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چکیده 
  

 در سـال هـاي اخیر پیشرفـت هـاي زیادي در تکنولـوژي مـدارات مـجتمع حـاصـل شـده که سـاخـت و اسـتفاده از 

مـدارات الکترونیکی که داراي چـندین سـطح سیگنال (بیش از دو سـطح) بـاشـد. عـالقـه مـندان زیادي پیدا کرده که بـه 

این نـوع مـدارهـا، مـدارهـاي مـنطق چـند سـطحی میگویند. که داراي ظـرفیت هـاي بـالـقوه زیادي در بهـبود و پیشرفـت 

مـدارات VLSI می بـاشـد. در این پـروژه راجـع بـه مـنطق چـند سـطحی مـطالـعاتی انـجام شـده و اطـالعـاتی را در اختیار 

خـوانـنده قـرار می دهـد که وي را بـا پـایه و اسـاس این مـنطق ، کارهـا و پیشرفـت هـاي صـورت گـرفـته در این مـنطق ، 

قـابلیت هـا و مـزایاي آن نسـبت بـه مـنطق بـاینري ، نـحوه پیاده سـازي مـدارات مـنطق چـند سـطحی و مشکالت پیش 

روي محققان و دانشمندان فعال در این حوزه آشنا می سازد. 

  اسـاس کار این پـروژه آشـنایی بـا کلیات مـنطق چـند سـطحی، گیت هـاي بنیادي آن، نـحوه عملکرد گیت هـا، 

سـاخـتار داخـلی گیت هـا، نـحوه اتـصاالت تـرانـزیستورهـا و سـاخـت گیت هـا و بـلوك هـاي دیجیتال که در طـراحی و 

سـاخـت دسـتگاه هـاي دیجیتالی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد، و همچنین مـعرفی اپلیکیشن هـا و زمینه هـاي کاري 

منطق چند سطحی است. 

 CM-MVL ،QUATERNARY ،TERNARY،VLSI ،(MVL) کلمات کلیدي: منطق چند سطحی
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1-1) مقدمه 
 از آغـاز عـصر دیجیتال تـا بـه امـروز دسـتگاه هـاي دیجیتال بـه صـورت مـنطق دودویی طـراحی شـده انـد. مـحققان 

بـه این نتیجه رسیده انـد که پیشرفـت در این حـوزه بسیارطـاقـت فـرسـا، پیچیده و دشـوار بـراي فـهم شـده اسـت. مـنطق 

چـند سـطحی اطـالعـات زیادي در اختیار مـحققان قـرار می دهـد بـه همین عـلت سـال هـاسـت که بـر روي آن مـطالـعه و 

تحقیق می شـود[9]-[13]. بـا پیشرفـت دسـتگاه هـاي نـوري و الکترونیکی جـدید امکان طـراحی و سـاخـت مـدارات بـا 

سیستم هاي منطقی پیچیده فراهم شده است[5]-[11]. 

 مـنطق چـند سـطحی منطقی اسـت که بیش از دو سـطح (درسـت و غـلط ) داشـته بـاشـد بـه عـبارت دیگر 

مـنطق بـاینري نـباشـد. مـدارات مـنطق چـند سـطحی بـا تکنولـوژي بـایپوالر(Bipolar) مـثل I2L. ECL, CCDS و 

تکنولـوژي CMOS و بـا اسـتفاده از دسـتگاه هـاي کوانـتوم پیاده سـازي شـده انـد و مـالحـظه می شـود که در مـدارات چـند 

سـطحی تـعداد اتـصاالت مـتقابـل (Interconnections) و سیم بـندي (Wiring) نسـبت بـه مـداراتی که در مـنطق 

بـاینري طـراحی و سـاخـته می شـونـد بسیار کاهـش پیدا می کند. مشکالت جـدي که در طـراحی مـدارات VLSI در 

درگـاه هـاي خـروجی (Pin Out) پیش می آید بـا کاهـش این اتـصاالت در مـنطق چـند سـطحی بهـبود پیدا می کند. 

یکی از مشکالت دیگر و اسـاسی مـدارات VLSI هـدررفـتن انـرژي در خـازن هـاي بـوجـود آمـده از اتـصاالت مـتقابـل 

اسـت که در مـنطق چـند سـطحی کم می شـود و سیستم هـاي چـند سـطحی را مـناسـب طـراحی مـدارات کم مـصرف 

می کند. اتـصاالت در مـنطق بـاینري بـه عـلت سـطح زیادي که روي چیپ مـدارات VLSI اشـغال می کنند ایجاد 

محدودیت می کنند که در منطق چند سطحی این محدودیت ها رفع می شود[7].  

 عملکرد (Performance) دسـتگاه هـاي الکترونیک بـه محـدودیت هـاي خـود نـزدیک می شـود. تـقریبا تـمامی 

دسـتگاه هـاي الکترونیک بـر اسـاس مـنطق دودویی طـراحی و سـاخـته شـده انـد. در مـنطق بـاینري هـرسیم تـنها داراي دو 

حـالـت صـفر و یک می بـاشـد. عملکرد این دسـتگاه هـا بیشتر وابسـته بـه سـرعـت تغییر حـالـت حـالـت هـا می بـاشـد که 

سـرعـت کالك را مـشخص می کند. در طـول دهـه هـاي اخیر طـبق پیش بینی مـور(MOORE ) سـرعـت کالك هـر دو 

سـال یک بـار دو بـرابـر شـده اسـت و در سـال هـاي اخیر بـه 18 مـاه کاهـش پیدا کرده اسـت. امـروزه بـه عـلت 

محـدودیت هـاي فیزیکی که در کوچک شـدن ابـعاد تـرانـزیستورهـا وجـود دارد افـزایش سـرعـت کالك بسیار مشکل 

