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پایه:  هدف مفاهیم  و  اصول  دانشجویان  به  درس  سامانهاین  عملکرد  بخشای  مهندسی  چگونگی  و  دیجیتال  های  های 

نماید. این مسیر از آشنایی  تر تا مدارهای سطح پایین با کمک انواع گیت را معرفی میهای بزرگمختلف از مرتبه بلوک

فراه از  پس  و  شده  آغاز  ریاضیات  پایه  عنوان  به  بولی  جبر  ساده با  شدن  بهینهم  و  طراحی ترین  به  ممکن  شرایط  ترین 

های مختلف استفاده فیزیکی مدار منطقی خواهد رسید. بسته به نیاز مسئله، نحوه درنظر گرفتن عناصر حافظه و انواع روش

 از آن بررسی شده و مدار عملی بهینه به دست خواهد آمد.

 

درس مطالب  سامانهمقدمه:  سرفصل  پیدایش  بر  سامانه هاای  طراحی  کلی  اصول  دیجیتال،  مفهوم  ی  دیجیتال،  های 

های کاربردی، نمایشی و عددی. جبر بولی و  ( و معرفی برخی از انواع آن به طور خاص رمزگزاریCodingرمزگزاری )

تصمیم منطقی  روشتحلیل  ون،  نمودارهای  و  صحت  جدول  مدار،  در  معرفی گیری  منطقی،  توابع  بیان  استاندارد  های 

و معرفی خطرات   ها، تحلیل زمانی مدارهای منطقیسازی مدارهای منطقی با کمک آنهای منطقی و روش پیاده گیت

با کمک جدول  زمانی. ساده توابع منطقی  اثر  Quine–McCluskeyو    Karnaughسازی  نظر گرفتن حاالت رها و  ، در 

ساده آن در  بلوکها  برخی  معرفی  مدار.  پیشسازی  ترکیبی  های  مالتیساخته  انکودر،  دکودر،   پلکسر، شامل 

مقایسهپلکسر، جمعمالتیدی آنکننده، چککننده،  با  مدار  طراحی  نحوه  و  پریتی  تراشهکننده  معرفی  همراه  به  های  ها 

ALU   با آن تراشهو نحوه کار  برنامهها. نحوه عملکرد  قابل  انواع آنهای  از  برخی  پایهریزی و معرفی  بیان اصول  ای  ها. 

( در سامانه و نحوه تحلیل تغییرات  Stateهای مختلف آن، معرفی مفهوم حالت )کرد مدارهای ترتیبی و معرفی بخشعمل

با روش انواع فلیپSR Latchهای مختلف، معرفی عنصر پایه حافظه )آن  بندی مدارهای  فالپ بر اساس آن، دسته-( و 

تفاوت عملکرد آن بیان  و آسنکرون،  به همراه معسنکرون  تقسیمها  پالس ساعت،  فلیپرفی  به دو دسته  فالپ-بندی  ها 

ساخته ترتیبی شامل رجیستر، انواع  های پیشها. معرفی بلوکحساس به سطح و حساس به لبه و مدارهای ایجاد کننده آن 

ه  ها. اصول تکمیلی تحلیل و طراحی مدارهای سنکرون دلخوارجیستر، انواع شمارنده و نحوه طراحی با کمک آن-شیفت

دسته   دو  اساس  فلیپMooreو    Mealyبر  انواع  کمک  با  سنکرون  مدار  طراحی  و  -،  حاالت  کاهش  نحوه   فالپ، 

و  ساده  پالسی  مد  دسته  دو  اساس  بر  دلخواه  آسنکرون  مدارهای  طراحی  و  تحلیل  تکمیلی  اصول  مدار سنکرون.   سازی 

ازی مدار آسنکرون. معرفی الکترونیک دیجیتال  سمد اصلی، دلیل ایجاد چرخه و ناپایداری، نحوه کاهش حاالت و ساده 

ویژگی پایه شامل  تراشههای  تفاوت  و  تکنولوژی ساخت  انواع  معرفی  منطقی،  مدارهای  آنای  بر  مبتنی  معرفی  های  ها، 

گیت برخی  داخلی  آن مدار  تحلیل  و  پایه  ابزارهای  های  جعبه  از  استفاده  همچنین   برای    Verilogو/یا    VHDLها. 

 های منطقی. عملکرد سامانهسازی شبیه
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