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Tregimi i numrave dualë me LED dhe monitorë LED 

LED (Light Emitting Diode) ekzistojnë në ngjyra të ndryshme. Shumë të përdorshme 
janë LED të kuqe, jeshile dhe të verdha. Në kohët e tanishme ekzistojnë, duke u 
kushtëzuar nga nevoja e përdorimit në mjetet e transportit (Ndriçuesi i kontrollit të 
dritave të gjata) edhe LED blu. Përveç ngjyrave të dukshme ekzistojnë edhe LED, 
që emetojnë dritë të padukshme për syrin e njeriut, dritë infra të kuqe.  

Një përdorim i rëndësishëm teknik i LED paraqesin treguesit shtatë - 
segmentesh. Në këtë rast rradhiten 7 LED në formë drejtkëndore për së gjati në 
formën e shifrës tetë. Nëpërmjet komandimit të LED mund të paraqiten shifrat nga 
0..9, shkronjat a,b,c,d,e,f si dhe disa simbole dhe shkronja të tjera, p.sh. një "-" ose 
një "o" e vogël. Nëse dëshiron të paraqesësh vetëm shifrat e numrave heksa 
decimal, përdoren shpesh pajisje speciale dekoduese. Këto gjenerojnë nga kodi 
binar komandimin për LED e treguesit me 7-segmente.  

      

  

  

 
 

Në kursin EloTrain-7 "Tregimi i numrave dualë me LED dhe monitorë 
LED" këto njësi treguese sillen më pranë nëpërmjet eksperimenteve 
praktikë. 
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Pas kryerjes së eksperimentit, mund të 

 ndërtohet një qark, me të cilin gjendjet e sinjalit "LOW (0)" dhe "HIGH (1)" të 
tregohen duke përdorur diodat ndriçuese (LED)  

 përcaktosh vlerën e shifrës në regjimin e punës të një LED në varësi nga 
pozicioni i saj në një tregues me shumë shifra dhe në këtë mënyrë të 
paraqesësh numra dualë  

 përshkruash mënyrën e funksionimit të një elementi tregues - traverse - LED 
numerike (monitori 7-segmentesh)  

 komandohet një monitor LED me dekoder BCD-në-7-segmente dhe të testosh 
hyrjet ekzistuese të komandimit për funksionimin e tyre,  

 përcaktohet, që me një element tregues me 7-traversa mund të paraqiten të 
gjitha shenjat e shifrave decimale, të gjitha shenjat e shifrave heksa decimale 
dhe me komandimin përkatës disa shenja të veçanta  

 përcaktohet, që për drejtimin e një elementi tregues të LED janë të nevojshme 
fjalë të koduara 4-Bit-BCD, nëse tashmë është integruar një qark dekodues 
(BCD-në dekoder-7-segmentesh) 

Kushtet 

Kushtet për kryerjen me sukses të kursit: 

 Mbi temën "Shndërrimi kodik", jep informacione të thelluara kapitulli 
Shndërrimi kodik në librin e dorës kursi i trajnimit EloTrain-6 "Teknika 
dixhitale".  
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Eksperimenti monitori me 7-segmente 

Në eksperimentet e mëposhtme realizohet komandimi me LED dhe një monitor me 
7 segmente.  

Skica 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

Copë Nr.Id. Emërtimi

9 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë e madhe

18 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-3A S 4-BIT INPUT

1 PS4125-4A D HEX-7-Segment-Display

1 PS4125-2N IC DRIVER/NOT 4 BIT
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Plani i ndërtimit 

    

Detyra 1  

Ndërtoni qarkun sipas skicës, planit të mësipërm të ndërtimit, duke përdorur 
pajisjet dhe pjesët e dhëna.    
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Detyra 2  

Lidhja e komandimit LE për këtë duhet lidhur nga GND dhe RBI tek +5 V.  

  

Gjeneroni me çelësat e dhënies fjalët e dhëna kodike dhe transmetoni simbolet 
që tregohen në monitorin LED në tabelën e përgatitur të funksionit. 

 

  

Detyra 3  

Komandoni hyrjet e të dhënave të monitorit LED me një radhë bit-ësh të 
rastësishme të zgjedhur nga ju vetë. Më pas jepni një sinjal "HIGH" në hyrjen e 
drejtimit LE të këtij elementi traversë të treguesit dhe kaloni në një fjalë tjetër të 
koduar në hyrjet e të dhënave.  

