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 88/8086  هايپردازنده
  

  مقدمه 
سيستم هاي مبتني بر پردازنده هـا همچـون اتـصال حافظـه،             در فصل قبل با مباحث اساسي طراحي        

  . خروجي و رمز گشايي آدرس آشنا شديد/اتصال وسايل ورودي
نمونه بررسي  يها اينتل را به عنوان پردازنده  8088  و8086در اين فصل مي خواهيم پردازنده هاي 

  . يمكن
ويژگـي هـاي پيـشرفته ايـن دو         .  به بازار عرضـه شـدند      1970در اواخر دهه     88/8086پردازنده هاي   

 بيتـي، فـضاي آدرس دهـي    16 بيتـي و  8  وجود دستور العملهاي،بيتي 16 پردازنده از جمله معماري
 فركانس كاري مناسب در آن زمـان      كيلو بايتي،    64خروجي  / مگابايتي، فضاي آدرس دهي ورودي     يك

باعث شد اين پردازنده ها محبوبيت زيادي كسب كننـد و سـرانجام در اوايـل    ...  و )MHz 8حداكثر (
  . به بازار آمدند8088پردازنده  ، اولين كامپيوترهاي شخصي بر پايه1980ي دهه

موضوع تحول عظيمي در صنعت پردازنده ها ايجاد كرد كه مهمترين آن سـوق دادن راه تكامـل                   اين  
 چنـد  امكانات حافظـه مجـازي،  . آنها در كامپوترهاي شخصي بود  بهتر از     به سمت استفاده   پردازنده ها 

گنجانـده شـده     80286 پردازنـده يعنـي   اين  كه در نسلهاي بعدي     ... ، مديريت حافظه و      بودن كاربري
در كنار تحوالت سخت افـزاري      . بود، در حقيقت پاسخي به نيازهاي كاربران كامپيوترهاي شخصي بود         

ل نيز به سرعت رشد كردند و اينكه امروز شاهد وجود چند صد ميليـون           نده ها، سيستم هاي عام    پرداز
پردازنده هـا و نـرم افزارهـاي مناسـب بـراي             كامپيوتر شخصي در دنيا هستيم، جز با پيشرفت موازي        

  . استفاده از آنها نمي توانست محقق شود
ي امروزي به صورت گسترده مورد استفاده قـرار         عليرغم اينكه پردازنده هاي پنتيوم كه در كامپيوترها       

مي گيرند، داراي امكانات فوق العاده اي هستند كه به بخشي از آنهـا در فـصل قبـل اشـاره شـد، امـا                        
بنـابراين بـراي آشـنايي بـا پردازنـده هـاي       ؛  اسـت  88/8086ي اساسي آنها همان پردازنده هاي  پايه

 به عالوه معماري كامپيوترها كـه در ابتـدا          . ضروري است  88/8086پيشرفته و امكانات آنها آشنايي با       
 و  8088بـا پردازنـده      تاكنون به صورت اساسي تغيير نكرده و آشـنايي           ، بنا نهاده شد   8088بر اساس   
، براي شناسـايي سـاختار    است8088  كه اولين نسل كامپوترهاي شخصي مبتني برPC-XTكامپوتر 

  . مكانات آن مفيد استاستفاده از اداخلي كامپيوتر و نحوه 
 البته به جاي توضيح مفـصل در رابطـه          ؛ است 88/8086 افزار و نرم افزار    هدف اين فصل معرفي سخت    

 غيرضروري است، كوشيده ايم     تاحديپردازنده ها كه موضوعي پيچيده، وقتگير و        با كليه امكانات اين     
ي پردازنده هاي اينتل گسترش يافته      كه در نسلهاي بعد   با پررنگ كردن ويژگيهايي از اين پردازنده ها         
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  بپـردازيم؛  88/8086و به تغييرات مهمي در معماري پردازنده ها منجر شد، به تشريح ساختار كـاري                
 8088  بر به صورتي كه پس از مطالعه اين فصل نكات الزم جهت طراحي يك سيستم كنترلي مبتني               

  . آموخته باشيدرا 
  

 88/8086ساختار سخت افزاري پردازنده هاي 
اينتل طي يك تحول مهـم      .  بيتي بود  8، پردازنده اي با معماري      8085 همانطوركه گفته شد، پردازنده   

