
 

 

 سواالت درس مدارهای دیجیتال

 مدرس : مسعود دلدار

 

 

 

 

 



 در مبنای دو به چند رقم نیاز است ؟ 652برای نمایش عدد -1

 رقم 4(4رقم                            7(3رقم                             9(6رقم             8(1

1642273حاصل عدد  -6  ام است؟در مبنای دو کد ).(

1 )101110011.1000010                6)101110011.10010 

3)1001110011.100010                4)1001110011.01000010 

 کدام است ؟4661با وزن  BCDدر کد  845نمایش عدد  -3

1 )111001101001      6)100001000101        3)111010110100      4)101101001000 

 در کد گری کدام است ؟ 926دد معادل ع -4

1)011010111010      6)110101010011        3)011110010110       4)111110100110 

 کدام است ؟1111معادل کد باینری عدد گری -5

1)1001     6)1011     3)1111     4)1101 

8816حاصل عبارت  -2 (?))114()2( AF ؟ کدام است 

1)5472              6)   5475                3)  5622                4)5627 

912در رابطه -7 (?))126(  به جای عالمت سوال کدام عدد قرار گیرد تا تساوی برقرار باشد؟ 

1)611              6   )613                3  )411                4)413 

)2(16ز عدد بعد ا-8 AFFکدام است؟ 

1)2BF0              6   )2AF0                3  )2A00               4)2B00 

 کدام است؟ 1111معادل باینری کد گری -9

1 )1111            6  )1111                3 )1111               4)1111 

8216حاصل عبارت-11 (?))11011()2( ACدام است؟ک 

1    )5347         6     )5637             3     )5317           4)5647  

 



88اگر  -11 )10(,)50(  BABA باشدB در مبنای هگزادسیمال کدام است؟ 

1    )11         6     )E             3    )F            4) 12 

CBAچنانچه  -16 ..+BA. =1F2..و CBAF  21باشد خالصه حاصل عبارت FF  کدام است؟ 

1   )BA          6      )BA.            3  )CBA ..              4)CB. 

BCBAFمکمل تابع -13   برابر کدام است؟).(

1 )CA .            6        )CA           3    )1            4)B 

 است اگر: 1ورودی باشد خروجی آن  nدارای  XNORی که یک گیت تدر صور-14

 (    تعداد یک هایی ورودی زوج باشد.               6(  تعداد صفرهای ورودی فرد باشد            1

 (تعداد یک های  ورودی فرد باشد.4(   تعداد زوج های ورودی صفر باشد        3 

 خروجی مدار زیر کدام است؟-15

 

1   )CBA ..          6        )CB           3    )CB.            4)CBA /. 

 کدام است؟  Yدر مدار شکل زیر خروجی-12

 

 A              4)A(  3(    یک              6( صفر            1

 

 



 بل کدام است؟خروجی مدار مقا-17

 

yX(   3(   یک               6( صفر            1              4)yX . 

 کدام است؟Fتابع منطقی -18

 

1    )CBA          6 )BA                  3 )BA                4)BA  

 باشد،خروجی برابر خواهد بود با: 1Controlدر مدار زیر در صورتی که خط -19

 

1   )110Xyz             6 )101Xyz               3   )001Xyz                   4)100XYZ 

 مدار مقابل معادل چه گیتی است؟-61

 

1   )NOR                6    )NOT                    3     )NAND                4) AND 



 مدار معادل گیت مقابل کدام است؟ -61

 

1   )XOR              6    )XNOR                 3   )NAND                   4)NOR 

 خروجی مدار شکل مقابل کدام است؟-66

 

1)CBA           6  )CBA                3       )CBA          4)CBA  

 

 شکل مقابل معادل کدام گیت است؟-63

 

 

 

 

 

 



 ام است؟کد Fدر مدار مقابل -64

 

1   )BA                 6  )BA                   3     )BA                 4)BA 

 کدام است؟ Fدر شکل مقابل -65

 

1)BA                     6  )BA                   3   )BA                   4)BA  

 کدام است؟ fدر شکل مقابل تابع -62

 

1    )B                6  )A                   3     )B                 4)A 

 

 

 

 

 



