
  (Multiplexers)پلکسرهامالتی

ها را به خروجی وصل کرده و اجازه عبور داده پلکسرها مداراتی با چند ورودی و یک خروجی هستند که در هر لحظه فقط یکی از ورودیمالتی

 (data selectors)دهند. بر این اساس تعبیر به انتخابگر داده از آن را می

کسری پلمالتیای نحوه عملکرد و مفهوم شوند. شکل مقابل به گونهنیز می

رخش خود در هر لحظه یکی از که در آن سوئیج با چ دهدرا نشان می

به اختصار با  Multiplexerکند. کلمه ها را به خروجی وصل میورودی

MUX شود. به خطوط نشان داده میSELECT  خطوط آدرس

(Address) مطابق مقادیر خطوط گویند. نیز میSELECT  یا آدرس

مشخص  SELECTهای یعنی ورودیشوند. ها به خروجی وصل میورودی

 کنند که کدام ورودی به خروجی وصل باشد. می

 

 

   (to1 Mux-2) 1به  2پلکسر مالتی

عملکرد دهد. براساس تعریف را نشان می 1به  2پلکسر شکل مقابل بلوک دیاگرام مالتی

باشد  0Y=Iباشد. برای اینکه می 1Y=Iو در زمان دیگر  0Y=Iدر یک زمان  ،پلکسریمالتی

 گردد.  S=1باید    1Y=I و برای S=0 الزم است که

 

شود. میاین جدول به صورت صحت جدول مدار از اینرو 

0پلکسر به صورت توان عبارت منطقی را برای این مالتیمی 1Y I S I S    .در این عبارت اگر نوشت

S=0  ،0قرار دهیم 1 00 0Y I I I    خواهد شد و به ازایS=1  :نیز داریم  

0 1 11 1Y I I I  . 

 هد. دپلکسر را بر اساس عبارت فوق نشان میشکل مقابل مدار این مالتی

 

 

 

 

 

Y S 

I0 

I1 

0 

1 

 1به  2عالمت مداری مالتی پلکسر 



های ورودی و سیگنال مثال( شکل مقابل سیگنال

 دهد. را نشان می 1به  2پلکسر خروجی یک مالتی

یگنال خروجی است س S=0شود هرگاه مالحظه می

 1Iخروجی معادل  S=1و به ازای  0Iبرابر با  Zیعنی 

 است. 

 

 

 

دهد که در آن از سه مثال( شکل مداری را نشان می

MUX 2  استفاده شده و در نتیجه یک  1بهMux 4 

-ساخته شده است. خروجی هر یک از مالتی 1به 

 S1و  S0پلکسرها را بر حسب خطوط آدرس یعنی 

 مشخص کنید.

 

 

 

 

ها همراه با مقادیر خطوط آدرس نشان داده در جدول مقابل خروجی  حل(

 MUX3خروجی  010S1S=ازای در این جدول توجه کنید که بهشده اند. 

 است. 1Iبرابر با  100S1S=و به ازای  2Iکه خروجی مدار است برابر با 

 

 

 

  



 (to-1 Mux-4)  1به  4پلکسر مالتی

جدول  پلکسر در شکل مقابل نشان داده شده است.مالتی مدار این

 صحت به صورت زیر است.نحوه عملکرد آن یعنی جدول 

 

فقط یکی از   کنید که به ازای مقادیر خطوط آدرسمالحظه می

 شود. به خروجی وصل می 3Iتا  0Iها ورودی

 

 (to-1 Mux-8) 1به  8پلکسر مالتی

کنید. جدول صحت دیاگرام در شکل زیر مشاهده میبلوک صورت به 74151سی در قالب آی (Enable)سازپلکسر را با ورودی فعالاین مالتی

 نیز در زیر آمده است.