و ) گـذرگاه داده داخلـي    (را معرفي كرد كه چه از نظر ساختار داخلـي            8086 پردازنده   1978 در سال 
به رغم انتظار اينتل،    .  بيتي بود  16 ، يك پردازنده  )گذرگاه داده خارجي   (چه از نظر تعداد پينهاي داده     

 دليل اصلي اين امر، وجود هزاران دستگاه كنترلي مبتني بـر            ؛استقبال چنداني نشد   8086از پردازنده   
بيتـي هـيچ     16بود كه تغيير ناگهاني آنها به سيستم هـاي           8085بيتي منطبق بر   8گذرگاههاي داده   

  . توجيه اقتصادي نداشت
 اما اينتل به جاي عقـب نـشيني در مقابـل ايـن              ؛ود يك شكست مطلق ب    1978در سال    8086فروش  

 1979 اينتـل در سـال       .مشكل، دست به كاري جالب زد كه در نوع خود در آن زمـان بـي نظيـر بـود                   
 بنـابراين   ؛ داشـت  8086 را معرفي كرد كه از نظر معمـاري داخلـي تطـابق كامـل بـا                  8088پردازنده  

...  بيتـي و     16 دسـتورات هـا و    ثباتتورالعمل،  مثل صف دسـ    آن   توانست از ويژگيهاي مفيد معماري     مي
 پـين بـراي گـذرگاه    8( بيتـي  8 داراي گذرگاه داده خارجي 8086بر خالف   8088 اما   .استفاده نمايد 

العاده  استقبال فوق .  بيتي آن زمان شود    8 بود تا بتواند به راحتي جايگزين پردازنده سيستم هاي        ) داده
شخصي، پاسخي به ايـده جالـب       پردازنده اولين نسل كامپيوترهاي      و استفاده از آن به عنوان        8088از  

  .  بود8086اينتل در مورد تغيير ساختار 
 و نسلهاي بعدي آن متداول شـد و         8086 بيتي، استفاده از پردازنده      16به مرور با ايجاد سيستم هاي       

  . نده ها محفوظ ماند پردازعرصه بيتي در 8 بيتي و 16به عنوان پلي بين پردازنده هاي  8088جايگاه 
د و در قسمت آخـر ايـن فـصل           خواهد بو  8088بنابر آنچه گفته شد، پايه اساسي بحث ما پردازنده ي           

  .  نيز خواهيم داشت8086بر مختصر گذري 
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   8088  پردازندهمعماري
  .  را در شكل زير مي بينيد8088پردازنده معماري داخلي 

  

  
  

   :بارتند ازقسمتهاي مهم اين ساختار ع
  

   واحد محاسبه آدرس -
، IP  ،DS يك واحد محاسبه آدرس در نظر گرفته شده كه با استفاده از ثباتهاي آدرس دهي                 8088در

SS ، CS وESرا انجام دهـد ) فيزيكي(طقي به آدرس واقعي  عمل استخراج آدرس و تبديل آدرس من .
  . در بخش آينده به معناي اين عمل پي خواهيم برد

  

  ط حافظه  راب-
تبـادل  با استفاده از آن     آدرس محاسبه شده در واحد محاسبه آدرس به رابط حافظه داده مي شود تا                

  . داده مناسب با خارج پردازنده را انجام دهد
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    صف دستورالعمل-
اين بخـش مبنـاي     . ، بخش صف دستورالعمل است    8088 يكي از مهمترين قسمتهاي ساختار داخلي       

  . است... موازي سازي و  ، چند وظيفگي،Cacheلم پردازنده ها مانند مباحث مهمي در ع
در فصل قبل خوانديد كه پردازنده براي اجراي يك دستورالعمل بايد سه مرحلـه واكـشي يـا دريافـت                

  . را انجام دهد) Execution(و اجراي دستور ) Decode(، رمزگشايي دستور ) Fetch(دستور از حافظه 
صورت پشت سرهم انجام مي شـد؛ يعنـي         ، اين عمل به     8085  ، يعني  8088بل از   در پردازنده نسل ق   

سپس . براي اجراي يك دستورالعمل، آن را از حافظه دريافت، رمزگشايي و سپس اجرا مي كرد  8085
 امكانـات   بـا اسـتفاده از    اين روش سـاده اسـت، امـا         . اين سه مرحله براي دستور بعدي دنبال مي شد        

