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 2 دانشگاه صنعتی سهند تبریز دانشکده برق –آزمایشگاه مدارهای منطقی 

 انم خداهب

 :کات کلین

مدارات منطقی آشنا یکی از دروس عملی بسیار جذاب در رشته مهندسی برق است که شما را با عناصر و مفاهیم آزمایشگاه مدارهای منطقی 

منطقی آشنا شده و با استفاده از قدرت خلاقیت و ابتکار خود مدارهای عملی سازی پیادهطراحی و نحوه با  سازد. در این آزمایشگاه شمامی

 سازی کنید.توانید مدارهای منطقی دلخواه خود را طراحی و سپس پیادهمی

آزمایش بوده و مراحل آزمایش را بصورت واضح هر وضیحی در مورد اهداف و کاربردهای شامل ت کنید،ی که ملاحظه میدستورکار آزمایشگاه

مواردی هستند که بصورت عملی و با استفاده از  هاآزمایشاست.  آزمایش و سوالکند. دستورکار برای هر آزمایش دارای دو بخش اصلی بیان می

ها بصورت عملی مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. پس لازم است که تهیه شده و نتایج آنطراحی و توسط شما موجود سازهای شبیه

مواردی نیز  سوالاتشود. مربوطه گنجانده گزارش در پیشقبل از شروع هر جلسه آزمایشگاهی طراحی شده و  هاآزمایشمدارهای موردنیاز برای 

گزارش مناسب، در بسیاری از موارد برای تهیه پیش کافی است. کاردر برگه گزارش هاسخگویی به آنتنها پاندارند و  سازیشبیههستند که نیاز به 

موقع، ها و پاسخگویی به سوالات، نیازمند مطالعه کتاب یا جزوات درسی و جستجو در اینترنت خواهید بود. لذا با مطالعه بهانجام صحیح آزمایش

از اتلاف زمان جلوگیری  سازیهنگام شبیهوری خود در رسی قبل از شروع کلاس، علاوه بر افزایش بهرهگزارش و مرور مطالب دسازی پیشآماده

 .نمایید

 ها، درج نتایج و در انتها نگارشآزمایش سازیشبیهگزارش، کردن پیشیک جلسه آزمایشگاه موثر شامل چند بخش مهم است که عبارتند از: آماده

ع سندی است که در آن تمامی اطلاعات لازم برای انجام آزمایش همراه با مراحل آن بصورت مناسب نوشته شده گزارش در واقپیش کار.گزارش

 ها الزامی است:گزارشدر پیشزیر های مربوط به مدارهای منطقی وجود موارد است. در آزمایش

 توضیحی مختصر در مورد اهداف آزمایش -1

 جداول درستی موردنیاز  -2

 گرفته برای طراحی مدار و بیان واضح کل فرآیندی که این مدار از آن نتیجه گرفته شده است.های انجام تحلیل -3

 نمودار شماتیک مدارهای طراحی شده -4

ها )این اطلاعات باید آنقدر کامل باشند که دیگر نیازی به های آنها و جدول ویژگیها و نمودار شماتیک آنسیاطلاعات مربوط به آی -5

 ها نباشد.(DataSheetمراجعه به 

 هایی برای یادداشت نتایج آزمایشمحل -6

 هایی مناسب برای چک کردن درستی مدار مثال -7

کار باید به آن دقت شود، نوشتن فهرست دقیق تجهیزات و قطعات مورداستفاده در آزمایش است. اشاره به روند از نکاتی که در نوشتن گزارش

 کار بایدآمده در طول آزمایش از نکات مهمی است که در نوشتن گزارشآزمایش و مشکلات پیششده برای انجام انجام آزمایش، مدت زمان صرف

 ها در آزمایشگاه مدارهای منطقی بصورت زیر است:فرآیند انجام آزمایشتوجه کرد.  به آن

 . هیه کنیدرا تگزارشِ در ابتدا پیش .1

 ید.ها بپردازآزمایش سازیشبیهگزارش به با استفاده از این پیش .2
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 د. هیه کنیکار را تگزارش ،آنمختلف های بخشنتایج تمامی  تکمیلپس از اتمام آزمایش و  .3

قبل از بستن مدارها، موارد زیر را به دقت مطالعه پس  ها یاری رساند.تواند شما را در انجام هرچه بهتر آزمایشتوجه به این نکات می :ینکات فن

 .یدکن

 توانید بهقبل از بستن هر مدار، مبحث تئوری مربوط به آن مدار به طور کامل مطالعه شود. برای اطلاعات بیشتر و تکمیلی می  -1

Datasheet .ها و کتب مربوطه رجوع کنید 

هر منبع  یا GNDو  CCVای که صرفاً به عنوان خروجی مشخص شده( را به خروجی تراشه دیگر یا هیچ گاه خروجی یک تراشه )پایه -2

 رساند.دیگر وصل نکنید. این کار به تراشه صدمه می

ها( را به طور  Matrix LEDها و  Seven Segmentبه کار رفته مثل  LEDای که در آن ها )یا اصولاً هر قطعه LEDهیچ گاه  -3

همی )که باعث محدود کردن ا 200تا  100مستقیم به خروجی تراشه یا منبع تغذیه وصل نکنید، بلکه آن را با یک مقاومت بین 

 سری نموده و وصل کنید. شود( جریان می

باشد. ای نمیصرفاً وصل کردن مدار به تنهایی کار بسیار پیچیده است. یابی مدارمدارها عیب در تهیه هاترین بخشمهمیکی از  -4

 یابیترین زمان ممکن آن را عیبد در سریعسازی این است که در صورت بروز هرگونه اشتباهی در مدار، بتوانینکته مهم در پیاده

شوید، طرز کار آن را به دقت یاد بگیرید تا بتوانید ای که آشنا میبندید و با هر تراشهکنید. برای این کار لازم است هر مداری را که می

های قطعات مدار، به مشکل ژهای خروجیگیری ولتابرید، با پیها را درکنار هم به کار میتر، این تراشههنگامی که در مدارهای بزرگ

های مختلف محاسبه کرده و با خروجی ها را در حالتهایی مناسب از مدار را درنظر بگیرید و خروجی آنکار گرهکار پی ببرید. برای این

اد یوب بودن اتصالات و یا ایرها، معکند تا از معیوب بودن تراشهاید مقایسه کنید. این کار به شما کمک میسازی کردهمداری که پیاده

 طراحی خود اطلاع حاصل کنید.

