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» فصل اول«
ساختمان دروازه های منطقی پایه

) مطابق فصل دوم کتاب مبانی دیجیتال ( 

هدف کلی : 
آزمایشوتحلیلرفتاردروازههایمنطقیپایهوترکیبیدرمداربااستفادهازنرمافزارمولتیسیم

  هدف های رفتاری: درپایاناینآزمایشکهبااستفادهازنرمافزارمولتیسیماجرامیشودازفراگیرندهانتظارمیرودکه:

NOTوAND،OR1-مداردروازههایمنطقیپایه
راببندد.

NOR،NANDترکیبی منطقی دروازههای مدار -2
XORوXNORراآزمایشکند.
NOR،NAND3-مداردروازههایمنطقیترکیبی
XORوXNORراباگیتهایپایهآزمایشکند.

4-جدولدرستیدروازههایمنطقیپایهراتحقیقکند.

5-مدارهایالکترونیکیسادهیدروازههایمنطقی
NANDوNORراآزمایشکند.

OR 1-1 آزمایش 1 : دروازه ی منطقی
1-1-1 درمدارهــایدیجیتالمعمــوالًبهیکمنبعولتاژ
مســتقیم5ولتینیازداریــم،درزماناســتفادهازاینمنبعبه
اتصالزمیننیازینیســت.برایآوردناینمنبعبررویمیز
کارمطابقشکل1-1ازنوارComponentاستفادهکنیدو

VCCراانتخابنمائید.

)VCC(شکل 1-1 نحوه ی استفاده از منبع تغذیه ی  5 ولتی

)SPDT(2-1-1برایقطعووصلولتاژازکلیدتبدیل
Basicاستفادهکنید.اینکلیدرامطابقشکل2-1ازقسمت

بررویصفحهیمیزکارآزمایشگاهمجازیبیاورید.

شکل 2-1 نحوه ی قرار دادن کلید SPDT بر روی صفحه
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Ctrl+R3-1-1بادوبارفشــاردادنرویدکمههای
نمــادفنیکلیدرابهاندازهی180درجهبچرخانید،بهگونهای
کهاتصالســرمشــترککلیددرسمتراســتصفحهقرار
گیــرد.برایاینکارمیتوانیدبــاکلیککردنرویقطعهاز
RotateمخففکلمهیR(.منویمربوطهنیزاســتفادهکنید

بهمعنیچرخشاست(.

4-1-1بــررویکلیــددوبــارکلیکراســتکنیدتا
صفحــهایمطابــقشــکل3-1بازشــود.بااســتفادهازکادر
KeyforSwitchحــرفمــوردنظررابرایقطعووصل
کلیدانتخابکنید.باهربارفشــاررویحرفانتخابشــده
درصفحهکلیدکامپیوتــر،کلیدفرمانمیگیردوقطعیاوصل
میشود.مثاًلاگرحرفspaceراانتخابکنید،بافشاردادن
spaceرویصفحهکلیدکامپیوتر،کلیدانتخابشــدهفرمان

میگیرد.

شکل 3-1 کادر تعیین حرف مورد نظر برای قطع یا وصل کلید

5-1-1 بــرایفرماندادنبــهکلیدهایانتخابشــده،
حروفAیاBراانتخابکنید.

6-1-1بااســتفادهازنوارابــزارComponent،دیود
VCC100،نمادزمینومنبعΩمقاومــت،LED،1N4001

راانتخابکنیدورویصفحهبیآورید.

7-1-1مدارشــکل4-1راببندید.هنگامبســتنمداربه
اتصاالتدقتکنید.

  نکته  مهم :  
اجرای و نـرمافزار با صورتیکههنگامکـار در     
نمودید برخورد قابلتوجیهی باخطایغیر شبیهسازی،
یکبارکلیهیصفحاتبازشدهراببندید،سپسدوباره

اقدامبهاجرایعملیاتنمائید.

شکل 4-1 مدار دیودی گیت OR در حالتی که هر دوکلید
  Aو B قطع است.

  نکته    :  
درمدارواقعیمـدارهایدیجیتالیبـرایجلوگیری
محدودکنندهی مقاومت یک ،LED دیود سوختن از

جریاندرمسیردیودبهزمینقراردهید.

8-1-1 کلیدAراوصلکنید.مدارراراهاندازینمائید.
المپLEDمطابقشکل5-1روشنمیشود.