  .وعي موازي سازي اين روش را بهبود بخشيدمي توان با ن 8088
واحد محاسبه آدرس از واحـد اجـراي دسـتور      ،   مي بينيد  8088شكل معماري داخلي    همانطور كه در    

مـوازي بـا   (در حين اجـراي يـك دسـتور     اين امكان را مي دهد كه        8088اين موضوع به    . مجزاست
به موقـع  تا در يك صف ذخيره كند ه و  دستور بعد را از حافظه دريافت كرد  4تا  ) دستوريك  اجراي  

  . اين كار باعث كاهش زمان كلي اجراي برنامه مي شود. رمزگشايي و اجرا شوند
 دستور است كه در پردازنده هاي بعدي افـزايش يافـت و در              4 ،   88/8086طول صف دستورالعمل در     

هـا بـه شـمار مـي رود،         نآدر پردازنده هاي فعلي يكي از معيارهاي قـدرت           كه   Cacheنهايت به ايجاد    
  . رود سازي در پردازنده ها نيز به شمار مي بعالوه ايده صف دستورالعمل آغاز بحث موازي؛ منجر گرديد

 منجر به ايده     هاي بعدي اينتل   مرحله واكشي از مراحل رمزگشايي و اجرا، در پردازنده        ايده جدا كردن    
  .ازنده هاي فعلي به شمار مي رود شد كه يكي از موضوعات بسيار مهم معماري پرد1خط لوله

  

  خط لوله
را براي هر دستور به طور      سه مرحله واكشي، رمزگشايي و اجرا        8085 همانطور كه گفته شد پردازنده    

وانيم از تـ اين موضوع باعث مي شود كه ن    . انجام مي دهد  و بعدي   مستقل از دستورات قبلي     مجزا و   
دستور اول را واكشي مي كند و سـپس          8085ون وقتي   چ. امكانات پردازنده به درستي استفاده كنيم     

واحـد واكـشي بيكـار اسـت، در         آن را به واحد رمزگشايي مي سپارد، در حين رمزگشايي دسـتور اول              
وابـسته بـه    حالي كه واكشي دستور دوم به رمزگشايي دستور اول هيچ ارتباطي ندارد و اين دو عمـل                  

دسـتور اول را پـس از    8085 وقتـي  بـه نحـو مـشابه    .هم نيستند و مي توانند موازي هم اجـرا شـوند     
 در حـالي كـه در همـين    ؛رمزگشايي به واحد اجرا مي فرستد، واحدهاي واكشي و رمزگشايي بيكارنـد      

   .زمان مي توانند به ترتيب به واكشي دستور سوم و رمزگشايي دستور دوم بپردازند
  

                                                 
1  Pipelining 
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 اسـتفاده   موضوع به   8088 صف دستورالعمل ايده  از  بهره گيري   با  اينتل در پردازنده هاي بعدي خود،       
به تكنيك   اين   .اجراي دستور در زمانهاي بيكاري جامه عمل پوشاند       واكشي، رمزگشايي و    از واحدهاي   

اين نام از تفاوت روشهاي آوردن      . مشاهده مي كنيد  در باال    كه شكل آن را      معروف است  خط لوله نام  
ماننـد  ( به جاي آوردن آب به صورت سطل سطل از چـاه             ؛آب از جايي به جاي ديگر گرفته شده است        

 مي توان يك خط لوله از چاه به منزل كشيد تا آب        )براي اجراي دستورات انجام مي دهد      8085آنچه  
   .) مي گذردپردازنده هاي داراي خط لولهمانند آنچه در(ه صورت جاري و پشت سرهم منتقل شود ب

  

  اجراواحد كنترل سيستم  -
پس از دريافت دستورالعمل بعدي، دستورات كنترلي الزم براي اجراي آن را بـه قـسمتهاي             اين واحد    

  . مختلف پردازنده ارسال مي كند
  

  )ALU( واحد محاسبه و منطق -
انجام اعمـال ضـرب و    قادر به 8088  اين واحد عالوه بر انجام اعمال اساسي محاسباتي و منطقي، در  

