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 (10) رقم تجربة

 العدادات الثنائية

BINARY COUNTERS 
 

 :النظرية مقدمةال
.ل(لJ-K FF(لا ل وو  ل T FFيتكوو العداووأعألا م ووملوووالو و مووجلوووالعدووو ع ي ل وو  ل  

(ل,لعذلتتغي حمدوجلعداوأعألووللكوضل باوجلم و لCLK ت مقلهذهلعدو ع ي لب ع وةجل باومملوت ومل 
ح ووتلت ووويكلا لت مزديووملا لريوو لو ووتلك,ل ذدوو لل(.ل  بووومليكوو العدتغيوو ل ووممأيمCLKعدوت وومل 

 ياتبو ل(.لN موأألعدوو ع ي ل لحيو ل(1-[N^2]عداأعأ.ل ا   لمأأليوكالاالي  هلعداأعأله ل 
جهوو لعداووأعألعدا ووملاللعداوتووزعوال عدتووو  ال(لعدو ووت أكلجوواللهووذهلعدت  بووجلوووالاب ووةلا وو ع لعداووأعأعم.ل

(لعدو  محلعأل ضلبي وملي مقلCLK ل م(,لت  قل بامملعدوتلT FFيتك الوالو ع ي لوال   ل 
عدو  ووومحلعداوووم اللموووالة يوووقلع ووو عولعدو  ووومحلعق ضل عدامدووو لموووالة يوووقلع ووو عولعداوووم الل..ل هكوووذع.ل
 داوضلعداأعألعدت مزدال,ليوكالعق تفمأةلوالوتوكلعق  عولجاللكوضلو  ومحلد و قلعدوو  ت لعدتومدالل ل

جواللعدوأ عل لعدو وت أوجلجواللعدت  بوج(.لل(ليقأحلم ألعدحمججلعد مزدوجT FFوللواحلجلاالعدو  محل 
 ه م ل   لآ  لوالعداأعأعمل هاللعداوتزعو وجل موأعأعملعدتو عز (.ل توتكلمو يوجل وأحلعدوو ع ي لجوالل

ل(لوبمش ة.CLK  مل عحأل لذد لألالعدو ع ي لت مقلمالة يقلعدوت مل 
ل

 :التجربة من الغرض
لأ ع جلموضلعداأعأعملعداش يج.ل-1
لعدت ممأ ل لعداألعدت مزدال.لعدتا فلم  لجك ةلعداأل-2

ل
 ت العمل:خطوا

  ( QA QB QC QDدائرة العداد الثنائي التصاعدي بحيث تكون المخارج )اربط  -1

     ( لفترة وجيزة, RESET=0صفر العداد بجعل ) مرتبطة على الثنائيات الضوئية.     

  يمثل مخطط الحالة (. اعمل جدوال T2للقيام باعد التصاعدي استعمل النابض الرقمي )     

 (.17النبضة ) إلى( 1النبضة ) من     

  ( لفترة SET=0اجعل ) )1111تبدأ بالعد من ) ياربط العداد الثنائي التنازلي. ولك -2
 (.17( الى النبضة )1وجيزة.اعمل جدوال يمثل مخطط الحالة من النبضة )    

 
      ل دائرة عداد ثنائي. اربط( والتي تمثSN74193استخدم الدائرة المتكاملة رقم ) -3
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 ( مربوطة على الثنائيات الضوئية.QD QC QB QAالدائرة بحيث تكون المخارج )    
 ( لفترة وجيزة.RESET=1صفر العداد وذلك بجعل ) -4
     ( لفترة وجيزة.. الحظ LOAD=0( ثم اجعل )D C B A=1001اجعل المداخل ) -5

 ارج.المخ إلى انتقلتالمعلومات  أن     
    ( من LOAD(. ثم أرفع الخط )1001أعد تصفير المعداد و أدخل المعلومات ) -6

    (. ثم ابدأ بالعد مسجال قيم المخارج CARRY) الكهربائي و أربطه بالنقطة المفتاح      
 ( نبضة.16على مدى )     

   ( RESET=0) دي , افتح ربط الدائرة . ثم اجعللرسم المخطط الزمني للعداد التصاع -7
 1نبضطات بتطردد ) ( علطى مصطدرCOUNT UPاربطط ططرا المتقطت )( LOAD=1و)     

KHz      ,( , ثم ارسم جهاز الراسطمة الكاثوديطة موجطات كطل مطن )المتقطتCARRY, QD 

QC QB QA      )( موجة من موجات المتقت.16بالترتيب وذلك على مدى ) 
 مصدر النبضات الى طرا المتقت ) ارسم المخطط الزمني للعد التنازلي . حول -8

COUNT DOWN     المتقت, ) موجات(, ثم أرسمBORROW, QD QC QB QA 

 ( موجة من موجات المتقت.16بالترتيب وذلك على مدى ) (    

 (.4( و )3افتح ربط الدائرة. أعد الخطوات ) -9
 بدال  ( COUNT DOWN( على أن تربط النابض الرقمي بالنقطة )5أعد الخطوة ) -10

 (.COUNT UP) من       
 من    ( بدال BORROW( بالنقطة )LOAD( على أن تربط الخط )6أعد الخطوة ) -11

 (.CARRYالنقطة )      
 

 رة العداد التصاعديدائ
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 دائرة العداد التنازلي
 

 
 

 لتقريــــــرا

 
ل(ل كيفلت ا ل15كيفلتابملوالعدو ةةمملعدزو يجلاالعداأعأليق كلبمداألدغميجل ل-1

ل عداألعدت مزدال؟لعدو ةةمملعدزو يجلمو يتاللعداألعدت ممأ لللل
ل(؟لوملجملأتهوم؟BORROW , CARRYم ألايجل يوجلوال يكلعداأعألتله لعدو  ممل ل-2
ل(لداوضلمأعألذ لا م يجلا  مكلا مليج؟SN74193كيفلت ت أكلأعل تالل ل-3
ل(لبزيمأةلINC(لحي لتق كل JUMP , DEC , INCهالل لإشم عمكمالدأي لاااجللإذعل-4

ل(لDEC(ل م أل   أل باج,لبي وملتق كل INC=1وملتك ال يوجل عداأعألبوقأع ل عحألم ألللل
لل(ل م أل   أل باج.لبي وملتق كلDEC=1عداأعألبوقأع ل عحألم أوملتك ال يوجل لبإ قمصلللل
ل(ل م أل   أل باج.لومهاللعدأ عل لD C B A(لب اضلعدواأعأليحوضلعدقيوجل JMP لللل
لألد قيمكلبهذهلعألمومض؟أعل ةلعداأعلإد لإامجتهمعدو ةقيجلعد ع تللللل
ل م شلعدت  بج.ل-5
 


