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  دستورکار آزمایشگاه مدارهاي منطقی
جزوه حاضر که براي آزمایشگاه مدارهاي منطقی دورة کارشناسی مهندسی برق تهیه و تدوین گردیده    

توسط اساتیدي  دانشگاهی و طی ترمهاي متماديواحد   است حاصل تجربه ارایه این آزمایشگاه درچندین
، آقاي دکتر وحید رشتچی دانشگاه زنجان و صنعتی شریف چون آقاي دکتر سعید باقري شورکی دانشگاه 

جزوه حاضر به گونه اي تدوین گردیده است گه عالوه  . باشد می دانشگاه زنجان در آذرپیوند علی آقاي دکتر
بر جنبه هاي آموزشی که براي یادگیري مفاهیم اولیۀ مدارهاي دیجیتالی الزم و ضروري است، بتواند 

افزوده و آنها را هرچه بیشتر و بهتر در انجام و اجراي آزمایشها و پژوهشهاي علمی برخالقیت دانشجویان 
  .هدایت نماید

لذا در این راستا موضوعات مورد آزمایش بصورت طرح مدارهاي هرچند کوچک، با توضیحات کافی در       
دارها و اطالعات زمینه نحوة کار و طراحی آنها مطرح شده و تا حد ممکن از ارایه نقشه هاي کامل م

  .دیگرخودداري گردیده است
بایست ضمن مرور  یز میبدیهی است که براي مفید واقع شدن مجموعه آزمایشها، دانشجویان عز

مطالب خواسته شده و طرح مدارهاي الزم را قبل ازجلسۀ آزمایشگاه انجام دهند ، مطالب درسی
  .عمل آورنده مایشگاه بتا بتوانند حداکثر استفاده را از فرصت محدود جلسات آز

بخش اول که مجموعه اي است از . شود درجهت هرچه مفیدتر بودن، این واحد درسی در دو بخش ارایه می
بخش دوم . آزمایش براي آشنایی دانشجویان با مفاهیم اولیه مدارهاي منطقی تدوین گردیده است 10

مقدمه اي است بر طراحی و پیاده . باشد که در واقع طرح و اجراي یک پروژه نسبتاً کوچک می)اختیاري(
در این راستا . سازي مدارهاي الکترونیکی که بر خالقیت و توانایی کار عملی دانشجویان خواهد افزود

  .را انتخاب و طی ترم طراحی و پیاده سازي نمایند دبایست موضوع پروژه خو داتشجویان می
و پس از فراغت از تحصیل همواره با موضوعات جدیدي  آینده که دانشجویان این رشته مهندسی در ییااز آنج

  MAXPLUS II,QUARTOUS روبرو خواهند بود، یادگیري و طرز استفاده از برخی نرم افزارها چون

,ORCAD  مشخصات قطعات مختلف الکترونیکی و نیز برگه و نیز آشنایی با طرز کار و استفاده ازdata – 

book اتکایی  شاید که این روند قدمی باشد براي خود ،واگذار شده است هاي آنها به عهده دانشجویان
  .دانشجویان عزیز

  91مـاه  مهر                    
  نحوه برگزاري آزمایشگاه

  :بایست دقیقاً توسط دانشجویان اجرا گردند براي برگزاري هرچه بهتر این آزمایشگاه موارد زیر می
ارد مورد نیاز وه دستور کار مربوطه را مطالعه نموده و مبایست قبل از هر جلسه آزمایشگا ـ دانشجویان می1

و طرح مدارهاي خواسته شده را انجام داده و مطالب فوق را  data – bookها از  ICچون استخراج مشخصات 
  .عنوان گزارش اولیه آزمایش در شروع جلسه ارایه نماینده ب

رش اولیه تهیه شده انجام داده و پس از بررسی ـ درجلسه آزمایشگاه با دقت کافی آزمایش را به مبناي گزا2
هاي ارایه شده در گزارش اولیه داراي اشکال باشند اشکاالت را به نحو  نتایج آزمایشها در صورتیکه طرح



  ٢

مطلوب جهت حصول به نتایج دلخواه اصالح نموده و پس از ثبت این اصالحات در گزارش اولیه، این گزارش 
  .انجام آزمایش، تحویل نمایند را به همراه نتایج ثبت شده