  .  مي باشدتقسيم نيز
  

  ي داخلي   ثبات ها-
 AX،BX  ،CX،DX بيتي به نام هـاي       16 ثبات عمومي    8 به جز ثباتهاي آدرس دهي، داراي        8088  
 اسـت كـه بـا كاربردهـاي آنهـا در            PI و   SP،BP،SI،) ثبات فوق، به ثباتهاي همه منظوره معروفنـد        4(

  . بخشهاي بعد آشنا خواهيد شد
 بيتي را دارد، ثباتهـاي      16 بيتي و    8ورات   قابليت اجراي دست   8088نكته قابل ذكر اين است كه چون        

 خود  AX بيتي   16 بيتي مجزا نيز قابل دسترسي اند؛ مثالً ثبات          8همه منظوره آن به صورت دو ثبات        
  . است) AX بيت پايين 8 (ALو ) AX بيت باالي AH) 8 بيتي 8 ثبات 2شامل 
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   C و B و Aگذرگاههاي -
راي جابجايي اطالعات مختلف مانند كـدهاي عمليـاتي         اين گذرگاهها، مسيرهاي داخلي پردازنده ب     

  . يا داده هاست
  

  8088پينهاي پردازنده 
 كه در شكل زير نـشان       8088 پايه   40، به بررسي پينهاي تراشه    8088 پس از بررسي معماري داخلي      

   . مي پردازيمست،داده شده ا

  
  

  ) : MN/MX) 33وروديپين 
ـ    8088چون تعداد پينهاي      راي گنجانـدن كاربردهـاي زيـادتر در همـين تعـداد پـين              محدود است، ب

. تعريف شده اسـت   ) Max(اكزيمم  مو  ) Min( به نام مدهاي مينيمم      8088محدود، دو مدكاري براي     
 در مـد مينـيمم كـار مـي كنـد و             8088متصل باشد،   )  منطقي »يك«( ولت   +5 اگر اين پين به ولتاژ    

 امـا اگـر ايـن    ؛عمل مي كننـد  آنها ذكر شده است، ناميده شده و         جلودر  پينهاي آن طبق نامهايي كه      
متصل باشد، معاني تعدادي از پينها عوض شده و به جاي معـاني اصـلي،               ) صفر منطقي (پين به زمين    

در اين فـصل بـه      .  مي كنند  ناميده شده و عمل    آنها ذكر شده است،      طبق نامهايي كه در پرانتز جلوي     
   . پردازيمشرح پينها در مد مينيمم مي

ضـي   فرهايي مي پردازيم كـه در پردازنـده  در ابتدا به جستجوي پين  ،شناخت پينهاي مد مينيمم   براي  
   .فصل قبل به آنها برخورده ايم
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  گذرگاه داده 
به ( هستند   8088 خارجي    ، پينهاي مربوط به گذرگاه داده       )9 تا   16پينهاي   (AD7 تا   AD0پينهاي  

آن براي  خارجي   بيتي است و گذرگاه      16،  8086مانند   8088داخلي  ده  كه گذرگاه دا  ياد مي آوريد    
 .) بيتي در نظـر گرفتـه شـده اسـت          8 به صورت    ، بيتي دارند  8تطابق با دستگاههايي كه گذرگاه داده       

، چون پردازنده براي ارسال و دريافت اطالعات از گـذرگاه داده خـود              همانطور كه در فصل قبل ديديد     
  . حي شده اند طرا 1پين به صورت دوطرفه 8 استفاده مي كند، اين

  

  گذرگاه آدرس  
 8088، پينهاي مربـوط بـه گـذرگاه آدرس    ) 2 تا 8 (A14 تا A8و  ) 35 تا   A19) 39 تا   A15پينهاي  
 )AD )Address/Dataنـام   .  را ببينيـد   9 تـا    16بـاز هـم پينهـاي       !  كجاست؟ A7 تا   A0پس  . هستند

 بيـت ابتـدايي گـذرگاه       8 م به عنوان گذرگاه داده و هم به عنوان        بيانگر اين نكته است كه اين پينها ه       
در پردازنـده هـاي     در واقع به دليـل صـرفه جـويي در تعـداد پينهـاي تراشـه،                 . آدرس به كار رفته اند    

 در واقـع  ؛2با تعـدادي از پينهـاي گـذرگاه آدرس مـشتركند     پينهاي مربوط به گذرگاه داده       88/8086
  . بازي مي كنند  نقش قسمتي از گذرگاه آدرس راهمرگاه داده و نقش گذهم تعدادي از پينها 

