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  سپاسگساری :

 

 .ث از اوشث، او کَ نعفض دائو اشثٌخصحیً شپاس ةَ پیظگاه صضرت دوشث کَ ُرچَ ُص

اکٍّن کَ ىراصم اٌسام ایً پایان ٌاىَ ةَ شراٌسام خّد رشیده اشث، ةر خّد الزم ىی داٌو از 

زصيات ُيَ ةزرگّاراٌی کَ در ایً ىصیر یاریو داده اٌد، غيیياٌَ شپاشگذاری 

ةَ خػّص   ٌياییو.ُيچٍیً،ىراجب جظکر و كدرداٌی خّد را از اشحاجید گران كدر و ىضحرم

اشحاد ةزرگّارم، زٍاب دکحر ظّـان کَ ةا صيایث ُای ةی دریؼ و رٍُيّد ُای ارزٌده خّد ىرا 

ةاطد کَ ُيّاره نعؿ ةی طائتَ  . ٌيایو جظکر اةراز در جدویً ایً ادر ، ةِره ىٍد شاخحٍد،

 پّیٍدگان غهو ةركرار ةاطد.
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 چکیذُ

 ، جتدیم ـّریَ شریع ةرق طِر و زریانونحاژ از  ز ایً پروژه شاخث دشحگاُی اشث کَُدف ا

( FFT) (ةگیرد و ُارىٌّیک ُای شیگٍال را ةروی ٌيایظگرLCD ) کَ ةَ غّرت زدونی و

   كدرجيٍد از ىیکروکٍحرنرةرای شاخث آن ٌیز کَ  . ٌيایض دُد ظراصی طده اشث ، ٌيّداری

ARM خاٌّاده ، STM32F4  ةررشیُيان ظّر کَ ىی داٌیو ه طده اشث .اشحفاد 

ُارىٌّیک ُای ةاطد.  ىی ُای كدرت ُای شیگٍال در پردازش ضروریاىری  ، ُا ُارىٌّیک

ونحاژ و زریان جادیرات ىحفاوجی ةر جسِیزات انکحریکی دارٌد. ونی غيّىا ةیظحر جسِیزات 

ُای ونحاژ ةصیار صصاس اٌد. ةَ ظّر کهی  ُا ةَ ُارىٌّیک انکحریکی ىاٌٍد ىّجّرُا، خازن

و ُيچٍیً ىّزب اـزایض اجالف در طتکَ  ُارىٌّیک ُای زریان ىّزب جداخم ىؾٍاظیصی

ای انکحریکی، خػّغا در زریان ىحٍاوب ُ ایً در صانی اشث کَ در شیصحو .ُا ىی طٌّد

و ٌضّه اٌحلال اٌرژی و ىػرف آن در  ٌیاز ةَ آٌانیز ةصیاری از ـاکحّرُا ىی ةاطد کَ در جّنید

ةرای اٌدازه گیری چٍیً پاراىحرُایی ایً دشحگاه  جسِیزات انکحریکی ةصیار ىّدر ىی ةاطٍد.

 طده ظراصی جّان کیفی پاراىحرُای از ةصیاری و ُارىٌّیک ٌظیر ونحاژ، زریان، اؽحظاش

، غیب زدایی  ،یاةی ىکان  ،ىی جّان ةَ كدرت  طتکَ ُایدر ٌیز از کارةردُای آن  .اشث 

ةرآورد طار راکحیّ، ،  پیض ةیٍی و پیض گیری ىظکالت اصحيانی طتکَ ُای جّزیع و اٌحلال

 اطاره ٌيّد. اکحیّ و طتکَ
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 هیکرٍکٌترلر ّا

 

 هقذهِ 6-6

ىیکروکٍحرنر جراطَ ای اشث کَ از اـزودن صاـظَ و جسِیزات ورودی و خروزی ةَ یک ىیکروپروشصّر ةَ 

طَ كرار ىی گیرٌد، ةَ غتارت وزّد ىی آید. ٌکحَ ىِو ایً اشث کَ جياىی كعػات ذکر طده داخم یک جرا

دیگر یک ىیکروکٍحرنر ىدار ىسحيع کّچکی اشث کَ از یک پردازٌده و اززایی ىاٌٍد ٌّشان شاز ، زىان 

شٍر ، پّرت شریال ، درگاه ُای ورودی و خروزی ، ىتدل ُای آٌانّگ و دیسیحال ، کٍحرنر کٍٍده وكفَ و 

