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Digital System 1 



Available in  IC’s as MSI and used as 

standard cells in complex VLSI (ASIC) 

 مدارهای ترکیبی

 :  مهمترین مدارهای ترکیبی
Adder جمع کننده 

 Sub-tractorتفریق کننده 

 Comparatorمقایسه کننده 

 Decoderدیکدر 

 Encoderانکدر 

 De/Multiplexerتسهیم کننده 
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Full-adder چهار بیتی 
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 ( ripple carry)گونه  بیتی با نقلی موج4ي دودویی  کننده جمع

 کالسیک  ترکیب ورودي براي طراحی به شیوه 29= 512نیاز به ارزیابی  :توجه



 (Carry Lookahead)بینی نقلی  تکنیک پیش
 گونه ي دودویی با نقلی موج کننده مصالحه در طراحی جمع: 

 :مزیت (ترکیب ورودي 512رهایی از جدول درستی با )سادگی طراحی 

 رقم نقلی  گونه اتصال موج  زمان انتشار سیگنال در مدار، به واسطه :ایراد

 تر هاي سریع استفاده از گیت -1 :راهکار
 افزایش پیچیدگی مدار با هدف کاهش زمان تاخیر انتشار رقم نقلی -2
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 (Carry Lookahead)بینی نقلی  تکنیک پیش

Pi = Ai  Bi 

Gi = AiBi 

Si = Pi  Ci 

Ci+1 = Gi + PiCi 
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 تابع انتشار نقلیcarry propagator 
  تابع مولد نقلیcarry generator 



 (Carry Lookahead)بینی نقلی  تکنیک پیش

C1 = G0 + P0C0 

C2 = G1 + P1C1  
     = G1 + P1G0 + P1P0C0 

C3 = G2 + P2C2  

       = G2 + P2G1 + P2P1G0 + 
P2 P1P0C0  

C4  = … 
 

 افزایش سرعت در ازاي پیچیدگی سخت افزار
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 :توجه کنید
 .الیه است 4این مدار  
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 :  یادآوري
 براي تفریق کردن دو عدد،  

 
 

 عدد، 2براي دستیابی به مکملِ 
 
 

 براي دستیابی به مدار تفریق گر،
 
 
 

XOR  معادل یکNOT کنترل شده با یک ورودي کنترل 

 عدد دوم 2جمع عدد اول را با مکمل ِ 

 1ها و جمع نتیجه با  مکمل نمودن بیت

 :مدار جمع کننده
عدد دوم و نقلی  1جمع عدد اول با مکمل 

 1ورودي 

 تفریق باینری
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 بیتی 4تفریق کننده /جمع کننده
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Note: 2’s complement for subtract 



 مفهوم: 
 .رقم نیاز است n+1رقمی با هم جمع می شوند ولی براي نمایش خروجی به  nدو عدد 

عالمت کردن دو عدد بدون سرریز در جمع: 
 (end carry)وجود نقلی انتهایی 

(:2مکمل)دار  کردن دو عدد عالمت سرریز در جمع 
 .اگر یکی از اعداد مثبت و دیگري منفی باشد سرریز رخ نمی دهد -1
 .اگر هر دو عدد مثبت یا هر دو منفی باشند امکان سرریز وجود دارد-2

 یکسان نبودن نقلی بیت عالمت و نقلی انتهایی : 2نشانه سرریز در جمع اعداد عالمت دار مکمل

 (overflow)سرریز 
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: 2نشانه سرریز در جمع اعداد عالمت دار مکمل
 یکسان نبودن نقلی بیت عالمت و نقلی انتهایی 

 (overflow)سرریز 

0 10000010 

  10000010 

1 011111110 

 011111110 

The two final carries 

1 011111110 

1 00000000 

 با حذف کری انتهایی مشکلی پیش نمی آید
 :با حذف کری انتهایی

 حاصل جمع دو عدد مثبت، یک عدد منفی و بالعکس

0 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 

0 1 0 1 1 

1 1 1 1 1 
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 تفریق گر دودویی -تشخیص سرریز در جمع کننده
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Increment (افزاینده دودویی) 
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را به همراه رقم نقلی ورودي  BCDمداري که دو رقم دهدهی : هدف طراحی

 .سازد فراهم  BCDجمع به صورت  با هم جمع نموده و حاصل

 :ها ورودي

 

 

 :ها خروجی

 بیت  4هرکدام : BCDدو رقم دهدهی 

   1001تا  0000ي  در محدوده: BCDهاي  ورودي

  1یا  0یک بیت : رقم نقلی ورودي

 جمع دو رقم دهدهی و نقلی ورودي حاصل

   19=1+9+9تا  0=0+0+0  در محدوده 

 و یک رقم نقلی خروجی BCDقابل نمایش با یک رقم دهدهی 

BCD adder 
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 :از مبحث نخست درس BCDکردن دو عدد  یادآوري روش جمع

 :   BCDبراي جمع دو عدد 

 ترین رقم ارزش متناظر دو عدد را از کم BCDهاي  جمع رقم -1

 باشد 9اصالح نتیجه در صورتی که حاصل جمع بزرگتر از  -2

 ( BCDوجود نقلی خروجی یا به دست آمدن یکی از مقادیر نامعتبر )

 .(  گردد انجام می 0110تصحیح با جمع کردن نتیجه با ) 

 ....بعدي  BCDهاي  تکرار همین روند براي رقم -3

        284  + 197 .زیر را انجام دهید BCDجمع : مثال
    0001   1001   0111                     
+  0010   1000   0100 
-------------------------------------------------------------- 
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   BCDي  کننده راهکارهایی براي طراحی مدار جمع

 ي طراحی کالسیک طراحی مدار به شیوه

 29ورودي مدار الزم است جدول درستی با  4+4+1با توجه به تعداد 

 ...حالت مختلف ورودي تشکیل گردد و ساده سازي 

 :راهکار نخست

 

 

 

 :راهکار دوم
 ي باینري و تکمیل آن با مدار تصحیح خروجی کننده استفاده از مدار جمع

BCD adder 

Note: 4-bit code per decimal digit 
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 Five inputs: K, Z8, Z4, Z2, Z1 :طراحی بخش تصحیح خروجی 

One Output: C , it shows error 1- تعیین ورودي ها و خروجی ها 
 تشکیل جدول درستی -2
 ساده سازي -3
 ترسیم نمودار شماتیک -4

 نقشه کارنو: رهیافت دیگر
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C = K + Z2Z8 + Z4Z8 

BCD adder 

  0110تصحیح با جمع کردن نتیجه با 
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