بایستی گزارش کاملی شامل، طراحی، مراحل اجرا نتایج و  ـ پس از اتمام جلسه آزمایشگاه، دانشجویان می3
ترسیم شده است تهیه و حتماً درجلسه بعدي آزمایشگاه تحویل  maxplusیا  ORCADبا نقشه مدارات را که 

  .نمایند
اول خود را که ساخت مدار توسط گیت هاي منطقی   شم موضوع پروژهبایست تا جلسه ش ـ دانشجویان می4

پروژه را پیاده سازي و  را با هماهنگی مسئول آزمایشگاه مشخص نموده و پس از اتمام آزمایشها، مدار است،
موضوع  دوازدهمجلسه همچنین تا قبل از  .طرح به همراه نقشه و گزارش مربوطه تحویل نمایند يدر انتها

و پیاده سازي آن روي برد  maxplusدوم خود را که که ساخت یک برنامه کاربردي توسط نرم افزار   پروژه
با هماهنگی مسئول آزمایشگاه مشخص نموده و پس از اتمام آزمایشها، مدار می باشد را  fpgaهاي آموزشی 

  .ندپروژه را پیاده سازي و در انتهاي طرح به همراه نقشه و گزارش مربوطه تحویل نمای
  

  نحوه ارزشیابی
باشند که این پارامترها و ارزش  تحان پایان ترم، پارامترهاي مهم دیگري مدنظر میمبراي ارزشیابی عالوه بر ا

  :هر یک از آنها به شرح زیر است
 %10حضور منظم درجلسات    -1
 %10داشتن نظم و دقت در انجام آزمایشها و استفاده از وسایل آزمایشگاهی  -2
 %10آزمایشها انجام به موقع  -3
 %30نظر  کامل کردن آزمایشها و رسیدن به نتایج صحیح مورد -4
 %30تحویل پروژه  -5
توسط کارشناس %(10رعایت نظم و مرتب نمودن میز آزمایشگاه پس از اتمام آزمایش  -6

  )آزمایشگاه



  ٣

  یتهاي منطقیگ       آزمایش اول
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ار آنهاکآشنایی با گیتهاي منطقی و طرز    :هدف
   :موضوعات

  . AND , OR , NOR , NANDجدول حقیقت گیتهاي  نـ مشخص نمود1
  .به جاي گیتهاي دیگر NOR , NANDـ استفاده از گیتهاي 2
  .ـ بررسی پاسخ پالسی گیتهاي منطقی3
  

   IC 7486 , IC 7432 , IC 7408 , IC 7404 , IC 7402 , IC 7400         :قطعات مورد نیاز
  

  :کارهاي قبل از آزمایشگاه
نیاز را  ردهاي صفحه قبل و عملکرد آنها را بررسی نموده و مطالب مو ICبا مراجعه به کاتالوگها، پایه هاي      

م را ضمن مطالعه دستورکار، مدارهاي الزم را طرح و نقشه هاي الز. براي جلسه آزمایشگاه یادداشت نمائید
  .تهیه نمائید

  
  :مراحل آزمایش

باشد در مدار قرار داده و پس از تغذیه، یکی از گیتهاي  می NANDگیت   4را که حاوي   7400  آي سی ـ1
از (  LEDآنرا مورد استفاده قرار داده و با اعمال ورودیهاي مناسب از طریق کلید خروجی آنرا با استفاده  از 

بررسی نموده و جدول حقیقی مشابه زیر براي آن ) از نظر سطوح ولتاژ ( تمتر لو و با استفاده از) نظر منطقی 
  .تشکیل دهید

  
  

X (logic)  X (voltag)  B  A   جدول حقیقت گیتNAND  دو ورودي  
IC 7400     0  0  

    1  0  

    0  1  

    1  1  

    Open  Open  
  
انجام داده و براي هریک    7402 , 7404 , 7408 , 7432 , 7486هاي ICرا به ترتیب براي  1ـ مرحله 2

  . جدول حقیقی مشابه بدست آورید
ساخته و پس از بستن مدار جدول حقیقت آنرا بدست   ORیک گیت   NANDـ با استفاده از گیتهاي 3