 کند، راه حل درستی نیست. بکوشید خودتان مشکل کار را پیدا کنید. دقت کنید باز کردن و دوباره بستن مداری که درست کار نمی -5

 یابی مدارها به سطح ولتاژی غیر معمول برخوردمنطقی دقت کنید تا هنگامی که در عیب '0'منطقی و '1' به محدوده ولتاژهای  -6

ید، بدانید که ممکن است در آن جا مشکلی وجود داشته باشد. همچنین در صورت برخورد با مسایل غیر عادی  به مسئول کرد

 آزمایشگاه اطلاع دهید.

عه خراب است، اقدام به تعویض آن نکنید. بهترین راه برای اطمینان از خراب اید که یک تراشه یا یک قطمطمئن نشدهزمانی که تا  -7

 ها روی یک برِدبورد سالم است. ها یا قطعات، تست کردن جداگانه آنبودن تراشه

رسد یا خیر. با چک کردن ها و قطعات میمتر چک کنید که اصولاً ولتاژ تغذیه به مدار و تراشههمواره پیش از شروع کار، با مالتی -8

 ها یا خرابی بورد )در راه رساندن ولتاژ تغذیه( را بررسی کنید. های احتمالی سیمتوانید قطعیها میهای مربوط به تغذیه تراشهپایه

ا( هها یا مواردی مانند اینها، خازنها )یا مقاومتها را از روی تراشهکنید، سیماز بردبورد برای بستن مدارها استفاده می در صورتی که -9

های قطعات با پایه عبور دادنِجایی آن مشکل خواهد بود و همچنین . چون در این صورت اگر آن تراشه خراب باشد جابهعبور ندهید

 دهد. ها را به هم و به تراشه افزایش مییا از روی هم احتمال اتصال ناخواسته آنها لخت از روی تراشه

حتی ماهرترین افراد هنگام کارکردن با قطعات الکترونیکی ممکن است به نتیجه دلخواه دست نیابند. کوچکترین اشتباه در طراحی و  -11

نامطلوب خواهد شد. پس همواره موارد زیر را به ترتیب مورد  سازی مدار یا معیوب بودن اجزای مدار باعث بوجود آمدن خروجیپیاده

 ارزیابی قرار دهید تا از صحت کار خود اطمینان حاصل کنید.
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 سازی شده و اتصالاتررسی مدار پیادهب 

 هاسیتغذیه مناسب مدار و آی .1

 های میانیهای صحیح در گرهخروجی .2

 نداشتن قطعی در اتصالات و بردبورد .3

 ات بصورت مجزا از مداربررسی اجزا و قطع 

 گیری با وسایل مناسباندازه .1

 ها نداشتن قطعی در پایه .2

 سیاز آی داشتن عملکرد مجزای مناسب برای هر بخش .3

 بررسی طراحی مدار 

 رسم جداول درستی .1

 تحلیل منطقی و بررسی روابط .2

 شدهسازی مدار طراحیشبیه .3

 

اید عاری از خطا بوده و دلیل کار نکردن آن خرابی اجزا است. اشتباه ممکن است همه جا پس هرگز بطور قطعی مطمئن نباشید مداری که بسته

 و به دست هر کسی به وجود آید. تمرین و ممارست زیاد باعث افزایش دقت و سرعت عمل شما خواهد شد. 

کمال دقت را داشته باشید تا به تراشه آسیبی نرسد.  ها. پس در حین کار کردن با آنحساسی هستند قطعات بسیارها، اصولاً سیآی -11

 سعی کنید تا وقتی مطمئن نشدید که مدارتان درست است، منبع تغذیه را به آن وصل نکنید. 

د و باشنخاص می های بعضی وسایل و قطعاتی که در این دستور کار شرح داده شده، مربوط به یک سری وسایل و قطعاتشکل پایه -12

 راهنمای قطعات مرجع عمل خواهد بود.های لذا همواره برگهلزوماً جنبه عام ندارند. 

 

  موفق و پیروز باشید.
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 هاآزمایش فهرست

 

  

 تاریخ انجام آزمایش موضوع آزمایش

 هاسیآی و منطقی هایآشنایی با مدار 1آزمایش 

 2آزمایش  24/4/1396
 ،گرهاو مقایسه هاتفریق کننده ،هاجمع کننده) یمدارات ترتیب آشنایی با

 (پلکسردیکدر، انکدر و مالتی

 هافلاپیپبا فل ییانآش سون سگمنت و  3آزمایش 

 رجیسترهایفتش 4آزمایش 

27/4/1396 
 هاشمارنده 5آزمایش 
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 1آزمایش شماره 

 منطقی یآشنایی با مدارها

 های منطقیبخش اول: آشنایی با نحوه طراحی و ساخت گیت

تشکیل دهید. جدول را برای هر دو حالت تشکیل  های زیرمدار زیر را ببندید و به کمک آزمایش جدول صحت فیزیکی را در حلت: Aآزمایش 

  دهید.