Çfarë vepron një sinjal "HIGH" në hyrjen e komandimit LE?  

 

LE qëndron për für LATCH ENABLE (Hyrje Strobe ose lirimi).  

 
 

a b c d Treguesi-LED

H L H H D__

H H H H F__

L L L L 0__

L H H L 6__

E saktë! 

 Vlera e re merret.

 Treguesi ngrihet në vlerën e fundit.

 Vlerat mblidhen.

 Një ndryshim i hyrjes së të dhënave nuk ka më ndikim.

E saktë! 
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Detyra 4  

Jepni përsëri një sinjal "LOW" në LE. Realizoni "0" decimal si fjalë e të dhënave 
për hyrjen e të dhënave dhe lidhni RBI me GND. Kaloni në një fjalë të dhënash 
tjetër. Në të njëjtën lidhje ndryshoni përsëri në "0".  

Çfarë detyre komandimi përmbush kontakti RBI?  

 

Kontaktet RBI (Ripple Blanking Input) dhe RBO (Ripple Blanking Output) lejojnë 
errësimin e zerove të mëparshme. Për këtë lidhet përkatësisht çdo hyrje RBI  e 
një pajisje me daljen RBO të dekoderit të pozicionit të mëparshëm.  

 
 

 Një sinjal "H" në RBI pengon tregimin e një zeroje.

 Të gjitha traversat e treguesit ndriçojnë.

 Një sinjal "L" në RBI pengon tregimin e një zeroje.

E saktë! 
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Numëruesi asinkron 

Tek numëruesi asinkron komandohen Flip-Flop-et me sinjale të ndryshme taktimi. 
Vetëm Flip-Flop-i i parë merr sinjalin origjinal taktues. Çdo Flip-Flop tjetër komandon 
me sinjalin e tij në dalje Q sinjalin e taktimit të pasardhësit.  

Të gjitha hyrjet J dhe K vendosen në nivelin HIGH, duke realizuar kështu që çdo 
Flip-Flop të punojë në regjimin Toggle. Kjo do të thotë, që gjendja e Flip-Flop-it 
ndryshon direkt me anën negative të sinjalit taktues.  

Nëpërmjet ndarjes së frekuencës, që bën çdo Flip-Flop, vjen veprimi numërues i 
qarkut pa logjikë shtesë.  

Një numërues asinkron do të funksiononte në rastin ideal në mënyrë perfekte, nëse 
të gjithë portat nuk do të kishin kohë vonese të brendshme.  

Kohët e vonesës të portave të veçanta mblidhen. Normalisht janë rreth 20 ns për 
portë. Prandaj del përafërsisht një kohë vonese prej 60 ns vetëm nga portat. 
Kapacitetet parazitare e rrisin edhe më tej këtë kohë të vdekur.   

Kohët e vonesës bien në sy duke prishur punë  tek frekuencat e larta. Këto efekte 
mund të dallohen qartë tek një frekuencë më të madhe se 1 MHz.  

Numërues binar asinkron 4-bit me JK-Flip-Flop-e në regjimin e 
numërimit para dhe mbrapa 

  

  

Në kursin EloTrain-7 "Numëruesit binarë asinkron 4-bit me JK-Flip-Flops 
në regjimin e numërimit para dhe mbrapa" ilustrohen numërues asinkronë 
të llojeve të ndryshëm nëpërmjet shembujve praktik me elementë 
tregues. 
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Pas kryerjes së eksperimenteve të mëposhtëm, mund të 

 dallohet, që Flip-Flop-et tek numëruesit asinkron taktohen ose komandohen 
nga dalja e Flip-Flop-it përkatës të lidhur para  

 përcaktohet kapaciteti maksimal i numërimit të një numëruesi binar në varësi 
nga numri i shkallëve të Flip-Flop-ëve të lidhura zinxhir  

 përcaktohet, që një numërim para tek numëruesit asinkron sigurohet, nëse 
impulsi i nevojshëm i taktimit jepet nga dalja përkatëse Q e Flip-Flop-it të 
mëparshëm në radhë dhe që një numërues mbrapa lind, sapo daljet e Flip-
Flop-ëve Q përdoren për të dhënë taktin  

