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 (9) رقم تجربة

 اإلزاحةسجالت 

SHIFT REGISTERS 
 :النظرية مقدمةال

 سجل االزاحة:
 ووولسجل وووتجةي ستوووتهاس ووو سهكنوووخمسه يووو سي كووولسجو ووو سسيتكوووالسجل وووة سنوووموعس ووولس ة انووو 

,ساسهووملت ك ساج وووس وخووموسايمووا سكوو س تةوومقسه وو لست وو س وووم  سجل كلا ووماسجليخوومساس  وخوومساسج تجةخووم
سي كلسجلت ك سهكووسجألت م سجل وم ي سجلت سي كلس  وخموهكووسجل تجةي سجل كاو سلل ة س

جو ووووم سسفمل ووووة سجل كووووالس وووولس تهكوووو س ووووتجةي سيمووووا سه وووو لس تهكوووو س ت ووووم س وم يوووو وسان ليوووو 
سجال ج  (وس”SHIFT“جل كلا ماسجلىسجل ة ساسج تجةخمست  ىس)

س
 وهناك نوعان من االزاحة:

 (SERIAL SHIFTبطريقة التوالي: ) اإلزاحة -1 
سسسم ستت سج ج  سجل كلا ماسوج  سجل ة سه موجتست  س وم  ساج وس  سك سوهن سهخذهسجلاتي

سس(وساي كلسج ج  سجل كلا ماسي يومس اسي متجسهخذهسCLOCKنلىس ؤ اسجل ة س)
سجلاتيم و

 (PARALLEL SHIFT) بطريقة التوازي: اإلزاحة -2
ساج وعسهخذهسجلاتيم ستت سج ج  سجل كلا ماسكم ل سف سا اساج وساسهاج ا سوهن س

(CLOCKو)س
س

 (RING COUNTERالعداد الحلقي: )
هتغذيو سهمال تفموعس لس مصي سجال ج  سف سجل ةالاسي كلستكايلسجلكووجوسجل لمو س,ساسذلو س

جل  ووت ,س يوو سيكووالسر ووتسج ووتج سجو وومالس(س وولسFEED BACK ووو  سجل ووة ستغذيوو س لفيوو س)
ل كووجوسجل لمو س ولسوالس(سي كلستوايتسجل كلا ماسوج و سجCLOCKلل ة ,ساهاج ا سجلوهنماس)

س مة سجلىستغذي س و لهستغذي س متةي و
 

 :التجربة من الغرض
س(وSISO تا سجلتاجل س)س/سجلتكتفسنلىسفكتعسو ا سجلتاجل س-1
س(وSIPO)س ي تا سجلتاجس/سجلتكتفسنلىسفكتعسو ا سجلتاجل س-2
س(وPISO تا سجلتاجل س)س/س يجلتكتفسنلىسفكتعسو ا سجلتاجس-3



                                                 سجالت االزاحة                                                     (9) رقم تجربة  

 40 

س(وPIPO)س ي تا سجلتاجس/س يتعسو ا سجلتاججلتكتفسنلىسفكس-4
 

 ت العمل:خطوا
 (.1اربط الدائرة رقم ) -1

 ( لفترة وجيزة من                                              R=0( ثم صفر السجل بجعل )LOAD/SHIFT=0اجعل ) -2
 (.Q3=Q2=Q1=Q0=0(, سترى ان )T2لزمن عن طريق )ا    

 ئي ا( الى السجل بطريقة التوالي, يتم ادخال كل رقم ثن1001المعلومة ) إلدخال -3
 على المؤقت  ( وبواسطة نبضة واحدةSERIAL INPUTعن طريق )     
     (CLOCK),    

جلتاجل س اال تج سجل كلا  سهاتيم سسهكوس ته سوهنماس افست ت سجل كلا  سهاتيم سجلتاج يو
سوهن سجل مهك وسج ألسجلةوا سجلتمل :(سو ت تسهمنامءسجلوهنماس تىسجلQ0نلىسجل  ت س)

س
S/I    CLK   Q3   Q2   Q1   Q0 

س0      0      0      0                       
س1         1    
س2         0    
س3         0    
س4         1    
    X         5س
    X         6س
    X         7س

س
 ( و أجعل P3 P2 P1 P0=1010)صفر السجل ثم اجعل  -4

    (LOAD/SHIFT=1لفتررة وجيررزة )سرتجد أن معلومررات االدخررال قرد ظ رررت عررل , 
 ( لنقرل المعلومراتT1(. أسرتخدم النرابض الرقمري )Q3 Q2 Q1 Q0المخرار  )    

