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 (11) رقم تجربة

 العشرية العدادات

DECADE COUNTERS 
 

 :النظرية مقدمةال
يعتمد هذ النوع من العدادات نفس المبادد  الماذرو ف  ال التة باس الةادبيس  نيا  رنا  نيا   

(  ويمراان الحلااوى هذاا  هااذا العااداد بتحااوي  MODOLUS 10) 9الاا   0محاادد بدلعااد ماان 
ويةاتفدد مان هاذل العاداداتك بخارى  اد  ك  ال التعدماى العداد الثندئل رمد ةتالحظ  ال التة باس  

 ( BCDمع ال موز الثندئيس العخ يس )
 

 :التجربة من الغرض
 د اةس همى العدادات العخ يس  -1
 التع ف هذ   ر ف العد التلدهدي و العد التندزلل  -2
 

 ت العمل:خطوا
   ( Q3 Q2 Q1 Q0التصاعدي بحيث تكون المخارج ) العشريدائرة العداد اربط  -1

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

 .11الى النبضة  1حقق سجل الحاالت من النبضة . عد التصاعدي لبا للقيام      
 ( SET=0اجعل ) )1001تبدأ بالعد من )لعشري التنازلي. ولكي العداد ادائرة اربط  -2

 (.11( الى النبضة )1ة. اعمل جدوال يمثل مخطط الحالة من النبضة )يز وج لفترة     
 ( والتي تمثل العداد العشري.74192المتكاملة ) الدائرة اربط  -3
 ( لفترة وجيزة.RESET=1صفر العداد وذلك بجعل ) -4
 ( لفترة LOAD=0( وذلك بجعل )A B C D=0110ادخل المعلومات المتوازية ) -5

  (Q3 Q2 Q1 Q0)أن المعلومات انتقات من المداخل الى المخارج الحظ  وجيزة.     
 ( واستمر في COUNT UPالعد , أربط النابض الرقمي على الخط ) وللقيام بعملية     
 النبضات  إعطاء     
 .( وعلى مدى عشر نبضاتQ3 Q2 Q1 Q0مسجال مع كل نبضة قيم )     
 ( لفترة LOAD=0رج و ذلك بجعل )من المداخل الى المخا 0110حمل المعلومة  -6

 ( ثم CARRY( من المفتاح الكهربائي و اربطه بالنقطة )LOADوجيزة.ارفع الخط )     
  ابدأ العد مسجال قيم المخارج على مدى عشر نبضات.     
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 ,  ( RESET=0 , LOAD=1أفتح ربط الدائرة. لرسم المخطط الزمني للعداد. اجعل ) -7
 . أرسم موجات  KHz 1( على مصدر نبضات بتردد COUNT UPاربط النقطة )    
 موجة من  11( بالترتيب و على مدى CARRY , Q3 Q2 Q1 Q0 )المؤقت ,    
 موجات المؤقت.    

 COUNTلرسم المخطط الزمني للعداد التنازلي , حول مصدر النبضات الى النقطة ) -8

DOWN     , ( ثم ارسم موجات )المؤقتBORROW , Q3 Q2 Q1 Q0 وذلك )     
 موجة من موجات المؤقت. 11مدى  على    

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

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

      (CARRY.) 
 
 
 
 
 
 

 دائرة العداد العشري التصاعدي
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 دائرة العداد العشري التنازلي
 
 
 
 
 

 التقريــــــر
   وضح همذيتل العد التلدهدي 9 إل  0رثبت من الم ططدت الزمنيس رن العداد يعد من  -1

 والتندزلل     
 .100( لعمى هداد ذي معدمى 74192ريف تةت دم دائ تل ) -2
  KHz 1ات ت دد من ملد  نبضدت ذ Hz 0.1ريف تحلى هذ  نبضدت ذات ت دد  -3
 


