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Design Procedure for Sequential Logic Circuits 
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خواهیم مداری کنید میمثال( همانطور که در شکل مقابل مالحظه می  

طراحی کنیم که هرگاه سه بیت با مقدار یک به صورت پشت سرهم 

استفاده  Dفالپ -از فیلیپدریافت کرد خروجی را برابر با یک قرار دهد. 

 کنیم. می

 
 
 

 

 S3و  S0 ،S1 ،S2 (state)حل( با توجه به صورت مسئله، چهار حالت 

صفر باشد، مدار در همان   اگر ورودی S0کنیم. در حالت را تعریف می

خواهد رفت.  S1حالت خواهد ماند. اگر ورودی یک باشد، مدار به حالت 

گردد و برمی S0چنانچه ورودی صفر باشد، مدار به حالت  S1در حالت 

نیز  S1خواهد رفت. در حالت  S2در صورت یک بودن ورودی به حالت 

رود و با یک بودن می S0در صورت صفر بودن ورودی، مدار به حالت 

خواهد رفت و در این حالت خروجی  S3ورودی به حالت بعدی یعنی 

های قبلی برابر با صفر بوده که در حالتبرابر با یک خواهد شد در حالی

 رسیم.با توجه به این توضیح به دیاگرام حالت شکل مقابل میاست. 

 

، جدول حالت برای و دیاگرام حالت بدست آمده با توجه به توصیف فوق

، به 00کد  S0در این جدول به حالت  مدار به صورت مقابل خواهد شد.

تخصیص  11کد  S3و به حالت  10کد  S2، به حالت 01کد  S1حالت 

 داده شده است.

مقداری  (y)توجه داشته باشید که در این جدول مقدار خروجی همچنین  

 دارد.   (Present state)است که خروجی در حالت فعلی

 

 

 

 
 

چون چهار حالت  و استفاده کنیم Dفالپ -خواهیم از فیلیپچون می 

 کنیم. استفاده می Dفالپ -داریم، از دو فیلیپ

فالپ و جدول حالت فوق، معادالت -ی این فیلیپطبق جدول مشخصه

به صورت مقابل خواهد شد. به عنوان مثال در  هافالپ -ورودی فلیپ

 (Next state)کنید که در ستون حالت بعدی جدول حالت مالحظه می

باشند. از اینرو برای درای مقدار یک می  7و  5، 3های ترم، مینAبرای 

 این متغیر داریم:
(3, 5, 7) ∑(A, B, x) = AA(t + 1) = D 

  

clk 

Input 

Output 

A(t + 1) = DA(A, B, x) = ∑ (3, 5, 7) 
B(t + 1) = DB(A, B, x) = ∑ (1, 5, 7) 
                  y(A, B, x) = ∑ (6, 7)   
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-منطقی بدست آمده را ساده میبا رسم جدول کارنو، عبارات 

در شکل مقابل، برای سه ورودی این جدول رسم شده کنیم. 

 است. در نتیجه داریم:

 

 

 

 

 

 

 

 

مدار به صورت ، فوق در نهایت بر اساس معادالت بدست آمده

-مالحظه می Aشکل مقابل خواهد شد. به عنوان مثال برای 

و  ANDشامل دو گیت  Aفالپ -فیلیپ Dکنید که ورودی 

 باشد تا عبارت زیر را محقق کند. می ORیک گیت 

DA = A x + B x 

 

 

 Dفالپ -جدول تحریک فیلیپ
های آن دارای فالپ ورودی-ی فیلیپدر هنگام طراحی، برای اینکه مدار از حالت به حالت بعدی برود ضروری است که طبق جدول مشخصه

 شود. شود که در آن شرایط الزمه برای یک تغییر حالت فهرست میشرایط الزمه باشند. لذا، جدولی به نام جدول تحریک رسم می

دهد. را نشان می Dفالپ -ی فیلپجدول مقابل، جدول مشخصه

ا فالپ برابر ب-کنید که حالت بعدی در این فیلیپمالحظه می

 است.  Dورودی آن یعنی 

 

به  Dفالپ -جدول تحریک فیلیپ، جدول مشخصهبر اساس 

در  تحریک جدولخواهد شد. طبق صورت جدول مقابل 

 D=0شود باید  Q(t+1)=0باشد، برای اینکه  Q(t)=0صورتیکه 

باشد،  Q(t)=0باشد)سطر اول را مالحظه کنید.( همچنین اگر 

)سطر  باشد D=1الزم است که شود  Q(t+1)=1برای اینکه 

باشد، برای اینکه  Q(t)=1طبق سطر سوم، اگر  .دوم(

Q(t+1)=0  شود بایدD=0  و طبق سطر چهارم برای اینکه

Q(t+1)=1  بماند در حالیکهQ(t)=1  است بایدD=1 باشد. 

 D (D Filp-Flop Exitation Table)فالپ -جدول تحریک فیلیپ

  

DA = Ax +Bx 

DB = Ax + B`x 

  y = AB 
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خواهیم طراحی کنیم که دیاگرام حالت مداری می Dفالپ -مثال( با استفاده از فیلیپ

 آن به صورت شکل مقابل است.  

