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» فصل پنجم «
شيفت رجيسترها و شمارنده ها 

) مطابق فصل ششم کتاب مبانی دیجيتال ( 

هدف کلی : 
بررسیرفتارانواعشیفترجیسترهاوشمارندههابااستفادهازنرمافزارمولتیسیم

  هدف های رفتاری: 
درپایاناینآزمایشکهبااستفادهازنرمافزارمولتیسیماجرامیشودازفراگیرندهانتظارمیرودکه:

1-مدارشــیفترجیستر»وروديســري،خروجيسري«
راببنددوجدولصحتآنراتحقیقکند.

2-مدارشیفترجیستر»وروديسري«،»خروجيموازي«
راببنددوجدولصحتآنراتحقیقکند.

3-مدارشیفترجیستر»وروديموازي«،»خروجيسري«
راببنددوجدولصحتآنراتحقیقکند.
موازي« موازي«-»خروجي مدارشیفترجیستر»ورودي -4
راببنددوجدولصحتآنراتحقیقکند.
5-مدارشــمارندهيدوبیتــيراببنددوجدولصحتآن

راتحقیقکند.
6-مدارشــمارندهيصعوديراببنددوجدولصحتآن
راتحقیقکند.
7-مدارشــمارندهينزوليراببنددوجدولصحتآنرا

تحقیقکند.
8-مدارشــمارندهيآســنكروندهدهيراببنددوجدول
صحتآنراتحقیقکند.
9-مدارشــمارندهيحلقويراببنددوجدولصحتآن
راتحقیقکند.                                                                           

1-5 آزمایش 1 : شیفت رجیسترها
1-1-5 رجیســترهایــاثباتهامدارهاییهســتندکه
اطالعــاتباینــریرابهصورتموقتيذخیــرهمیکنند.
رجیســترمجموعهایازفلیپفالپهااســتکهمیتواند

اطالعاتدودویــیرادرخودنگهدارد.رجیســتریکه
اطالعاتخودرابهســمتراســتیاچــپانتقالدهد،
شــیفترجیسترنامدارد.مدارشــكل1-5راببندید.این

مداررجیستر“ورودیسری–خروجیسری”است.

VCC به A شکل 1-5 شیفت رجیستر “ورودی سری – خروجی سری” در حالت وصل کلید
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درایــنمدارباوصلکلیدAبــهزمین)صفرمنطقي(
وVCC)یــكمنطقي(،خروجیمداررابررســیکنیدو

نتیجهرابهطورخالصهبنویسید.

شــكل1-5کلیدAرادرحالتوصلبهیكمنطقي
وشــكل2-5کلیــدAرادرحالتوصلبهصفرمنطقي

نشانمیدهد.

شکل 2-5 شیفت رجیستر “ورودی سری – خروجی سری” در حالت وصل کلید A به زمین

2-1-5 برایدرکعملكردمدارشــیفترجیســتر،
میتوانیــددرخروجیهــریكازفلیــپفالپهایك
پروبدیجیتاليقــراردهیدوباقطعووصلکردنکلید
رفتــارمداررابررســيکنید.مدارشــكل3-5راببندید

وماننــدمرحلهيقبلکلیدراقطعووصلکنید،ســپس
نتیجهیبهدســتآمدهازاینآزمایشرابنویسید.شكل

4-5مداررادرحالتوصلکلیدنشانمیدهد.

A شکل 3-5 شیفت رجیستر “ورودی سری – خروجی سری” در حالت وصل کلید

A شکل 4-5 شیفت رجیستر “ورودی سری – خروجی سری” در حالت قطع کلید
GND
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شكل4-5مدارشیفترجیستررادرحالتقطعکلید
Aنشانمیدهد.

سؤال1:  درمــدارشكل4-5بعدازاعمالسومینپالسچه
عدديدررجیسترذخیرهميشود؟

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

  2-5 آزمایش 2 : شیفت رجیستر 
             "ورودی سری- خروجی موازی"

1-2-5 درمدارشــیفترجیســتر"ورودیســری-
خروجیمــوازی"،میتوانیــمبااعمــالورودیبهطور
همزمــان،خروجیهرفلیپفــالپرابهعنوانخروجی
مداردرنظربگیریم.برایآزمایشاینمدارازفلیپفالپ
نوعDاســتفادهمیکنیم.مدارشــكل5-5راببندیدوبا
قطــعووصلکلیــدAخروجیمداررامشــاهدهکنید.
شــكل5-5خروجیمدارراپــسازاعمالاولینپالس

ساعتنشانمیدهد.

