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 3تکلیف شماره 

 هاي دیجیتال  طراحی کامپیوتري سیستم درس 

 محمدعلی شفیعیان

 

 دقت بخوانید.  دانشجوي گرامی، پیش از انجام و تحویل تکلیف خود، موارد زیر را به ** راهنمایی و نکات مهم:

ها خروجی سپسقرار دهید.  wordکپی نموده و درون یک فایل  Quartus II افزارنرمشده براي این تکلیف را از درون محیط هاي نوشته برنامه  -1
 هستند را نیز تحت عنوان خروجی در فایل خود قرار دهید.  سازي زمانی شبیه صورت ترسیم نمودار به که 

نام خانوادگی کامل، شماره دانشجویی و رشته تحصیلی شما باشد. توجه داشته باشید که این  باید داراي نام و  wordهاي فایل همه صفحه  -2
 صورت تایپ شده باشد.  باید به شخصات م

   همراه داشته باشید. شده خود را در کالس با خود بهو در زمان تعیین شده تحویل دهید. همچنین کدهاي نوشته   پرینت کنیدخود را    wordفایل    -3

قرار دهید.   1قرار دهید و فاصله سطرها را  11تا  9و انگلیسی را بین   12تا   10هاي فارسی را بین جویی در مصرف کاغذ، فونت نوشته براي صرفه  -4
صورت ها را بهها شماره صفحه بگذارید و آنمتر در نظر نگیرید. براي صفحه سانتی  5/1یل خود را از همه اطراف بیش از همچنین حاشیه صفحه فا

 پشت و رو پرینت کنید.  
 
صورت بوده و به  clearو  presetترتیب به  Rو  Sهاي اي که ورودي گونه بنویسید به  VHDLداده شده در شکل زیر، برنامه فالپ نشانبراي فلیپ  -1

Active Low  هاي هستند. فرض کنید که وروديS  وR شوند.  همزمان اعمال نمی 

 
 
 همزمان نیز اعمال شوند.   Sو  Rهاي اي تغییر دهید که در آن فرض شود، ورودي گونه را به VHDLبرنامه  1براي پرسش   -2
 
صورت صورت رفتاري مدل کند. متغیرهاي حالت باید به بنویسید که عملکرد آن را به   VHDLشده در شکل زیر، کد    داده  براي دیاگرام حالت نشان   -3

 را تولید کنند.  FSMهاي نشان داده شده کدگذاري شوندو خروجی
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 زیر را ترسیم نمایید.  VHDLدیاگرام حالت کد  -4

-- library declaration 
library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
-- entity 
entity fsm is 

port ( X,CLK : in std_logic; 
RESET : in std_logic; 
Z1,Z2 : out std_logic; 

end fsm; 
-- architecture 
architecture fsm of fsm is 

type state_type is (A,B,C); 
signal PS,NS : state_type; 

begin 
sync_proc: process(CLK,NS,RESET) 
begin 
if (RESET = '0') then PS <= C; 
elsif (rising_edge(CLK)) then PS <= NS; 
end if; 

end process sync_proc; 
comb_proc: process(PS,X) 
begin 

case PS is 
Z1 <= '0'; Z2 <= '0'; 
when A => 
Z1 <= '0'; 
if (X='0') then NS<=A; Z2<='1'; 
else NS <= B; Z2 <= '0'; 
end if; 

when B => 
Z1 <= '1'; 
if (X='0') then NS<=A; Z2<='0'; 
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else NS <= C; Z2 <= '1'; 
end if; 

when C => 
Z1 <= '1'; 
if (X='0') then NS<=B; Z2<='1'; 
else NS <= A; Z2 <= '0'; 
end if; 

when others => 
Z1 <= '1'; NS<=A; Z2<='0'; 

end case; 
end process comb_proc; 

end fsm; 
 
صورت صورت رفتاري مدل کند. متغیرهاي حالت باید به بنویسید که عملکرد آن را به   VHDLشده در شکل زیر، کد    داده  براي دیاگرام حالت نشان   -5

 را تولید کنند.  FSMهاي نشان داده شده کدگذاري شوندو خروجی

 
 
 صورت ساختاري بنویسید که آن را مدل نماید.  به VHDLداده شده در شکل زیر، برنامه  براي مدار نشان -6
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 صورت ساختاري بنویسید که آن را مدل نماید.  به VHDLداده شده در شکل زیر، برنامه براي مدار نشان  -6 -7
 

 
 
 
 
 

 ماضی و مستقبلش نسبت به توست

 پنداري که دو استهر دو یک چیزند، 
 موالنا

 


