

              

              

 

              

              

 

 بریزید. R3 , R2 , R1 , R0را به ترتیب در ثباتهای  A7 , 05 , 96 , 04داده های  -2

ذخیره  RAMرا به عنوان مقدار حافظه درنظر گرفته و آن را در حافظه  R1را به عنوان آدرس حافظه و داده ثبات  R0داده ثبات 

  یادداشت نمایید. زیر نمایید و شرح عملیات خود را در جدول

ذخیره  RAMرا به عنوان مقدار حافظه درنظر گرفته و آن را در حافظه  R3را به عنوان آدرس حافظه و داده ثبات  R2داده ثبات 

 نمایید و شرح عملیات خود را در ادامه جدول یادداشت نمایید.

نمايش سمبلیك  

 عملیاتکل 

    نمايش سمبلیك

 جزء به جزء عملیات
RAM-DR AR P0 D7~0 

/R3-

BUS 

/R2-BUS /R1-BUS /R0-BUS /ALU-BUS /SW-BUS W/R /CE LDAR 

M[04] ← 𝟗𝟔 
AR ← 𝐑𝟎              

RAM-DR  ← 𝐑𝟏              
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 و شرح عملیات خود را در ادامه جدول یادداشت نمایید.خوانده  RAMرا از   05تا  00هریک از مقادیر حافظه های  -3

 

 RAM-DR AR P0 D7~0 عملیات   نمايش سمبلیك
/R3-

BUS 

/R2-BUS /R1-BUS /R0-BUS /ALU-BUS /SW-BUS W/R /CE LDAR 

READ:   RAM-DR  ← 𝐌[𝟎𝟎] 
××             

             

 
             

             

 
             

             

 
             

             

 
             

             

 
             

             

 

نیز انجام داده و  03 با 02و  04 با 01را با هم جابجا کنید. این کار را در خصوص حافظه های  05 و 00مقادیر موجود در حافظه های  -4

 شرح مرحله به مرحله این عملیات ها را به صورت سمبلیک نمایش دهید.
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 RAMو   ALUآشنايي کار با تبادل داده بین واحدهاي  -6آزمايش 

 

 ذخیره نمایید.  00 , 01 , 02 خانه های حافظهرا به ترتیب در  1E , 2A , 17داده های  -1

توابع جدول زیر را  R3تا  R0و ثباتهای  ALUدر نظر گرفته و به کمک واحد  C , B , Aرا به ترتیب  02تا  00داده های خانه های  -2

 پیاده سازی نمایید و مراحل آن را مطابق نمونه در جدول یادداشت کنید. 

 

شماره حافظه جهت 

 ه سازيذخیر

مقدار محاسبه شده 

 ALUتوسط 

 عملیات ALUشرح انجام عملیات در واحد 

F1H 

 DR0  ← 𝐌[𝟎𝟎]    ,    DR1 ← 𝐌[𝟎𝟏]   

𝐌 = 𝟏  ,   𝐒𝟑~𝟎 = 𝟏𝟏𝟏𝟎 

M[F1] ← 𝐀𝐋𝐔 

𝐅𝟏 = 𝐀 + 𝐁 

F2H 

  

𝐅𝟐 = 𝐀⨁𝐁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐒 𝟏 

F3H 

 𝐌 = 𝟏   ,   𝐒𝟑~𝟎 = 𝟎𝟎𝟏𝟎 

R0← 𝐀𝐋𝐔 

𝐒𝟑~𝟎 = 𝟎𝟏𝟏𝟏 

R1← 𝐀𝐋𝐔 

DR0← 𝐑𝟎 

DR1← 𝐑𝟏 

𝐒𝟑~𝟎 = 𝟎𝟏𝟏𝟎 

R1← 𝐀𝐋𝐔 

DR0 ← M[00] 

DR1← 𝐑𝟏 

𝐌 = 𝟎  ,/𝐂𝐈𝐍 = 𝟏  ,   𝐒𝟑~𝟎 = 𝟏𝟎𝟎𝟏 

M[F3] ← 𝐀𝐋𝐔 

𝐅𝟑 = (�̅�𝐁 ⨁ 𝐀�̅�) 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐀 

F4H 

  

𝐅𝟒 = 𝐂 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐀𝐂 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐒 𝐁 
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F5H 

  

𝐅𝟓 = (𝟐 ∗ (𝐀⨁𝐁)) 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝟏 

F6H 

  

𝐅𝟔 = �̅� 𝐏𝐋𝐔𝐒 �̅�𝐁 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐁�̅� 

F7H 

  

𝐅𝟕 = (𝐁𝐂 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐒 𝟏)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

F8H 

  

𝐅𝟖 = (𝐀 + �̅�) 𝐏𝐋𝐔𝐒 ((𝐀 + �̅�)𝐁) 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝟏 

 

 

بدست  ALUخوانده و با مقادیر جدول فوق که قبل از نوشتن در حافظه در  RAMرا از   F8تا  F1حال، هریک از مقادیر حافظه های  -3

 آورده بودید، مقایسه کنید.
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 حافظه در  مرتب سازي داده هاانجام عملیات  -7آزمايش 

 : اهداف

 COUT به  مربوط LED عملکردآشنایی با  (1

 RAMدر حافظه مرتب سازی داده ها مزبور برای  LEDکاربرد  با آشنایی  (2

می باشد که پس از حاصل شدن نتیجه بیت های  ALUدر  Bو  Aمربوط به انجام اعمال ریاضی)حسابی( بین ورودی های  COUTخروجی 

A3  وB3 مثال در جمع( یک  مشخص می شود و در صورتیکه( در انجام عمل ریاضی مربوطهCARRY  یک )و یا )مثال در تفریق

BARROW ایجاد گردد این پایه فعال می شود. 

ACTIVE-HIGH DATA 

OUTPUT Cn+4 MAGNITUDE INPUT Cn 

H 𝐀 ≤ 𝐁 H 

H 𝐀 < 𝐵 L 

L 𝐀 > 𝐵 H 

L 𝐀 ≥ 𝐁 L 

 

 

 اجراي آزمايش:

و    A MINUS B    ،A PLUS B    ،A PLUS A   های عملیاتسپس بریزید.  DR1 و DR0را به ترتیب در  E2 , E6 داده های -1

B MINUS A  را توسط واحدALU  انجام داده و مشاهدات خود در مورد کارLED  مربوط بهCOUT .یادداشت کنید 

 

استفاده نمود؟ این روش را برای همان دو داده و نیز با جابجا کردن  ALUاز  ، برای مقایسه دو داده چگونه می توانباتوجه به نتایج -2

 .، حالت تساوی دو عدد را نیز بررسی کنید DR1و  DR0جای آن ها تکرار کنید. با یکسان کردن داده های 

 

 در حافظه ذخیره نمایید. داده های جدول زیر را در خانه های مشخص شده -3
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 حافظه خانه  ه شمار داده اي که بايد ذخیره گردد

 01 

 02 

 03 

 04 

 05 

 06 

 07 

 08 

 09 

 0A 
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 پیوست

 

 74181جدول عملکرد آی سی 