  نکته    :  
بــراینتیجهگیریدقیقازاینآزمایشالزم
استکهپسازراهاندازیمدار،ابتدااطالعاتاولین
Cســپسکلید.)Aبیــتراواردکنید)باتغییرکلید
رادرمســیرمنبعپالسقراردهیدوآنراابتداازصفر
بــهیكســپسازیكبهصفرتغییــرحالتدهید)تا
پالسســاعتبالبهيباالروندهعملکند(.درادامه
بههمینترتیــباطالعاتدومینبیتراواردکنیدو

پالسساعترافعالنمائیدوبههمینترتیب.....

شکل 5-5 مدار شیفت رجیستر “ورودی سری – خروجی موازی" پس از اعمال اولین پالس ساعت

    3-1-5 بــاتغییــرحالــت کلیدهــايAوCطبق
جدولصحت1-5،جدولراکاملکنید.

جدول1-5جدولصحتمدارشیفترجیستر
“ورودیسری–خروجیسری"

Q4Q3Q2Q1پالس ساعت

اولین
دومین
سومین
چهارمین
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2-2-5 مدارشــكل6-5شیفترجیسترراپسازاعمالچهارمینپالسساعتنشانمیدهد.اطالعاتوروديرا1111
درنظربگیرید.

شکل 6-5 مدار شیفت رجیستر "ورودی سری – خروجی موازی" پس از اعمال چهارمین پالس ساعت

3-2-5 بااعمالچهارپالسســاعت جدولصحت
2-5راکامــلکنیدونتیجــهیحاصلازاینآزمایشرا

شرحدهید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

جدول2-5جدولصحتمدارشیفت
رجیستر“ورودیسری–خروجیموازی"

Q4Q3Q2Q1پالس ساعت

00011
00102
01003
10004

4-2-5 درمدارشكل6-5درپالسپنجماطالعات
ازشــیفترجیســترخارجميشــود.یعنيباچهارپالس
ورودي،اطالعــات4بیتيواردميشــودوباپالسپنجم
اطالعاتخارجميشــود.مرحلهيپالسپنجمراتجربه

کنیدونتیجهرابنویسید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

  نکته    :  
درمدارشــكل6-5اطالعاتبهصورت
Q1ســریواردشیفترجیسترمیشود.اگرخروجی
،Q3،Q2وQ4هــمزماندریافتشــوند،شــیفت
رجیســترازنوع"ســری–موازی"اســتواگرفقط
ازخروجیQ4دریافتشــود،شیفترجیستربهنوع

"سری–سری"تبدیلمیشود.

GND
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3-5 آزمایش 3 : شیفت رجیستر 
  "ورودی موازی – خروجی سری"

1-3-5 دراینشــیفترجیســتر،اطالعاتورودی
توســطخــطLoadوبهکمــكپالسســاعتبهطور
همزمان)موازی(درشــیفترجیســترذخیرهمیشــوند.

درحالتاطالعاتوروديبگذارید.ســپسنتیجهرادر
جدولصحت3-5بنویسید.

جدول3-5جدولصحتمدارشیفترجیستر
"ورودیموازی–خروجیسری"

QDCBAپالسساعت
1
2
3
4
5

اطالعاتذخیرهشــدهرامیتوانبهطورسریازشیفت
رجیســتردریافــتکــرد.مــدارشــكل7-5راببندیدو
عملكردشیفترجیسترراباقطعووصلکردنکلیدهای
مداربررسینمائید.اطالعاتوروديرابهصورت1101
یاهرعدددیگريواردکنیدونتیجهراپسازاعمالپنج

پالسساعتبررسينمائید.