 A در حالتی که کلید OR شکل 5-1 مدار دیودی گیت  
وصل و کلید B قطع است.
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 نکته   :   
ازکلید ایـندلیــل به اینبخش درمــدارهای     
بتوانیم کلید قطع حالت در که کردهایم استفاده تبدیل
ایجاد اثر در تا دهیم اتصال زمین به را کلید کنتاکت
مدار کلید، ووصل قطع هنگام در ناخواسته پالسهای

فعالنشود.

9-1-1کلیدهایمداررامطابقجدولصحت1-1قطع
ووصلکنیدونتایجرادرجدولبنویسید.

ORجدول1-1بررسیمداردیودیگیت
LED وضعیت المپBکلیدAکلید

قطعقطع

قطعوصل

وصلقطع

وصلوصل

LEDیک،SPDTتمرین1-1بااستفادهازدوعددکلید 
ویــکمقاومت،گیــتORراببندیدودرموردآنتوضیح

دهید.

10-1-1بااستفادهازترانزیستورنیزمیتوانیدمدارگیت
ORراآزمایشکنید.مدارشــکل6-1راببندیدوکلیدهای
مــداررامطابقجدول2-1تغییرحالتدهیدوجدولصحت

مدارراکاملنمائید.

   شکل 6-1 مدار ترانزیستوری گیت OR در حالتی که کلید 
A وصل و کلید  B قطع  است.                   

ORجدول2-1جدولصحتمدارترانزیستوریگیت
LED وضعیت المپBکلیدAکلید

قطعقطع

قطعوصل

وصلقطع

وصلوصل

11-1-1گیتهــایمنطقیدرنوارComponentقرار
دارد.مطابقشــکل7-1گیتمنطقیORباشــمارهیفنی
74F32DدرقســمتTTLراانتخابکنیــدورویصفحه

بیآورید.

OR شکل 7-1 نحوه ی انتخاب گیت منطقی

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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ابتدا صفحه، روی منطقی گیت آوردن برای
، A بازمیشودکهرویآنحروف صفحهای
C،Bو......نوشتهشدهاست،باکلیککردن
روییکیازحروفیکیازگیتهایمربوطبه

مدارمجتمعانتخابمیشود.

12-1-1مدارشــکل8-1راببندید.بــرایاندازهگیری
ولتــاژخروجینیــزولتمتررابهدوســردیودLEDوصل
نمائیــد.آیامیدانیدچــراولتمترمقدار1/66ولترانشــان

میدهد؟تحقیقکنیدوتوضیحدهید.

 OR شکل 8-1 مدار گیت منطقی
در حالتی که  کلید  A وصل است

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ORجدولصحت3-1جدولبررسیمدارگیت
LED وضعیت المپBکلیدAکلید

قطعقطع

قطعوصل

وصلقطع

وصلوصل

14-1-1 درنرمافــزارمولتیســیمدســتگاهیبــهنــام
LogicConverterیــامبــدلمنطقــیوجــودداردکــه
میتوانیــدعملیاتمختلفیراباآنانجامدهید.بهعنوانمثال
اگرجدولصحتگیتیرابنویســید،بــافعالکردنیکیاز
دکمههــایایندســتگاهعبارتبولیگیتموردنظرنوشــته
میشودوهمچنینمیتوانیدمداریراطراحیکنیدوجدول
صحتوعبــارتمنطقیآنرامالحظهنمائید.شــکل1-9
موقعیتدستگاهمبدلمنطقیرادرنرمافزارنشانمیدهد.


   شکل 9-1 موقعیت دستگاه مبدل منطقی در نرم افزار

روی بــر را LogicConverter دســتگاه 1-1-15
صفحهیآزمایشــگاهمجازیبیآوریــد.ورودیهایمداررا
ازقســمتهایB،Aو....انتخابکنیــد.اگردوورودیرا
انتخابکنید،چهارســطرودوســتونبرایورودیهاشکل
میگیــردوبهترتیــباعدادصفــرویکمنطقــیرامطابق
اعــدادباینریبهورودیهااختصاصمیدهد.دراینجدول،

  نکته   مهم :  
درمدارهایدیجیتالیبایدمطابقشکل8-1از

زمیندیجیتالیاستفادهنمائید.

13-1-1درمدارشکل8-1،کلیدهایAوBرامطابق
جــدولصحت3-1تغییرحالتدهیدووضعیتنورالمپرا

بنویسید.