 ndërtohet një numërues përpara binar asinkron dhe të përcaktohet vlera e 
shifrave të daljeve Q në kodin dual në varësi të përmbajtjes së Flip-Flop-ëve 
numërues  

 ndërtohet një numërues mbrapa binar asinkron, mënyra e numërimit e të cilit 
të përshkruhet nëpërmjet një njësie treguese LED-me-7-traversa dhe me 
ndihmën e një plani sinjal-kohë  

 ndërtohet sipas skicës një numërues asinkron para dhe mbrapa, i cili mund të 
rregullohet nëpërmjet një hyrje shtesë komandimi në drejtimet e ndryshme të 
numërimit 

Kushtet 

Kushtet për kryerjen me sukses të kursit: 

 Njohuri nga kapitulli JK-Flip-Flop kursi EloTrain-6 "Teknika dixhitale" në lidhje 
me lidhjen në qark dhe përdorimin e JK-Flip-Flops  

 Informacione nga eksperimenti monitori me 7 segmente i këtij kursi 
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Eksperimenti i numëruesit binar asinkron 4-bit nga 
para Skica 

 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

Numri i lidhjeve në qarqe mund të minimizohet, nëse të gjitha hyrjet 
komanduese që duhet të vendosen në +5 V ("H") lihen të palidhura. Hyrjet janë 
lidhur për brenda në një nivel "HIGH".  

 
 

Copë Nr.Id. Emërtimi

22 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë e madhe

18 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-3A S 4-BIT INPUT

2 PS4125-3N IC JK-FLIP-FLOP, 2-Fold

13



EloTrain qarqet sekuencial 
Numëruesi asinkron 4-bit

Plani i ndërtimit 

 

Detyra 1  

Ndërtoni këtë numërues sipas skicës, planit të mësipërm të ndërtimit, duke 
përdorur listën e dhënë të pajisjeve dhe pjesëve.  

Detyra 2  

 Vendosni si fillim nëpërmjet taktimin e disahershëm të çelësit të dytë gjendjen 
fillestare QA ... QD = "L".  

 Ndryshoni më pas hap pas hapi pozicionin e çelësit kthyes që jep taktin dhe 
shënoni më pas gjendjen e marrë pas çdo ane aktive të taktimit në të gjitha 
daljet e Flip-Flop-ëve. L = LED fikur; H = LED ndriçon.  
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Tabela e funksionit:  

Mbushni sipas rreshtave tabelën e dhënë të funksionit dhe plotësojeni atë.  

Sa hapa numërimi njeh ky qark (= Numri i gjendjes së numëruesit)?  

Cila është vlera më e madhe numerike në lidhje me një formulë, në këtë qark?  

 

 

        Daljet
Gjendja 
e 
numëruesit 

Hapi i taktit QD QC QB QA decimal
        2ł 2˛ 2š 2°

1 (Gjendja 
fillestare)

L L L L 0 

2 L  L  L  H  1
3 L  L  H  L  2 
4 L  L  H  H  3 
5 L  H  L  L  4 
6 L  H  L  H  5 
7 L  H  H  L  6 
8 L  H  H  H  7 
9 H  L  L  L  8 
10 H  L  L  H  9 
11 H  L  H  L  10 
12 H  L  H  H  11 
13 H  H  L  L  12 
14 H  H  L  H  13 
15 H  H  H  L  14 
16 H  H  H  H  15 

 10

 15

 16

E saktë! 

 Z = 2n - 5 =10
 Z= 2n - 1 =15
 Z= 2n =16

E saktë! 
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Eksperimenti i numëruesit binar asinkron 4-bit nga 
mbrapa 

Skica 

 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

Plani i ndërtimit 

 

  

Copë Nr.Id. Emërtimi

22 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë e madhe

22 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-3A S 4-BIT INPUT

1 PS4125-4A D HEX-7-Segment-Display

2 PS4125-3N IC JK-FLIP-FLOP, 2-Fold
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Detyra 1  

Ndërtoni qarkun sipas skicës duke përdorur pajisjet dhe pjesët e dhëna.  