 (. ارسم جدوال بذلك.Q0بطريقة التوالي على المخر  )    

س
 ازي/خرو  ترروازي( كمررا لرري الخطرروةبطريقررة )دخررول تررو  )0100أدخررل المعلومررة ) -5

    ( من المفتاح الك ربائي ثم Dالسابقة, ولتكوين المعداد الحلقي ارلع الطرف )    
 ( مسجال قيمة CLOCK(. سلط عدة نبضات على المؤقت )Q0مع )ه اربط    
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 ( . الحظ أن 0100أن تعود المعلومات الى قيمت ا ) إلىكل نبضة  المخار  مع    
 المعلومات نحو اليمين. دوران اتجاه    
 ثررم , 0اربررط طرررف المؤقررت علررى مصرردر النبضررات. أجعررل تررردد مصرردر النبضررات  -6
  ( 1011صفر السجل. أربط المخار  على الراسمة الكاثودية. أدخل المعلومة )     

 ( LOAD/SHIFT=1وذلك بجعل )بطريقة )دخول توازي/خرو  توازي(      
 . ارسم الموجات. KHz 1تردد مصدر النبضات الى  وجيزة. أرلع لفترة     

 (.SN74LS295استخدم الدائرة المتكاملة ) -7
 سلط نبضة على (. LOAD/SHIFT( و )D0 D1 D2 D3=1001اجعل ) -8

    (CLK( عن طريق )T2( أثبت أن المداخل .)D0 D1 D2 D3 انتقلت الى ) 
 (.QA QB QC QDالمخار  )    
 ( عن طريق0111( ثم ادخل المعلومات المتتالية )LOAD/SHIFT=0اجعل ) -9

     (S/I ولكي تنقل رقما ,)( ثنائيا واحدا نحو اليمين الىQA سلط نبضة على )  
  ( انتقلت الى 0111(, لي النبضة الرابعة ستجد أن المعلومة )CLKالمدخل )     
 ( على التوالي.QA QB QC QDالمخار  )     
 ثم  ( من المفتاح الك ربائيS/Iى معداد حلقي ارلع الطرف )لتحويل السجل ال -10

  ( لتدوير المعلومات CLKأربع نبضات على المؤقت ) (. سلطQDاربطه مع )      
 مسجال قيمة المخار  مع كل نبضة. الحظ اتجاه الدوران.      
 ( D0 D1 D2( مع )QB QC QD( ثم اربط )LOAD/SHIFT=1اجعل ) -11

 (.D3( عن طريق )1110يب ادخل المعلومات المتتالية )بالترت       
 المفتاح الك ربائي ثم ( منD3لتحويل السجل الى معداد حلقي ارلع الطرف ) -12

 ( لتدوير المعلوماتCLK(. سلط أربع نبضات على المؤقت )QAأربطه مع )       
 اتجاه الدوران. مسجال قيمة المخار  مع كل نبضة. الحظ       

س
س
س
س
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س

 (1دائرة رقم )
 
 
 
 

س
س
س

 لتقريــــــرا
س ا /واني سجل تا سف سك س مل س لسجل مالاسجلت سج ت و تخمسف سجلتةته وجذكتسواني سجلوس-1
س(سوهنماسلك ستوتم سجل كلا ماسجلىسجل  مت ؟4(سل مذجسيةبس لسووتظتس)3ف سجل ااعست  س)س-2
س مسفم وعستم سجل كلا ماسجل تاج ي ؟س-3
س مسفم وعستم سجل كلا ماسجل تاجلي ؟س-4
(ساج  بسDUTY CYCLE(؟وسنتفس)6(سف سجل ااعست  س)QA مسهاستتووسجل اة سجل متة س لس)س-5

س(وQA ي تخمسلل اة س)
س مسه سفم وعسجلكوجوسجل لم ؟س-6
س مسه سفم وعس ة سو ا سجلتاج ي/ تا سجلتاج ي؟س-7
سجلي يلست  مس وم يمساج و؟سإلى مذجسيكو س  فسجلكووسجل وم  س-8
ساج و؟جلي متست  مس وم يمسسإلى مذجسيكو س  فسجلكووسجل وم  سس-9
سوم شسجلتةته وس-10

 