خروجی یک مدار منطقی است. رابطه  fورودی و سیگنال  C و Bو  Aدر شکل های داده شده سیگنالهای -67

 کدام است؟ fمنطقی سیگنال 

 

1 )BCCBACBA         6 )CDBBA      3 )CBAB     4)BCCBA  

 است. 1مساوی  xخروجی  …=Cو  …=A=…  ،Bدر شکل داده شده در حالت -68

 

 1، 1، 1( 4، صفر، صفر    1( 3( صفر، صفر، صفر     6    1،1( صفر، 1

 کدام گیت منطقی در شکل مقابل نشان داده می شود؟-69

 

1 )OR                   6   )NOR                  3    )NAND                  4)AND 

 



 های دیجیتالی از بقیه کمتر است؟ ICمصرف توان کدام نوع از -31

1   )CMOS                 6   )TTL                  3       )RTL               4)DTL 

 نوع گیت شکل مقابل کدام است؟-31

 

1 )NAND   از نوعOpen Collector            6  )NAND   از نوعTotem Pole                                 

3 )AND  از نوعTotem Pole                          4)AND  ازنوعOpen Collector 

 دل کدام گیت است ؟اشکل مقابل مع -36

 

1   )AND                 6   )OR                  3   )NAND                   4)NOR 

 

 

 

 



 کدام است؟ Yدر مدار مقابل -33

 

1  )BA.                  6 )BA                    3)BA                       4)BA. 

 لی کم مصرف کدام تکنولوژی را توصیه می کنید؟برای ساختن دستگاه های دیجیتا -34

 CMOSهای IC ( استفاده ازTTL        6های IC( استفاده از 1

 MOSهای IC( استفاده از ECL      4 هایIC( استفاده از 3

 است.Q......و  Q....باشد ،آنگاه 000Dو  000Cدر شکل داده شده اگر -35

 

1  )                  6   )1                  3  )1                    4)11 

 مدار داده شده معادل کدام گیت است؟-32

 

1  )NOR           

6   )NAND           

3  )OR                

4)XOR 

 



 شروع می شونددر کدام محدوده ولتاژ زیر )برحسب ولت( قرار دارند؟ CD40آی سی هایی که با پیش شماره -37

 7الی  5(4                     61الی 5(  3                     15الی 16(6                  15الی  3(  1

,1در شکل داده شده در حالت -38  AB   ترانزیستورQ2و ترانزیستور....Q3 و خروجی مساوی ....است؟.... 

 

 صفر -قطع -(هادی4            1-هادی–(  قطع 3           1-قطع–(هادی 6صفر         -هادی-( قطع1

 استاندارد بوده ولی تاخیر انتشار بسیار کمی دارد؟TTLکدامیک از سری های زیر با توان مصرفی معادل -39

 ( سرعت باال4(    شوتکی پیشرفته                   3(   سریع              6(  شوتکی              1

 طعه باال است؟زیردارای چگالی قکدام یک از خانواده های -41

1 )ELC               6 )MOS                3  )CMOS                     4)TTL 

 کدام خانواده است؟ ***40سری آی سی با شماره -41

1  )TTL              6   )MOS              3   )ECL                    4) CMOS 

 یعنی چه؟  Hپیشوند -46

1  )TTL            6سریع  )CMOS         3سریع   )TTL             4کم مصرف)CMOSکم مصرف 

مکمل تابع -43 )15,13,7,5,3,2,1(),,,( zyxwF کدام است؟ 

1 )zwF      6)zxzwF ..        3  )zxzwF ..         4)).( yxwF  

شده عبارت حالت ساده -44 )14,12,10,8,2,0(),,,( DCBAF کدام است؟ 

1 )D             6  )ADB .                3  )DABA ..       4)).( BAD  



 تابع ساده شده از جدول کارنوی زیر کدام است؟-45

 

1 )zy.             6     )yx .             3  )yx                  4)zy  

 ساده ترین عبارت استخراجی از جدول مقابل کدام است؟-42

 

1  )DCBA ..         6  )DCBA ..           3  )DCBA ..             4)DCBA ..  

 مربوط به خروجی مدار مقابل است؟ کدام دیاگرام کارنو -47

 

 

 



 نتیجه حاصل از ساده کردن تابع زیر کدام است؟-48

CBACBACBACBACBACBA ............  

