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BOOLEAN FONKSIYONLARI   
   

Boolean cebrinde 2’lik tabana göre işlemler yapılır ve sadece sıfır (0) ve bir (1) sinyalleri vardır. Temel 

Boolean fonksiyonları değil (NOT), ve (AND), veya (OR) dır. Bu fonksiyonlar ve doğruluk tabloları 

aşağıda verilmiştir:   

    

  VE (AND) KAPISI   VEYA (OR) KAPISI  

  Y = AB   Y = A+B  
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DEĞİL (NOT) KAPISI  
  

  

Y = A’  

 

 
giriş  çıkış 

A  Y  
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Bunların dışında mantıksal tasarımda çokça kullanılan NOR, NAND ve XOR gibi kapılar da mevcuttur. ISE 

WebPACK’in symbols bölümünün logic kısmında bu ve benzeri kapılar bulunmaktadır. Mesela üç girişli 

bir OR kapısı or3 olarak ifade edilmektedir. Bu labda, bir Boolean fonksiyonunun devre şeklinde nasıl 

uygulandığını öğreneceğiz.   

   

Aşağıdaki şekilde  ‘f’  fonksiyonunun mantıksal devre düzeyinde uygulanışı gösterilmiştir.  Aşağıda 

verilen sistemin “Xilinx ISE Uygulama” dokümanında anlatıldığı şekilde devresini oluşturun ve aşağıda 

verilen testbench koduyla sisteminizi test edin.  

   

  

  

f (A,B,C,D) = A’BC + B’ + AD + C’D = F  
   



    

  
      
// Verilog test fixture created from schematic …  
`timescale 1ns / 1ps  
  
module lab1_lab1_sch_tb();  
  
// Inputs  
   reg A, B, C, D;  
// Output    

wire F;  
// Instantiate the UUT  
   lab1 UUT ( .A(A), .B(B), .C(C), .D(D), .F(F)  );  
// Initialize Inputs  
   initial begin  
    A = 0; B = 0; C = 0; D = 0;   
    #50;  
    if (F !== 1) begin  
      $display("Output is wrong!");  
      $stop;  

    end    

   #50;  
    A = 1; B = 1; C = 0; D = 0;   
    #50;  
    if (F !== 0) begin  
      $display("Output is wrong!");  
      $stop;  

    end    

   #50;  
    A = 1; B = 0; C = 1; D = 0;   
    #50;  
    if (F !== 1) begin  
      $display("Output is wrong!");  
      $stop;  

    end    

   #50;  
    A = 0; B = 1; C = 1; D = 1;  
    #50;  
    if (F !== 1) begin  
      $display("Output is wrong!");  
      $stop;  

    end    

   #50;  
    $display("Simulation succeeded!");  
    $finish;  
      

  end  
endmodule   



   

NOT1: Testbench kodunda “lab1” yazan yere kendi projenizdeki source dosyasının  adı  neyse  onu   yazmanız  

gerekmektedir.   

  

Eğer konsolda “Simulation succeeded!” yazısını görüyorsanız devreniz doğru bir şekilde çalışıyor 

demektir (aslında tam olarak doğru çalışıyor diyebilmek için girişler için bütün kombinasyonları 

denemek gerekir). Konsolda “Output is wrong!” çıktısını görüyorsanız devrenizde bir hata var demektir. 

Devrenizi düzeltip tekrar test ediniz. Düzgün bir şekilde çalıştığına emin olduysanız, sonraki kısma 

geçebilirsiniz.  

  

İkinci kısımda şematik olarak oluşturduğumuz devreyi tek sembol haline getirip kullanmayı öğreneceğiz. 

Aşağıda verilen iki fonksiyonun şematik olarak devrelerini çizin. İsterseniz her biri için kısa testbench’ler 

yazarak doğruluklarını test edebilirsiniz.  

  

f(A,B,C) = AB + C = F2  

f(A,B,C) = AB + CB’ = F3  

  

İki fonksiyonun devrelerini çizdikten sonra her ikisi için de aşağıdaki adımları tekrarlayınız.  

1. Menüden sırasıyla Tools -> Symbol Wizard seçeneklerine tıklayınız.  

 

  

2. Açılan Symbol Wizard penceresinde “Using schematic” seçeneğini aktif edip, sembolünü 

oluşturacağınız devreyi seçiniz. Daha sonra Next’e tıklayınız.  

3. Sonraki pencerede giriş ve çıkış portlarının isimlerini kontrol ediniz ve girişlerin solda, çıkışların 

ise sağda olduğunu doğrulayınız. Next’e tıklayarak sonraki aşamaya geçiniz.  

4. Burada sembolün boyutları ayarlanmaktadır. Herhangi bir düzenleme yapmadan geçebilirsiniz.  

5. Son olarak oluşacak sembolün ön izlemesi görünmektedir. Finish diyerek sembolü 

oluşturabilirsiniz.  



6. Bu aşamadan sonra oluşturduğunuz sembolleri diğer kapılar gibi şematik devrenize 

ekleyebilirsiniz.  

  

F2 ve F3 sembollerini oluşturduktan sonra, sadece bu sembolleri kullanarak aşağıdaki devrenin 

şematiğini oluşturunuz. Sonrasında verilen testbench ile doğruluğunu test ediniz.  

  

f(A,B,C,D,E) = AC + ABD + E = F  

      
// Verilog test fixture created from schematic …  
`timescale 1ns / 1ps  
  
module lab1_2_lab1_2_sch_tb();  
  
// Inputs  
   reg A, B, C, D, E;  
// Output    

wire F;  
// Instantiate the UUT  
   lab1 UUT ( .A(A), .B(B), .C(C), .D(D), .E(E), .F(F)  );  
// Initialize Inputs  
   initial begin  
    A = 0; B = 0; C = 0; D = 0; E = 0;   
    #50;  
    if (F !== 0) begin  
      $display("Output is wrong!");  
      $stop;  

   end      

   #50;  
    A = 1; B = 1; C = 0; D = 1; E = 0;   
    #50;  
    if (F !== 1) begin  
      $display("Output is wrong!");  
      $stop;  

    end    

  #50;  
    A = 0; B = 0; C = 0; D = 0; E = 1;  
    #50;  
    if (F !== 1) begin  
      $display("Output is wrong!");  
      $stop;  

    end    

  #50;  
    A = 0; B = 1; C = 1; D = 1; E = 0;  
    #50;  
    if (F !== 0) begin  
      $display("Output is wrong!");  
      $stop;  

    end    

  #50;  
    $display("Simulation succeeded!");  
    $finish;  
      

     end  

endmodule   
  

Önceki kısımda olduğu gibi burada da konsolda “Simulation succeded!” yazısını görüyorsanız 

devreniz testi geçmiş demektir (Tam doğruluğu sağlamak için bütün ihtimalleri deneyebilirsiniz.).  