  V+5ها صفر یا و ورودی V=5RVالف( 

 

 

OV B A 

 V0 V0 
 V+5 V0 
 V0 V+5 
 V+5 V+5 

  

  V+5ها صفر یا و ورودی V=0RVب( 

 

 

OV B A 

 V0 V0 
 V+5 V0 
 V0 V+5 
 V+5 V+5 

 

، هر یک از مدارهای بالا نشانگر منطقی( مطابق دیاگرام زیر باشند 1و  0: در صورتی که ترازهای منطقی )میزان ولتاژ موردنظر برای 1Aسوال

 چه گیت منطقی هستند.
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 های منطقیسیبخش دوم: آشنایی با آی

 شماره عملکرد شماره عملکرد

NAND 7400 OR 7432 
NAND 7410 NOR 7402 
NAND 7420 XOR 7486 
NOT 7404 AND 7408 

 

وصل کنید.( با استفاده  V0را به  GNDو پایه  V5را به  CCVرا تغذیه کنید. )پایه  7408و  7400، 7404های سییک عدد از آی: Bآزمایش 

 متر جداول زیر را کامل کنید.از یک ولت

  ANDگیت  NANDگیت  NOTگیت 

 ولتاژ ورودی ولتاژ خروجی

 V0 

 V5 

 open 

 

 ولتاژ ورودی ولتاژ خروجی

 V0 V0 

 V5 V0 

 V0 V5 

 V5 V5 

 open V0 

 V0 open 

 open V5 

 V5 open 

 open open 

 

 ولتاژ ورودی ولتاژ خروجی

 V0 V0 

 V5 V0 

 V0 V5 

 V5 V5 

 open V0 

 V0 open 

 open V5 

 V5 open 

 open open 

 

 

 را به بافر تبدیل کرد. XORتوان گیت ( چگونه می1Bسوال 

 ها در چیست؟سیدارند. تفاوت این آی NANDهر سه عملکرد  7420و  7410، 7400های سی( آی2Bسوال 

 سازی کنید.را طراحی کرده و پیاده ORو گیت  XOR( گیت 7400سی )آی NAND سیکمک فقط یک آی اب :Cآزمایش

 ساخت، مدار را رسم کنید. NOT، یک گیت NANDبا گیت توان ( چگونه می1Cسوال 
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 2آزمایش شماره 

 ییبکمدارات تر با ییآشنا -بخش اول

 سازی کنید. مدار و جداول درستی را رسم کنید.بع بولی زیر را پیادهتا NAND سیآیبا استفاده از : Aآزمایش 

𝐹1 = �̅�. 𝐵 + �̅� 

کننده دو بیتی طراحی کنید. مدار آن را رسم کرده و جداول صحت فیزیکی آن جمعیک نیم 7486و  7408سی با استفاده از آی :Bآزمایش 

 را طی آزمایش بدست آورید.

 

خواهد بود. با  0خواهد بود. در غیر این صورت خروجی  1باشند، خروجی آن  1ها مدار اکثریت مداری است که اگر اکثریت ورودی :1Bسوال 

 سه ورودی بسازید. یک مدار اکثریت NANDهای گیتتعداد  حداقل

 

 گرهاها و مقایسهکنندهها و تفریقکنندهجمع -بخش دوم

 

ها متصل LEDهای مدار را به کننده چهاربیتی موازی طراحی کنید. خروجییک مدار جمع 7483سی شماره با استفاده از یک آی (Cآزمایش 

 نمایش دهید.بیتی را محاسبه کرده و  4کنید و مجموع اعداد 

7 + 8 

8 + 2 

8 + 8 

15 + 10 

15 + 16 
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سازی آن را مورد آزمایش قرار باشد. طرز کار آن را شرح داده و بعد از پیادهکننده چهاربیتی میکننده و تفریقشکل زیر یک جمع( Dآزمایش 

 دهید.

 

طراحی نمائید. مدار دارای سه عدد  گرمقایسه، 7408و  7404های و تراشه Bکننده در آزمایش با استفاده از خروجی تفریق( 1D سوال

 ها روشن خواهد شد.LEDشود و در هر حالت یکی از متصل می LEDخروجی است که به سه 

C4=0 or 1 ;  S=0000       A=B 

C4=0 ;  S≠0000       A<B 

C4=1 ;  S≠0000       A>B 

  

 پلکسرهادیکدرها و مالتی -بخش سوم

ساز مستقل وجود دارد. با استفاده از این های فعالهای مشترک و ورودیبا آدرس 4به  2دو دیکدر  74155سی ر داخل آید (Eآزمایش 

 .طراحی کنید 8به  3سی یک دیکدر آی

 

 تابع زیر را بسازید.) که یک مالتی پلکسر است(  74151سی آی کمکبا  (Fآزمایش 

F(A,B,C,D) = (3,5,7,8,10,11,13,15) 
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 3آزمایش 

 قسمتی 7نمایشگر  -بخش اول

های مستقل در آزمایش مناسب ها برای نمایش خروجیLEDها استفاده شد. LEDهای مدار از های قبلی، برای مشاهده خروجیدر آزمایش

راه چندان مناسبی برای مشاهده این  LEDرا تشکیل دهند، استفاده از  BCDهستند، اما اگر مجموعه چند خروجی در کنار یکدیگر یک عددِ 

ها را به مقادیر دهدهی تبدیل کنیم. روش بهتری که برای مشاهده اعداد ها آنها نیست. زیرا در این حالت باید بعد از مشاهده خروجیخروجی

 قسمتی و یک دیکدر مناسب است. 7دهدهی وجود دارد استفاده از یک نمایشگر 

 

اند. معمولاً این دیودها در داخل نمایشگر به لاتین در کنار یکدیگر چیده شده 8تشکیل شده است که به شکل رقم  LEDعدد  7این نمایشگر از 

 اند. ( متصل شدهCommon Anode( و یا آند مشترک )Common Cathodیکی از دو صورت کاتد مشترک )

 

و  های نمایشگر از آن خارجاین اتصال مشترک از طریق یکی از پایه در حالت کاتد مشترک، سر کاتد همه دیودها به یکدیگر متصل شده است و

شود. در این حالت برای روشن کردن هر شود. سر آند هر یک از دیودها نیز از طریق یک پایه مستقل از نمایشگر خارج میبه زمین متصل می

 مناسب متصل کنیم. Vccدیود نوری کافی است سر آند آن دیود را به ولتاژ 

شود و برای روشن متصل می Vccاست. در این حالت، آند مشترک به ولتاژ حالت آند مشترک، سر آند کلیه دیودها به یکدیگر متصل شدهدر 

 7توان هر یک از کردن هر دیود باید سر کاتد آن را به زمین وصل کنیم. بدین ترتیب در هر یک از دو حالت کاتد مشترک یا آند مشترک می