1    )CA          6    )CA               3   )CA                 4)CA  

 ساده ترین عبارت منطقی نقشه کارنوی داده شده کدام است؟-49

 

1  ))( DCBA       6   ))( DCBCA         3   ))( DCBA        4))( DCBCA  

 باشد،خروجی صحیح کدام است؟A=Bدر مدار زیر اگر  -51

 

1  )  EDC ,1,    6  )1,,1  EDC         3)1,,  EDC        4)  EDC ,,1 

 خروجی ساده شده مدار زیرکدام است؟-51

 

1 )BA.       6)CBA .          3   )BCA .       4)BACA ..  

 چند خط انتخاب دارد؟161بصورت DMUXیک -56

1    )12    6    )15      3   )4       4   )3 



باشند،کدام یک از خروجی ها فعال خواهد  100ABCورتی که ورودیهای انتخاب زیر در ص83در دیکودر -53

 شد؟

 

1   )1O     6 )2O         3  )3O        4)4O 

 ای چند خط خروجی است؟یک مدار انکدر با هشت خط ورودی دار-54

1 )1                      6 )3                 3   )4                    4   )8 

 مدار زیر معرف کدام است؟-55

 

 (  تمام تفریق گر 4(   نیم تفریق کننده       3( تمام جمع گر         6(   نیم جمع کننده      1

 ؟مدار زیر معادل کدام گزینه است -52

 

 تفریق گر ناقص   (4 جمع گر ناقص  (  3(    تفریق گر کامل       6(  جمع گر کامل       1

 می توان یک دیکودر ..........مونتاژ کرد؟42و یک دیکودر 83با چهار عدد دیکودر -57

 1   )324    6     )646     3   )164       4)325 

 



 در ...................ساخت؟می توان یک دیک  164با پنج عدد دیکودر -58

1  )646      6    )325      3   )1287       4)2568 

 را می توان با ..........پاک کرد؟ EPROMرا می توان با ...........پاک کرد و حافظه های  EEPROMحافظه های -59

 الکتریسیته-(  اشعه ماوراء بنفش6الکتریسیته                               -( الکتریکی 1

 اشعه ماوراء بنفش –الکتریسیته (4اشعه ماوراء بنفش         –(  اشعه ماوراء بنفش 3

 کدام است؟  Bو  Aبا توجه به مدار مقابل مقادیر -21

 

1  )1,  AB       6  )1,1  AB        3  )  AB ,        4) AB ,1 

,11در شکل زیر اگر -21  AB   باشندx,y,z کدامند؟ 

 

1 )1 Zyx        6   )  Zyx 1      

  3)  zyx 1          4)11  Zyx  

 است؟ که قادر به اجرای عمل ضرب باینری دو عدد چهار بیتی شده ،چقدر ROMحداقل اندازه یک -26

 بیت 1164( 4بیت         4192(  3بیت         516(  6بیت       6148( 1

 

 



 کدام عدد قرار دارد؟)H)2روبرو در آدرس   ROMدر حافظه -23

 

1  )3            6 )4                   3  )5                    4)2 

 مدار شکل داده شده چه نام دارد؟-24

 

 ( تقسیم کننده 4(   ضرب کننده        3(   تفریق کننده        6(   جمع کننده      1

 مدار داده شده چه نوع مبدلی است؟-25

 

 به گری  BCD          4)BCD(گری به 3افزا        3به   BCD       6   )BCDافزا3( 1

 



 کدام است؟ Fدر مالتی پلکسر شکل داده شده خروجی -22

 

1 )CBA       6  )CAB         3 )CB          4)CACB  

01234در شکل داده شده خروجی -27 QQQQQX  کدام است؟ 

 

1 )11111       6 )11111         3   )11111       4)11111 

 یست؟مدار زیر چ-28

 

       3BCD-(  مبدل مازاد6      3-به مازاد NBCD(  مبدل 1

 Grayبه  3-( مبدل مازاد NBCD        4به  Gray(  مبدل 3  

 

 



 به ترتیب کدامند؟ D و bباشد  B=1و  A=0در مدار زیر اگر  -29

 

