
 

 

 بسمه تعالی

 طراحی چراغ راهنمایی برای یک چهارراه: ششمزمایش آ

  هدف کلی:

کننده یک کنترلطراحی های بزرگ به کمک با سوال یاروییکسب مهارت برای رو هدف از این آزمایش    

  است.یک چهارراه  دردو چراغ راهنمایی برای 

  ویژگی های جزئی هدف:

دو  که به وسیلهوجود دارد دو مسیر تردد مورد نظر در چهارراه شود، مشاهده می 1همانطور که در شکل     

 راهنمایی کنترل می شوند.چراغِ 

قرمز، زرد و سبز داشته و مجهز به یک شمارنده دو رقمی است که  LEDهر یک از دو چراغ راهنمایی سه 

 نشان دهد. 99الی  0را از  سبز و قرمز مانده هر چراغتواند زمان باقیمی

 
 : نمایی از چراغ راهنمایی مطلوب دستورکار1شکل 

سبز بودن ( یکی برای تعیین زمان Dip switchبیتی ) 7دو ورودی  99الی  1برای وارد کردن اعداد 

(Green_set( و دیگری برای زمان قرمز بودن )Red_set)  در نظر گرفته شده اند که با لبه باال رونده ورودی

 شوند.چراغ راهنمایی اعمال می )کالک دستی( به کنترل کننده setتک بیتی 

 کند.مدت زمان روشن بودن چراغ زرد را مشخص می Red_setو  Green_setتفاضل زمان 

 خواهد بود. 2سگمنت مربوط به آن چراغ راهنمایی به شکل ت زمانی که چراغ زرد روشن است، سوندر مد



 

 

 
 سگمنت چراغی که در حالت زرد یا چشمک زن قرار دارد.سون: نمایی از 2شکل 

مگاهرتزی  50های مطلوب، یک بیت کالک های دیگر با فرکانسبرای شمارش زمان یک ثانیه و ایجاد کالک

 عنوان ورودی اصلی ماژول در دسترس است.به 

برای حالت چشمک زن است، به این  Blinkبه نام   (Dip switchماژول اصلی دارای یک ورودی تک بیتی )

رود و زمانیکه صفر باشد چراغ ، چراغ راهنمایی به حالت چشمک زن میاستصورت که وقتی این ورودی یک 

های راهنمایی چراغ زرد و در حالت چشمک زن در یکی از چراغ راهنمایی عملکرد عادی خود را دارد. در

سگمنت هر دو چراغ راهنمایی به شکل زند. در این حالت سوندیگری قرمز با فرکانس یک هرتز چشمک می

 هستند. 2تصویر 

 قسمتی بورد به شکل همزمان استفاده کنید. 4سگمنت سگمنت دستورکار، از سونسون 4برای نمایش 

 های زیر توجه کنید:ضیحات بیشتر به شکلبرای تو

 باشد: Blink=0در حالتی که 

 

 راهنمایی در حالت کارکرد عادیهای دو چراغ مراحل طی شدن حالت: نمایی از 3شکل 



 

 

 باشد: Blink=1در حالتی که 

 
 راهنمایی در حالت کارکرد چشمک زنهای دو چراغ مراحل طی شدن حالت: نمایی از 4شکل 

 :)جهت راهنمایی( های مورد نیاز برای این طراحیماژول

آنها جهت راهنمایی ارائه شده های زیادی وجود دارد که در زیر یکی از برای تحقق این دستور کار، راه حل    

 است. 

 های زیر بنویسید:شود که برنامه خود را به شکل ساختاری و تشکیل شده از ماژولپیشنهاد می

و  ایجهت تولید کالک با فرکانس مطلوب برای بخش چشمک زن، شمارنده یک ثانیه: مقسم فرکانسی

 . سگمنتنمایش سون

ی ی باال روندههر لبه در Red_setو  Green_setاین ماژول با دریافت مقادیر  :هاماژول تعیین کننده زمان

 کند.زیر تعیین میسبز و زرد و قرمز را با رعایت نکات روشن بودن چراغ زمان  Setورودی 

 باشد. 99تا  1باید بین  Green_setو  Red_setهای مقدار ورودی .1
 باشد.بزرگتر  Green_setاز  Red_set باید .2

، به صورت معکوس با زمان سبز و زرد و قرمز این ماژول با دریافت مقادیرِ :ماشین حالت، شرایط عادی

ها  LEDها و سگمنتچیزهایی که باید روی سونو با توجه به شرایط  کندفرکانس یک هرتز شمارش می

 کند.نمایش داده شوند را مشخص می



 

 

      هرتز  1زن با فرکانس مداوم در حالت چشمک لاین ماژول به شک :زنماشین حالت، شرایط چشمک

 LEDها و سگمنتثانیه خاموش( است و با توجه به شرایط چیزهایی که باید روی سون 0.5ثانیه روشن،  0.5)

 کند.ها نمایش داده شوند را مشخص می

حالت  گیرد که خروجی کدام یک از دو ماشینتصمیم می Blinkاین ماژول با توجه به ورودی  انتخاب کننده:

 ها برود. باید به خروجی

 کند.سگمنت خود را کنترل میسون 4این ماژول با توجه به ورودی های خود  :راه انداز سون سگمنت

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

  1مرحله 

های هر ها و خروجیل رسم نمایید به طوریکه نام ورودیبلوک دیاگرام این سیستم را به طور کام -1

 .ماژول، تعداد بیت هر کدام و چگونگی اتصال آنها به یکدیگر به خوبی نمایش داده شود
از  Green_setنباشد یا  99تا  1بین  Green_setو  Red_setهای برای حالتی که مقدار ورودی -2

Red_set  از این راه حل در طراحی خود استفاده کنید. باشد راه حلی بیاندیشید.بزرگتر 
 .و جزئیات آن را توضیح دهیدهای استفاده شده خود را بنویسید کد هر یک از ماژول -3

 .جزئیات آن را توضیح دهیدرا نوشته و  آزمایشمربوط به این ساختاری کد  -4

  2مرحله 

 .را نمایش دهید های خود به تنهاییهر یک از ماژول پاسخ شبیه سازی ISEافزار در نرم Test bench با نوشتن

 3مرحله 

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

 را گزارش کنید.

  4مرحله 

 نویسید.افزاری بر روی برد آزمایشگاه بسازی سختاین طراحی را جهت پیاده UCF کد

 

 

 

 موفق باشید.