Detyra 2  

Sigurohuni fillimisht, që të gjitha daljet e Flip-Flop-ëve të kenë marrë gjendjen në 
dalje Q = "L".  

Ndryshoni hap pas hapi pozicionin e çelësit kthyes taktues dhe transmetoni 
ndryshimin e gjendjes në të gjitha daljet e Flip-Flop-ëve në tabelën e funksioneve. 
Vendosni gjithashtu gjendjen e numërimit për numrat heksa decimal dhe decimal.   

Tabela e funksionit:  

 
 

Daljet        

QD QC QB QA
Gjendja 
e numërimit 

Gjendja e 
numërimit

2ł 2˛ 2š 2⁰ heks decimal

L L L L    0     0
H  H  H  H     F     15
H  H  H  L     E     14
H  H  L  H     D     13
H  H  L  L     C     12
H  L  H  H     B     11
H  L  H  L     A     10
H  L  L  H     9     9
H  L  L  L     8     8
L  H  H  H     7     7
L  H  H  L     6     6
L  H  L  H     5     5
L  H  L  L     4     4
L  L  H  H     3     3
L  L  H  L     2     2
L  L  L  H     1     1
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Eksperimenti i numëruesit asinkron 4-bit me drejtim 
numërimi të ndryshueshëm 

Skica 

 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

 
 

Copë Nr.Id. Emërtimi

22 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë e madhe

25 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-4A D HEX-7-Segment-Display

1 PS4125-4G IC CLOCK GENERATOR

1 PS4125-3J IC XOR/NXOR, 4-Fold

2 PS4125-3N IC JK-FLIP-FLOP, 2-Fold
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Plani i ndërtimit 

 

Detyra 1  

Ndërtoni numëruesin binar asinkron 4-bit sipas skicës 3, planit të mësipërm të 
ndërtimit, duke përdorur pajisjet dhe pjesët e dhëna.  
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Detyra 2  

Testoni qarkun për funksionim, duke taktuar numëruesin me një radhë impulsi 1-Hz 
nga pajisja impuls dhënëse dhe vendosni në hyrjet e komandimit "EN" të dhënësit të 
impulsit dhe "V /R" të numëruesit një her "L" dhe në rastin tjetër "H". Shënoni në 
kolonën "Numëruesi", nëse numëruesi është i taktuar ose i ndaluar. Në kolonën 
tjetër vendosni përkatësisht llojin e regjimit të punës.  

Tabela e funksionit: 

Përdorni një kabull lidhës, për të vendosur hyrjen e komandimit "EN" të dhënësit të 
impulsit në potencialin përkatës +5 Volt = High ose GND = Low. Për hyrjen e 
komandimit "V/R" të numëruesit përdorni fundin tashmë të hapur të kabullit lidhës të 
numëruesit.   

 
 

        Numëruesi Lloji i regjimit të punës të

EN Ź V/R i taktuar i stopuar numëruesit

H L  X      
 Regjimi 
para

         

H H  X      
 Regjimi 
mbrapa

         

L L     X   
Numëruesi 
është i 
ndaluar

         

L H     X  
Numëruesi 
është i 
ndaluar

         

Lloji i regjimit të punës:

Numëruesi është i ndaluar

Regjim pune 
numërimi mbrapa

Regjim pune numërimi para
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Numëruesit sinkronë 

Tek një numërues sinkron Flip-Flop-ët komandohen nga i njëjti sinjal taktues.  

Nëse frekuenca e numëruesit është e lartë, bie në sy negativisht spostimi i impulsit 
numërues nga Flip-Flop-i në Flip-Flop. Në mënyrë që Flip-Flop-et të kthehen në të 
njëjtën kohë, është i nevojshëm një komandim me një takt të përbashkët. Para se të 
vendoset sinjali i taktimit në Flip-Flop-ë, duhet vendosur informacioni për kthimin në 
Flip-Flop-e. Për këtë janë të nevojshme hyrje të tjera.  