1 )D=1  وb=0 

6 )D=0  وb=1 

3)D=1  وb=1 

4)D=1  وb=0 

 وط به جدول صحت مقابل است؟فالپ زیر،مرب-کدام فلیپ-71

 

 است.Q...و خروجی  .…=Qخروجی  5tدر شکل داده شده در لحظه ی اعمال پالس ساعت -71

 

1 )1-1       6  )1-1        3   )1-1       4)1- 

 

 

 



فرض  setاست ؟)فلیپ فالپ را ابتدا کدام  x=01101010خروجی مدار شکل مقابل به ازای رشته ورودی -76

 کنید؟(

 

1)Y=01010101        6  )Y=01101010        3 )Y=11011111         4)Y=11111011 

 نمودار حالت مدار ترتیبی زیر کدام است؟ -73

 

 

 

 

 

 

 

 



 کدام است؟  Qدر شکل داده شده با توجه به سیگنال های ورودی فلیپ فالپ،شکل موج خروجی -74

 

 خروجی مدار داده شده چگونه خواهد بود؟-75

 

 (به نوسان در می آید4          (High Impedence)(امپدانس3         1( 6( صفر       1

 پالس ساعت خروجی چه خواهد شد؟ 5باشد ،پس از  Qn=0و  j=k=1اگر  jkدر یک فلیپ فالپ نوع -72

 (نا معلوم4   ( تغییری نمی کند     3          1(6        1(1

 پالس ساعت خروجی ها کدام وضعیت را دارد؟ 2بعد از اعمال -77

 

1 ) 01 ,1 QQ        6  )1,1 01  QQ          3)  01 ,QQ          4)1, 01  QQ  

 



 مدار روبرو کدام است؟-78

 

 خروجی موازی           -(شیفت رجیستر ورودی سری6                                     (شمارنده حلقوی 1

 خروجی سری –(شیفت رجیستر ورودی موازی 4نزولی سنکرون          –( شمارنده صعودی 3  

ه راست را موجب باید ...........باشدو یک پالس ساعت ..........در ورودی عمل جابجایی بclearدر شکل زیر ورودی -79

 می شود.

 

1  )Low-L بهH       6 )Low- HبهL           3 )High- H بهL         4) High –L بهH 

10110123در شکل داده شده؛در صورتی که حالت ابتدایی -81 QQQQ س ساعت لباشد ،خروجی پس از اعمال پا

 دوم کدام است؟

 

1 )1111        6  )1111          3  )111 1       4)1111 

 

 



را می توان ذخیره کرد.با چند پالس ساعت می توان عدد  )1023(10ستر حداکثر تا عدد یدر یک شیفت رج-81

 خروجی سری وارد و سپس آن را خارج نمود؟–به صورت ورودی سری را به )75(10

1  )12       6)17            3  )14        4)61 

بار به راست شیفت داده شود،حاصل  2می باشد اگر این عدد  136بیتی برابر  36عدد داخلی یک ثبات انتقالی -86

 کدام است؟

1 )6        6   )3         3)5          4)2 

 ر خواهد بود با:را یکبار به راست و سپس یکبار به چپ انتقال دهیم حاصل برابAB)(16اگر عدد-83

1  )16)(AB       6  )16)(AA          3   )16)(BA       4)16)(BB 

 شمارنده زیر چه نوع شمارنده ایی است؟-84

 

 (جانسون4( حلقوی          3( ناهمگام           6( باینری         1

 چند هرتز است؟0Fدر شکل مقابل -85 

 

1  )651       6 )511           3 )1111          4)165 

 

 



1011DCBAمدار شکل زیر در حالت اولیه -82 QQQQ بوده است .حالت بعدی آن پس از دریافت سه پالس ساعت

 کدام است؟

 

1)1101DCBA QQQQ         6 )1110DCBA QQQQ           

 3)1011DCBA QQQQ          4)0111DCBA QQQQ 

 در شکل داده شده بعد از اعمال پالس ساعت ششم،خروجی چه عددی را نشان می دهد؟-87

 

1 )1        6 )6           3 )3         4)4 

 مدار داده شده چه می باشد؟-88

 

           8به  CLOCK( تقسیم کننده 6        (up counter)( شمارده رو به باال 1

 (Down Counter)(شمارنده رو به پایین 4        6و 1(  موارد 3 

 