 صورت مستقل روشن یا خاموش کرد.را به LEDعدد 
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شوند. علاوه بر این هفت دیود، دیود کوچک دیگری نیز در گوشه سمت نمایش داده می gتا  aقسمتی با حروف  7یک نمایشگر  LEDهفت عدد 

گیرد. این دیود با نام راست پایین نمایشگر وجود دارد که در صورت لزوم برای نمایش ممیز مورداستفاده قرار می

(Decimal Point) DP شود.شناسایی می 

 

یک  را رشن کنیم. برای این منظور  gتا  LED ،aباید ترکیب مناسبی از هفت عدد  9تا  1برای نمایش هر یک از ارقام 

را های نمایشگر LEDورودی، ترکیب مناسبی از  BCDمدار منطقی ترکیبی با چهار ورودی و هفت خروجی نیاز داریم که به ازای هر عدد 

به  A, B, C, Dهای از طریق ورودی BCDاند. عدد ورودی منظور ساخته شدههای است که بدینسییکی از آی 7447سی روشن کند. آی

 gتا  aسی با حروف های این آیترین بیت ورودی است. خروجیپرارزش Dترین بیت ورودی و ورودی ارزشکم Aشوند. ورودی سی وارد میآی

برای  7447سی هستند. یعنی آی active lowها از نوع دهد که این خروجینشان می gتا  aوجود علامت مکمل روی حروف  اند.مشخص شده

 7448توان به اند میهایی که برای تغذیه نمایشگرهای کاتد مشترک ساخته شدهسیقسمتی آند مشترک مناسب است. از جمله آی 7نمایشگر 

 اشاره کرد. 7449و 

 

 7447سی های آیساختار پایه

برای حالتی است که از  RBO (Ripple Blanking Output)مشخص شده است. نام  BI/RBOبا حروف  4پایه شماره  7447سی در آی

اده مربوط به حالتی است که از این پایه به عنوان یک ورودی استف BI (Blank Input)این پایه به عنوان یک خروجی استفاده کنیم و نام 

شود که سی عدد صفر باشد، این پایه باعث میورودی آی BCDبوده و چنانچه فعال باشد و اگر عدد  active lowشود. این پایه نیز از نوع 

قسمتی به جای نمایش عدد صفر، کلیه دیودهای نمایشگر را خاموش کند. از این وضعیت برای نمایش ندادن صفرهای سمت چپ  7نمایشگر 

 شود.رقمی استفاده مییک عدد چند 

 

 را در آن نمایش دهید. 9تا  0قسمتی متصل کرده و اعداد  7را به یک نمایشگر  7447سی یک آی (Aآزمایش 

 شود.هایی مشاهده میدهیم چه شکلقسمتی می 7را به عنوان ورودی به نمایشگر  15تا  10: وقتی که اعداد 1Aسوال 
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 قسمتی نشان دهید.  7کننده چهاربیتی است، اعداد زیر را جمع کرده و نتایج را در نمایشگر که یک جمع 7483با استفاده از تراشه  (Bآزمایش 

5 + 4 

6 + 1 

0 + 7 

 را نمایش دهد. eو  b ،c ،dدر ورودی در نمایشگر هفت قسمتی حروف  3و  2، 1، 0عدد  چهارکه با دریافت  مداری طراحی کنید (1B سوال

 7را نمایش داد. خروجی مدار  00,01,10,11حالت مختلف  4توان نیست. .ر.دی مدار دو بیت است که با آن می 7447)راهنمایی: نیازی به 

 دیده شود.( b, c, d, eصورت حروف شود تا بهموجود در نمایشگر هفت قسمتی داده می LED 7سیگنال است که به 

 

 هافلاپآشنایی با فلیپ -بخش دوم 

 مدارهای ترتیبی:

بودند. خروجی این نوع مدارها در  (Combinational)ها آشنا شدید همگی از نوع مدارهای ترکیبی های قبل با آنمدارهایی که در آزمایش

هر لحظه از ها در ها در همان لحظه است. نوع دیگری از مدارهای دیجیتال وجود دارد که خروجی آنهر لحظه از زمان تنها تابع مقدار ورودی

ها و هم تابع حالت فعلی مدار است. منظور از حالت فعلی مدار، وضعیتی است که در عناصر حافظه موجود در مدار زمان هم تابع مقدار ورودی

نوع شوند. علت این نامگذاری این است که مقدار خروجی این نامیده می (Sequential)شده است. این نوع مدارها، مدارهای ترتیبی ذخیره

 هاست.مدارها تابع ترتیب اعمال ورودی

 

 

 

کنید یک مدار ترتیبی، از یک مدار ترکیبی و تعدادی عنصر دهد. همانطور که مشاهده میشکل بالا بلاک دیاگرام مدارهای ترتیبی را نشان می

شود. مدارهای ترتیبی ار ترکیبی ایجاد میشود توسط مدشود و مقداری که در هر لحظه از زمان در عناصر حافظه ذخیره میحافظه تشکیل می

شوند. در مدارهای همزمان تقسیم می (Asynchronous)و غیرهمزمان یا آسنکرون  (Synchronous)به دو دسته همزمان یا سنکرون 

و به صورت همزمان های مدار نیز در همین لحظات کنند. در نتیجه خروجیمحتوای عناصر حافظه تنها در لحظات مشخصی از زمان تغییر می

ها بلافاصله ها با عناصر حافظه وجود ندارد و تغییر ورودیدهند. در مدارهای غیرهمزمان لحظه خاصی برای تغییر مقدار خروجیتغییر مقدار می

 گردد.ها میباعث تغییر خروجی
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 ها:فلاپفلیپ

ای که در ساخت مدارهای ترتیبی مورد است. کوچکترین نوع حافظهیک مدار ترتیبی همزمان یا غیرهمزمان نیازمند استفاده از عناصر حافظه 

وی تحریک فلاپ را به نحتوان یک فلیپفلاپ، یک مدار دیجیتال است که دو حالت پایدار دارد. میفلاپ است. هر فلیپگیرد، فلیپاستفاده قرار می

 (IC)ها بصورت مدارهای مجتمع فلاپامروزه انواع مختلفی از فلیپ کرد که خروجی آن روی هر یک از دو مقدار منطقی صفر یا یک ثابت بماند.

