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 دقت بخوانید. خود، موارد زیر را به پروژهدانشجوي گرامی، پیش از انجام و تحویل  ** راهنمایی و نکات مهم:
 سازي کنید. صورت زمانی شبیهبنویسید و آن را به Quartus II افزارنرم را درون محیط  پروژههاي این برنامه -1
شند اتوجه شود که همه افراد گروه باید به همه کدهاي پروژه مسلط ب.  نفري انجام دهید  3هاي حداکثر  توانید پروژه را در گروهدر صورت تمایل می  -2

 هاي آن را توضیح دهند.  و باید بتوانند همه بخش
صورت حضوري در همان روز عالوه بر این، برنامه نوشته شده خود را نیز باید بهخواهد شد.  ترم تحویل گرفتهها در روز امتحان پایانسازي شبیه -3

 .ارائه دهید
 توانند پروژه تحویل دهند. جلسه غیبت دارند، نمی 5دانشجویانی که بیش از  -4
 

 صورت سریالانتقال داده به 
صورت سریال انتقال یابد. بلوك دیاگرام چنین سیستمی در شکل زیر نشان داده بهدر یک رجیستر،  در این پروژه، هدف آن است که داده ذخیره شده  

 شده است. 
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) قرار داده High) در منطق باال (Start Bit( بیت تشکیل شده است که در آن یک بیت شروع 10در پروتکل نشان داده شده در شکل باال، داده از 

اي به گونهبه )P( این بیت توازن شود؛داده مینیز قرار زوج قرار دارد و عالوه بر آن یک بیت توازن  )data in( بیت داده اصلی 7 ،شده است. در ادامه
فرد  8تا  2هاي ها در بیتاگر مجموع تعداد یک ؛ به این ترتیب،باشدزوج  9تا  2هاي بیت ها در مکانتعداد کل یکمجموع شود که پیام اضافه می

) است که در منطق Stop Bitهمچنین، بیت دهم نیز بیت پایان (گیرد. صورت مقدار صفر را میگیرد و در غیر اینرا می 1باشد، بیت توازن مقدار 
داده در رجیستر   )load( دهنده اعالم آمادگی براي بار شدنود دارد که نشان وج  data_readyکه سیگنالی به نام فرض کنید  ) قرار دارد.Highیک (

 باشد. میو ارسال سریال آن 
شده به داده اضافه نماید. سپس در صورت  هاي تعیین هاي شروع، پایان و توازن را در مکان بیتی را دریافت کند و بیت  7هاي  اي بنویسید که دادهبرنامه

) clkهمچنین فرض کنید که همه رخدادها در لبه باالرونده پالس ساعت (صورت سریال ارسال شود.  بیتی به 10داده  data_readyوجود سیگنال 
 دهند. رخ می

 

 زرنگار دگران   خط بهتر ز هزار  ش،یدست خوبه  يخط تو نگار کی

 با آرزوي موفقیت ـ محمدعلی شفیعیان