 کدام یک از مبدل های داده شده از نوع آنالوگ به دیجیتال می باشد؟-89

 (نردبانی 4دو گانه        (  شیب 3(شیب تکی             6(  تبدیل همزمان       1

 کدام است؟ Fدر شکل مقابل -91

 

1  )BCDBCABDA        6  )BCDCABABD           

 3   )BCDABCBDA        4)CDBCABBDA _ 

 کدام اند؟ Cو   Sدر مدار مقابل ،-91

 

1  )C=0  وS=0     6 )C=0  وS=1           3 )C=1   وS=0         4)C=1  وS=1 

 

 

 

 



 کدام است؟  fدر شکل مقابل ،خروجی -96

 

1 ) )4,2(),,( mCBAf        6    ) )4,3(),,( mCBAf       

3 ) )4,2,0(),,( mCBAf      4) )5,4,2(),,( mCBAf 

 زی را به سریال تبدیل کرد؟با کدام مدار منطقی می توان اطالعات موا-93

 (شمارنده سنکرون4( شماره آسنکرون          3(  شیفت رجیستر           6(  جمع کننده ی سری        1

 عملکرد مدار زیر چیست؟-94

 

 فعال باال            83( دیکدر6فعال پایین            83( دیکدر1

)18((مالتی پلکسر38           4(انکدر3  MUX 

 کدام یک از موارد زیر است؟ 164ر دحداقل قطعات مورد نیاز جهت ساخت یک دیک-95

     42دارای تواناساز و یک عدد دیکدر  83( دو عدد دیکدر 1

 دارای تواناساز            83(سه عدد دیکدر 6 

         Notدارای تواناساز و یک گیت 83( دو عدد دیکدر 3 

 (هر سه مورد4 



)132(حداقل قطعات مورد نیاز )بهینه ترین حالت(برای ساخت یک-92 MUX فاده از با استMUX های کوچکتر

 ،کدام یک از موارد زیر است؟

)14(عدد  11( 1 MUX        6  )5 18(عدد( MUX          

)14(عدد 11(  3  MUX 12(و یک عدد( MUX        4 هر سه مورد) 

 زی می کند؟تابعی که شکل مقابل آن را پیاده سا-97

 

1) )13,12,11,10,4,2(mf         6) )13,12,11,10,4,2(Mf          

   3   ) )15,14,9,8,7,6,5,3,1,0(mf       4) )10,8,6,4,2(mf 

 تابعی که شکل مقابل آن را پیاده سازی می کند،کدام است؟-98

 

1  ) )14,12,6,4,2(mf       6  ) )14,12,6,4,2(Mf      

3  ) )15,13,11,10,9,7,5,3,1,0(Mf        4)6،3 

 تابعی که مدار مقابل آن را پیاده سازی می کند؛کدام است ؟-99

 



1  ) )10,9,8,2,1,0(mf       6   ) )10,9,8,2,1,0(Mf      

3  ) )9,8,2,1,0(Mf        4) )10,9,8,3,0,2,1,0(Mf 

 ه شکل مقابل پیاده سازی می کند،کدام است؟تابعی ک-111

 

1 ) ),15,14,13,12,7,6,1,0(),.,( mdcbaf        6   ) )15,14,13,12,1,0(),,,( mdcbaf        

3) )15,14,13,12().,,( mdcbaf          4) )15,13,13,12,9,5,4,3(),,,( mdcbaf 

 تابعی که مدار شکل مقابل پیاده سازی می کند کدام است؟-111

 

1 ) )14,12,11,9,6,5,3,1(),,,( mdcbaf        6    ) )14,12,10,8,6,5,2(),,,( mdcbaf        

 3   ) )15,14,12,6,5(),,,( mdcbaf           4) )12,6,5(),,,( mdcbaf 

 

 



 پیاده سازی شده توسط مدار مقابل کدام گزینه است؟تابع -116

 

1 ) )7,5,4,2),,( cbaf        6  ) )7,5,4,2(),,( Mcbaf        

3  ) )6,3,1,0(),,( mcbaf        4)3،6 

 

 برای مدار ترتیبی روبرو ،نمودار حالت کدام است؟-113

 