بوده ساز یک است خروجی همواره صفر شود وقتی ورودی فعالمشاهده می

 . شود که این ورودی صفر باشدپلکسر فعال میو زمانی مالتی

 

 

 



 

تا  1Hzهای موج مربعی با فرکانس ها سیگنالدهد که در آن ورودیمینشان را  (74151) 1به  8پلکسر مالتییک مثال( شکل زیر مداری از 

100KHz 6ها است. از ورودیI  7وI های ورودی خواهد بود. استقاده نشده است. با توجه به مقادیر خطوط آدرس، خروجی کدامیک از سیگنال 

 حل( طبق شکل داریم:

=011      0S1S2S   در نتیجه ورودی

3I شود. یعنی به خروجی وصل می

به خروجی منتقل  1KHzسیگنال 

  گردد.  می

 

 

 

 بسازید.  1به  11پلکسر ، مالتی1به  8پلکسر مثال( با استفاده از مالتی

حل( برای این منظور همانطور که 

در شکل مقابل آمده است کافی 

سی ساز آیاست از ورودی فعال

استفاده کنیم. طبق  74151

یعنی  Eبه ورودی  3Sشکل خط 

ساز اعمال شده است. ورودی فعال

-باشد، مالتی 03S=در صورتی که 

 13S=و در صورتیکه  1پلکسر 

-انتخاب می 2  پلکسرباشد مالتی

تا  0های ورودی نیز از شود. داده

به   11تا  8و از  MUX(1)به  7

MUX(2) شوند. اعمال می 

سر پلکتمرین( با استفاده از مالتی

 1به  11پلکسر تیلما 1به  4

 بسازید.

 

 



 

 Quad Two-input Multiplexer) (   با دو گروه ورودی چهاربیتی مالتی پلکسر

پلکسری است که دارای چهار خروجی بوده و در هر لحظه یک گروه چهار بیتی از ورودی را به چهار بیت خروجی وصل مالتی 74157سی آی

ساز است که وقتی برابر ی یک ورودی فعالراادر شکل زیر نشان داده شده است. این مالتی پلکسر دکند. بلوک دیاگرام و جدول صحت آن می

 0dI0cI0bI0aIبرابر با چهار ورودی  dZcZbZaZباشد، چهار بیت خروجی  S=0و نیز خط آدرس  E=0شود. وقتی سی فعال میصفر است آی

 خواهد بود.  1dI1cI1bI1aI برابر با dZcZbZaZها خروجیباشد  S=1و  E=0شود. در مقابل هرگاه می

 

 پلکسر به صورت شکل زیر است.مدار داخلی این مالتی

 

 

 



 

 پلکسر کاربردهای مالتی

 پردازیم.هایی از آن میپلکسرها کاربردهای فراوانی دارند که در زیر به مثالمالتی

 پلکسربا استفاده از مالتی مدار تابع منطقی طراحی

و  سازیبرای پیاده پلکسراز مالتیکنیم. در روش اول ، پلکسر  برای طراحی مدار توابع منطقی را در این بخش بیان میاستفاده از مالتیدو روش 

. در این کاربردها، متغیرهای ورودی به تابع صورت گیردسازی سادهعمل  آنکهبدون شود  استفاده می آنمدار یک تابع از جدول صحت  طراحی

 گیرند.خطوط آدرس مورد استفاده قرار می عنوان

ار پلکسر مدمثال( در جدول مقابل جدول صحت یک تابع منطقی نشان داده شده است. با استغاده از یک مالتی

 آن را بسازید. 

را به عنوان  Cو  A،  Bکنیم. متغیرهای ورودی استفاده میاست  1به  8پلکسر مالتیکه یک  74151حل( از 

به  Zپلکسر را مطابق مقادیر خروجی مدار یعنی مالتی یورودهشت دهیم. س مورد استفاده قرار میخطوط آدر

کنید. به کنیم. در شکل زیر مدار را مشاهده می)به عنوان یک( وصل می CCVزمین مدار )به عنوان صفر(  یا 

 VCCبه  1KΩپلکسر از طریق مقاومت مالتی 1Iاست ورودی  Z=1عنوان مثال در سطر دوم جدول صحت که 

 7Iو ورودی   2Iباشد، ورودیمی Z=0وصل شده است. و یا طبق سطر سوم یا سطر هشتم جدول صحت که 

 ده است. به زمین مدار وصل گردی E سازپلکسر نیز ورودی فعال. برای فعال بودن مالتیاندشدهپلکسر به زمین وصل مالتی

  



Zمثال( مدار تابع  ABC ABC ABC ABC ABC     پلکسر طراحی کنید.با باستفاده از مالتی 

راحی مدار در شکل حل( یک نمونه از ط

بر اساس  قابل نشان داده شده است.م

های موجود در عبارت تابع ترممین

( 7و 2، 1، 3، 4های ترم)یعنی مین

های متناطر برابر با یک قرار داده ورودی

.(. بقیه 7Iو  4I ،3I ،5I ،2Iاند )یعنی شده

-ها هم برابر با صفر گذاشته شدهورودی

 اند. 