شکل 7-5 مدار شیفت رجیستر "ورودی موازی – خروجی سری" پس از اعمال چهارمین پالس ساعت 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2-3-5 خــطLoadرایكباربهزمینوصلکنید
وکلیدهایC،B،AوDرابهترتیبقطعووصلنمائید
درهریكازحالتهاخروجیرابررسیکنید.باردیگر
خــطLoadرابــهVCCوصلکنیــدوکلیدهایمداررا
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تمرین 1: مدار شــیفت رجیســتر  "ورودي موازي – 
خروجــي مــوازي" را مطابق شــکل 28-6 کتــاب مبانی 

دیجیتال  ببندید و نتیجه را شرح دهید.

4-5 آزمایش 4 : شیفت رجیستر 
 "ورودی موازی - خروجی موازی"

1-4-5 در این نوع از شــیفت رجیســترها، اطالعات 
ورودی   همزمان بــه خروجی انتقال می یابد. هنگامی که 
پالس ســاعت صفر باشــد، اطالعات خروجی ها تغییری 
نمی کند. هنگامی که پالس ســاعت یک باشــد اطالعات 

ورودی ها به خروجی ها انتقال می یابند. 

3-4-5 پس از انجام این مرحله  نتایج حاصل شــده  
از این مدار  را به طور خالصه بنویسید. 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

  

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

شکل 8-5 مدار شیفت رجیستر "ورودی موازی – خروجی موازی" پس از اعمال چهارمین پالس ساعت

 – مــوازي  "ورودي  رجیســتر  شــیفت  در   5-4-2
 JK یا SR خروجي مــوازي" معموالً از فلیپ فالپ نــوع
اســتفاده می شود. مدار شــکل 8-5 را ببندید. برای انتقال 
 Reset اطالعــات ورودی ها بــه خروجی ها ابتدا توســط
همه ی حافظه ها را پاک کنید. این رجیســتر با لبه ی پایین 
رونــده ی پالس ســاعت، اطالعات ورودی هــا را به طور 
همزمــان وارد حافظه های خروجی می کنــد. برای انتقال 

اطالعات باید خط Load  برابر با یک باشد. 

 سؤال 2  : کــدام  یک از مدارهای شیفت رجیسترها 
را می توان به انواع دیگرشیفت رجیســترها تبدیل کرد؟ به 

طور کامل و خالصه توضیح دهید. 
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5-5 آزمایش 5 : شیفت رجیسترها با 
  استفاده از آی سی

1-5-5 مدارهــایشــیفترجیســتررامیتــوانبا
آیســینیزآزمایشکرد.درنرمافزارمولتیسیمبعضی
ازآیسیهایمربوطبهشــیفترجیسترهاوجودندارد.
دراینآزمایشازآیســیهاییاستفادهمیکنیمکهدر

نرمافزارمولتیسیمموجوداست.

شکل 9-5 مدار شیفت رجیستر با استفاده از آي سي

  نکته    :  
درصورتــيکــهفرکانــسپالــسراروي
50Hzبگذارید،ســرعتروشنشدنپروبهابیشتر

ميشود.

سؤال3  :  درمــدارشكل9-5عدد8بیتیدادهشده
بهورودیچهعددياست؟باذکردلیلوبهطورخالصه

توضیحدهید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2-5-5 ابتدابااســتفادهازآیسی74164کهیك
شیفترجیستر8بیتی"ورودیسری–خروجیموازی"
است،آزمایشمربوطهراانجاممیدهیم.آیسی74164
راازنوارComponentقسمتTTLبررویصفحهی
کارمیآوریم.ســپسبرایپایههایورودیازکلیدهای
تبدیلSPDTاســتفادهمیکنیم.بــرایورودمنطقیك
بهرجیســتر،بایــدهردوورودیســریرادرمنطقیك
قراردهیم.همچنینجهتورودمنطقصفربهرجیســتر،
کافياســتیكیازورودیهایســریرادرمنطقصفر
بگذاریــم.درضمنبایدپایــهیClearرایكمنطقیو

پایهیClockرابهمنبعپالساتصالدهیم.

  نکته    :  
پایههایزمینوتغذیهیآیسیدرنرمافزار

بهصورتپیشفرضاتصالدارند.

3-5-5مــدارشــكل9-5راببندید.ســپسباتغییر
وضعیتکلیدهــایورودی،وضعیــتخروجیمداررا

بررسیکنید.

  نکته    :  
آیسی74164یكشیفترجیستر8بیتی
باقابلیتشــیفتبهسمتراستاســت.اینرجیستر
رامیتوانبهعنوانیكرجیســتر"ورودیســری-

خروجیموازی"نیزاستفادهکرد.