 

 

 

 

 

 

 



 نمودار حالت مدار مقابل کدام مورد خواهد شد؟-114

 

 

 است. ABC=000کدام مورد است ؟حالت اولیه  Bدرمدار زیر شکل موجی خروجی -115

 

 



 مدار زیر بیان کننده کدام فلیپ فالپ است؟-112

 

1 )RS        6 )T           3 )JK         4)D 

 استفاده می شود؟  Shife Regiserدر  فلیپ فالپی که عموماً-117

1 )SR-FF        6)JK-FF            3)D-FF          4)T-FF 

 

است.  9×9=  18د با ضرب کردن دو عدد یک رقمی در هم می توان به دست آورد عد 80بزرگترین عددی را که در مبنای  -801

این عدد را با دو رقم می توان نشان داد. بیشترین تعداد رقم های الزم برای نشان دادن حاصل ضرب دو عدد یک رقمی در مبنای 

 چیست؟b دلخواه 

 چیست؟  معادل هگزادسیمال عدد  -809

=Nعدد  -880  را پیدا کنید. اگر این عددرا در نظر بگیرید. معادل دهدهی این عدد   

 الف( یک عدد بدون عالمت باشد.

 ب( به روش مقدار ـ عالمت نشان داده شده باشد.

 پ( به روش متمم یک نوشته شده باشد.

 ت( به روش متمم دو نوشته شده باشد.

 را پیدا کنید. Xک از موارد زیر در هر ی -888

 الف( 

 ب( 

ز کدهایی که در قدیم برای فرستادن پیام استفاده می شد کُد مُرس بود. در این کد از نقطه و خط تیره برای کد کردن یکی ا -881

حروف استفاده می شود. فرض کنید بخواهیم به جای هر نقطه صفر و به جای هر خط تیره یک قرار دهیم. چرا اینگونه کد کردن 

 برای کامپیوترهای دیجیتال مناسب نیست؟

 



000      S    0--- J    0- A 

-     T    -0- K    -000 B 

00- U   0-00     L    -0-0 C 

000-  V     --   M  -00 D 

0-- W    -0 N  0 E 

-00- X   --- O   00-0 F 

-0--   Y   0--0 P    --0 G 

--00       Z   --0-   Q    0000 H 

0-0                                  R  00 I 
 

 تبدیل کنید. BCDرا به کد  اعداد  -881

 به دست آورید. BCDحاصل جمع های زیر را به صورت  -881

 الف(    

 ب( 

 پ( 

 ت( 

 کدهای دهدهی وزن دار زیر را بنویسید. -881

 (211-6ت(    )     (211-8الف(   )

 (12-1-1ث(    )     (6118)   ب( 

 (11-1-8ح(    )     (118-1پ(    )

 بنویسید. 1-( و افزودنی 11-1-8( ، )1188( ، )1118( ، )1118اعداد دهدهی زیر را به صورت کدهای ) -886

 8121ت(   181پ(   111ب(  8111الف( 

 :چنین تعریف شده اند 9تا  0فرض کنید در یک کد وزن دار رقم های  -882

0888 = 1                0000  =0   

8088  = 6     0008 = 8  

8800= 2     0088 = 1  

8880= 1     0800 = 1 

8888= 9     8000 = 1 

 وزن های این کد را پیدا کنید .



 شکل موج خروجی گیت های زیر را رسم کنید. -881

 

 
 

 برای عبارت منطقی زیر یک تابع بنویسید: -889

 غیرفعال باشند، Dفعال  Cغیرفعال،  Bفعال باشند یا  E یا Aاگر » 

F=1  و در غیر اینصورتF=0 .می شود» 

 

استاندارد بنویسید. تعداد  POSاستاندارد و  )ب(  SOPهر یک از توابع زیر را با استفاده از متغیرهای آن به شکل )الف(  -810

 جمالت مینترم یا ماکسترم باید حداقل باشد.