َ و اىکاٌات زاٌتی در یک جراطَ، كیيث و اٌدازه ىدار صاـظَ جظکیم طده اشث . ةَ دنیم كرار گرـحً صاـظ

ٌِایی ٌصتث ةَ یک شیصحو ىظاةَ ةا اشحفاده از ىیکروپروشصّر، ةَ ظرز كاةم جّزِی کاُض ىی یاةد. ةَ 

غالوه ضریب اىٍیث اـزایض پیدا ىیکٍد ةَ ظّر کهی ىیکروکٍحرنرُا را ةر اشاس چِار ىظخػَ زیر ظتلَ 

 ةٍدی ىیکٍٍد:

 

 ظتق ایً ىظخػَ ىی جّان ىیکروکٍحرنرُا را ةَ چِار دشحَ زیر  دادُ)ػرض دادُ( پٌْای باس :

 جلصیو ةٍدی ٌيّد :

 
 MARC4ةیحی : ةَ غٍّان ٌيٌَّ ای از ایً جراطَ ُا ىی جّان ةَ شری   4ىیکروکٍحرنر ُای  .1

 ةیث اشث. 4اطاره ٌيّد. پٍِای ةاس داده در ایً ىیکروکٍحرنرُا،ATMEL شاخث طرکث 

 (Intel) 1شاخث طرکث ایٍحم 8051ةیحی : ىاٌٍد  8حرنر ُای ىیکروکٍ .2

 (Intelشاخث طرکث ایٍحم ) 8096ةیحی : ىاٌٍد  16ىیکروکٍحرنر ُای  .3

 ARM))1ةیحی : ىاٌٍد ىػياری آرم  32ىیکروکٍحرنر ُای  .4

                                                           
1
 Intel 
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 ِىیکروکٍحرنر ُا از ٌظر صاـظَ ةَ دو دشحَ جلصیو ىی طٌّد : حافظ : 

 

 خارزی :  ىیکروکٍحرنر ُای دارای صاـظَ .1

 8031ظَ و ىیکروکٍحرنر در یک جراطَ كرار ٌيی گیرٌد، ىاٌٍد شری ةهّك ُای صاـدر ایً ٌّع، 

ROMىیکروکٍحرنر شاخث طرکث ایٍحم. ایً ٌّع 
داخهی ٌدارٌد و ةاید از یک صاـظَ ةرٌاىَ 2

 خارزی ُيراه آن اشحفاده ٌيّد.

 

 : ىیکروکٍحرنر ُای دارای صاـظَ ٌِفحَ .2

ا ، ةهّك ُای صاـظَ و ىیکروکٍحرنر ُا در یک جراطَ كرار ىی گیرٌد ، ىاٌٍد شری در ایً شاخحار ُ 

 شاخث طرکث ایٍحم. 8051

 

 )ظتق ایً دیدگاه ىیکروکٍحرنر  هجوَػِ دستَر الؼول ّا )ًحَُ کذ کردى دستَر الؼول ّا :

 ُا ةَ دو دشحَ جلصیو ىی طٌّد :

 

1. : 
3
 CISC  در پردازٌده ُایCISC  اد دشحّر ُا  و پیچیدگی کد کردن دشحّر ةَ دنیم جػداد زی

انػيم ُا ، شرغث ازرای آن ُا کاُض یاـحَ ، اىا در ىلاةم جػداد دشحّر ُای الزم زِث پیاده 

 شازی ةرٌاىَ کاُض ىی یاةد

2. 4
 RISC   در ایً ىػياری جػداد دشحّر انػيم ُا و پیچیدگی کد کردن آن ُا کاُض یاـحَ، در :

 زایض یاـحَ اشث .ىلاةم شرغث ازرای آن ُا اـ

 

 

                                                                                                                                                                                   
1
 Acron RISC  Machine 

2
 Read-only memory 

3
 Complex Instruction set computer 

4
 Reduced Instruction set computer 
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: ایً ىػياری جٍِا دارای یک صاـظَ و یک گذرگاه ةرای ٌلم و اٌحلال داده ةَ واصد  1هؼواری ٍى ًیَهي

پردازش ىرکزی اشث. ىزیث ایً ىػياری در شادگی و اكحػادی ةّدن آن اشث ، اىا چّن اىکان دشحرشی 

کار دیگری غتر کٍٍد ، ةٍاةر ایً شرغث  ُيزىان ةَ کد و داده وزّد ٌدارد و ُر کدام ةاید ةرای اجيام

 پردازش کاُض پیدا ىیکٍد. در طکم زیر شاخحار ایً ىػياری ةَ جػّیر کظیده طده اشث.

