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Wstęp 

 
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową liczników impulsów – binarnego i dziesiętnego, oraz zasadami przetwarzania liczby 
impulsów wejściowych na kod cyfrowy, odpowiednio binarny lub BCD, reprezentowany przez stany na wyjściach liczników. Zmiana 
stanów na wyjściach może być zsynchronizowana z sygnałem zegarowym lub nie. Ta właściwość stanowi podstawę podziału 
liczników na asynchroniczne i synchroniczne. Ponadto liczniki mogą  zliczać impulsy “Wprzód” i wówczas ich zawartość ulega 
sukcesywnie inkrementacji lub mogą  zliczać impulsy “Wstecz” i wówczas ich zawartość ulega sukcesywniej dekrementacji. 

 

 
Przebieg doświadczenia 



  

Wykorzystywana w doświadczeniu aplikacja <Liczniki.exe> jest aplikacją opracowaną w środowisku LabVIEW. Przed jej 
uruchomieniem należy pobrać ze strony projektu VccSSe plik <Liczniki> z całą jego zawartością i umieścić na dysku C w Documents 
and Settings. 

Uwaga: Przed uruchomieniem aplikacji należy zainstalować Run Time Engine w wersji 8.6 lub wyższej dostępny na stronie 
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1101/lang/en. 

Instrukcja obsługi eksperymentu (aplikacji) 

1)   Wybieramy licznik binarny klikając zakładkę „Model licznika binarnego asynchronicznego”. 

2)   Uruchamiamy proces zliczania impulsów wejściowych klikając przełącznik „Uruchom zadanie” i obserwujemy przebieg zliczania. 

3)   Przerywamy zliczanie i kasujemy zawartość licznika klikając ikonę na wejściu MR1/MR2 i wybierając dodatni impuls. 

4)   Uruchamiamy jeszcze raz proces zliczania impulsów wejściowych klikając ponownie ikonę na wejściu MR1/MR2 i wybierając stan 
L. 

5)   Zatrzymujemy zliczanie klikając przełącznik „Zakończ zadanie”. 

6)   Wybieramy licznik dziesiętny klikając zakładkę „Model licznika dziesiętnego rewersyjnego”. 

7)   Wybieramy tryb pracy „Zliczanie wprzód”, uruchamiamy proces zliczania impulsów wejściowych klikając przełącznik „Uruchom 
zadanie” 

       i obserwujemy przebieg zliczania. 

http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1101/lang/en


8)   Zatrzymujemy zliczanie klikając przełącznik „Zakończ zadanie”, wybieramy tryb pracy „Zliczanie wstecz”, uruchamiamy proces 

      zliczania impulsów wejściowych klikając przełącznik „Uruchom zadanie” i obserwujemy przebieg zliczania. 

9) Zatrzymujemy zliczanie, wybieramy tryb pracy „Wpis”, klikamy wybiórczo ikony PA, PB, PC lub PD i zaznaczamy stan L lub H,  

      obserwując jednocześnie zmianę stanów na wyjściach QA, QB, QC i QD oraz towarzyszącą im zmianę kodu. 

10) Zatrzymujemy zliczanie klikając przełącznik „Zakończ zadanie” i zamykamy aplikację klikając „Zakończ”. 

góra

 
Ewaluacja 

 

 Początkujący Średniozaawansowany Expert 

Podstawowe czynności                  --------------- Analiza sposobu zliczania i 
impulsów i zapamiętywania ich 
liczby w procesie zliczania za 
pomocą licznika binarnego.  

Analiza sposobu zliczania i impulsów i 
zapamiętywania ich liczby w procesie 
zliczania za pomocą licznika binarnego i 
licznika dziesiętnego. Wpis liczby 
początkowej do licznika dziesiętnego. 
Wybór sposobu zliczania – „Wprzód” 
lub „Wstecz”. 

Rozumienie pojęcia                ----------------- Zrozumienie zasady zliczania 
impulsów i sposobu prezentacji ich 
liczby za pomocą kodu binarnego. 
Zrozumienie pojęcia „licznik 

Zrozumienie zasady zliczania impulsów 
i sposobu prezentacji ich liczby za 
pomocą kodu binarnego i kodu BCD. 
Zrozumienie pojęć „licznik 



asynchroniczny”.  asynchroniczny lub synchroniczny oraz 
licznik rewersyjny”. 

góra

 
Wnioski 

Ćwiczenie pozwala poznać sposoby zliczania impulsów, tryby pracy asynchroniczny, synchroniczny i rewersyjny oraz sposoby 
kodowania 

liczb: dwójkowy i BCD. 

góra

 

 
  