 

 F(W,X,Y,Z) = ∑ m(7,10,13,14,15)الف( 

 F(A,B,C) = ∑ m(0,2,4,5,7)ب( 

 F(a,b,c,d) = ∏ M(1,2,4,9,11)پ( 

 F(a,b,c,d) = ∑ m(0,1,5,8,12,14,15) + ∑ d(2,7,11)ت( 

 F(a,b,c,d) = ∏ M(0,1,4,5,10,11,12) + ∏ D(3,8,14)ث( 

 F(x,y,z) = ∑ m(0,2,7)ج( 

 

 ی نشان دهید.هر یک از توابع زیر را با جدول درست -818

 F(A,B,C,D) = ∏M(8,10,14,15)الف( 



 M(2,3,9,12)∏ = (J,K,L,M)  ب(

 F(W,X,Y,Z) = ∑m(4,7,8,10)پ( 

  m(0,1,4,10,12)∑ = (U,V,X,Y)ت( 

 

 عبارات زیر را به روش جبری تا جایی که ممکن است ساده کنید. -811

   الف(

      ب(

)    پ( + )( + ) 

+ +  ت(  +   +     

 ث( 

 ج(    

 چ(    

     ح(

 

را دریافت کند و چنانچه این  BCDاری طراحی کنید که چهار ورودی و یک خروجی داشته باشد. این مدار باید یک رقم مد -811

 بخش پذیر باشد، خروجی مدار یک شود. 1عدد بر 

 

به دست  POSصورت  و بار دیگر به SOPرا یک بار به صورت  با استفاده از نقشة کارنو توابع زیر را ساده کنید. تابع  -811

 آورید.

 الف( 

 ب(   

 پ(   

 ت(   

 



 مینترم ها و ماکسترم های توابع زیر را با رسم هر یک در نقشة کارنو پیدا کنید. -811

 الف( 

 ب( 

 پ( 

 ت( 

 ث( 

 ج( 

 کدام یک از توابع زیر با هم معادل اند؟ -816

 

 

 

 

 

را به صورت شش ورودی دریافت کند. خروجی  و   مداری طراحی کنید که دو عدد  -812

 شود. مدار تنها زمانی یک می شود که 

 

را دریافت می کند و  BCDو یک خروجی با این مشخصات طراحی کنید؛ چهار ورودی یک رقم مداری با پنج ورودی  -811

باشد  1، بزرگ تر یا مساوی BCDورودی پنجم برای کنترل مدار است. زمانی که ورودی کنترل صفر است، اگر ورودی های 

باشد خروجی صفر می  1ا مساوی ، کوچکتر یBCDخروجی یک می شود. زمانی که ورودی کنترل یک است، اگر ورودی های 

 شود.

 

 تبدیل کند. BCDرا به کد چهاربیتی  1کد چهاربیتی افزونی ـ مداری طراحی کنید که -819



پنج  NORپنج ورودی، نوع دوم شامل دو گیت  NANDتولید می کند. نوع اول شامل دو گیت  ICکارخانه ای سه نوع  -810

رودی است. پایه های تغذیه و پایه های ورودی و خروجی گیت ها در هر سه نوع پنج و XNORورودی و نوع سوم شامل دو گیت 

IC  مشابه است. به دلیل ایجاد اشکال در کارخانه، چند هزارIC  بدون اسم ساخته شده است. روشی ارائه کنید که بتوان نوع و سالم

 را بررسی کرد. ICبدون 

 سه ورودی پیاده سازی کنید. NORدی و بار دیگر با گیت های دو ورو NORتوابع زیر را یک بار با گیت های  -818

 الف( 

 ب( 

)دو گیت  2110سه ورودی(  NAND)سه گیت  2180دو ورودی(،  NAND)چهار گیت  2100های  ICفرض کنید  -811

NAND  یک گیت  2110چهار ورودی( و(NAND به تعداد مورد نیاز در دس )ترس قرار دارد. تابع هشت ورودیF  را با کمترین

 کنید. سازیتعداد مدار مجتمع پیاده

 

( به تعداد مورد AOT)مدارهای مجتمع   2118  ،2111  ،2111( ، NOT)شش گیت  2101فرض کنید مدارهای مجتمع  -811

ورودی یک یا صفر باشند، خروجی نیاز در دسترس قرار دارد. مداری طراحی کنید که چهار ورودی داشته باشد؛ اگر همة بیت های 

 صفر می شود . مدار را با کمترین تعداد مدار مجتمع طراحی کنید.

