
 

 بسمه تعالی
 های کاربردی از دستورات ترتیبیمثال: دومزمایش آ

  هدف کلی:

مثال  3تمرین و کسب مهارت در استفاده از دستورات ترتیبی به کمک هدف از انجام این آزمایش 

 کاربردی است.

 فرکانسمقسم بخش اول:  -1
را به Div  در داخل برنامه واز بیرون تک بیتی  ،Clk_inورودی یک یک مقسم فرکانسی طراحی کنید که 

 را تحویل دهد. ، تک بیتی Clk_outو خروجی  کردهدریافت  Integer و  Constant شکل یک

تا از  Divبه تعداد کند که کاری میو  کردهشمارش  Clk_inاین مقسم فرکانس بازای هر بار لبه باالرونده 

و این روند به  تا از کالک ورودی، خروجی صفر شود Divبه تعداد و پس از آن  کالک ورودی، خروجی یک

 شود. صورت پیوسته تکرار می

𝑓Clk_in فرکانس بادرصد  Duty cycle 50در واقع شکل موج مربعی با 

2×𝐷𝑖𝑣
  در خروجی تولید خواهد شد. 

بسته به فرکانس به صورت یک عدد ثابت  Divمگاهرتزی وصل شده و  50به اسیالتور  Clk_inدر این تمرین 

 .استفاده کنید LEDیک  ازخروجی برای نمایش شود. میمقداردهی  برنامهدر مورد نیاز 

 و پاسخ هر کدام را بنویسید: طی کردهمراحل زیر را جهت انجام این آزمایش 

  1-1مرحله 

 1رای تولید کالک ، بمگاهرتزیِ برد آزمایشگاه است 50همان اسیالتور با فرض اینکه کالک ورودی  -1
 ؟چه خواهد شد Divمقدار هرتز 

 کد مربوط به این آزمایش را نوشته و جزئیات آن را توضیح دهید. -2

  2-1 مرحله
 Divحالتی که فرکانس کالک ورودی دلخواه باشد، با انتخاب در  ISEافزار در نرم Test benchبا نوشتن یک 

 فرکانسی برابر با مناسب کالک خروجی را با
1

4
  .لید کنیمفرکانس ورودی تو 

 را نمایش دهید.خود سازی پاسخ شبیه

 3-1 مرحله
 FPGAمنابع  از این مقدار استفاده شدنارائه دهید و دلیلی برای سنتز را برای این طراحی گزارش ی نتیجه

 را گزارش کنید.

  4-1 مرحله
 نویسید. افزاری بر روی برد آزمایشگاه بسازی سخترا جهت پیاده این طراحی UCF کد

 افزاری مقدار سازی سختبرای پیادهDiv هرتز تولید  1ای تنظیم نمایید که در خروجی کالک را بگونه

 شود.



 

 7Segmentراه انداز : دومبخش  -2
برای فعالسازی دارند اما خروجی  Comوجود دارد که هر کدام یک پایه  7Segmentچهار بر روی برد آزمایشگاه 

شود. در این آزمایش برای نمایش عدد دو رقمی بیتی آنها توسط یک باس داده مشترک نمایش داده می 8

 شود.است که یکی برای رقم اول و دیگری برای رقم دوم در نظر گرفته می 7Segmentنیاز به دو 

بیتی( و دو خروجی برای پایه های  8عدد ورودی ) و برای این هدف یک برنامه با دو ورودی کالک )تک بیتی(

Com  7)چهار بیتی( و باس داده مشترک نمایشSegment (8 .بنویسید )بیتی 

بیت کم ارزش ورودی پس از تبدیل شدن  4زمانی که لبه باالرونده کالک ورودی برای اولین بار مشاهده شد، 

 نشان داده شود و در این مدت رقم دهگان 7Segmentتنها بر روی رقم یکان  7Segmentبه کد معادل 

7Segment .خاموش باشد 

 4با معادل  7Segmentاین بار رقم یکان خاموش شده و رقم دهگان  ،با آمدن لبه باالرونده دوم کالک ورودی

 بیت پرارزش عدد ورودی روشن شود. و این رویه به شکل مداوم تکرار شود.