تمرین2 : بااســتفاده ازآیســی74164مدارشــیفت
رجیستر"ورودیســری–خروجیموازی"راببندیدمراحل

کارونتیجهیآزمایشراشرحدهید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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4-5-5 مدار شــکل 10-5 را ببندید. در این مدار از 
آی ســی 74165 که یک شیفت رجیستر 8 بیتی "ورودی 
سري – خروجی سری" است، استفاده می کنیم. در حالت 
عادی پایــه ی Enable در منطق صفر و پایه ی Load در 
منطق یک قــرار دارد. همزمان با لبه ی باال رونده ی پالس 
ساعت اطالعات یک طبقه به سمت راست شیفت می یابد. 
در این حالت اطالعات موجود بر روی ورودی ســری به 
 D ،D به C ،C به B ،B به A اطالعات طبقه ی ،A طبقه ی
به E ،E به F ،F به G و G به H انتقال می یابد و اطالعات 
موجــود بر روی طبقــه ی H ازمیــان مي رود،یا به طبقات 
بعدی شــبکه ارسال می شــود. مکمل اطالعات موجود بر 
روی هشــتمین طبقه بر روی پایه ی 7 قابل دسترسی است. 
برای ورود یک عدد باینری به رجیســتر، باید عدد مورد 
نظر را بر روی خطوط ورودی قرار دهید. سپس برای چند 
لحظــه پایه ی  Load ) پایــه ی 1( را به منطق صفر متصل 
کنید. اگــر ورودی Enable به منطق یک متصل شــود، 

عمل شیفت متوقف می گردد.

شکل 10-5 مدار شیفت رجیستر
 “ورودی موازی – خروجی سری"

5-5-5 عملکرد مدار شــکل 10-5 را بررســی کنید و 
نتیجه ی آزمایش را به طور خالصه در چند سطر بنویسید. 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

  نکته    :  
                از آی ســی 74165 می تــوان بــه عنــوان 
یک رجیستر با "ورودی موازی، خروجی سری" و یا 

"ورودی سری – خروجی سری" استفاده کرد.

  نکته    :  
          بــرای آشــنایی با عملکرد آی ســی 74165 
در حالت »ورودی موازی - خروجی سری« به کتاب 

کارگاه الکترونیک عمومی مراجعه کنید.

تمرین 3 : با اســتفاده از آی سی 74165 مدار شیفت 
رجیســتر "ورودی ســری – خروجــی ســری" را ببندید 

مراحل کار و نتیجه ی آزمایش را شرح دهید. 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

تمرین4 : با اســتفاده از آی ســی 74165 مدار شیفت ............................................................................................................................................
رجیســتر "ورودی ســري – خروجی ســری" را ببندید. 
عدد 8 بیتــي 11011010را به ورودي مدار اعمال کنید و 

نتیجه ی آزمایش را شرح دهید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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تمرین5 :بااستفادهازآیسی74194کهیكشیفت
رجیســتر"چپگرد–راستگرد"است،مدارمربوطهرا
ببندید،مراحلکارونتیجهیآزمایشراشرحدهید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

  نکته    :  
برایبهترمشخصشدنعملكردمدارهای
اینفصلســعیشــدهاســتکهخطوطباکاربری
مشــترکبایكرنگمشــخصشــوند.همچنیناز
رنگهایمتفاوتبرایرســامیمدارهااستفادهشده
است.مزیتدیگراینعملکنترلمسیرسیمبنديو

اتصالهايمختلفمداراست.

6-5 آزمایش 6 : شمارنده ی دو بیتی 
شمارندههامدارهاییهستندکهازتعدادیفلیپفالپ
کهبهصورتسریبههممتصلشدهاند،تشكیلمیشود.
ایــنمدارهاعماًلپالسهایورودیبهمدارراشــمارش

میکنند.

1-6-5 مدارشــكل11-5راکهیكشمارندهیدو
بیتیآسنكروناست،ببندید.فلیپفالپهایبهکاررفته
T=1استوهموارهبایدTدرایننوعشمارندهازنوع
باشد.درشمارندهیآسنكرونتغییروضعیتهرفلیپفالپ
بهتغییــروضعیتفلیپفالپطبقهیقبليبســتگیدارد.