  ! چگونه چنين چيزي ممكن است؟
 بنابراين در لحظه    ؛طبيعي است كه در يك لحظه يك پين بايد يا محتوي داده باشد يا محتوي آدرس               

T، 8   پينAD0   تا AD7   آدرس محتوي )A0   تا A7 (          هستند كـه بـه همـراه پينهـايA8    تـا A19  ، 
) D7 تـا    D0( دادهمحتـوي    پـين    8ايـن    'Tو در لحظـه     دهنـد     را تـشكيل مـي     8088اه آدرس   گذرگ
  .باشند مي

 ؟ بـه بيـان ديگـر        'T فرا مي رسد يا      Tبه ذهن مي رسد اين است كه آيا ابتدا لحظه            الي كه ؤ س اولين 
روند يـا    ابتدا براي آدرس دهي به كارAD7 تا AD0الزم است كه پينهاي آيا براي اجراي يك دستور  

  براي ارسال و دريافت داده ها؟ 
همانگونه كه گفتـه    .  خواهد بود  " آدرس "خوانده باشيد، پاسخ شما     اگر مطالب فصل قبل را به دقت        

واحـد جـانبي    ، بيانگر هويت    خود مي گذارد  گذرگاه آدرس   روي  پردازنده  كه  ) آدرسي(شد، شماره اي    
اسـت كـه ابتـدا بايـد آدرس بـه            بنابراين طبيعـي     .داست كه مجاز به استفاده از گذرگاه داده مي باش         

استفاده از گذرگاه داده است تعيـين گـردد و            مجاز به   كه واحديصورت كامل مشخص شود تا هويت       
 بيـت   8 در ابتـدا حـاوي       AD7 تـا    AD0 بنابراين پينهاي    .سپس گذرگاه داده در اختيار آن قرار گيرد       

 كـه   واحـدي شـماره   ) A19 تـا    A8(ينهاي ديگر آدرس     تا بعالوه پ   هستند) A7 تا   A0(ابتدايي آدرس   

                                                 
1  Bidirectional 
2  Multiplexed 



 ٨ ) مدارهاي واسط–جواد راستي ( – 88/8086هاي  پردازنده

 تا D0( بيت به صورت گذرگاه داده 8تواند از گذرگاه داده استفاده كند را معلوم كنند و سپس اين        مي
D7 (عمل مي كنند تا براي ارسال و دريافت داده ها مورد استفاده قرار گيرند.  

 شود تا در زمان مناسب با اين پينهـا بـه             پرسش دوم اين است كه سيستم بايد به چه نحوي طراحي          
 صورت پين آدرس و در زمان مناسب به صورت پين داده رفتار كند؟  

  

  )ALE) Address Latch Enable ()25پين خروجي 
بنـا بـر   .  به كار مـي رود AD7 تا AD0براي اعالن وجود آدرس روي پينهاي       پردازنده  اين پين توسط    

شود و پس از مدت  مي» يك« ،ي دستور اين پين به نشانه وجود آدرس آنچه گفته شد، در ابتداي اجرا     
  .  به گذرگاه داده صفر مي شودAD7 تا AD0زماني، به نشانه اختصاص پينهاي 

  

  
  

 تا  A8پينهاي  . توجه كنيد كه سيستم كنترلي براي رمزگشايي آدرس به طور دائم به آدرس نياز دارد              
A19     بيـت پـاييني     8بايد به نحـوي      بنابراين   ؛تهاي آدرس هستند   حاوي بي   كه در طول اجراي دستور 

 قرار مي گيرند،    AD7 تا   AD0آدرس در مدت زمان كوتاهي كه در ابتداي اجراي دستور روي پينهاي             
جايي قفل يا نگهداشته شوند تا در ادامـه كـار           
ــصاص    ــذرگاه داده اخت ــه گ ــا ب ــن پينه ــه اي ك

بـراي   A19 تـا    A8يابند، بتواننـد در كنـار        مي
براي اين كـار از     . رمزگشايي آدرس به كار روند    
  .سيستم زير استفاده مي كنيم

ــده  ــي پردازن ــا A0وقت ــاي A7 ت  را روي پينه
AD0   تا AD7         قرار مـي دهـد، پـين ALE را  

