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سرفصل هطالب
فصل اول :نوایش اعداد :هبٌاّا ،هکول  ،rهکول  ،r-1اًجام عول تفریق با جوع ،هحَرّای حلقَی اعداد ،اعداد  ،BCDهفَْم
overflow ٍ carry
فصل دوم :جبربول :اصَل جبر بَل ،جبر سَئیچیٌگ ،اتحادّای هْن جبربَل ،عولگرّای جبربَل ،گیتّا ،هدارهٌطقی ،هفاّین
ً ،maxterm ٍ mintermوایص ً ،canonicalوایصّای  ،POS ٍ SOPتاخیر هدارّای هٌطقی ٍ هسیر بحراًی
فصل سوم :ساده سازی :قَاًیي کَئیي ،جدٍل کارًَ ،هفَْم ٍ ٍ don’t careرٍدی هوٌَعِ ،هدارّای دٍ طبقِ ،الگَریتن کَئیي-
هککالسکی ،اًَاع پیادُسازی هدارّای دٍ طبقِ ،هفَْم  ،Glitch ٍ Hazard ،Raceرٍش برطرف ًوَدى Hazard
فصل چهارم :قطعات ترکیبی :هفَْم قطعات ترکیبی ،دیکدر ،هالتیپلکسر ،سادُسازی دیکدر ٍ هالتیپلکسر ،پیادُسازی تَابع با
دیکدر ٍ هالتیپلکسر ،اًکدر ،اًکدر اٍلَیتدار ،دیهالتیپلکسرً ،ین جوع کٌٌدُ ٍ توام جوع کٌٌدُ ،جوع کٌٌدُّای اًتطاری،
هقایسِ کٌٌدُ ،جوع کٌٌدُ با پیصبیٌی رقن ًقلی
فصل پنجن :هنطق چندهقداره :هٌطق سِ هقدارُ ٍ هٌطق چْار هقدارُ ،طراحی هدار با بافرّای سِ حالتِ  ،tri-stateطراحی
هدار با گیتّای کلکتَر باز ،هٌطق سیوی ،استفادُ از هقاٍهت بِ عٌَاى pull-down ٍ pull-up
فصل ششن :عناصر ذخیر داده :هفَْم هدارّای ترتیبی ٍ هقایسِ آىّا با هدارّای ترکیبی ٍ Latch ،اًَاع آىٍ ،رٍدی هوٌَعِ
در  ،Latchفلیپ-فالپ حساس بِ سطح ،فلیپفالپ حساس بِ لبِ ،فلیپفالپ ًَع ٍ ،Master-Slaveرٍدی  resetدر فلیپ
فالپ ًَع سٌکرٍى ٍ آسٌکرٍى ،قَاًیي Hold-time ٍ Setup-time
فصل هفتن :هاشین با حاالت هحدود ) :(FSMهفَْم ریاضی ً ،FSMوَدار حالت ،جدٍل حالت ،جدٍل تحریک ،هراحل
پیادُسازی یک  ،FSMهدلّای  ٍ Moore ٍ Mealyتفاٍت آىّا

 ٍ طراحیUniversal  ثباتّای، ضوارًدُّا، ضیفت دٌّدُّا، ثباتّا، هفَْم قطعات ترتیبی: قطعات ترتیبی:فصل هشتن
) ضوارًدُّای آسٌکرٍى (ضوارًدُّای اًتطاری، ضوارًدُ جاًسَى،آىّا
 باPAL ،PLA ٍ PAL ،ROM ِ هقایس،PLA ٍ PAL ، ٍ کاربردّای آىROM ، ّاSPLD ٍ  ّاPLD  هفَْم: هاPLD :فصل نهن
ِهٌطق سِ حالت
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