سيستم آموزشي مدار منطقی
سیستم آموزشی , SA-DGمجموعه ای کامل جهت آموزش درس مدار منطقی و مدار های مرتبط می باشد که بر اساس نیاز
بازار صنعت وآموزش سخت افزار توسط مهندسین شرکت طراحی و تولید شده است .این مجموعه شامل:
گیت های  , XNOR, AND , NAND, OR NOR , NOT , XORدیکدر  3به  8و دی مالتی پلکسر با استفاده
از  ، 83138مالتی پلکسر  8به  1مبتنی بر  , 83141مبدل  BCDبه  SEGMENT 8مبتنی بر  , 83238جمع گر و
تفریق گر  ، 8383بافر  2 ، 8348عدد فلیپ فالپ  JKمبتنی بر  2 ، 8387عدد فلیپ و فالپ Dمبتنی بر , 8383
شمارنده ، 83141شیفت رجیستر ، 83173مدار مقسم فرکانسی مبتنی بر  3434و  ، 3418مقاومت متغیر دیجیتالی مبتنی
بر تراشه  RAM 4،833477بیتی مبتنی بر تراشه  8 ، 8384عدد کلید فشاری  8 ،عدد کلید کشویی  17 ,عدد، LED 2
عدد ،SEGMENT 8منبع تغذیه ثابت  -12/+ 4/+ 12ولت  ,فانکشن ژنراتور 1 ،MHz 1عدد برد بورد  ,شمارنده
جانسون مبتنی بر تراشه  , 3418مبدل آنالوگ به دیجیتال مبتنی بر  , ADC0804مبدل دیجیتال به آنالوگ مبتنی بر
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آزمایشات
و ساخت گیت های منطقی با گیت پایه  XNOR,AND,NAND,OR,NOR, NOT,XORبررسی عملکرد گیت های •
NAND
SEGMENTبه  BCD 7مبدل •
با استفاده از مبدل SEGMENT 74247نمایش اعداد بر روی • 7
دیکدر  2به  4متشکل از گیت های منطقی •
دیکدر  3به  8و دي مالتي پلکسر با استفاده از• 74138
مقایسه کننده  4بیتی متشکل از گیت های منطقی •
مالتی پلکسر  4به  1متشکل از گیت های منطقی •
مالتی پلکسر  8به  1با استفاده از• 74141
جمع کننده یک بیتی متشکل از گیت های منطقی •
جمع کننده  4بیتی با استفاده از• 7483
جمع کننده و تفریق کننده  4بیتی مبتنی بر  7483و گیت های منطقی •
متشکل از گیت های منطقی  CLKبه همراه ورودی  RSفلیپ فالپ •
مدار مقسم فرکانسي مبتني بر تراشه هاي  4444و • 4417
مقاومت متغیر دیجیتالي مبتني بر تراشه• 744400
چهار بیتي مبتني برتراشه • RAM 7484
متشکل از گیت های منطقی  CLKبه همراه ورودی JKو  Dفلیپ فالپ •
داخلی تراشه  D 7474بررسی عملکرد فلیپ فالپ های •
داخلی تراشه  JK 7470بررسی عملکرد فلیپ فالپ های •
 Clearو  Presetبررسی عملکرد ورودی های •
JKو  Dشمارنده صعودی و نزولی سنکرون متشکل از فلیپ فالپ های •
JKو  Dشمارنده صعودی و نزولی آسنکرون متشکل از فلیپ فالپ های •

 Dشمارنده جانسون متشکل از فلیپ فالپ •
شمارنده جانسون مبتني بر تراشه• 4417
شمارنده باال و پایین شمار با استفاده از تراشه• 74141
 Dشیفت رجیستر  4بیتی متشکل از فلیپ وفالپ •
شیفت رجیستر  4بیتی با استفاده از تراشه• 74104
بررسی عملکرد بافر مبتني بر تراشه• 7447
 ADC0804مبدل آنالوگ به دیجیتال  8بیتی مبتنی بر •
 DAC0800مبدل دیجیتال به آنالوگ تک و دو قطبی مبتنی بر •