 در دسترس هستند.

 :RSفلاپ نوع فلیپ

 

شود. این مقدار شود مشخص میفلاپ ذخیره میفلاپ با مقداری که در فلیپاست. حالت فلیپ ’Qو  Qهای این مدار دارای دو خروجی به نام

فلاپ تر فلیپپذیری بیشاست. وجود خروجی مکمل باعث انعطاف Qمکمل خروجیِ  ’Qروجی شود و خنمایش داده می Qتوسط خروجی 

روی  Qخروجی  Sهستند. با فعال شدن ورودی  Setو  Resetاست که مخفف کلمات  Sو  Rدارای دو ورودی  RS Latchشود. یک مدار می

فلاپ فعال نشوند، فلیپ Sو  Rشود. اگر هیچ یک از دو ورودی صفر می Qخروجی  Rماند و با فعال شدن ورودی مقدار یک منطقی ثابت می

های متفاوتی مجاز نیست و در این صورت ممکن است خروجی Sو  Rکند. همچنین فعال کردن همزمان دو ورودی حالت قبلی خود را حفظ می

 مشاهده شود.

 :Clocked RS Latchفلاپ فلیپ

های دیجیتال باید شرایطی فرآهم کنیم که دهد. در بسیاری از سیستمهای خود پاسخ میبلافاصله به تغییر ورودی RS Latchفلاپ نوع فلیپ

کنیم استفاده می (Clock)طور همزمان تغییر کنند. برای این منظور از یک سیگنال کنترلی به نام ساعت های مدار بهفلاپخروجی همه فلیپ

هایی فلاپهایی که پالس ساعت فعال است به ورودی خود پاسخ دهند. فلیپدهیم که تها زمانای تغییر میه گونهفلاپ را بو مدار داخلی فلیپ

 نامیم.می Clocked RS Latchکه به این منظور اصلاح شده باشند 
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در حالتی که ورودی کلاک یک شود،  ماند.بدون تغییر باقی می latchحاوی مقدار منطقی صفر باشد، خروجی  clockدر این مدار وقتی ورودی 

فلاپ خواهد شد و مادامی که ورودی کلاک ها باعث تغییر حالت فلیپبرابر خواهد شد و تغییر آن Sو  Rهای با ورودی ANDهای خروجی گیت

-levelحساس به سطح یا  فلاپفلاپ را فلیپشود. به همین دلیل این فلیپپذیر میفلاپ امکانمقدار منطقی یک باشد تغییر خروجی فلیپ

triggered F.F فلاپ حساس به لبه یا ها با نام فلیپفلاپنامند. نوع دیگری از فلیپمیedge-triggered F.F  وجود دارد که تنها به تغییر

 ورودی کلاک از یک به صفر و یا برعکس حساس هستند.

 :D-Latchفلاپ نوع فلیپ

فلاپ در حالتی که مکمل یکدیگر باشند. در این نوع فلیپ Sو  Rفلاپ مستلزم آن است که دو سیگنال تغییر مقدار فلیپ RSفلاپ نوع در فلیپ

هیل رود. به منظور تسکند و یا به حالت ناخواسته میفلاپ مقدار قبلی خود را حفظ میبا یکدیگر مساوی باشند، یا فلیپ Sو  Rمقدار سیگنال 

مکمل یکدیگر  Sو  Rتوان شرایطی را فرآهم کرد که همواره مقدار دو سیگنال وز حالت ناخواسته، میفلاپ و اجتناب از برتغییر مقدار فلیپ

 Rو مکمل آن را به ورودی  Sفلاپ تنها یک سیگنال ورودی در نظر گرفت و آن سیگنال را به ورودی توان برای فلیپباشند. برای این منظور می

 شود.نامیده می Dو تنها خط ورودی آن، ورودی  D Latchفلاپی که به این منظور تغییر یافته باشد،متصل کرد. فلیپ

 

 

 

فلاپ با رود و اگر یک باشد، خروجی فلیپبرابر صفر باشد با دریافت پالس ساعت، خروجی مدار به حالت صفر می Dدر این مدار اگر ورودی 

 Qکند و در خروجی فلاپ عبور میمستقیماً از فلیپ Dشود. به بیان دیگر وقتی ورودی ساعت فعال باشد، ورودی دریافت پالس ساعت یک می

 نامند.می (Transparent)فلاپ را شفاف شود. به همین دلیل این فلیپظاهر می

 :JKفلاپ نوع فلیپ

در این است که در  RSفلاپ نسبت به فلیپ Dفلاپ مهم فلیپ باشد. مزیتهای ورودی غیرمجاز می، یکی از ترکیبRSهای فلاپدر فلیپ

فلاپ امکان حفظ حالت فلاپ در این است که در این فلیپامکان بروز این حالت ناخواسته وجود ندارد. اما اشکال مهم این فلیپ Dفلاپ فلیپ

 Jهای دو ورودی به نام JKفلاپ ود را برطرف کرده است. فلیپوجود دارد که این کمب JKفلاپ با نام قبلی نیز وجود ندارد. نوع دیگری از فلیپ

فلاپ با هم فعال شوند، فلیپ Kو  Jاست. با این تفاوت که اگر هر دو ورودی  RS فلاپتا حد زیادی مشابه با فلیپ JK فلاپ دارد. رفتار فلیپ Kو 

 واهد بود.فلاپ خرود بلکه خروجی آن مکمل حالت قبلی فلیپبه حالت ناخواسته نمی
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 :Tفلاپ نوع فلیپ

فلاپ استفاده کنیم، نوع دیگری را مستقیماً به یکدیگر وصل کنیم و از این ورودی به عنوان تنها ورودی فلیپ JKفلاپ اگر دو ورودی یک فلیپ

که به این ترتیب تغییر یافته باشد،  JKفلاپ گردد. یک فلیپآید که با هر بار فعال شدن ورودی، خروجی آن مکمل میفلاپ بدست میاز فلیپ

