
 1سر فصل مطالب برای درس ریزپردازنده 

آشنائی مختصر با تکنولوژیهای مختلف در . هاها و حافظهمروری بر تاریخچه، انواع و روند رشد ریزپردازنده .1

آشنائی با ساختار . ها برای ایجاد انواع پر حجمتر و یا با طول بیت بیشترها و نحوه ترکیب حافظهساخت حافظه

 .Z80و  0808 هایریزپردازنده ای کوتاه بینمقایسه. یک ریزپردازنده نوعی و نحوه اجرا دستورات در آن

ی و آشنائی با مدهای آدرس ده. 8085ریزپردازنده و مقایسه آن با  Z80بیتی  0معرفی معماری ریزپردازنده  .2

سازی و محاسبه زمان اجرای دستورات زبان ماشین، زمان اجرا دستورات و نحوه استفاده از ایشان در برنامه

شامل ) Z80طراحی سیستمهای مبتنی بر ریزپردازنده . Z80و جداول مربوط به آن در ریزپردازنده ها برنامه

فضای  ،س، مفهوم فضای حافظهمدارات تولید پالس ساعت، تولید پالس انتظار، مدار رمزگشای آدر

های ، درگاهو نحوه حذف آنها خروجی بر روی حافظه، مفهوم آدرسهای سایه/خروجی و نگاشت ورودی/ورودی

حل مثال با (. سازی روشهای سرکشی و وقفه برای انجام عملیات ورودی و خروجیورودی و خروجی و پیاده

 . انداز و یک برنامهرسم مدار، نوشتن برنامه راه

شرح . Z80ریزی و استفاده از آن در طراحی مدار با و نحوه کار، برنامه 0288شرح ارتباط موازی و تراشه  .3

 .انداز و یک برنامهحل مثال با رسم مدار، نوشتن برنامه راه. Centronicsدرگاه ارتباط موازی 

ریزی آن و نحوه برنامه، وضعیتهای کاری آن، USART0281 معرفی تراشه . شرح ارتباط سلایر و انواع آن .4

در کامپیوترهای شخصی برای  COMهای درگاه معرفی پایه. در ایجاد ارتباط سلایر 0283ارتباط آن با تراشه 

 . (DCEو  DTEمفاهیم ) یکدیگراه به گارتباط سلایر و نحوه اتصال دو دست

ای کاری مختلف آن و نحوه ، نحوه کار و برنامه ریزی آن، وضعیته(کنترل کننده وقفه) 0288معرفی تراشه  .8

  .Z80اتصال آن به 

 ATMEL.گرهای هشت بیتی شرکت برای کنترل AVRآشنائی با فن آوری  .8

 

 مراجع 

 جزوه فارسی استاد .1

 .های مرتبط با درس که در کالس مورد بررسی قرار می گیرندای از برگه دادهمجموعه .2
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