زمین دیجیتالي
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ســتوناولازسمتچپشمارهیسطروستوندومدروسط
مربوطبهورودیهاوســتونسومازســمتراستخروجی
رانشــانمیدهد.باکلیککردنبررویعالمتســؤالدر
ســتونخروجیجدول،یکبارعددصفروباکلیکمجدد
عددیــکبهخروجیهرســطراختصاصدادهمیشــود.به
ایــنترتیبمیتوانیــدخروجیدلخواهخودرابنویســید.به
عنــوانمثالبرایگیــتORبهترتیباعــدادباینری1،0،
1و1رابــرایخروجــیتعیینکنید.بافعــالکردندکمهی
عبــارتبولــیمربــوطبــهجــدولصحت
بــررویکادرپاییــنصفحهنوشــتهمیشــود.شــکل1-10
جــدولوعبارتبولــیگیتمنطقیORرانشــانمیدهد.

OR شکل 10-1 جدول صحت و عبارت بولی گیت منطقی

16-1-1درشکل11-1کلیدهایمربوطبهتبدیلرادر
دستگاهمبدلمنطقیمشاهدهمیکنید.

خروجي
انواعتبدیل

بهدستآوردنجدولصحتاز
نقشهيفنيمدار

بــهدســتآوردنتابــعبولــيبا
استفادهازجدولصحت

سادهسازيتابعبول
بهدستآوردنجدولصحتبا

استفادهازرابطهيجبربول
به مــدارمنطقي تبدیلرابطــهي

نقشهيفنيمدار
تبدیــلتابعبــولفقطبــهگیت

NAND

شکل 11-1 کلیدهای مربوط به دستگاه مبدل منطقی

باتوجهبهشکل11-1درمییابیمکهدستگاهمبدلمنطقی
میتواندکاربردهایگســتردهایداشتهباشــد.درفصلهای

بعدیبیشتربهعملکردایندستگاهخواهیمپرداخت.
17-1-1 گیتمنطقیORباســهورودیراازقســمت
MiscDigitalمطابــقشــکل12-1بــررویصفحهیکار

نرمافزاربیآورید.

شکل 12-1 نحوه ی استفاده از گیت OR  با سه ورودی

18-1-1مدارشــکل13-1راببندیدوباتغییرکلیدهای
ورودیجدولصحت4-1راکاملنمائید. خروجي

ورودي ها

شماره ي 
سطر

  نکته   مهم :  
MiscDigital قسمت از استفاده با            
دلخواه ورودی تعداد با گیتها، انواع از میتوانید

)تا8ورودی(برایطراحیمداراستفادهکنید.

شکل 13-1 مدار گیت OR  با سه ورودی

کادر مربوط به درج عبارت بولي
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جدول4-1جدولصحتمدارگیتORباسهورودی
LED وضعیت المپCکلیدBکلیدAکلید

قطعقطعقطع

قطعقطعوصل

قطعوصلقطع

قطعوصلوصل

وصلقطعقطع

وصلقطعوصل

وصلوصلقطع

وصلوصلوصل

 تمرین 2-1بااستفادهازقسمتMiscDigitalگیتهای
ORکهبیشازســهورودیدارندراببندیدونتایجبهدست

آمدهرابنویسید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

19-1-1 یکیدیگرازقابلیتهایدستگاهمبدلمنطقی،
نوشتنعبارتمنطقیگیتیامدارمنطقیاستکهجدولآن
راکاملکردهاید.پــسازاینکهجدولمدارگیتراتکمیل
کردیــد،دکمــهیتبدیلجدولبــهعبارترافعــالنمائید.
عبارتمنطقیمربوطبهمداردرکادرپایینصفحهیدستگاه
ظاهرمیشــود.شکل14-1موقعیتایندکمهوکادرعبارت

منطقیرانشانمیدهد.

کادر عبارت منطقي مدار دکمه ي تبدیل جدول به 
عبارت منطقي 

شکل 14-1 موقعیت دکمه ی تبدیل جدول به عبارت 
منطقی و کادر عبارت منطقی دستگاه مبدل

20-1-1بافعالکردندکمهیsimplifyشــکلساده
شــدهیعبارتمنطقیدرکادرمربوطهظاهرخواهدشد.در
شــکل15-1موقعیتایندکمهوعبارتسادهشدهیگیت

NANDرامشاهدهمیکنید.