 به معنی سوئیچ کردن حالت است. Toggleدر نامگذاری مخفف کلمه  Tشود. حرف نامیده می Tفلاپ فلیپ

 

ها وصل کنید. دو سوئیچ را در LEDها و دو خروجی را به متقاطع یک لچ بسازید. دو ورودی را به سوئیچ NANDبا دو گیت  (Cآزمایش 

 ار دهید و سپس هرکدام را جداگانه صفر نمائید و بعد به یک بازگردانید. جدول تابع مدار را بدست آورید.منطق یک قر

را از طریق مقاومت  ’Qو  Qهای طراحی کنید. خروجی Clocked RS Latchیک  7400سی شماره با استفاده از فقط آی (Dآزمایش 

 مختلف به مدار، صحت عملکرد آن را آزمایش کنید. هایمتصل نموده و با اعمال ورودی LEDمناسب به دو 

 دهد.را نشان می Clocked D Latchشکل زیر مدار داخلی یک  تبدیل کنید. Dیک لچ با تغییر مدار آزمایش قبل آن را به  (Eآزمایش 

 

  Clocked D Latch 
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ای انجام دهید که تنها به چهار گیت استفاده شده است. طراحی این مدار را به گونه NOTو یک گیت  NANDدر این مدار از چهار گیت 

NAND های مختلف به مدار، صحت عملکرد آن را آزمایش کنید.شده را ببندید و با اعمال ورودینیاز داشته باشد. مدار طراحی 

 (Master-Slaveتابع )-فلاپ حاکمفلیپ (Fآزمایش 

ساز وصل کنید. را به کلید و ورودی ساعت را به پالس Dتابع بسازید. ورودی -حاکم Dفلاپ و یک اینورتر یک فلیپ Dبا استفاده از دو لچ 

فلاپ را بیازمایید و صحت جدول درستی آن را دیگر وصل نمایید. فلیپ LEDو خروجی لچ تابع را به یک  LEDخروجی لچ حاکم را به یک 

 تحقیق کنید.

 اس به لبهفلاپ حسفلیپ (G سوال

را به کلید و  Dساز، ورودی حساس به لبه مثبت بسازید. ورودی ساعت را به پالس Dفلاپ نوع یک فلیپ NANDبا استفاده از شش عدد گیت 

فقط در پاسخ به گذر مثبت  Qرا ایجاد کنید. نشان دهید که خروجی  Qمتمم  Dمتصل کنید. در ورودی  LEDرا به یک عدد  Qخروجی 

  نماید.تغییر میپالس ساعت 

  7476های تراشه فلاپفلیپ (Hآزمایش 

فلاپ را بررسی کرده و جدول تابع را کردن است. این فلیپبا امکان تنظیم و پاک JKتابع -های حاکمفلاپمتشکل از فلیپ 7476سی آی

 تحقیق کنید.
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 7474سی های آیفلاپفلیپ (Iآزمایش 

 را بررسی کرده و جدول تابع آن را تحقیق کنید. 7474 سیهای آیفلاپمطابق آزمایش قبل فلیپ
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 4آزمایش 

 رجیسترهاشیفت

 ها:ثبات

فلاپ سلولی است که قادر به تواند اطلاعات دودویی را در خود نگه دارد. چون هر فلیپهایی حافظه است که میای از سلولیک ثبات مجموعه

فلاپ است و قادر فلیپ nبیتی، دارای nآورند. یک ثبات ها یک ثبات را بوجود میفلاپای از فلیپباشد، مجموعهذخیره یک بیت از اطلاعات می

ها های ترکیبی نیز باشد که این بیتها ممکن است دارای گیتفلاپبیتی است. یک ثبات علاوه بر فلیپnداری هرگونه اطلاعات دودویی به نگه

ها فلاپهایی است که در عملیات منطقی فلیپها و گیتفلاپطور کلی یک ثبات، متشکل از فلیپهای معینی را دارند. بهوظایف پردازش داده

لاپ است فها وجود دارد. در شکل زیر یک ثبات ساده نشان داده شده است که فقط شامل تعدادی فلیپگذارند. انواع گوناگونی از ثباتأثیر میت

 گونه گیت خارجی در آن بکار نرفته است.و هیچ

 

کند تا اطلاعات ها را فعال میفلاپه فلیپبا پالس ساعت مشترک ساخته شده است. پالس ساعت، ورودی کلی Dفلاپ این ثبات از چهار فلیپ

 توان از چهارشده میدر همان لحظه بتوانند به ثبات چهار بیتی منتقل شوند. برای بدست آوردن اطلاعات ذخیره 3I2I1I0Iموجود در چهار ورودی 

 استفاده کرد. 3A2A1A0Aخروجی آن 

 شیفت رجیسترها:

تعدادی بیت، قادر است اطلاعات دودیی خود را به سمت راست یا چپ انتقال دهد. ساختار منطقی  شیفت رجیستر ثباتی است که علاوه بر ذخیره

 دهد به طوری که خروجیهای متصل به هم که در یک قاب یا محفظه قرار دارند، تشکیل میفلاپیک شیفت رجیستر ساده را زنجیری از فلیپ

قال هر کدام کنند که باعث انتها یک پالس ساعت مشترک دریافت میفلاپهمه این فلیپفلاپ بعدی متصل باشد. فلاپ به ورودی فلیپیک فلیپ

 ها تشکیل شده است.فلاپترین شیفت رجیستر فقط از فلیپشود. سادهها از یک مرحله به مرحله بعد میفلاپاز فلیپ
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کند که در طی عمل انتقال، چه ورودی سریال مشخص میدهد. در شکل بالا هر پالس ساعت محتوای ثبات را یک بیت به راست انتقال می

 فلاپترین فلیپراست شود. خروجی سریال، قبل از آمدن هر پالس به ثبات، از خروجی سمتفلاپ وارد میترین فلیپمقداری به سمت چپ

ر دهد. این موضوع توسط دایره کوچکی دیرجیستر محتویاتش را به هنگام عبور لبه منفی پالس انتقال مشود. در شکل بالا، شیفتگرفته می