 

باشد خروجی یکی  2مداری با چهار ورودی و چهار خروجی طراحی کنید. به طوری که، اگر ورودی کوچک تر یا مساوی  -811

 تر از ورودی است.باشد خروجی یکی کم 2بیشتر از ورودی است و اگر ورودی بزرگتر از 

 

 مداری با سه ورودی و سه خروجی طراحی کنید که خروجی آن متمم دوی ورودی آن باشد. -811

 

 ( تبدیل کند.1118را به رقمی با کد ) BCDمداری طراحی کنید که رقمی با کد  -816

 تبدیل کند. BCDمداری طراحی کنید که یک رقم هگزادسیمال را به دو رقم  -812

 طراحی کنید که کد گِری چهاربیتی را به کد دودویی چهاربیتی تبدیل کند. مداری -811



را که با آن نمایش داده شده اند نشان می دهد. مداری طراحی کنید که  9تا  0شکل زیر نمایشگر هفت قسمتی و اعداد  -819

روجی های مناسب برای روشن شدن را دریافت کند و خ BCDچهار ورودی و هفت خروجی داشته باشد. این مدار باید یک رقم 

شود  88قسمت های مختلف نمایشگر هفت قسمتی را ایجاد کند. پس از طراحی مدار مشخص کنید اگر ورودی مدار، به اشتباه 

کدام قسمت ها روشن میشوند؟ اگر ورودی  81مدار 

 شود چطور؟

 

تغییر نماید  شکل   رودی به بوده و اکنون و در مدار شکل زیر اگر قبالً ورودی  -810

 موج خروجی چگونه خواهد بود؟ فرض بر این است که همگی گیت ها تأخیر داشته باشند و تأخیر همه برابر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیتی طراحی کنید. 86جمع کنندة  2111های  ICفقط با استفاده از  -818

های منطقی، مداری طراحی کنید که دو عدد پنج بیتی را از نظر بزرگتر، کوچک  و گیت 2111با استفاده از یک مدار مجتمع  -811

 تر یا مساوی بودن مقایسه کند و نتیجه را به وسیله سه بیت مشخص نماید.

توابع زیر را با استفاده از دیکودر پیاده سازی کنید. در هر مورد یک بار از دیکودر با خروجی های فعال با یک و گیت های  -811

OR  و بار دیگر از دیکودر با خروجی های فعال با صفر و گیت هایNAND  یاAND .استفاده کنید 

 الف(  

 ب(  

 پ(  

 ت(  



 ث(  

 ج(  

 چ(  

 آن را تولید نماید. 9فت کند و متمم را دریا BCDمداری طراحی کنید که یک رقم  -811

را به کد افزودنی  BCDچه طرحی پیشنهاد می کنید؟ مداری طراحی کنید که کد  BCDبه کد  1برای تبدیل کد افزودنی ـ -811

 ( استفاده کنید.2111تبدیل کند. برای طراحی از جمع کننده چهاربیتی ) 1ـ

 بسازید. 1×11ودر ، یک دیک21811های  ICتنها با استفاده از  -816

 Fو  A   ،B  ،C  ،D  ،E، ارقام 9تا  0یک دیکودر نمایشگر هفت قسمتی طراحی کنید که عالوه بر نمایش ارقام  -812

 هگزادسیمال را به صورت شکل زیر نمایش دهد.

 

 

 XORو یک گیت  1×8را با استفاده از یک مالتی پلکسر  تابع  -811

 کنید. سازی پیاده

 

سه سنسور شکل زیر دمای سه نقطة کوره ای را اندازه می گیرند. این سه دما به صورت سه عدد هشت بیتی در دسترس  -819

، مداری طراحی کنید که  و  پردازنده یعنی  ای هشت خط دادة ورودی دارد. با استفاده از دو خط آدرس ریز پردازنده است. زیر

 توان اعداد مربوط به دما را به ریزپردازنده وارد کرد.با آن ب

 

 

 

 

 

 

 



 طراحی کنید. 1×8و بار دیگر با استفاده از مالتی پلکسر  1×8توابع زیر را یک بار با استفاده از مالتی پلکسر  -810

 الف(  

 ب(  

 پ(  

 ت(  

 ث(  

 ج(  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


