بٌام خذا
« فرم طرح درس »
دانشکده :مهندسی پسشکی

رشته :مهندسی پسشکی گرایش :بیوالکتریک

تعداد واحد عملی - :عنوان درس پیشنیاز :مدارهای منطقی

مقطع :کارشناسی

نام درس:از مدارهای منطقی تعداد واحد نظری2 :

نام مدرس :الهام اطلسی روشنی تمام وقتنیمه وقتمدعو

محل برگساری:

کالس آزمایشگاه 
ّذف کلی درس  :اشٌایی عولی با گیت ّای هٌطقی ٍ ًحَُ طراحی ٍ استفادُ از آًْا

رئَس هطالب
ّفتِ اٍل

اشٌایی با تراشِ ّای CMOS ٍTTLراٌّوایی استفادُ ا زبرد بَرد ،کار با گیتNAND

ّفتِ دٍم

ساخت اسیالتَر فرکاًس باال ،ساخت ترکیبی با گیت NAND

ّفتِ سَم

اشٌایی با ،cmosساخت اسیالتَر با آى ٍ اشْیت تریگر

ّفتِ چْارم

اشٌایی با ، 7-segطراحی ٍ بستي راُ اًذاز دلخَاُ  7-segبا گیت ّا

ّفتِ پٌجن

هالتی پلکر  4کاًالِ ،آی سی راُ اًذاز7-seg

ّفتِ ششن

اشٌایی با هفَْم  ٍHazardهشاّذُ ٍ رفع آى در طرح ّای هختلف هذاری

ّفتِ ّفتن

اشٌایی با فیلیپ فالپ  ٍRSهشاّذُ رفع حالتRACE

ّفتِ ّشتن

آشٌایی با فیلیپ فالپ ًَ ٍcbcked-RSعD

ّفتِ ًْن

آشٌایی با پذیذُ ً ٍbounceحَُ debounceکردى ،فیلیپ فالپ ّای JK

ّفتِ دّن

فیلیپ فالپ ّای  JKاز ًَع edge Trigges , Master-slaveبحث ٍ بررسی هی شًَذ.

ّفتِ یازدّن

بررسی تاخیر در پایِ ّا ٍ clockفیلیپ فالپ ّای ،شیفت رجیسترّا راست  ،راست ٍ چپ

ّفتِ دٍازدّن

شوارًذُ ّای سٌکرٍى ٍ آسٌکرٍى

ّفتِ سیسدّن

هاشیي ّای آسٌکرٍىmealy

ّفتِ چْاردّن

هاشیي ّای آسٌکرٍىmoore

ّفتِ پاًسدّن

هرٍری بر هطالب ٍ رفع اشکال

ّفتِ شاًسدّن

اهتحاى پایاى ترم

تَجِ:
ًحَُ ارزشیابی فعالیت داًشجَ در طی دٍرُ :حضَر ٍ فعالیت کالسیً 8 :ورُ

در صَرت تغییر هباحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هربَطِ هجذدا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ جْت بِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًشکذُ ٍ سایت ٍاحذ قرار گیرد.

گسارش کارً 4 :ورُ

هٌابع هطالعاتی:
-1دستَر کار آزهایشگاُ هذار هٌطقی تْیِ شذُ در داًشکذُ هٌْذسی پسشکی ٍاحذ علَم ٍ تحقیقات
-2
-3
-4

پایاى ترمً 8 :ورُ