دکمه ي تبدیل جدول به 
عبارت منطقي ساده شده

کادر عبارت منطقي ساده 
شده 

 شکل 15-1 موقعیت دکمه ی ساده کردن عبارت منطقی
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 AND 2-1 آزمایش 2 : دروازه ی منطقی
1-2-1مدارشــکل16-1راببندیــد.اینمدارمربوطبه
دروازهیمنطقــیدیــودیگیتANDاســت.دراینمدار
زمانیالمپروشنمیشــودکههردوکلیددرحالتوصل

قرارداشتهباشد.

شکل 16-1 مدار دیودی گیتAND در حالتی که  هر دو     
کلید A و B وصل است.

2-2-1درمــدارشــکل16-1ازدیــودLEDواقعــی
استفادهشدهاست.

4-2-1مدارترانزیســتوریگیتANDرادرشــکل
17-1مشــاهدهمیکنید.مدارراببندیدوجدولصحت1-6

راباتغییروضعیتکلیدهایAوBتکمیلنمائید.


شکل 17-1 مدار ترانزیستوری گیت AND در                
حالتی که  هر دو کلید  Aو B وصل است.

ANDجدول6-1جدولصحتمدارترانزیستوریگیت
LED وضعیت المپBکلیدAکلید

قطعقطع
قطعوصل
وصلقطع
وصلوصل

74F08DبهشمارهیفنیAND5-2-1گیتمنطقی
راازقســمتگیتهایمنطقیTTLبــررویصفحهیکار
آزمایشــگاهمجــازیبیآورید.مــدارشــکل18-1راببندید.
کلیدهایمــداررامطابقجدول7-1تغییــروضعیتدهیدو

جدولصحتمدارراکاملکنید.

AND شکل 18-1 مدار گیت منطقی

نکته    :  
درزماناستفادهازدیودLEDسهبعدی،ایندیود
پایهی تا )FlipHorizontal( دهید افقی راچرخش

مثبتآندرسمتخروجیمدارقرارگیرد.

3-2-1کلیدهــایمدارشــکل16-1راتغییروضعیت
دهیدوجدولصحت5-1راکاملکنید.

ANDجدول5-1جدولصحتمداردیودیگیت
LED وضعیت المپBکلیدAکلید

قطعقطع
قطعوصل
وصلقطع
وصلوصل
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ANDجدول7-1جدولبررسیمدارگیت
LED وضعیت المپBکلیدAکلید

قطعقطع
قطعوصل
وصلقطع
وصلوصل

 سؤال 1 :آیــامیتوانیدبااســتفادهازدستگاهمبدلمنطقی
جدولصحتگیتANDرابنویســیدوعبــارتبولیاین
گیترامشــاهدهنمائید؟تمرینکنیدوروشکارراتوضیح

دهید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

6-2-1بااســتفادهازگیتمنطقــی74F11Dکهیک
دروازهیمنطقیANDباسهورودیاست،مداریرامطابق

شکل19-1ببندیدوجدولصحت8-1راکاملنمائید.

شکل 19-1 مدار گیت منطقی AND با سه ورودی

جدول8-1جدولصحتمدارگیتANDباسهورودی
LED وضعیت المپCکلیدBکلیدAکلید

قطعقطعقطع
قطعقطعوصل
قطعوصلقطع
قطعوصلوصل
وصلقطعقطع
وصلقطعوصل
وصلوصلقطع
وصلوصلوصل

 سؤال 2:  درکــدامحالتازوضعیتکلیدهاالمپروشن
خواهدشد؟شرحدهید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 سؤال 3 :آیامیتوانیدگیتANDباچهارورودیرادر
نرمافزارمولتیسیمشناساییکنیدومدارآنراببندید؟تجربه
کنیدونتیجهراهمراهباجدولصحتمربوطهرسمنمائید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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 NOT 3-1 آزمایش 3 : دروازه ی منطقی
1-3-1 شــکل20-1مــدارمعادلترانزیســتوریگیت
منطقــیNOTرانشــانمیدهد.مدارراببندیــدواثرقطعو

وصلکلیدرارویروشنشدنLEDشرحدهید.

شکل 20-1 مدار ترانزیستوری گیت NOT در حالتی که       
کلید A قطع است.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

74F04DبهشــمارهیفنیNOT2-3-1گیتمنطقی
راازقســمتگیتهایمنطقیTTLبــررویصفحهیکار
آزمایشگاهمجازیبیآورید.مدارشکل21-1راببندید.کلید
Aرامطابــقجدولصحت9-1تغییروضعیتدهیدوجدول

راکاملکنید.

شکل 21-1 مدار گیت منطقی NOT در حالتی که               
کلید A قطع است.