 

مثال( شکل مقابل طراحی مدار یک تابع منطقی را با استفاده 

ضمن رسم جدول صحت دهد. پلکسر را نشان میاز یک مالتی

 عبارت منطقی خروجی را بدست آورید. 

Zپاسخ(  AB BC AC   

 روش دوم:

 ( مدار تابع زیر را طراحی کنید. 74151 )مثل 1به  8پلکسر مثال( با استفاده از یک مالتی 

   , , , 2,4,9,10Z A B C D m 

استفاده  1به  8پلکسر خواهیم از یک مالتیحل( در این مسئله تابع یک تابع چهار متغیره است. لذا چون می 

توانیم همانند روش اول عمل کنیم. مراحل طراحی به این صورت است که: ابتدا جدول صحت تابع کنیم، نمی

 . کنیدکه در جدول مقابل مالحظه می کنیمرا رسم می

های در مرحله بعد سه متغیر از چهار متغیر ورودی را به عنوان سیگنال

پلکسر وصل شوند. در اینجا رس مالتیکنترلی انتخاب تا به خطوط آد

کنیم را که دارای ارزش مکانی باالتر هستند را انتخاب می A, B, Cمتغیرهای 

-باشد به عنوان ورودی انتخاب تا به ورودی مالتیمی LSBکه  Dو متغیر 

-در مرحله سوم سطرهای جدول صحت را دو به دو دسته. کسر وصل شودپل

-مقایسه می Dرا با مقدار متغیر  (Z)کنیم و سپس مقدار خروجی بندی می

 را خواهیم داشت.  مقابل هایکنیم. یکی از حالت

 

 خروجی هاورودی

A B C D Z 

0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 

0 0 1 0 1 

0 0 1 1 0 

0 1 0 0 1 

0 1 0 1 0 

0 1 1 0 0 

0 1 1 1 0 

1 0 0 0 0 

1 0 0 1 1 

1 0 1 0 1 

1 0 1 1 0 

1 1 0 0 0 

1 1 0 1 0 

1 1 1 0 0 

1 1 1 1 0 

 رابطه خروجی

 ورودی با متغیر 
   D Z  

Z=D 0 0 

Z D 1 0 

Z D  0 1 

Z=D 1 1 



نداشته باشد. در این صورت همان مقدار صفر یا یک را  Dای با متغیر خروجی فقط دارای مقدار صفر یا یک باشد و رابطهالبته ممکن است که 

 دهیم.یپلکسر قرار مدر ورودی مالتی

 رسیم که در نتیجه مدار به صورت شکل زیر خواهد شد. با اعمال روش فوق به جدول زیر می

 

)که  Aپلکسر وصل و متغیر را به عنوان خطوط کنترلی به ورودی آدرس مالتی Dو  B ،Cتمرین( در مثال فوق اگر بخواهیم سه متغیر ورودی 

 پلکسر وصل شود مدار چگونه خواهد بود؟. مالتی 7Iتا  0Iبه ورودی   است( MSBبیت 

  .دطراحی کنی MUX 4×1مدار تابع منطقی زیر را با استفاده از  مثال(

f ( A, B, C) = Σ ( 1, 2, 3, 5, 6 ) + d(7) 

به عنوان  Bو  Aر گرفتن متغیرهای در نظ با در مرحله دوم حل( جدول صحت به صورت شکل مقابل خواهد شد. 

 د. آیبه صورت دوتایی جدول زیر بدست می اسطره بندیبه عنوان ورودی، و سپس دسته Cمتغیر کنترلی و متغیر 

( را یک در نظر 7ترم در دوسطر آخر اگر حالت بالاستفاده )مین

در نظر  0قرار دهیم و اگر یک را باید  MUXبگیریم، ورودی 

بگذاریم. بر این اساس مدار به صورت  Cبگیریم باید ورودی را 

 شکل زیر خواهد شد. 

