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1. Generator de secvențe cu numărător 74163 și memorie 32x8 

Să se genereze semnalele periodice 
 

 
 
Semnalele vor fi memorate într-o memorie începând cu linia 3. În acest exemplu, generatorul de 

secvențe cu memorii implică utilizarea numărătorului pentru a accesa pe rând liniile consecutive ale 
memoriei, returnând la ieșire vectori conținând biții memorați pe liniile apelate. Astfel, secvențele 
generate se pot încărca în memorie, biții fiind apelați secvențial de numărătorul de adrese. Pentru 
exemplificarea acestei abordări se va implementa un generator de secvențe care să furnizeze la ieșire 
semnalele periodice.  

Tabelul de proiectare al numărătorului este 
 

 
 
Generatorul va avea două intrări, cea de tact CLK și CLRN folosit pentru inițializarea 

numărătorului în starea 0000 la pornirea circuitului. Secvențele M și N sunt furnizate la ieșiri. 
Operația de încărcare paralelă a numărătorului permite implementarea unei decalări a adresei 
începând de la care se memorează secvențele. În exemplul descris datele vor fi memorate începând 
de la adresa 5 (0101) a circuitului de memorie. Schema automatului este 

 

 
 
Din schemă se observă că ieșirile numărătorului sunt conectate la intrările de adresă ale memoriei, 

ținând cont de ordinea semnificației. Deoarece adresa inițială de memorare a datelor este 5, iar 
periodicitatea semnalelor generate este 9TCLK, rezultă că este suficient să folosim prima jumătate a 
hărții de programare. Astfel, adresa cea mai semnificativă a memoriei, A4, va fi conectată permanent 
la 0 logic. A treia ieșire (coloană) a memoriei, Y2, se utilizează pentru a obține semnalul de comandă 
LOADN al numărătorului. Acest semnal are rolul de a asigura reluarea ciclică a adreselor baleiate și 
periodicitatea secvențelor generate. Harta de programare a memoriei se completează începând de la 
adresa 0101 cu secvențele M și N generate. 
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Aplicaţie 

1. Simulați în LTSpice circuitul care generatorul de semnale.  

Schema de test (Aplicatia1.asc) 
 

 

Indicaţii: 

 Ce profil de simulare trebuie definit? 

 Cum trebuie definit semnalul de tact? 

 Cum trebuie definit semnalul de date? 

 Care este semnalul de ieşire? 
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2. Generator de secvențe cu numărător 74163 și memorie 32x8 (semnale la 
ieșirea numărătorului) 

 
Să se genereze semnalele periodice 
 

 
 
În acest exemplu, memoria este utilizată pentru stocarea comenzilor numărătorului. Din acest 

motiv se impune listarea stărilor prin care trece numărătorul (numărare naturală), și identificarea celor 
două semnale la ieșirile numărătorului. 

 

 
 
Opțional, stările hașurate permit desenarea organigramei automatului de tranziții care va genera 

semnalele cerute 
 

 
 
Atât în organigramă cât și în tabelul de adevăr se remarcă acțiunile de numărare (nr) sau încărcare 

paralelă (î) pe care le realizează numărătorul. În consecință, comenzile Ld și PT ale numărătorului, 
precum și datele de încărcat paralel, sunt listate în tabelul de adevăr. 

Circuitul care implementează generatorul de semnale cu numărător și memorie, care generează 
semnalele la ieșirea numărătorului este 
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Harta memoriei este în continuare 
 

 

Aplicaţie 

2. Simulați în LTSpice circuitul care generatorul de semnale.  

Schema de test (Aplicatia2.asc) 
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Indicaţii: 

 Ce profil de simulare trebuie definit? 

 Cum trebuie definit semnalul de tact? 

 Cum trebuie definit semnalul de date? 

 Care este semnalul de ieşire? 

3. Automat secvențial cu 74163 și ROM 32x8 

 
Să se implementeze automatul secvențial din figură 
 

 
 
Se observă că automatul secvențial are 2 parametrii. Pentru a putea proiecta circuitul se va folosi 

tabelul extins de proiectare al numărătorului 
 

 
 
În primul pas al proiectării se determină operațiile executate de numărător la fiecare stare, astfel 

încât starea următoare să corespundă diagramei de tranziții în funcție de parametrii adiționali de 
control a și b. După identificarea operațiilor, se determină valorile semnalelor de comandă CLRN, 
LD, ENP&ENT și ale intrărilor de date D, C, B, A. Tabelul de adevăr corespunzător este 

 

 
În pasul următor memoria va prelua pe liniile de adresă ieșirile QC, QB și QA ale numărătorului, 

alături de parametrii de control m și n. Fiecare combinație a variabilelor de la intrarea memoriei va 
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genera la ieșiri un set de valori atribuite semnalelor de comandă ale numărătorului, închizând astfel 
bucla de reacție necesară pentru funcționarea autonomă, secvențială a circuitului. Schema 
automatului este 

 
Harta de programare a memoriei dată în continuare. 
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Adresele și ieșirile ale memoriei sunt conectate conform circuitului, iar ultimele două coloane 
nefolosite ale memoriei se completează cu 0.  

 

Aplicaţie 

3. Simulați în LTSpice circuitul care implementează automatul de stare.  

Schema de test (Aplicatia3.asc) 
 

 

Indicaţii: 

 Ce profil de simulare trebuie definit? 

 Cum trebuie definit semnalul de tact? 

 Cum trebuie definit semnalul de date? 

 Care este semnalul de ieşire? 

 