NOTجدول9-1جدولصحتمدارگیت
LED وضعیت المپAکلید

قطع

وصل

 ســؤال 4 :  آیامیتوانیدبااستفادهازدستگاهمبدلمنطقی
جــدولصحتگیتNOTرابنویســیدونماداینگیترا

مشاهدهنمائید؟تمرینکنیدوروشکارراتوضیحدهید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

4-1 آزمایش 4: دروازه های منطقی ترکیبی
1-4-1بــاترکیببرخیازدروازههــایمنطقییاپایهبا
یکدیگردروازههایمنطقیجدیدیبهوجودمیآیند،کهدر
ساختمدارهایالکترونیکی،دیجیتالیوکامپیوتریکاربرد
فراواندارند.یکیازانواعاینگونهدروازههایمنطقیگیت
منطقیNANDاســت.شکل22-1مدارایندروازهرانشان
میدهد.مدارراببندیدوجدولصحت10-1راکاملکنید.

شکل 22-1 مدار گیت منطقی NAND در حالتی که      
کلیدهای A وB قطع هستند. 

NANDجدول10-1جدولصحتمدارگیت
LED وضعیت المپBکلیدAکلید

قطعقطع
قطعوصل
وصلقطع
وصلوصل
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2-4-1بااستفادهازدســتگاهمبدلمنطقیجدولگیت
NANDرابنویســیدودکمهیتبدیلجدولبهگیترافعال

نمائید.نتیجهیکارراتوضیحدهید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

تمرین 3-1جدولصحتگیتهاییراکهتاکنونباآنها
آشناشدهاید،دردستگاهمبدلکاملکنیدسپسعبارتمنطقی
تبدیل هریکراپسازفعالکردندکمهی
جدولبهعبارتمشاهدهنمائید.برایتمرینبیشتر،شکلساده
 شدهیعبارتمنطقیرابااستفادهازدکمهی
برایگیتهایمذکوربهدستآورید.نتیجهیاینفعالیترا

توضیحدهید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

3-4-1مدارشــکل23-1گیتمنطقــیNANDرا
باســهورودینشــانمیدهد،مدارراببندیدوجدولصحت

11-1راکاملکنید.

شکل 23-1 مدار گیت منطقی NAND با سه ورودی در 
حالتی که هر سه کلید B، A وC قطع است.

جدول11-1جدولصحتمدارگیتNANDباسهورودی

LED وضعیت المپCکلیدBکلیدAکلید

قطعقطعقطع
قطعقطعوصل
قطعوصلقطع
قطعوصلوصل
وصلقطعقطع
وصلقطعوصل
وصلوصلقطع
وصلوصلوصل

4-4-1 مدارشکل24-1مدارالکترونیکیسادهیگیت
منطقیNANDرانشانمیدهد.مدارراببندیدونتیجهیتغییر

وضعیتکلیدهاراتشریحکنید.



   NAND شکل 24-1 مدار الکترونیکی ساده ی گیت منطقی
در حالتی که هر دو کلید AوB قطع است.  
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............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

5-4-1 دروازه ی منطقی NOR از ترکیب دروازه های 
OR و  NOT بــه وجــود می آیــد. گیت منطقــی NOR به 
شــماره ی فنــی 74F02D با دو ورودی را بــر روی صفحه ی 
کار آزمایشــگاه مجازی بیآورید. مدار شکل 25-1 را ببندید. 
بــا تغییر حالت کلیدهای مدار جــدول صحت 12-1 را کامل 

کنید. 

شکل 25-1 مدار گیت منطقی NOR در حالتی که هر                  
دو کلید A و B قطع است

NOR جدول 12-1 جدول صحت مدار گیت
LED وضعیت المپBکلیدAکلید

قطعقطع
قطعوصل
وصلقطع

وصلوصل

6-4-1 جــدول صحت مــدار گیت منطقی NOR ســه 
ورودی را با استفاده از دستگاه مبدل منطقی مطابق شکل1-26 
کامل کنید. با فعال نمودن دکمه ی تبدیل جدول به مدار گیت 
منطقی و دکمــه ی تبدیل به عبارت منطقی مــدار این گیت و 

عبارت آن را مشاهده نمائید. 

