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 والتوزيع بين الممرات واالنتخاب النقل ما بين المسجالت

امج صغرية ، إذ يقابل في المعالجات الصغرية و التي تعتمد على وجود بر CUتعرفنا سابقاً على آلية عمل وحدة التحكم         

ي وحدة فائمة ن ذاكرة دتنفيذ كل تعليمة من برنامج ما تنفيذ برنامج صغري محفوظ بشكل دائم من قبل الشركة الصانعة ضم

ز نقل هي إنجا تصميم معالج نموذجي بسيط وظيفة تعليماته فقط ال بد منآلية عمل البرامج الصغرية  من اجل فهم التحكم.

نتخاب جالت واإلالنقل ما بين المس و بالتالي البد أوالً من التطرق إلى عمليات إلى  مسجل آخر.  Registerمحتوى مسجل 

 فظطريقة ح و ،البرامج الصغرية تخزن ضمن بواباتإن فكرة البرمجة الصغرية قديمة و لكن كانت  ممراتوالتوزيع بين ال

  Flip flops ن القالباتأ، نتذكر  .م 1951من عام  Wilkesتعود لويلكس دائمة  ذاكراتالبرامج الصغرية بشكل دائم ضمن 

جل ب أو المستأخير زمني بين الدخل والخرج فيعتبر القال يث هناكحهي عناصر الدارات التتابعية الرئيسية   والمسجالت

ن ذاكرة ع فصلة()يعتبر المسجل عبارة عن عدة قالبات ويمكن شراء شرائح لدارات متكاملة تحتوي على عدة قالبات من عبارة

 .ضة ساعةنب تطبيقبقيمة الدخل طالما التغذية موجودة وال تظهر قيمة الدخل على الخرج إلى بعد  االحتفاظحيث يتم 

 النقل ما بين المسجالت -3-1

، لالمسجل األو مداخل المسجل الثاني مع مخارجوذلك بوصل ال يتم نقل محتوى مسجل إلى أخر من خالل الوصل المباشر      

بوابة  nستخدام بإخانة( يتم  nقالب أي سعة كل منهما  n)كالهما يحتوي على  Aإلى المسجل  Bفلنقل محتوى المسجل

AND  أي لكل مخرج منB  مع مدخل منA ويتم النقل من مخرج ،B  إلى مدخلA ل فقط عند وجود نبضة السماحية بالنق

كاملة الدوائر المت أوالً قبل تنفيذ عملية النقل وذلك عن طريق تسليط نبضة تصفير.وعادة في Aولكن ال بد من تصفير المسجل 

 :(1-3)ل الشك كما فييتم النقل والتصفير عبر نبضة واحدة 

 Aإلى المسجل  B( النقل من المسجل 1-3الشكل )
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تم عندما يكون ت A1" للقالب Sسجيل في "تفإنه بوجود نبضة السماحية بالنقل فإن نبضة ال B1القالب  نظرنا إلىإذا      

 .A1 " منطقي فإن البوابة اليسرى تصفر القالب0" منطقي، بينما عندما يكون "1هو " B1خرج 

 اآلتي: (2-3)السابق في المخططات اإللكترونية إلى الشكل (1-3)ختصار الشكل يمكن ا   

 

 Aإلى المسجل  B( المخطط اإللكتروني لعملية النقل من المسجل 2-3الشكل )

 اآلتي: (3-3)السابق في المخططات اإللكترونية إلى الشكل (2-3)اختصار الشكل ولكن عادة يتم    

 

 Aإلى المسجل  Bتروني المعتمد لعملية النقل من المسجل ( المخطط اإللك3-3الشكل )

 مالحظة:

إلى سجل ) ممثالً( تكون أطول من نبضة السماحية باإلدخال إلى  Bمن المسجل إن نبضة السماحية باإلخراج من مسجل ) 

 صيرة.قإشارة  يميزإشارة طويلة والسهم للذي  يميزعلى الخط الذي  )+(، ونصطلح على وضع إشارة مثالً( Aالمسجل 

عبارة عن  ذا الوسيط هونادراً ما يتم نقل محتوى مسجل إلى أخر عبر االتصال المباشر بينهما ألنه دائماً يوجد وسيط وه       

ً كل مسجل تنقل محتوياته إلى ممرات   Bussesممرات  ً دائما ا سيطة وهذو، ففي المعالجات الصغرية و الحواسيب عموما

ات من ت مع بعضها البعض عبر تلك الممرات ، ويمكن لمسجل واحد أو أكثر أن يأخذ المعطييمكن من ربط عدة مسجال

مسجلين إلى  ( يوضح كيفية ربط4-3الممرات بينما عادة يسمح لمسجل واحد فقط أن يرسل معطياته إلى الممرات. الشكل)

 ارة عن ثالث خانات فقط.)مع إمكانية إضافة مسجالت أخرى(، حيث فرضنا أن المسجل هو عب ممرات مشتركة

هي نبضة السماحية  in aالنبضة  أن نالحظ إذ (.5-3( في المخططات اإللكترونية إلى الشكل)4-3يمكن اختصار الشكل )   

إلى  Bنبضة السماحية بالنقل من المسجل  يه out b، بينما النبضة وهي نبضة قصيرة Aبالنقل من الممرات إلى المسجل 

 بضة عريضة.وهي نالممرات.
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 عبر ممرات وسيطة Aإلى المسجل  Bنقل من المسجل ( ال4-3الشكل )