پسازبســتنمدار،جدولصحــت4-5راکاملکنید.

T شکل 11-5 شمارنده ی دو بیتی با استفاده از فلیپ فالپ 

جدول4-5جدولصحتمدارشمارندهیدوبیتی
پالس ساعتQ2Q1عدد دسيمال

اولین
دومین
سومین
چهارمین

سؤال 4 : مدارشــكل11-5چهنوعشمارندهاياست؟
آیاميتوانیدشــمارندهيدوبیتينزولیراببندید؟تجربه

کنیدونتیجهرابنویسید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2-6-5بهخروجیمعكوسهردوفلیپفالپمطابق
شــكل12-5پروبوصلکنیدوجدولصحت5-5را

کاملنمائید.

T شکل 12-5 شمارنده ی دو بیتی با استفاده از فلیپ فالپ
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جدول6-5جدولصحتمدارشمارندهیسهبیتی
پالسساعتQ3Q2Q1عدددسیمال

اولین
دومین
سومین
چهارمین
پنجمین
ششمین
هفتمین
هشتمین

7-5 آزمایش 7 : شمارنده ی صعودی و نزولی
اینشمارندههاقادربهشمارشمنظماعدادازکمبهزیاد

وبالعكسهستند.
1-7-5 مــدارشــكل13-5راببندیدوجــدول7-5را

کاملکنید.



شکل 13-5 شمارنده ی آسنکرون صعودی چهار بیتی

جدول5-5جدولصحتمدارشمارندهیدوبیتی

Q1Q1
Q2Q1پالس ساعت

اولین
دومین
سومین
چهارمین

Tتمرین 6 :بااســتفادهازســهعددفلیپفالپنوع
مدارشمارندهیســهبیتیراببندید.سپسجدولصحت

6-5راکاملکنید.

Q2
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جدول7-5جدولصحتمدارشمارندهیچهاربیتی
عدد 

دسيمال
Q4Q3Q2Q1

Q4Q3Q2Q1 پالس
ساعت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

سؤال 5 :مــدارشكل13-5چندمینپالسساعترا
نشانمیدهد؟

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

وجدولصحت8-5راکاملکنید.2-7-5مدارشمارندهینزوليشكل14-5راببندید

شکل 14-5 شمارنده ی نزولي چهار بیتي
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جدول8-5جدولصحتمدارشمارندهیچهاربیتینزولي
عدد 

دسيمال
Q4Q3Q2Q1

پالس 
ساعت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

تمرین 7 : مدارشمارندهیآسنكروننزوليسهبیتي
رابااستفادهازفلیپفالپنوعJKببندیدوعملكردمدار

راتوضیحدهید.  

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

8-5 آزمایش 8 : شمارنده ی آسنکرون دهدهی

شــمارندهیآســنكروندهدهی،همانشمارندهی
آســنكرونصعودیاســت،بااینتفاوتکهبایدبتواند
اعدادصفرتادهرابشماردوبهمحضرسیدنبهعددده،
خروجیراپاککند.اینعملتوسطیكگیتکنترل

صورتمیگیرد.
1-8-5مدارشكل15-5یكشمارندهیآسنكرون
دهدهیاســت.مدارراببندیدوجــدولصحت9-5را

کاملکنید.

شکل 15-5 مدار شمارنده ی آسنکرون دهدهی
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جدول9-5جدولصحتشمارندهیدهدهی
DecimalQ0Q1Q2Q3

0000
1000
0100
1100
0010
1010
0110
1110
0001
1001

9-5 آزمایش 9 : شمارنده ی حلقوی و جانسون

Dشمارندهیحلقویازترکیبفلیپفالپهاینوع
بهگونهایشكلمیگیردکهخروجیآخرینفلیپفالپ

بهورودیاولینفلیپفالپفیدبكشدهاست.

1-9-5مدارشــكل16-5شــمارندهیحلقویســه
بیتیرانشــانمیدهد.اینمدارراببندیدوجدولصحت

10-5راکاملکنید.