 شود.ها رسم شده است بیان میفلاپابتدای ورودی ساعت همه فلیپ

رجیستر یفتها در یک شفلاپهای سریال به موازی و یا بلعکس استفاده کرد. اگر به خروجی کلیه فلیپتوان برای تبدیل دادهرچیسترها میاز شیفت

ای آن هفلاپاند، به صورت موازی از خروجی فلیپرجیستر شدهنیم اطلاعات را که به صورت سریال وارد شیفتتوادسترسی داشته باشیم، می

توانیم اطلاعاتی را که به صورت موازی وارد آن گاه میبگیریم و همچنین اگر توانایی بارشدن موازی را به یک شیفت رجیستر اضافه کنیم، ان

 تفاده قرار دهیم.اند، به شکل سریالی مورد اسشده

های ورودی و خروجی لازم برای انتقال موازی هستند. همچنین ممکن است هر دو توانایی شیفت به راست و رجیسترها دارای پایهبرخی شیفت

 های زیر هستند:رجیسترها معمولاً دارای تواناییترین شیفتشیفت به چپ را نیز دارا باشند. جامع

 برای صفر کردن ثبات.کننده یک پایه کنترل پاک 

  ورودیClock ها و پالس ساعت مشترک.بندی کلیه عملیاتبرای زمان 

 .پایه کنترل شیفت به راست برای توانا کردن عمل شیفت به راست و همچنین توانا کردن خطوط ورودی و خروجی مربوط به آن 

 ا کردن خطوط ورودی و خروجی مربوط به آن.پایه کنترل شیفت به چپ برای توانا کردن عمل شیفت به چپ و همچنین توان 

  یک خط کنترل بارشدن موازی برای توانا کردن انتقال موازی و توانا کردنn .خط ورودی مرتبط با آن 

 N درپی، بدون تغییر نگه دارند.توانند اطلاعات ثبات را حتی با سپری شدن چندین پالس ساعت پیخط کنترل حالت که می 

شود و اگر فقط بتواند به یک جهت فت به هر دو جهت راست و چپ را داشته باشد، شیفت رجیستر دو جهته نامیده میثباتی که قابلیت شی

گویند. اگر ثباتی هم دارای خاصیت شیفت دادن و هم امکان بار شدن موازی باشد، آن را شیفت شیفت بدهد آن را شیفت رجیستر یک جهته می

 گویند.رجیستر با امکان بارشدن موازی می

 انتقال سریال یا موازی:

ه ککامپیوترها ممکن است برای جابجایی اطلاعات به طریقه سریال، موازی و یا ترکیبی از هر دو روش عمل کنند. عملیات سریال به دلیل زمانی 

کامپیوترهای سریال برای انجام عملیات، کند، کندتر از روش موازی است. اما برای انتقال اطلاعات به داخل و خارج شیفت رجیسترها صرف می

هایی که به ترتیب از شیفت رجیستر خارج توان چندین بار برای دستکاری بیتافزار کمتری نیاز دارند چرا که یک مدار مشترک را میبه سخت

ها وانا هستند و عمل انتقال به داخل ثباتهای کنترل در یک پریود پالس ساعت تشوند مورد استفاده قرار داد. در یک کامپیوتر موازی، سیگنالمی

 کنند، زیرا این طریقه، روش سریعتریشود. اغلب کامپیوترها به طریقه موازی کار میبه صورت موازی و براساس کاربرد یک پالس ساعت انجام می

 باشد.ها میدر انجام عملیات
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خروجی موازی را ببندید و به شرح زیر آن را مورد  -جیستر ورودی سریالیک مدار شیفت ر 7474سی با استفاده از دو عدد آی (Aآزمایش 

 آزمایش قرار دهید:

استاتیک جدول زیر را  Clockفلاپ را به یک وصل نموده و با اِعمال اولین فلیپ Dها را پاک کرده سپس ورودی فلاپالف( ابتدا کلیه فلیپ

 ایش دهید.تکمیل نمائید و نحوه عملکرد مدار را با نمودار نم

 

 

 رجیستر نموده و آن را به راست منتقل نمائید و نتایج را در جدولی نظیر جدول فوق وارد کنید.ب( فقط یک بیت یک وارد این شیفت

بسازید و با وارد کردن یک بیت یک آن را مورد آزمایش قرار داده و نتیجه  7476، 7404های سیبیتی با آی 4رجیستر یک شیفت (1A سوال

 را در جدولی ثبت کنید.

باشد که عمل انتقال به راست، انتقال به چپ و ورودی رجیستر چهار رقمی مییک شیفت 74194رجیستر عمومی به شماره شیفت (Bآزمایش 

 سی، مراحل زیر را انجام دهید.های آیات مربوط به شماره پایهدهد. با توجه به اطلاعموازی را انجام می

 

 
 

DQ CQ BQ AQ تعداد پالس ورودی سریال 

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 
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را در وضعیتی قرار دهید که مدار، انتقال به چپ باشد. سپس با مقادیری دلخواه آزمایش کرده و  1Sو  0Sها را پاک کنید و فلاپالف( تمام فلیپ

 نتیجه را در جدولی ثبت کنید.

را در وضعیتی قرار دهید تا مدار انتقال به راست را انجام دهد. در  1Sو  0Sها را پاک کنید و فلاپتمام فلیپ 1کردن پایه شماره  Lowب( با 

 حین انجام به بیت ورودی نیز توجه داشته باشید. نتیجه بدست آمده را در جدولی بنویسید.

قرار   ABCD=0110ها را ر وضعیتی قرار دهید تا عمل انتقال موازی انجام گردد. ورودیرا د 1Sو  0Sها را پاک کنید. فلاپج( ابتدا تمام فلیپ

نموده و سپس اطلاعات فعلی  Lowرا  2و  7های ها را یادداشت کنید. در همین وضعیت پایهداده و یک کلاک استاتیک به مدار بدهید و خروجی

 را به راست منتقل و نتیجه را در جدولی یادداشت کنید.