 
 عبر ممرات وسيطة Aإلى المسجل  B( المخطط المختصر لعملية النقل من المسجل 5-3الشكل )

إلى  بآن واحد ون عادة من مسجل واحد فقط فال يمكن ألكثر من مسجل أن يرسلالبيانات إلى الممرات يك إدخال: (1)مالحظة

  الممرات، بينما أخذ البيانات من الممرات يمكن أن يتم إلى مسجل أو أكثر.
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لسماحية حيث ويتم التحكم بذلك عن طريق نبضة ا Aتكون أطول من فترة اإلدخال إلى  Bإن فترة اإلخراج من : (2)مالحظة

 (1-3اإلخراج طويلة وفي اإلدخال قصيرة كما هو موضح في الشكل )السماحية في تكون نبضة 

 

 bإلى المسجل  a( المخطط الزمني لنبضتي السماحية بالنقل من المسجل 6-3الشكل)

 االنتخاب والتوزيع ما بين الممرات -3-2

عات من عة ممرات مختارة من مجموحالة مجمونقل يعتمد على  Multuplexing االنتخاب والتوزيع ما بين الممرات   

يوضح  (7-3)إلى مجموعة محددة واحدة من الممرات الشكلالممرات المتاحة ضمن النظام )مجموعة ممرات واحدة أو أكثر( 

 (. BUS.Kأو  BUS.Lمجموعة الممرات  إلى BUS.Mمجموعة ممرات واحدة  منالنقل 

 
 Kو  Lإلى الممرات  M( التوزيع من الممرات 7-3الشكل )

 رات واحدة أوأو على نقل حالة ممرات إلى أخرى مختارة من مجموعات من الممرات المتاحة ضمن النظام )مجموعة مم      

أو  BUS.Kو  BUS.Lمجموعتين من الممرات  من BUS.Mت واحدة مجموعة ممرا إلى( يوضح النقل 8-3أكثر الشكل)

 .واحدة منهما.(  من
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 Kو أ Lالممرات  من Mمرات الم إلى االنتخاب( 8-3الشكل )

ات ( في المخطط8-3كن اختصار الشكل )(، كما   يم9-3ات اإللكترونية إلى الشكل)( في المخطط7-3يمكن اختصار الشكل )

 (. 10-3اإللكترونية إلى الشكل)

خال ة باإلدنبضة السماحي أطول من: علل مع الرسم سبب جعل نبضة السماحية باإلخراج من مسجل إلى ممرات  سؤال محلول

 إلى مسجل.

 

 Kو  Lإلى الممرات  M( المخطط االلكتروني للتوزيع من الممرات 9-3الشكل )
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 Kأو  Lمن الممرات  Mلالنتخاب إلى الممرات ( المخطط االلكتروني 10-3الشكل )

ر شةارات تسةتقحيةث أن اإل : إن الدارات الرقمية المتوفرة في الحقيقة ال تعطي نبضةة اإلخةراج الطويلةة بالشةكل المناسةبالجواب

إلشةارة وهةو لعملياً لتشكل نبضة مربعة بعد مرور وقت محدد، لذلك هذا الوقت ال يؤخةذ بعةين االعتبةار ويؤخةذ الطةول المسةتقر 

 .Bونبضة اإلدخال إلى المسجل  A( الذي يبين نبضة اإلخراج من المسجل 11-3يساوي طول النبضة القصيرة كما يوضح الشكل )

ظ هنا أن نبضتي السماحية باإلدخال إلى ممةرات أو بةاإلخراج مةن ممةرات كالهمةا مةن النةوض العةريض، وذلةك لعةدم مالحظة: الح

 وجةةةةةةةود ممةةةةةةةرات وسةةةةةةةيطة ، فالنقةةةةةةةل ) االنتخةةةةةةةاب و التوزيةةةةةةةع( يةةةةةةةتم مةةةةةةةن ممةةةةةةةرات إلةةةةةةةى أخةةةةةةةرى بشةةةةةةةكل مباشةةةةةةةر.

 

 bإلى المسجل  aية بالنقل من المسجل لنبضتي السماح الواقعي ( المخطط الزمني11-3الشكل)

ارج ارات المخملنشرح اآلن  مع الرسم آلية عمل وبنية مولد نبضات رباعي الطور مع رسمم المخططمات الزمنيمة  شم

 كافة

وهةذه النبضةة مةع  1Fلدينا دائماً نبضة على مخرج أحد القالبات األربعة ولنفرض أن هذه النبضة علةى مخةرج القةالب األول أي 

مةع نبضةة السةاعة  2Fوبةدورها  12F=منطقةي أي  1الساعة تؤدي إلى تصفير القةالب األول وجعةل القةالب الثةاني بحالةة نبضة 

 (.12-3....وهكذا كما في الشكل) 3Fوظهور  الثانيتؤدي إلى تصفير القالب 

outa 

inb 

 نقطة استقرار النبضة تماما  
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 ( بنية مولد نبضات رباعي الطور12-3الشكل)

آ ( يوضم13-3)والميي  يوضمآ آليمة عممل مولمد النبضمات اميال والشمكل و لنرسم المخططات الزمنيمة  شمارات المخمارج كافمة

 يلك.

 ( المخطط الزمني لمولد نبضات رباعي الطور13-3لشكل)ا

 

 

 

 