 

 گذاریم. می Yو  Xمتغیرهای حالت را 

 

 

 

 

 

 

باشند. چون چهار حالت داریم می Yو  Xهای بعدی حالت Y+  و X+حل( جدول حالت و جدول تحریک به صورت جدول زیر است. در این جدول 

 باشد.می Dفالپ -فیلیپ دو نیاز به

 
 کنیم که در زیر آمده است. فالپ و خروجی را با استفاده از جدول کارنو ساده می-با توجه به جدول فوق، معادالت ورودی برای دو فیلیپ

 

 کنیم )صفحه بعد(. بر اساس این عبارات به صورت زیر رسم میرا مدار 
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  Tفالپ -و فیلیپ JKفالپ -جدول تحریک فیلیپ
فالپ را -فیلیپبیان کنیم، ابتدا جدول تحریک این دو  T فالپ-فیلیپو  JKفالپ -فیلیپقبل از اینکه مثالی برای طراحی مدار با استفاده با 

 کنیم. تشریح می

و در سمت راست جدول تحریک آن رسم شده است. بر اساس  JKفالپ -ی فیلیپهای زیر، در سمت چپ، جدول مشخصهدر جدول

تواند صفر یا یک می Kقرار دهیم در حالیکه  J=0که بخواهیم حالت فعلی و بعدی صفر باشد،کافی است که دول، در صورتیاین دو ج

نشان داده شده است. این حالت برای زمانی است که بخواهیم خروجی تغییر  Xباشد. از اینرو مقدار آن در سطر اول جدول تحریک با 

سطر دوم جدول تحریک برای زمانی است که بخواهیم حالت از صفر به یک تغییر کند. در را داشته باشیم.  Resetنکرده و یا حالت 

باشد. اما اگر حالت فعلی یک بوده و بخواهیم حالت بعدی را برابر با صفر قرار مهم نمی Kبوده و مقدار  J=1صورت کافی است که این

همینطور در قرار داده شده است.  J=X  تواند صفر یا یک باشد. از اینرو در سطر سوممی Jبوده در حالیکه  K=1دهیم الزم است که 

 قرار داده شود. K=1است، کافی است  Q(t)=1یک باشد در حالیکه  Q(t+1)سطر آخر جدول تحریک برای اینکه 
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دانیم در همانطور که می)سمت چپ( نشان داده شده است.  Tفالپ -های زیر، جدول مشخصه )سمت راست( و جدول تحریک فلیپدر جدول

در  Tمقادیر کند. بر این اساس است خروجی تغییر نمی T=0و در حالتی که شده باشد، خروجی مکمل حالت فعلی  T=1، اگر Tفالپ -فلیپ

 جدول تحریک تعیین شده است. 

 

T Flip – Flop Excitation table 

 

مثال( مدار ترتیبی برای دیاگرام حالت شکل مقابل را با استفاده از 

 طراحی کنید. JKفالپ -فیلیپ

 

 

 

 حل(

فالپ -فیلیپبا استفاده از دیاگرام حالت شکل مقابل و جدول تحریک  

JK در ضمن  کنید.کنیم که در زیر مشاهده میجدول حالت را رسم می

 باشد. می JKفالپ -چون چهار حالت داریم نیاز به دو فیلیپ

 

 

صفر  Aورودی اگر است. طبق دیاگرام حالت  Y=0و  X=0را در نظر بگیرید. حالت فعلی جدول سطر اول ای رسم جدول حالت، به عنوان مثال، بر

 xKبوده در حالیکه  0xJ=بشود باید  X=0بماند یا  X=0است. برای اینکه  Y+0=و  X+0=ماند. لذا حالت بعدی باشد، مدار در این حالت باقی می

را در نظر  Y=1و  X=1به عنوان مثال دیگر حالت نیز همینگونه است.  Yبرای گذاشته شده است.  XxK=تواند صفر یا یک باشد. به این دلیل می

توانند صفر یا یک باشند. در نتیجه می yJو  xJباشد در حالیکه  1yK=و  1xK=است. در اینجا الزم است که  Y=0و   X=0بگیرید که حالت بعدی آنها 

 اند. قرار داده شده Xبرابر با 
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عبارات آوریم. دهیم و عبارات منطقی را برای رسم مدار بدست میسازی انجام میدر گام بعدی با استفاده از جدول کارنو به صورت زیر عمل ساده

 فالپ در زیر جدول آمده است.-های دو فلیپبرای ورودیمنطقی 

 

 در نهایت مدار به صورت زیر خواهد شد. 
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مدار در هر لحظه یک  باشد. Zیک پیام سریالی بوده و خروجی آن  Xمدار ترتیبی طراحی کنید که ورودی آن  Tفالپ  -با استفاده از فلیپمثال( 

 در پیام دریافتی تشخیص داده شود. به عنوان مثال داریم:  101هرگاه الگویی به صورت  دادهقرار یک را برابر  خروجی کرده وبیت دریافت 

 

 کنیم.های مقابل را تعریف میحل( با توجه به مسئله، حالت

 

 

 

 یابیم. ها به دیاگرام حالت زیر دست میبر اساس این حالت

  (state)حالت توضیح

 A انتظار برای دریافت الگوی جدید

 B دریافت شد. 1اولین 

 C 1بعد از دریافت  0دریافت 

 D 101تشخیص الگو 
 

 

 
 

  دهیم.مطابق جدول مقابل کد تخصیص می هابه حالت

 
 

 جدول حالت به صورت زیر خواهد شد.

 در خواهد آمدزیر که با کدهای اختصاص یافته به صورت 
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 نیز آمده است. Tفالپ  -رسیم که در آن جدول تحریک فلیپبا توجه به جدول حالت، به جدول زیر می

 

 ( را باید ساده کنیم که در زیر با استفاده از جدول کارنو نشان داده شده است.y1Tو  y0T) فالپ  -در گام بعدی معادالت ورودی دو فلیپ

 کنیم:حال بر اساس این معادالت مدار را رسم می

 
 

 