شـده اسـت. بـنابـراین الزم اسـت بـراي تـوسـعه و پیشرفـت دسـتگاه هـاي الکترونیکی و دیجیتالی که اهمیت آنـها بـر 

 همگان آشکار است، از منطق باینري به منطق چند سطحی و منطق فازي حرکت کنیم[2].
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1-2) منطق چند سطحی 

 مـنطق بـاینري داراي دو حـالـت {0،1} می بـاشـد. اگـر یک یا چـند حـالـت دیگر بـه آن اضـافـه کنیم یعنی 

مـبناي تغییر حـالـت از 2 بیشتر شـود، بـه مـنطق چـند سـطحی می رسیم. بـه عـنوان مـثال مـنطق سـه  سـطحی 

(Ternary) شـامـل سـه حـالـت {0،1،2} می بـاشـد. و مـنطق چـهار سـطحی  ( quaternary) بین چـهار حـالـت 

{0،1،2،3} تغییر می کند. و به همین ترتیب منطق n سطحی از صفر تا (n-1) تغییر میـکند.  

شکل(1-1). سطح  هاي منطقی براي منطق هاي باینري، سه سطحی و چهار سطحی[6] 

1-2-1) گیت هاي چند سطحی 
 گیت هـاي منطقی شـالـوده و بنیاد مـنطق دیجیتال می بـاشـند. گیت هـاي بـاینري هـم اکنون دردسـتگاه هـاي 

دیجیتال مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. گیت هـاي چـند سـطحی بـه صـورت اسـتانـدارد در نیامـده انـد. امـا گیت هـاي سـه 

ارزشی و چهار ارزشی از رایج ترین گیت هاي چند سطحی هستند[8]. 

1-2-2) گیت هاي باینري 
  

 همه گیت هاي باینري چه در ورودي و چه در خروجی داراي دو سطح منطقی صفر و یک می باشند. 

گیت AND داراي دو یا n ورودي و یک خـروجی اسـت که خـروجی هـمواره داراي مـنطق یک یا صـفر اسـت. اگـر 

همه ورودي ها یک باشند، خروجی یک خواهد شد در غیر اینصورت خروجی صفر خواهد بود. 
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جدول(1-1). جدول درستی گیت AND باینري 

 

شکل(1-2). گیت AND باینري 

                                                                                        

  AND ساختار داخلی گیت

 شکل(1-3). ساختار مختلف گیت AND باینري

input A input B output A.b

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1
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گیت OR نیز داراي دو یا n ورودي و یک خـروجی اسـت که اگـر هـمه ورودي هـا صـفر بـاشـند، خـروجی صـفر 

است در غیر اینصورت خروجی یک خواهد بود. 

جدول (1-2). جدول درستی گیت OR باینري 

 

شکل(1-4). گیت OR باینري 

شکل(1-5). ساختار تراتزیستوري گیت OR باینري 

input A input B output 
A+B

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1
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گیت Inverter یا NOT داراي یک ورودي و یک خـروجی اسـت و اگـر ورودي یک بـاشـد خـروجی صـفر می شـود. 

و بلعکس[4]. 

جدول (1-3). جدول درستی گیت NOT باینري 

 

شکل(1-6). گیت NOT باینري 

 

شکل(1-7). ساختار ترانزیستوري گیت NOT باینري[4] 

گیت هــاي XNOR ،XOR و NAND را می تــوان از تــرکیب گیت هــاي AND,OR,NOT و یا از تــرکیب 

 ترانزیستورها ساخت.

input A output

0 1

1 0
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   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید



 بـا اینکه تحقیقات زیادي در زمینه مـنطق چـند سـطحی صـورت گـرفـته اسـت امـا نیاز بـه تحقیقات بیشتر در 

این حـوزه بـخصوص پیاده سـازي آن وجـود دارد تحقیقات نـشان می دهـند که مـنطق چـند سـطحی مـزیت هـاي زیادي 

نسـبت بـه مـنطق بـاینري دارد بـا تـوجـه بـه اینکه امـروزه اکثر دسـتگاه هـاي دیجیتال در سیستم هـاي بـاینري طـراحی 

شـده انـد الزم اسـت پـژوهـش هـاي الزم بـراي سـازگـاري سیستم هـاي بـاینري بـا سیستم هـاي چـندسـطحی و همچنین بـه 

عـلت گسـتردگی مـنطق چـند سـطحی اعـم از سـه سـطحی، چـهارسـطحی و … تـا مـنطق فـازي سـازگـاري این 

سیستم هـا بـا هـم صـورت گیرد. مـنطق چـند سـطحی حـد واسـط بین سیستم هـاي دیجیتال و آنـالـوگ می بـاشـد که بـا 

افـزایش تـعداد سـطح هـاي ارزشی از سیستم بـاینري بـه دنیاي آنـالـوگ نـزدیک می شـویم که نـشان دهـنده اهمیت 

سیستم هـاي چـند سـطحی می بـاشـد. هـوش مـصنوعی یکی دیگر از حـوزه هـایی اسـت که امـروزه عـالقـه مـندان زیادي 

دارد کامـال واضـح اسـت که فکر کردن و تصمیم گیري مـاشین نیاز بـه دیتاي زیادي دارد که از سـنسورهـاي تعبیه 

شـده در آن دریافـت می شـود این حجـم از اطـالعـات نیازمـند یک سیستم بسیار قـوي و سـریع می بـاشـد که بـتوانـد در 

لحـظه این دیتاهـا را پـردازش کرده و تصمیم گیري نـماید سیستم هـاي چـند سـطحی می تـوانـند این پـردازش هـا را 

انجام دهند و موجب پیشرفت این بخش ها و در مجموع موجب پیشرفت جامعه بشري شوند. 
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