  .مقایسه کنید 2آورید و این جدول حقیقت را با جدول حقیقت بدست آمده در مرحله 



  ٤

  .تکرار کنید NOTبراي ساختن گیت   NOR  هايرا با استفاده از گیت 3ـ مرحله 4
  .تکرار کنید NOTبراي ساختن گیت   NAND را با استفاده از گیتهاي 3ـ مرحله 5
  .تکرار کنید NOTبراي ساختن گیت   NOR را با استفاده از گیتهاي 3مرحله  - 6
  .مدار شکل روبرو را ببینید ،ـ براي بررسی پاسخ پالسی گیتهاي منطقی7

                     
 
 
  
 ،استفاده از اسیلوسکوپ  و  7شکل بند   Aبه ورودي  KHz 100با اعمال یک پالس مربعی با فرکانس    

مشاهده   CH2 ) و   ( CH1را با استفاده از کانالهاي اسیلوسکوپ Xو خروجی  Aشکل موجهاي ورودي 
ر وضعیتی باشد که اختالف اسیلوسکوپ د ردقت کنید که تریگ. نموده و شکل موجهاي حاصل را رسم نمایید

. اده و اندازه گیري نماییددتاخیرهاي زمانی را با دقت مورد بررسی قرار . زمانی دو کانال قابل مشاهده باشد
  .افزایش دهید MHz 1 اگر این کار با اسیلوسکوپ موجود عملی نبود، فرکانس ورودي را تا 

  
براي حالتی درنظر گرفته شده است که  در تمام مراحل آزمایش و در جدول حقیقت یک سطر: سوال

بودن ورودي  openول حقیقت توضیح دهید که در یک مدار دیجیتالی، ابا بررسی جد. دنباش  openورودیها 
  به چه مفهوم است؟ آیا این گفته شما درحالت کلی صادق است؟



  ٥

  آزمایش دوم                                            قوانین جبر بول
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بررسی قوانین جبر بول   :هدف
  :موضوعات

  برخی از قوانین جبر بول صحتبررسی   ـ 1
  بدست آوردن جدول حقبقت چند مدار ترکیبی ساده ـ  2
  .در مدارهاي ترکیبی  hazardبررسی  ـ  3

    IC 7432 , IC 7408 , IC 7404                :قطعات مورد نیاز
 :کارهاي قبل از آزمایشگاه

  هاي مورد نیاز ICمطالعه   ـ 1 
  مطالعه قوانین جبر بوب  ـ 2
  طرح مدارهاي خواسته شده براي بررسی قوانین جبر بول ـ  3
  بررسی مدارهاي ترکیبی ارایه شده  -  4
  

  :مراحل آزمایش
م بررسی شکل موجها به وجود تاخیرها و پالسهایی سوزنی احتمالی یل و به هنگاذدر تمامی مراحل : تذکر

  .دقت کافی داشته باشید
و مشاهده شکل موجهاي  KHz 100را بسته و با اعمال یک پالس مربعی با فرکانس حدود ) 1(ـ مدار شکل 1

  گرام ورودي و خروجی در دیاگرامی مشابه دیا  ورودي و خروجی توسط اسیلوسکوپ، پس از رسم موجهاي
  .را بررسی نمایید A+  = A، صحت قانون )1(
  
  
  

Input A          

           

          
output Z          

              )1(دیاگرام  
  
براي هرکدام از مدارها، دیاگرامی مشابه  1و تکرار مرحله ) 4(، )3(، )2(ـ با بستن مدارهاي شکلهاي 2

براي دیاگرام مدار (. تواند نشان دهد، بررسی نمایید مدار می هرقانونی را که رسم نموده و صحت ) 1(دیاگرام 
  ).ولتاژ خروجی هر دو گیت را رسم نمایید) 4(شکل 

                 
  



  ٦

        
  
 
  
براي این منظور . را اثبات نمایید  A+AB = Aت قانون حـ مداري طرح کنید که بوسیله آن بتوانید ص3

شود و  که توسط مولد پالس ایجاد می دسمتهاي قبل یک پالس مربعی در نظر بگیریرا مشابه ق Aورودي 
براي بررسی قانون فوق به ازاي . را ایجاد کند 0 , 1تواند ورودیهاي  نظر بگیرید که می را کلیدي در Bورودي 