شکل 16-5 شمارنده ی حلقوی سه بیتی

جدول10-5جدولصحتشمارندهیحلقویسهبیتی
پالس ساعتQ0Q1Q2شمارش دهدهي خروجي

تمرین 8 : بااستفادهازچهارفلیپفالپنوعDیك
شــمارندهیحلقویچهاربیتــیراببندید،مراحلکاررا

توضیحدهیدوجدولصحتآنراکاملنمائید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2-9-5مدارشــمارندهیجانسونشــكل17-5را
ببندید.دراینمدارخروجیمعكوسآخرینفلیپفالپ
بــهورودیاولینفلیپفالپوصلشــدهاســت.دراین
شــمارندهازفلیپفالپنوعDاســتفادهشدهاست.این
شمارندهدارایشــشحالتمختلفاست.پسازبستن

مدارجدولصحت11-5راکاملکنید.

شكل17-5شمارندهیجانسونسهبیتی
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جدول11-5جدولصحتشمارندهیجانسونسهبیتی
Q0Q1Q2پالس ساعت

0
1
2
3
4
5
6
7
8

تمرین 9 :مدارشمارندهیجانسونپنجبیتیراببندیدو
جدولصحتآنراکاملنمائید.

10-5 آزمایش 10:شمارنده ها با استفاده ازآی سی

1-10-5 بااستفادهازآیسی74160مدارشمارندهی
سنكرونبا10شمارشراببندید.درحالتعادیپایههای
ورودیP،Load،ClearوTبایــدبهمنطقیكوصل
شوند.براینمایشاعدادازیكسونسگمنتوراهانداز
آن)آیســی7447(اســتفادهمیکنیم.عملشــمارشبه
صورتســنكرونهمزمانهنگاميکهپالسســاعتاز
صفــربهیكميرود،انجاممیپذیــرد.برایپاککردن
اطالعاتشــمارندهبایدپایــهیClearرابرایچندلحظه

زمیننمود.

   شکل 18-5 مدار شمارنده ی سنکرون با 10شمارش

تمرین 10:برایراهاندازيمداربهترتیببهشــرحزیر

عملکنید:
پایــهيClearرابرايچندلحظــهبهزمینوصل

کنید.
برايشــروعاولیهواختصاصیكعدد،بایدکد
باینریعددموردنظررابهخطوطورودياعمالکنید.

برایلحظهایکوتاهپایهیشــمارهی9رابهمنطق
صفرببرید.

مراحلکارراتوضیحدهید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2-10-5بااستفادهازآیسی74190مدارشمارندهی
صعــودی،نزولیســنكرونبا10شــمارشراببندید.در
اینآیســیپایهیClockمنحصربهفرداســت.جهت
شمارشصعودی،پایهیLoadبهمنطقیكوپایههای
Up/Downبهمنطقصفرمتصلمیشــوند. Enableو
عملشمارشهمزمانباگذرمنطقیپالسساعتازصفر
بهیكانجاممیپذیرد.جهتشمارشمعكوسورودی
Up/Downبایدبهمنطقیكوصلشــوند.برایوارد
کردنیكعددبهشــمارنده،بایدکدباینریآنعددرا

بررویخطوطوروديبارگذاریکنید.

شکل 19-5 مدار شمارنده ی صعودی نزولی سنکرون 
با 10 شمارش
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تمرین 11 :درمدارشــمارندهیشكل19-5پایهی
Up/Down)پایهی5آیســی(رابهیكمنطقییعنی
VCCوصــلکنیدومــدارراراهاندازینمائیــد.نتیجهی

آزمایشرابهطورکاملشرحدهید.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ســؤال6:وقتیپایههایورودیآیســی74190بر
رویعددباینــری1100قراردارد،چــهعددیبرروی

نمایشگرسونسگمنتنمایشدادهمیشود؟

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

سؤال7:اگربررویپایههایورودیآیسی74190
عــددباینری1111قراردادهشــود،چهعــددیبرروی

نمایشگرسونسگمنتنمایشدادهمیشود؟


............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

3-10-5مدارشكل19-5رادردوحالتصعودی
ونزولــیراهاندازیکنیدوجدولصحت12-5راکامل

نمائید.

جدول13-5جدولصحتشمارندهيصعودينزولي
عدد نمایش 

داده شده در 
حالت نزولي

عدد نمایش 
داده شده در 
حالت صعودي

DCBA عدد
دهدهي

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


