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سازنده تمام مدارات م ترین عناصر مه(Logic Gates)گیت های منطقی 

و قطعات دیجیتالی هستند و مبنای گسترش تکنولوژی دیجیتال به حساب 

.می آیند

اگر برای یادگیری این مفاهیم به زبان ساده همراه با جزئیات آماده هستید 

.به مطالعه خودتان ادامه دهید

گیت منطقی چیست؟ 
براساسالکترونیکی هستند کهگیت های منطقی یکی از مولفه های اصلی  

یت الکتریسیته مورد استفاده قرارجبر بولی کار می کنند و برای برقراری هدا

ازی توابع منطقی هستند و از بلوک این گیت ها برای پیاده س.می گیرند

.ها هستندICهای اساسی سازنده

(Logic Gates)اصول عملکرد گیت های منطقی
ند ورودی از نوع باینری (دودویی)دارای یک یا چگیت ها به طور کلی 

.هستند و با اجرای عملیات منطقی روی آن یک خروجی باینری می سازند

اصول عملیات گیت ها به این صورت است که مدار فقط با دو سطح ولتاژ 

.این سطوح ولتاژ صفر و یک منطقی نامیده می شوندکار می کند که
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به ورودی گیت داده می شود، خروجییک زمانی که ولتاژ سطح صفر یا

.گیت براساس ساختار خاص آن یکی از سطوح صفر یا یک خواهد بود

(binary)اعداد باینری و مبنای دو
یا ٠هستند و داده های آن مقدار ٢اعدادی باینری اعداد ریاضی در مبنای 

.ندقواعد ریاضیاتی بین آنها از جبر بولی پیروی می کمی گیرند و١

این قواعد شامل ارتباطات بین داده های صفر و یکی هستند که براساس 

مشابه عملگر جمع ORعملگرد.کار می کنند(AND) .و(OR) +دو عملگر

ئی هستند اما تفاوت های جر١٠مشابه عملگر ضرب در مبنای  ANDو عملگر

.بین آن ها وجود دارد

های منطقی)قانون جبر بول (اساس ساختار گیت 11
:در بخش زیر به بیان قوانین جبر بول و مفهوم هر کدام می پردازیم

١ (X + 0 = X

مساوی خود آن عدد است یا٠شدن هر عددی با  orحاصل

.استorعنصر خنثی برای عملگرد٠به بیان دیگر 
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٢ (X + 1 = 1

.می شود١مساوی ١هر عددی با orحاصل

٣ (X + X = X

or خودش، مساوی خودش می شودهر عدد با.

٤ (X + not(X) = 1

or است١هر عدد با متمم خودش مساوی.

٥ (X . 0 = 0

.است٠مساوی ٠هر عددی با andمقدار حاصل

٦(X . 1 = X

در هر مقداری پاسخ مساوی همان مقدار ١شدن andبا

.عضو خنثی در عمل ضرب است١به بیان دیگر است یا

٧ (X . X = X

.عددی با خودش مساوی خودش می شودهر andصلاح

٨ (X . not(X)= 0

خواهد ٠هر عددی با متمم خودش مساوی andحاصل

.شد

قانون انجمنی )٩
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دو عدد دیگر orوandروی حاصلorوandاعمال عملگر

.شدن آن با هر یک از آن دو عدد استorوandمساوی با

A.(B.C) = (A.B).C

A + (B + C) = (A + B) + C

قانون جا به جایی ) ١٠

.بی تاثیر استorوandجا به جایی عددها در عملگرهای

A.B = B.A

A + B = B + A

قانون توزیعی ) ١١

شده دو عدد دیگر مساوی با اینorیک عدد درandمقدار

شده سپسandمقدار دیگر٢است که ابتدا عدد اولی در 

.شوند و بالعکسorجواب ها

x .(y + z) = x . y + x . z

x +(y . z) = (x + y) . (x + z)
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ساختار داخلی گیت های منطقی دیجیتال 
ودها یا ترانزیستورها پیاده سازیگیت های منطقی اکثرا با استفاده از دی

.نقشی مشابه سوئیچ های الکترونیکی دارندمی شوند که

ها با استفاده از المپ خال، رله، برخی از گیتترانزیستورو دیودعالوه بر 

ق هوایی، اپتیک، مولکول و یا حتی یسی، منطق سیال، منطالکترومغناط

.عناصر مکانیکی ساخته می شوند

گیت های منطقی پایه
:هفت نوع گیت پایه وجود دارد

ANDگیت

Y = A . B

عملکرد آن به این این مورد یکی از مهمترین گیت های متطقی است که

باشد، خروجی صفر خواهددی ها صفر صورت است که اگر هر یک از ورو

.تنها در صورتی خروجی یک خواهد شد که هر دو ورودی یک باشندشد و

:جدول عملکرد این گیت به نحوه زیر است
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ORگیت

Y = A + B

است که در آن اگرORیکی دیگر از گیت های منطقی پایه ای و پرکاربرد

تنها در صورتی هر یک از ورودی ها یک باشد، خروجی یک خواهد شد و

.خروجی صفر خواهد شد که هر دو ورودی صفر باشند

:جدول عملکرد این گیت به نحوه زیر است
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NOTگیت

Y = ~A

است منطق ورودی را NOTساده ترین نوع از گیت های منطقی گیت

.یا به عبارت دیگر متمم هر عدد را می سازدمعکوس می کند،

:نحوه زیر استجدول عملکرد این گیت به 
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XORگیت

Y = A⊕ B

نواع گیت های منطقی دیجیتالی استیکی از پیچیده ترین اXORگیت

اگر متفاوت که اگر هر دو ورودی مشابه هم باشند خروجی صفر بوده و

.باشند خروجی یک خواهد بود

:جدول عملکرد این گیت به نحوه زیر است

NANDگیت

Y = ~(A . B)
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یکی از انواع گیت های منطقی سطح باالست که همان گیتNANDگیت

ANDاست که خروجی آنNOTشده است.

:جدول عملکرد این گیت به نحوه زیر است

NORگیت

Y = ~(A + B)

در واقع همان است کهNORیکی از گیت های منطقی سطح باالتر گیت

.شده استNOTبوده که خروجی آنORگیت

:جدول عملکرد این گیت به نحوه زیر است
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XNORگیت

Y = ~(A⊕ B)

.شده استNOTاست که خروجی آنXORهمان گیتXNORگیت

:جدول عملکرد این گیت به نحوه زیر است
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دارهای ترکیب شده از گیت ها قابلعملیات های بسیار پیچیده، با بستن م

احی مدار با استفاده از گیت، هیچ در تئوری ساخت و طر.اجرا هستند

.محدودیتی برای تعداد آن ها وجود ندارد