قانون را ت حدیاگرامهایی مشابه قبل رسم نموده و از روي آن ص  B=1 , B=0یعنی  Bهر دو حالت ورودي 
  .در دیاگرام، خروجی تمام گیتها را رسم نمایید. دو حالت بررسی نمائید ربراي ه

. را بررسی نمائید  A+ AB = A+Bت قانون حمداري طرح کنید که در آن بتوانید ص 3ـ مشابه مرحله 4
  .تکرار نمایید 3درنظر گرفته و کلیه مراحل را مانند مرحله  3را همانند مرحله  Bو  Aورودي 

و بررسی  A, B, Cرا بسته و با اعمال ورودیهاي مختلف به ورودیهاي ) 6(و ) 5(ـ مدارهاي شکلهاي 5
بولی مناسب را براي هر مدار و تابع  جدول حقیقت هر مدار را بدست آورده  LEDخروجی مدارها توسط 

  .بنویسید
  
  

    
  
  
  
  
  

باشند؟ درصورت مثبت )  hazard(هاي ناپایداري توانند داراي حالت می) 6(و ) 4(آیا مدارهاي شکلهاي : سوال
به ازاي آن اتفاق خواهد افتاد را مشخص  hazardو حالتی از ورودي را که این نوع  hazard بودن پاسخ نوع

) 6(در مدار شکل . نموده و سعی کنید پالسهاي سوزنی را در خروجی مدار توسط اسیلوسکوپ مشاهده کنید
شناسائی نموده و یک . ن سبب ایجاد پالسهاي سوزنی خواهد شدآي را که تغییر ورودhazard   براي مشاهده 

  .پالس مربعی به آن اعمال نمایید
  



  ٧

  آشنایی با فلیپ فالپها                        سومآزمایش 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، طرز کار آنها و بدست آوردن جدول حقیقت آنها JKو  Dنوع  آشنایی با فلیپ فالپهاي :هدف
  :موضوعات

   D.F.Fـ بدست آوردن جدول حقیقت و عملکرد پایه هاي 1
  . JK.F.Fـ بدست آوردن جدول حقیقت و عملکرد پایه هاي 2

    ,IC7400, IC 7476, IC 7474 IC 7432           :قطعات مورد نیاز
 :کارهاي قبل از آزمایشگاه

  . JKو  Dـ مطالعه فیلیپ فالپهاي نوع 1
  .7474و 7476 هاي  ICـ مطالعه 2
  .ـ طرح مدارهاي خواسته شده3
  

  :مراحل آزمایش
هاي  باشد در مدار قرار داده و با اعمال ورودي می  D را که داراي دو فیلیپ  فالپ نوع 7474شماره  ICـ 1 

جدول )  LEDتوسط (   Qو  Qو بررسی خروجیهاي ) توسط کلید ( آن  CLRو  PREو   Dمختلف به 
براي . ی به فرم زیر براي آن بدست آوریدتحقیق

 Aیا  Aاز موادهاي پالس   CKاعمال ورودي به 
و در جدول حقیقت لبه فعال پالس . استفاده نمایید

و  CLRآیا ورودیهاي . ساعت را مشخص نمایید
PRE باشند سکرون می.  

  
  
  .باشند تکرار نمائید می JKکه داراي دو فیلیپ نوع  7476شماره   ICرا براي  1ـ مراحل بند 2
طراحی نموده و پس از بستن آن با اعمال فرکانس   5یک شمارنده تقسیم بر JKهاي  ـ با استفاده از فیلیپ3

ها را  سکوپ مالحظه نموده و شکل موج خروجیها را ابتدا توسط اسیلو آن خروجی  CKمربعی به ورودي 
سگمنت مالحظه  ها را توسط یک سون رسم نمایید و سپس با کم کردن فرکانس ورودي وضعیت خروجی

  .نمایید

Q (n+1)  CLR  PRE  CK  D  
          
          
          



  ٨

  نشمارنده هاي آسنکرو        چهارمآزمایش 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طرز کار شمارنده هاي غیر همزمان و بررسی تأخیرهاي زمانیآشنایی با    :هدف
  :موضوعات

به صورت  نـ بررسی شمارنده هاي دوبیتی آسنکرو1
up/down   با فلیپ فالپهايD  

با فلیپ فالپ  نآسنکرو  3ـ طراحی شمارنده تقسیم بر 2
D  
  7493 نـ بررسی طرز کار شمارنده هاي آسنکرو3