بنابراين نگهدار فعـال شـده و       . مي كند » يك«
A0   تا A7      پس .  را در خروجي خود مي گذارد

 تا  AD0زماني كه پردازنده مي خواهد      از مدت   



 ٩ ) مدارهاي واسط–جواد راستي ( – 88/8086هاي  پردازنده

AD7    را به D0   تا D7    ،اختصاص دهد ALE    پس نگهدار غيرفعال مي شود و       .  را صفر مي كندA0   تـا 
A7            را در خروجي خود نگه مي دارد كه در كنـار A8  تـا A19 را 8088 بيتـي مـورد نظـر    20 آدرس 

  . اختصاص خواهد داشتD7 تا D0 به AD7 تا AD0از اين پس پينهاي . تشكيل دهد
  

 AD0به اينكه گذرگاه آدرس يكطرفه و گذرگاه داده دو طرفه است، در چـه زمـاني     با توجه    :پرسش  
   يكطرفه و در چه زماني دو طرفه است؟ AD7تا 

  

، فـضاي آدرس دهـي ايـن پردازنـده چقـدر            8088 بيتي بودن گذرگاه آدرس      20 باتوجه به    :پرسش  
  است؟ 

  

 بيتـي   20 بيـت گـذرگاه آدرس       16 خروجي تنها از  / براي مراجعه به ورودي    8088 پردازنده   :پرسش  
ايـن  (خروجـي را بـشناسد؟      /اين پردازنده مجموعاً مي تواند چند وسيله ورودي       . خود استفاده مي كند   

  ).ثابت ماندنيز خروجي در پردازنده هاي بعدي اينتل /فضاي آدرس دهي ورودي
  

  )  CLK) Clock() 19ين ورودي پ
از طريـق ايـن پـين بـه پردازنـده داده            ) الس ساعت پ (8088پالس هماهنگ كننده فعاليتهاي داخلي      

فركـانس  .  آشنا خواهيد شـد    8284در فصل بعد با نحوه توليد اين پالس ساعت توسط تراشه            . شود مي
 برابـر  ، است 8088 تر   ه نسخه پيشرفته  ك 8088-2 و در  5MHZ پايه برابر    8088اين پالس ساعت در     

8 MHZمي باشد  .  
  

   )29 و WR) 32 و RDپينهاي خروجي 
  .  پردازنده از اين دو پين براي اعالم اينكه در حال خواندن يا نوشتن داده است استفاده مي كند

  

  ) IO/M) 28پين خروجي 
 روي اين پين اعالم مي كند كه مشغول تبـادل داده بـا وسـايل ورودي و                  »يك«قرار دادن    پردازنده با 

معمـوالً از   . ادل داده پردازنـده بـا حافظـه اسـت          روي اين پين بيانگر تب     »صفر«ود  وجخروجي است و    
سازيم كه رده تبادل داده پردازنده با خارج          سيگنال مهم در پردازنده ها مي      4 سيگنال اخير،    3تركيب  

  .را نشان مي دهد
  



 ١٠ ) مدارهاي واسط–جواد راستي ( – 88/8086هاي  پردازنده

  
  

، هنگـامي كـه     8088خروجي در   / كيلو بايتي بودن فضاي آدرس دهي ورودي       64 با توجه به  : پرسش  
IO/M،پينهاي گذرگاه آدرس معتبر هستند؟  مقادير موجود روي كداميك از  برابر يك است  

  

  )  Reset) 21پين ورودي 
اجراي برنامه فعلي را قطع كرده و بـه وضـعيت اوليـه پردازنـده هنگـام                  8088با فعال شدن اين پين،      

اجراي باز مي گردد و     ) كه بعداً بررسي خواهيم كرد    (روشن شدن   
 سـيكل سـاعت     4اين پين حداقل براي     . برنامه را از سر مي گيرد     

  .  به درستي انجام شودResetباقي بماند تا عمل ) يك(بايد 
عالوه بر هنگـام نيـاز، هنگـام اتـصال بـرق بـه        معموالً براي اينكه    

ري ا انجام شود، از مـد     به طور اتوماتيك   Reset عمل    نيز پردازنده
 اسـتفاده مـي شـود كـه شـكل      Auto-Power on-Resetبه نـام  
  .نشان مي دهدرا  اين مدار ه قبلصفح