 شوند را همیشه صفر قرار دهید.هایی که استفاده نمی7Segmentمربوط به  Comی پایه
 بیشتر بدانید: 

تواند متوجه روشن و خاموش شدن اگر فرکانس کالک ورودی در محدوده مناسبی انتخاب شود، چشم انسان دیگر نمی

 بیند. سر هم رقم یکان و دهگان شده و هر دوی آنها را همیشه روشن میپشت

 ر همزمان هر دو خروجی را مشاهده کرد. توان به طوبه این شکل می
 شوند. و کالک ورودی به کالک دستی وصل می Dip switchورودی هشت بیتی به 

 شوند.وصل می Comبیت خروجی دیگر به  4و  7Segmentباس داده مشترک  بیت خروجی به 8

 و پاسخ هر کدام را بنویسید: طی کردهجهت انجام این آزمایش مراحل زیر را 

  1-2مرحله 
 باشد و دلیل آن را بیان کنید.تحقیق کنید تا چه فرکانسی تغییرات آن با چشم قابل تشخیص نمی -1

 کد مربوط به این آزمایش را نوشته و جزئیات آن را توضیح دهید. -2

  2-2مرحله 
باشد،  11010010 عدد ورودیسازی را در حالتی که پاسخ شبیه ISEافزار در نرم Test benchبا نوشتن یک 

 نمایش دهید.

 3-2 مرحله
 FPGAمنابع  از این مقدار ارائه دهید و دلیلی برای استفاده شدنسنتز را برای این طراحی گزارش ی نتیجه 

 را گزارش کنید.

  4-2 مرحله
 نویسید.افزاری بر روی برد آزمایشگاه بسازی سختاین طراحی را جهت پیاده UCF کد



 

 16مبنای دو رقمی  پایین شمارباال و : ومسبخش  -3
 شمارد. ب را و بالعکس FFتا  00از که  کنیدطراحی بیتی(  8) دو رقمیهگز  یک شمارشگر

)یک  Up/Downپایه  ی( ویک بیت) Enableپایه  ی(،یک بیت) ورودی شامل کالک شمارشگراین های ورودی

 . استبیتی( 

بسته به ورودی  شمارنده ورودی کالک لبه باال رونده و با هر شمارنده فعال شده Enable شدن ورودی یک با

Up/Down  شمارد. اگر ورودی میبه باال یا پایینUp/Down  برابر یک باشد شمارنده باال شمار و اگر صفر

 شود.صفر باشد، هیچ شمارشی انجام نمی Enableدر صورتی که ورودی  .استباشد پایین شمار 

 شود.نمایش داده می LED هشت که بر روی بیت( است 8)در مجموع بیتی  4دو عدد  خروجی شمارنده

 و پاسخ هر کدام را بنویسید: طی کردهجهت انجام این آزمایش مراحل زیر را 

  1-3مرحله 
 .کنیدممکن پیش بیاید، آنها را ذکر  ها چند حالتبا توجه به ورودی -1
 دهید.کد مربوط به این آزمایش را نوشته و جزئیات آن را توضیح  -2

  2-3مرحله 
  .نمایش دهید با توجه به شرایط زیر سازی راپاسخ شبیه ISEافزار در نرم Test benchبا نوشتن یک 

شروع به شمارش  0Fتا  00ابتدا شمارنده در حالت باال شمار باشد و از دلخواه،  با فرکانس بازای کالک ورودی

 . بشمارد F0در حالت پایین شمار قرار گرفته و تا  Up/Downبا تغییر ورودی  و سپس کند

 3-3 مرحله
 FPGAمنابع  از این مقدار ارائه دهید و دلیلی برای استفاده شدنسنتز را برای این طراحی گزارش ی نتیجه 

 را گزارش کنید.

  4-3 مرحله
 نویسید. افزاری بر روی برد آزمایشگاه بسازی سختاین طراحی را جهت پیاده UCF کد

 وصل نمایید.ها  Dip switchها را به و سایر ورودی کالک ورودی را به کالک دستی

 

 

 

 

 

 

 موفق باشید.