  IC 7400, IC 7493, IC 7474        :قطعات مورد نیاز
  :کارهاي قبل از آزمایشگاه

  نـ مطالعه شمارنده هاي آسنکرو1
  7474 ,7493هاي   ICـ بررسی 2
  ـ بررسی مدارهاي ارایه شده و طرح مدارهاي خواسته شده3
  

  :مراحل آزمایش
ت به ورودي ـ پس از بررسی طرز کار و تشریح عملکرد مدار شکل زیر آنرا بسته و با اعمال پالسهاي ساع1

clock   ) 1با فرکانس حدودMHz  (هاي آنرا توسط  خروجیLED   مورد بررسی قرار داده و توضیح دهید
 clock  نس ورودي و بررسی شکل موجهاياسپس با افزایش فرک. باشد اي می که مدار چه نوع شمارنده

B,A  شکل موجهاي مربوطه را در دیاگرامی به فرم روبرو رسم نمایید .  
  
 
 
 
 
 
  

  

       clock 
       A        
       B        
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فلیپ فالپها، مدار خواسته   Qاز   Bو  Aرا در نظر گرفته و با دریافت خروجی هاي ) 1(ـ مدار قسمت 2

  .را تکرار کنید) 1(شده در قسمت 
نموده و همان موارد  وصل  Aپ الفلیپ فQ را به خروجی Bفلیپ فالپ   ck ورودي) 2(ـ در مدار قسمت 3

  )ها دریافت کنید Qخروجی ها را با هم از . (را تکرار نمایید
طراحی کنید و پس از بستن  3تقسیم بر  نآسنکرو ةفلیپ فالپها یک شمارند  CLRـ با استفاده از ورودي 4

پس با بررسی نموده و س LEDهاي پایین با  هاي آنرا در فرکانس مدار آن، همانند قسمتهاي قبل خروجی
ها و  یهاي سوزنی بوجود آمده در خروج به پالس. ها را با اسیلوسکوپ بررسی نمایید روجیخافزایش فرکانس، 

هاي سوزنی مسالۀ ساز  دقت نموده و شکل موجها را بدقت رسم نمایید، آیا وجود پالس CLRنیز در ورودي 
  است؟

سه بیتی  ةیک بیتی و یک شمارند ةرنددر قالب یک شما نچهار بیتی آسنکرو ةیک شمارند IC 7493ـ  5
Aبایست خروجی  چهاربیتی می ةبراي استفاده از آن به عنوان شمارند. استا مجز Q INB<  متصل گردد .

عملکرد شماره  INBو  INAبه ورودیهاي  ckابتدا این شمارنده را در مدار قرار داده و با اعمال پالسهاي 
ها را در حالت چهاربیتی مورد  تک بیتی آنرا بررسی نموده و شکل موج خروجی شمارندههاي سه بیتی و 

براي عملکرد صحیح، به وضعیت   ICدر استفاده از این . استفاده قرار داده و مراحل فوق را تکرا نمایید
 .دقت نمایید  R0 (2)و   R0) 1(ورودیهاي  

طراحی نموده و  9گیتهاي خارجی یک شمارنده ي تقسیم بر و بدون استفاده از  IC  7493ـ با استفاده از 6
مورد بررسی قرار داده و شکل موجهاي خروجی را رسم ) 4(پس از بستن آن، شمارنده را همانند قسمت 

  .نمایید
  .)به تأخیرها و پالسهاي سوزنی دقت نمایید( 
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  نمایشگرها با آشنایی        پنجمآزمایش 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ledنمایشگرھای  با آشنایي :هدف

 
  .نمایید کامل زیر را جدول و بستھ Ω 220مقاومت  و  LEDاز استفاده با را زیر شکل مدار -١

  
  .کنید تکرار را الف آزمایش و کرده معکوس را دیود -٢

  
 .شود LED شدن روشن ثباع ولت صفر اتصال کھ دھید تغییر طوري را فوق شکل مدار -٣

آند مشترک می باشد آی سی درایور این   seven segmentسکل زیر مربوط بھ یک 
seven segment  می باشد را راه اندازی نموده ، سپس آن را بھ کمک   7447کھ بھ شماره