، خـازن   )ولـت + 5 متصل شدن ولتاژ  (هنگام روشن شدن سيستم     
متــصل و فعــال  ولـت + 5  بــهResetاتـصال كوتــاه اسـت و پــين   

 بـستگي دارد، شـارژ      R و   Cمقادير  خازن شروع به شارژ شدن مي كند و پس از مدتي كه به              . شود مي
  . قطع مي كندرا  ولت+ 5 و Resetشده و اتصال بين پين 

متـصل شـده و خـازن        ولـت + 5 به   Reset مدار بود، با فشردن كليد فشاري پين         Resetهرگاه نياز به    
 را قطـع    ولـت + 5  بـا  Reset خازن مجدداً شارژ شده و ارتباط پـين          ،با رها كردن كليد    .شود تخليه مي 

  . كند مي
  

   چگونه انتخاب مي شوند؟C و R مقادير :پرسش
  

 تأمين مي شود كـه در فـصل بعـد مـورد             8224  توسط تراشه  8088 پردازنده   Resetمعموالً سيگنال   
  .بررسي قرار خواهد گرفت

  
  



 ١١ ) مدارهاي واسط–جواد راستي ( – 88/8086هاي  پردازنده

   ) 30 و HLDA) 31 و HOLDپينهاي 
مـثالً در   (م توسـط وسـايلي غيـر از پردازنـده           ستاين دو پين براي در اختيار گرفتن گـذرگاههاي سيـ          

DMA (روند  به كار مي  
  

   ) 26 و DEN) 27 و DT/R  خروجيپينهاي
 بـراي   DENبه طور خالصه بدانيد كه پين       . اين دو پين از سيگنالهاي الزم در طراحي سيستم هستند         

 جهـت جريـان داده       براي مشخص كردن   DT/Rفعال كردن بافرهاي متصل به گذرگاه سيستم و پين          
  .در اين بافرها به كار مي رود

  

  ) Ready) 22پين ورودي 
خروجي قادر نباشد با سرعت پردازنده كار كند بايد به نحـوي پردازنـده را   /ياگر حافظه يا وسيله ورود  

 تبـادل داده مـورد نظـر دسـتور          ، كند تا بتواند قبل از آنكه پردازنده به سراغ دستور بعدي برود            معطل
 جريـان   طوالني تر كردن  براي وادار كردن پردازنده به       Readyپين  . فعلي با پردازنده را به پايان رساند      

  . ار عادي به كار مي رودك
  

  ) 24 و 17  وINTA) 18 و NMI و INTRپينهاي 
اجمـاالً بدانيـد كـه واحـدهاي جـانبي سيـستم            . اين پينها مخصوص سرويس دادن به وقفـه هـستند         

 پردازنده، باعث شوند پردازنده در كاري كـه         NMI و   INTRتوانند با ارسال سيگنالهايي به پينهاي        مي
 وقفه ايجاد كرده و به واحد وقفه دهنده سرويس ارائه كند و سپس به ادامه كار           مشغول انجام آن است   

  .  ، رسيدن سيگنال وقفه را تصديق مي كندINTAپردازنده از طريق پين . قبلي خود بپردازد
  

  ) Test) 23پين ورودي 
   .رود اين پين براي هماهنگي سخت افزار و نرم افزار به كار مي

  

  )A16/S3- A17/S4- A18/S5-A19/S6) (35-38 (وضعيت/آدرسپينهاي خروجي 
دهنده وضـعيت جـاري     نشان   بيت باالي آدرس و در ادامه        4در ابتداي اجراي دستور حاوي      اين پينها   

به كمك اين پينها ارتباط      .مي باشند و وضعيت پرچم وقفه     سگمنت در حال استفاده     سيستم از جمله    
  . جزئيات را بعدها خواهيد ديد. ودمي ش تراشه هاي كمكي برقرار مناسبي با

  

  ) :SSO) 34پين خروجي 
براي نشان دادن حالت فعلي گذرگاه سيستم و تـشخيص           ،   DT/R و   M/IOاين پين به همراه پينهاي      

   .رود به كار مي...) خروجي و /نوشتن در وروديسيكل خواندن حافظه، سيكل مانند  (سيكلها