 

Inputs Output 

A B C Z 

0 0 0 0 

0 0 1 D  

0 1 0 D  
0 1 1 0 

1 0 0 D 

1 0 1 D  
1 1 0 0 

1 1 1 0 

Inputs Output 

A B C f 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 X 

Inputs Output  

A B C f  ورودیMUX 

0 0 0 0 
C 

0 0 1 1 

0 1 0 1 
1 

0 1 1 1 

1 0 0 0 
C 

1 0 1 1 

1 1 0 1 1 

 C 1 1 1 Xیا 



 های زیر طراحی کنید.را در حالتمثال فوق تمرین( مدار 

 متغیر ورودی باشد. Bمتغیر کنترلی و متغیر  Cو  Aمتغیرهای  (1

 متغیر ورودی باشد. Aمتغیر کنترلی و متغیر  Cو  Bمتغیرهای  (2

  2و سمت چپ برای حالت  1پاسخ( سمت راست برای حالت 

متغیر ورودی و بقیه   است( MSB)که  Aفرض کنید که متغیر طراحی کنید.  MUX 74151تمرین( مدار تابع منطقی زیر را با استفاده از 

 متغیر کنترلی هستند. 

   , , , 5,7,10,13,15Y A B C D m  

 پاسخ( 

 

  



 

  بسازید. MUX 2×1را با استفاده از  NOT ،AND ،ORهای منطقی مثال( گیت

 اند. های زیر این مدارات نشان داده شدهدر شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AND Gate 

NOT Gate 



 بسازید. MUX 2×1را با استفاده از  XNORو  NAND،  NOR ،XORهای مثال( گیت

 کنید. های زیر مشاهده مینیاز است که در شکل MUXبا استفاده از  NOTا ابتدا از یک گیت هحل( برای این گیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAND Gate 

NOR GATE 

XOR Gate 

XNOR Gate 



   (Demultiplexer)پلکسردمالتی

چند خروجی در هر لحظه از زمان وصل  دهد. به این معنا که یک ورودی را به یکی ازپلکسر را انجام میپلکسر عکس عمل یک مالتییک دمالتی

 کند. جدول صحت آن نیز در زیر آمده است. به چهار به صورت شکل زیر عمل می 1پلکسر کند. به عنوان مثال یک دمالتیمی

 پلکسر را به صورت زیر ترسیم کرد.نحوه عملکرد دمالتیتوان طبق جدول صحت می

 باشد. و مدار داخلی آن نیز به صورت شکل زیر می

مربوط به خروجی  ANDباشد، ورودی گیت   b=0و  a=0به عنوان مثال اگر 

A  دارای دو ورودی با مقدار یک بوده و در نتیجهA=F  .خواهد بود 

دهد. مدار را نشان می DMUX 1×2تمرین( جدول زیر جدول صحت یک 

 داخلی آن را رسم کنید.

خط انتخاب  Sو   مدارداده ورودی  Dساز، ورودی فعال Enدر این جدول، 

(select) باشد و میY1  وY2 باشند. می  هاخروجی 

 پاسخ(

 

 خطوط آدرس
Output Select 

انتخاب شده خروجی  

Data Outputs 
a b 

0 0 A 

0 1 B 

1 0 C 

1 1 D 



 مدار تنظیم بهره ولتاژ به صورت دیجیتالیمثال( 

دهد. بهره ولتاژ این مدار از رابطه را به صورت دیجیتالی نشان میپلکسر را در تنظیم مقدار بهره ولتاژ مدار مدار شکل زیر کاربرد دمالتی

out f
V

in IN

V R
A

V R
   آید. با توجه به چهار مقدار مختلف بدست میINR پلکسر مقدار بهره را کنترل کرد. توان به کمک یک دمالتیمی 

 

 

 

 

 

 

نیز بهره ولتاژ را کنترل نمود که در شکل زیر نشان داده شده  fRپلکسر نیز از طریق انتخاب مقدار مقاومت کمک یک مالتی توان بهدر مقابل می

 است. 

  