    شکل 26-1 مدار و جدول صحت گیت منطقی NOR با 
سه ورودی با استفاده از دستگاه مبدل منطقی

7-4-1 همانطور که در شــکل 26-1 مالحظه می کنید، 
مدار رسم شــده در دستگاه مبدل منطقی با مدار گیت منطقی 
NOR با سه ورودی تفاوت دارد. آیا می توانید توضیح دهید 
کــه این مدار همان مدار گیت منطقی NOR با ســه ورودی 

است؟  تحقیق کنید و نتیجه را در چند سطر توضیح دهید. 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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NOR8-4-1مدارالکترونیکیســادهیگیتمنطقی
رامطابقشکل27-1ببندیدوجدولصحت13-1راباتغییر

کلیدهایمدارکاملکنید.

شکل 27-1 مدار الکترونیکی ساده ی گیت منطقی NORدر 
شرایطی که کلیدهای A وB و C قطع است.

فعالیت به تمایل که صورتی در توجه:   
فضای در  منطقی زمینهیگیتهای در بیشتری
فضای در را موارد این میتوانید دارید مجازی
مجازیدرنرمافزارProteusنیزتمرینکنید.

جدول13-1جدولصحتمدارگیتNORباسهورودی
LED وضعیت المپCکلیدBکلیدAکلید

قطعقطعقطع

قطعقطعوصل

قطعوصلقطع

قطعوصلوصل

وصلقطعقطع

وصلقطعوصل

وصلوصلقطع

وصلوصلوصل

XNOR و XOR 5-1 آزمایش 5 : گیت منطقی

XOR1-5-1مدارشــکل28-1راببندید.گیتمنطقی
بــهشــمارهیفنــی74F86DراازقســمتTTLبــرروی
صفحهیکاربیآوریــد.کلیدهایمدارراتغییرحالتدهیدو

جدولصحت14-1راکاملکنید.

شکل28-1 مدار گیت منطقی XOR در حالتی که               
کلید A وصل و کلید B قطع است.

XORجدول14-1جدولبررسیمدارگیت
LED وضعیت المپBکلیدAکلید

قطعقطع
قطعوصل
وصلقطع
وصلوصل

2-5-1دردستگاهمبدلمنطقینتیجهیجدول14-1را
واردنمائید.دکمهیتبدیلجــدولبهعبارتمنطقیرافعال
کنید.چهعبارتیدرکادرمربوطهنوشــتهخواهدشد؟تجربه

کنیدوتوضیحدهید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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3-5-1 مدارگیتXORباســهورودیراازقســمت
MiscDigitalبررویمیزکارآزمایشگاهمجازیبیآوریدو

مدارشکل29-1راببندید.

شکل 29-1 مدار گیت منطقی XOR با سه ورودی در حالتی 
که کلید A وصل و کلیدهای B و C قطع هستند.

4-5-1بــاقطــعووصــلکلیدهایمدارشــکل1-29
جدولصحــت15-1راکامــلنمائید.چهنتیجــهیکلیرا
میتــواندرموردگیتمنطقیXORبیانکرد؟تحقیقکنید

وتوضیحدهید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

جدول15-1جدولصحتمدارگیتXORباسهورودی
LED وضعیت المپCکلیدBکلیدAکلید

قطعقطعقطع
قطعقطعوصل
قطعوصلقطع
قطعوصلوصل
وصلقطعقطع
وصلقطعوصل
وصلوصلقطع
وصلوصلوصل

5-5-1 نتیجهیجدول15-1رادردستگاهمبدلمنطقی
واردکنیدودکمهیتبدیــلبهعبارتمنطقیومداررافعال

نمائیدودرموردآنتوضیحدهید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

6-5-1مدارشکل30-1راببندید.

شکل 30-1 مدار گیت منطقی بافر )Buffer( در حالتی        
که کلید وصل است.

7-5-1بــاقطعووصلکلیدمدارشــکل30-1جدول
صحت16-1راکاملکنید.

Buffer)جدول16-1جدولصحتمدارگیت)بافر
LED وضعیت المپAکلید

قطع
وصل

8-5-1نتایجبهدستآمدهازجدول16-1راباجدول
9-1مقایســهکنیــدوتفــاوتدوگیــتمنطقیبافــرونات

)NOT(رابنویسید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

تمرین 4-1جــدولصحتگیتبافررادردســتگاهمبدل
منطقیکاملنمائیدودکمهیتبدیلجدولبهعبارتمنطقی

رافعالکنیدونتیجهرابنویسید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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9-5-1بــااســتفادهازعبارتمنطقی،شــکلمداررابه
دســتآورید.آیابامدارشــکل30-1انطباقدارد؟شــرح

دهید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................