 

 ىػياری ون ٌیّىً 1-1طکم 

 

: در ایً ظرح صاـظَ ُای زداگاٌَ ای ةرای داده ُا و دشحّرانػيم ُا در ٌظر گرـحَ  2هؼواری ّارٍارد

ُای زداگاٌَ ای ٌیز ىی ةاطد. ةَ غهث ىصحلم ةّدن دشحّر انػيم ُا و داده  طده اشث کَ دارای گذرگاه

ُا، شرغث پردازش اـزایض ىی یاةد. در طکم زیر شاخحار ایً ىػياری ٌظان داده طده اشث. الزم ةَ ذکر 

اشث کَ ىػياری دیگری ةا ٌام شّپرُاروارد ٌیز وزّد دارد ایً ىػياری در صلیلث جّشػَ یاـحَ ظرح 

 د اشث کَ در ایٍسا جٍِا ةَ ذکر ٌام آن اکحفا ىی کٍیو.ُاروار

 

 ىػياری ُاروارد 2-1طکم 

                                                           
1
 Von-Neumann  

2
 Harvard 
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 تفاٍت هیکرٍپرٍسسَر، هیکرٍکٌترلر ٍ هیکرٍکاهپیَتر   6-2

طاید جا کٍّن ةَ وـّر ةا غتارت ىیکروپروشصّر، ىیکروکٍحرنر ةرخّرد کرده ةاطیو. کَ در اؽهب اوكات ایً 

زایگزیً یک دیگر در ٌظر ىیگیرٌد؛ اىا در صلیلث ایً شَ واژه جفاوت غتارت ُا را ةَ غّرت ىحرادف و 

 ُا را ىػادل یک دیگر كهيداد کرد.  ُایی اشاشی ةا ُو دارٌد و ٌيیحّان آن

( اشث . ایً جراطَ ُا در گذطحَ ةا  1CPUیک ىیکروپروشصّر در واكع یک واصد پردازطگر ىرکزی )

( ةرای Intelشط و ةزرگ ظراصی ىی طدٌد. طرکث ایٍحم )اشحفاده از ىدار ُای ىسحيع ةا ىلیاس ىحّ

اٌسام  4004، رزیصحر ُا و ىدار کٍحرل ةاس را در جراطَ  CPU ، 2ALUٌخصحیً ةار پیاده شازی كعػات 

 ةیحی ةّد . 4داد و ةَ ایً جرجیب اونیً ىیکروپروشصّر شاخحَ طد. ایً جراطَ یک ىیکروپروشصّر 

و كعػات ورودی /خروزی زاٌتی و صاـظَ ُا در کٍار یکدیگر كرار ىی گاُی یک ىیکروپروشصّر،ىدار ُا 

گیرٌد جا کاىپیّجری کّچک را ةَ ىٍظّر جضهیم اظالغات و کارةرد ُای کٍحرنی طکم دٍُد.در ایً صانث 

اغعالصا واژه ی ىیکروکاىپیّجر را ةَ آن ُا اظالق ىی کٍٍد . ٍُگاىی کَ كعػات شازٌده یک 

(  در کٍار یکدیگر كرار ىی گیرٌد ، یک ىیکروکٍحرنر ةَ Siliconراطَ شهیکً )ىیکروکاىپیّجر در یک ج

 وزّد ىی آید.

 

 تقسین بٌذی هیکرٍکٌترلر ّا  1-9

 ةَ ظّر کهی ىیکروکٍحرنر ُای ىّزّد در ةازار را ىیحّان ةَ چِار دشحَ زیر جلصیو ٌيّد: 

 

 1980ظر اشث کَ در شال : اونیً ىیکروکٍحرنر شاخث دشث ة8051ىیکروکٍحرنر ُای خاٌّاده  .1

ٌیز طٍاخحَ   Intel MCS-51ىیالدی جّشط طرکث ایٍحم شاخحَ طد.ایً ىیکرو کٍحرنر ةاٌام  

اشحفاده طده CISC ىی طّد در ایً ىیکرو از ىػياری ُای ُاروارد ةرای دشحرشی ةَ صاـظَ و 

 .اشث

 

 

                                                           
1
 Central Processing unit 

2
 Arithmetic logic unit  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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