هایی با هم ها چیست؟ چه تفاوترا بررسی کنید. عملکرد هر کدام از این تراشه 74195 ,74194های سی: برگه اطلاعات مربوط به آی1Bسوال 

 دارند.
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 5آزمایش 

 هاشمارنده

ها هستند. یک شمارنده از شمارندهها آشنا شدید. یکی از انواع مدارهای ترتیبی، ها و ثباتفلاپهای قبل با مدارهای ترتیبی، فلیپدر آزمایش

دهند. خروجی شود، تغییر وضعیت میهایی که به ورودی شمارنده اعمال میشود که در پاسخ به پالسفلاپ تشکیل میتعدادی فلیپ

ا دریافت ای است که بها به گونهفلاپدهند و اتصالات داخلی فلیپهای یک شمارنده، در کنار یکدیگر یک عدد باینری را تشکیل میفلاپفلیپ

 شود.هر پالس ورودی، یک واحد به این عدد اضافه و یا از آن کم می

 گیرد. پالسهای ورودی مورد استفاده قرار میآید، به منظور شمارش پالستوان گفت که یک شمارنده همانطور که از نام آن برمیبنابراین می

الس دهد و یا یک پبت باشد که در فواصل زمانی معینی محتوای شمارنده را تغییر میورودی یک شمارنده ممکن است یک پالس با فرکانس ثا

 کند. بینی ورودی شمارنده را تحریک میهای غیر قابل پیشغیر متقارن باشد در زمان

ها به صورت باینری کار توان گفت که همه شمارندههای یک شمارنده، یکی از دو مقدار صفر یا یک است. پس میفلاپخروجی هر یک از فلیپ

شود. لازم بذکر است استفاده می BCDهایی نظیر شمارنده دهدهی، باینری و یا شمارنده های مختلف از نامکنند. با این وجود برای شمارندهمی

به عنوان مثال بالاترین کنند. شوند و شمارش مجدد شروع میها پس از رسیدن به بالاترین عدد ممکن، مجدداً صفر میهای شمارندهکه خروجی

است )چرا؟(. پس تفاوت اصلی این نوع  BCD ،1001باشد و در یک شمارنده چهار بیتی می 1111عدد در یک شمارنده چهار بیتی باینری 

 Serial\Series)های شمارنده سری یا سریال تواند نمایش دهد. برای این شمارنده از نامها در بزرگترین عددی است که شمارنده میشمارنده

Counter) یابد. از فلاپ دیگر انتقال میفلاپ به فلیپصورت سریال و از یک فلیپها، پالس ساعت بهشود. زیرا در این شمارندهنیز استفاده می

 نامند.ها را شمارنده ناهمزمان نیز میدهند، آنهای این نوع شمارنده به صورت غیر همزمان تغییر وضعیت میفلاپجا که فلیپآن

 های همزمان:شمارنده

طور ها بهفلاپها خروجی همه فلیپهای همزمان وجود دارد که در آنهای دیگری موسوم به شمارندههای ناهمزمان، شمارندهدر مقابل شمارنده

های شود. پس در شمارندهها وصل میفلاپهای ساعت به ورودی کلاک کلیه فلیپهای سنکرون پالسدهند. در شمارندههمزمان تغییر وضعیت می

اندازی )تریگر( کند، کلیه فلاپ را به ترتیب در یک زمان مجزا راهجای اینکه مانند شمارنده موجی هر فلیپمزمان پالس ساعت بکاررفته، بهه

 کند. اندازی میطور همزمان راهها را بهفلاپفلیپ

 :BCDشمارنده 

گردد. به دلیل برمی 0000کند و مجدداً به مقدار مارش میش 1001تا  0000، اعداد دهدهی کد شده به دودویی را از BCDیک شمارنده 

به صفر به هنگام شمارش، الگوی منظمی همچون شمارنده باینری برای این شمارنده و جود  9از  BCDبازگشت اعداد دهدهی در شمارنده 

ورت گیرد. همین روش طراحی برای تهیه ای صسنکرون لازم است طراحی ویژه BCDندارد. در نتیجه برای بدست آوردن مدارِ یک شمارنده 

 کند.ای که فقط اعداد فرد یا زوج را شمارش میگیرد. برای مثال شمارندههای گوناگون دیگری نیز مورد استفاده قرار میشمارنده
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نمایش  LEDها را روی بسازید. خروجی7476بیت را با استفاده از تراشه  4گونه دودویی شمارنده موج یک :گونه( شمارنده موجAآزمایش 

ساز وصل کرده و عملکرد ببرید. ورودی شمارش پالس را به یک پالس 1تنظیم را به منطق های غیرهمزمان پاک کردن و پیشدهید. همه ورودی

 صحیح شمارنده را چک نمایید.

 کند.ید که هر پالس ورودی شمارنده را یک واحد کم میمدار را طوری تغییر دهید که این بار رو به پایین بشمارد. نشان ده: 1Aسوال 

ها را بررسی کنید. عملکرد هر کدام از این تراشه 7490و  74193 ,74192 ,74191 ,74190های سیبرگه اطلاعات مربوط به آی :2Aسوال 

 هایی با هم دارند.چیست؟ چه تفاوت

 7476همزمان ساخته و عملکرد آن را چک نمایید. برای آزمایش از دو تراشه  یک شمارنده دودویی چهار بیت: ( شمارنده همزمانBآزمایش 

 استفاده نمایید.  7408و یک تراشه 

 و شمارنده دهدهی ( شمارنده دودویی با بارشدن موازیCآزمایش 

ید جدول تابع برای این تراشه شدن غیر همزمان است. آزمایشی را در تاییک شمارنده چهار بیت همزمان با بارشدن و پاک 74161الف( تراشه 

 انجام دهید.

 1001تا  0000همزمان ساخت تا از  BCDدو ورودی، یک شمارنده  NANDو گیت  74161توان با استفاده از ب( نشان دهید چگونه می

 پر کنید. 0را چک کنید و سپس تمام شمارنده را با  1001حالت  NANDبشمارد. ورودی پاک کردن را بکارنبرید. با استفاده از یک گیت 

 

 

 موفق باشید.