  .بیتی بھ یک شمارنده رقمی تبدیل نمایید ۴یک شمازنده 
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 maxplusو نرم افراز  fpgaبرد : قسمت دوم 
 و شبیه سازي آن  maxpluseراه اندازي یک مدار ساده با  - 1
 راه اندازي مدار تشخیص اعداد اول و خواص - 2
 Singh & Carry & Overflow بیتی همراه با خروجی هاي  4راه اندازي مدار جمع کننده  - 3
 یک و چهار رقمی Seven Segmentراه اندازي مدار  - 4
 راه اندازي کامل ساعت - 5
 dotmatrixگر ایشراه اندازي نم - 6
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  توضيحات کلی در رابطه با استفاده از برد آموزشی در آزمايشگاه
  

 
 

1 - FPGA(field-programmable gate array)  مورد استفاده در این برد آموزشی از سريACEX 1K 
در این برد از تعدادي از آنها به عنوان ورودي  پایه می باشد که 208می باشد، این قطعه شامل 

استفاده شده است ) dot matrix & Sevensegment(و تعدادي به عنوان خروجی) کلیدهاي ورودي(
 که اطالعات کاملتر در رابطه با این گیت را می توان در سایت .

http://www.altera.com/cgi-bin/devsearch.pl?pn=0&q=EP1K30QC208-3&site=www  
  .یافت  http://www.altera.comیا 

ولت باشد  8.5تا  7.5این بخش مربوط به سوکت تغذیه مدار می باشد ولتاژ تغذیه می بایستی بین  - 2
  .با توجه به وجود یک پل دیودي در ورودي سیستم، جهت ولتاژ تغذیه اهمیتی ندارد

4 

3 

7

6

5

2

1 

8
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متصل می  fpgaپایه  16به کار رفته است که به ) dip switch(کلید مینیاطوري  16بر روي این برد  - 3

در صورتی که کلید را در وضعیت باال قرار دهیم .که نام این کلید ها مطابق شکل زیر می باشد. باشد
 .به معناي یک و در وضعیت پایین به معناي صفر است

 

  
  
 

4 - Dot Matrix  که آرایه اي ازled نگ می باشد که با ترکیب ماتریسی ، تقریبا به شکل هاي قرمز ر
 .زیر در برد قرار گرفته اند

  
  

  
همان طور که مشاهده می کنید در ترکیب فوق سمت آند دیود هاي موجود در یک سطر به  - 5

ها را تشکیل می دهند و سمت کاتد دیودهاي موجود در یک سطر به   Rowهمدیگر متصل بوده و 
  .ها را تشکیل داده اند colهمدیگر متصل بوده و 

نمی تواند جریان الزم را تعمین نماید لذا در هر   fpgaها قطعه  ledاز آنجا در پروسه روشن شدن  - 6
  .کدام از سطرها و ستون ها یک درایور ساده به شکل زیر قرار داده ایم
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ط به آن را به مربو COLمی بایستی  ledهمانطور که از مدار فوق برمی آید براي روشن شدن یک    

gnd  وصل نماییم تا ترانزیستورPNP  به اشباع رفته و ولتاژvcc  به آند دیودهاي موجود در یک
مربوطه وصل کنیم تا ترانزیستور  ROWرا به  vccستون اعمال شود ، همچنین می بایستی ولتاژ 

NPN   به اشباع رفته و ولتاژgnd  به کاتد led د، که نتیجه آن هاي موجود در یک سطر اعمال شو
  .خاص می باشد ledروشن شدن یک 

 colاز ناحیه  ledولت می باشد در پروسه خاموش کردن  3.3مقدار  fpgaاز آنجا که ولتاژ خروجی 

را داریم لذا براي حل این مشکل همواره در  PNPها همواره مشکل نیمه روشن ماندن ترانزیستور 
  .به شکل زیر استفاده می کنیم  open drain ها از یک مدار colبه سمت  fpgaخروجی هاي 

  

 
  

ولت اعمال می شود خروجی قطعه  3.3موجب می شود هنگامی به مدار   opndrnوجود قطعه   
رسیده و در نهایت ترانزیستور  vccبه  pull-upقطع شده و لذا ورودي مدار به واسطه مقاومت 

