
1 تالیجی د  ستمیس – یمنطق یمدارها   

Logic Circuits (Digital System I) 

 

 

 تحصیالت تکمیلی و کارشناسی  مقطع درس:                    1110340 ره درس:شما                    )نظری ( 3تعداد واحد: 

 

     1 کیالکتروننیاز: هم

 

 .  تالیجید یمنطق یمدارها یو طراح ل یبا اصول تحل ییآشنا: هدف

 

 :  سرفصل مطالب درس

و    16و    8و    2  ی مختلف بخصوص مبنا  یاعداد در مبناها  شینما،  تالی جید  یو مدارها  گنالهایبا س  ییآشنا  :هیاول  میمفاه

  ش ینما  یانواع رمزها،  ها و دوها  ک یمکمل    ای،  متمم    یاعداد منف  ش ی، نما  2  یدر مبنا  ق یجمع و تفر،  انها به هم  ل یتبد

 خطا  حیو تصح  یآشکار ساز، و ...( Excess-3  ،2 4 2 1، 1- 2- 4 8، رمز  Gray، رمز BCDاعداد )

گ و  بول  جبرمنطقی:    یهات یجبر  قض  یساختار   ، بول  جبر  بول،  دمورگان  هی و  عمل  یتابع  ل  ،ی جبر  اتیو  ،  ترالیمفهوم 

و مشخصات آنها   یمنطق یتهایگ ،یمنطق یخانواده ها، و ماکسترم  نترمی، مفهوم م یصورت استاندارد و متعارف توابع بول

 ها   تیگ  یستوریاز ساختار ترانز ینمونه ا ،  و ...(  تی، حد پاراز ری، زمان تأخ یخروج شی)گنجا

ساز بول  یساده  مجاورت:  یتوابع  قانون  و  کارنو  کنن،  جدول  داللت  عمده جدول  ساز،  ده  ساده  اساس    هایانواع  بر 

 ی مک کولسک-نیروش کوا، تی اهم یب  یحالتها، یمیس ی، منطق یمنطق ی تهای مختلف و گ یساختارها

 ی منطق  ی مدارها  لینحوه تحل،  رمزها  ل یکننده ها ، تبد  ق یجمع کننده ها ، تفر،  یروش طراح:  یبیترک   یمنطق  یمدارها

 ENORو  EOR یتهایکاربرد گ، یبیترک 

،  کننده دامنه  سهیمقا،  BCD، جمع کننده  ینریبا  یت ی ب  4جمع کننده  :  و کاربرد آنها  LSIو     MSI  یبیترک   ی منطق  یمدارها

 PLAو انواع آنها ،  MUX ،ROM وDMUX ، رمز گشا، به رمز درآوردن

پالس :  یبیترت  یمنطق  یمدارها کالک  سنکرون،  آسنکرون،  مدارها،  مفهوم  مسابقه،    ی مشکالت  )نوسان،  آسنکرون 

سنکرون و معادله مشخصه و شرط عملکرد   ی فالپها  پ یانواع فل،  آسنکرون با دو ساختار مختلف  SR Flip Flop،  (یخراب

،  سنکرون  یبیترت ی مدارها  ل ینحوه تحل، Edge Triggerdو    Master- Slave،  کردن انها  گریزمان کالک و انواع تر،  آنها

مور    ینهایماش،  شمارنده ها ،  نسبت دادن رمز به حالتها  هیساده کردن حالتها و قض  هیسنکرون، قض  یبیترت  یمدارها  یطراح

 یلیو م

ش :  LSIو    MSI  یبیترت  یمنطق  یمدارها انها،  انواع  و  سرستریرج  فتیثبات  کننده  جمع  و ،  الی،  سنکرون  شمارنده 

 یو تصادف یبیتتر ی حافظه ها، ، شمارنده جانسونگنالهایس ی زمانبند، (پلیآسنکرون )ر
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