  .خاموش باشد
  

اعداد ده دهی می باشد که شماي داخلی آن در شکل  سون سگمنت براي نمایش 4این بخش شامل  - 7
 .زیر آمده است
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  .ها کاتد مشترك می باشد  seven segmentدر ترکیب فوق  نوع 
قرار دارد که می توانند به عنوان ورودي کالك دستی در مدار  push buttonعدد کلید  3در این بخش 
 .استفاده شوند

  
  

  

مگاهرتز می توان بهره برد چنانچه به این کالك  16ك از یک اسیالتور با فرکانس در این برد براي تامین کال
 .استفاده کرد clkنیاز داشته باشیم می توان از یک ورودي با نام 

  
 .این قسمت براي اتصال کابل پروگرمر به برد آموزشی می باشد - 8

  .کنیم را با یک مثال بیان می fpgaنحوه پروگرم کردن یک برنامه ساده در 
  .پیاده کرده وبتوانیم با اعمال ورودي مناسب خروجی را مشاهده کنیم  fpgaمی خواهیم مدار زیر را در 

  
  .خروجی را به مدار اضافه کنیم/ پورت هاي ورودي  maxplusiiبراي این کار می بایستی به مدار در نرم افزار 

SLKC1 
 

SCLK2 

CLR 
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  .ذا می بایستی از عناوین استاندارد استفاده کنیمبی معنا می باشند ل a,b,c,dدر برد آموزشی موجود پورت 

  .قرار می دهیم  dip0 , dip1 , dip2ورودي ها همان کلید ها هستند پس نام آنها را 
لذا از از مدار . را روشن کنیم 0و ستون  1موجود در سطر   ledبراي نمایش خروجی فرض کنید می خواهیم 

  .زیر استفاده می کنیم

  
  .می توان از مدار زیر نیز بهره بردبراي منظور فوق 

  
  

    Fpga   موجودبر روي  برد هاي آموزشی مفهومdip , row , col ,ad , sd ,clk ,sclk1 , sclk2 , clr   را
بر روي  نمی دانند براي تعریف این کلمات به عنوان اسامی پایه ها می باستی این اسامی به پایه هاي موجود 

 fpga این منظور از یک فایل با پسوند  متناظر گردند بهacf  که شامل شماره پایه هايfpga   و اسامی
را کامال   maxplusiiبدین منظور بعد از کامپایل برنامه ، نرم افزار . انتصاب یافته می باشد استفاده می کنیم

باز می  note padرا که همواره بر روي دسکتاپ کامپیوتر شما می باشد را با   znu.acfبسته سپس  فایل 
سپس .نوشته ایم ، را می نویسیم maxplusiiاسم برنامه اي را که در   chipکنیم در این فایل در مقابل کلمه 

در فولدري که برنامه را در انجا ذخیره کرده ایم ، ذخیره می  ACFاین فایل را بهمان اسم برنامه با پسوند 
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سپس در منوي . ز کرده و برنامه خود را کامپایل می نماییم را با  maxplusiiبعد از آن نرم افزار . نماییم 
max plus  بر روي گزینهprogram   کلیک نموده و بعد از آن روي گزینهconfig  کلیک می نماییم . 

 

 

تعداد  ACFمهيشه بعد از اضافه کردن فايل 
warning  ها زياد می شود  
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کليک    programmerروی گزينه 
  مناييد

کليک    Configureروی گزينه 
  مناييد
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  .اگر همه مراحل را درست پیش رفته باشیم می توانیم پنجره  فوق را مشاهده کنیم
  .ذخیره شده و قابلیت اجرا را دارد  fpgaهم اکنون برنامه بر روي 

  .براي پروگرم کردن برنامه می بایستی تغذیه مدار وصل باشد: 1تذکر 
باشد ، که بر روي کابل آن کلمه  fpgaبراي پروگرم شدن برنامه می بایستی کابل پروگرمر مخصوص : 2تذکر 
fpga  نوشته شده است.  
  .د آموزشی ، برنامه نوشته شده کامال پاك خواهد شددر صورت قطع و وصل شدن تغذیه بر:  3تذکر 

  

  

ذخريه    fpgaبرنامه به درستی روی 
  گرديد