  

Numërues binar sinkron 4-bit me JK-Flip-Flop-ë në regjim 
numërimi para dhe mbrapa 

  

  

 
 

Në kursin EloTrain-7 "Numërues binar sinkron 4-bit me JK-Flip-Flops në 
regjimin e numërimit para dhe mbrapa" ilustrohen numërues sinkronë të 
llojeve të ndryshme nëpërmjet shembujve praktik me elementë tregues. 
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Numëruesi sinkron

Pas kryerjes së eksperimenteve të mëposhtme, mund të  

 ndërtohen qarqe numëruesish sinkron duke përdorur JK-Flip-Flop-ë  
 dallohet, që gjatë realizimit të numëruesve sinkron hyrjet e taktimit të, të gjithë 

Flip- Flop-ëve të drejtohen njëkohësisht nga i njëjti dhënës impulsi taktimi  
 dallohet, që hyrjet J dhe K të Flip-Flop-ëve me çdo takt të ri duhen zënë në atë 

mënyrë, që të përputhet me kodin e numërimit, gjenerimi përkatës i fjalës në 
dalje të të dhënave  

 përcaktohet, që me rritjen e kapacitetit numërues rriten menjëherë numri i 
kabllimeve të numëruesve sinkron për komandimin në përputhje me kodin të 
hyrjeve të, të dhënave, pasi kërkohet një logjikë kombinimi relativisht e 
ndërlikuar  

 përshkruhet mënyra e funksionimit të një numëruesi sinkron me ndihmën e një 
tabele funksioni dhe planeve përkatëse sinjal-kohë  

 përdorimi i një numëruesi sinkron 4-bit në një strukturë të integruar si pajisje 
numërimit dhe ta punosh atë në drejtime të ndryshme numërimi  

 ndikojë ngarkimi paralel i një fjale të dhënash të paravendosur tek një pajisje 
numëruese dhe përdorimi për një mënyrë përkatëse numërimi 

Kushtet 

Kushtet për kryerjen me sukses të kursit: 

 Njohuri nga kapitulli JK-Flip-Flop të kursit EloTrain-6 "Teknika dixhitale" në 
lidhje me lidhjen në qark dhe përdorimi i JK-Flip-Flop-ë  

 Informacione nga eksperimenti monitor me 7 segmente të këtij libri 
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Numëruesi sinkron

Eksperimenti i numëruesit sinkron për 4 hapa 
numërimi 

Skica 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

 
 

Copë Nr.Id. Emërtimi

14 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë e madhe

14 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-3A S 4-BIT INPUT

1 PS4125-3N IC JK-FLIP-FLOP, 2-Fold
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Numëruesi sinkron

Plani i ndërtimit 

 

Detyra 1 

Ndërtoni qarkun sipas skicës duke përdorur pajisjet dhe pjesët e dhëna.  

Detyra 2  

Nëpërmjet taktimit të herëpashershëm gjeneroni gjendjen fillestare QA...QB = 
"L". Ndryshoni më pas hap pas hapi pozicionin e aktivizimit të çelësit kthyes që 
jep taktin dhe shënoni gjendjen e marrë pas çdo ane aktive taktimi në daljet e 
Flip-Flop-ëve ("LED ndriçon" përputhet me "H").  

 Plotësoni sipas kolonave tabelën e dhënë të funksionit.  
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Tabela e funksionit:  

 Jepni planet sinjal - kohë për daljet QA dhe QB.  

Plani sinjal - kohë:  

  
 
 

        Daljet

Hapi i taktimit QB QA
Gjendja e 
numërimit

        2š 2⁰ dhjetor

1 (Gjendja 
fillestare)

L L 0

2 L    H  1
3 H    L  2
4 H    H  3
5 L    L  0
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numëruesi sinkron

 
 

Cili nga tre çiftet e grafikëve sinjal - kohë nga plani sinjal - kohë përputhet me 
tabelën e funksionit?  

 

 
 

 Çifti: QA1 QB1

 Çifti: QA2 QB2

 Çifti: QA3 QB3

E saktë! 
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Eksperimenti i numëruesit sinkron për 6 hapa 
numërimi 

Skica 

 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

Plani i ndërtimit 

Copë Nr.Id. Emërtimi

14 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë  e madhe

25 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-3A S 4-BIT INPUT

1 PS4125-3E IC AND/NAND, 4-Fold

2 PS4125-3N IC JK-FLIP-FLOP, 2-Fold

31



EloTrain qarqet sekuencial 
Numëruesi sinkron

 

Detyra 1  

Ndërtoni qarkun sipas skicës, planit të mësipërm të ndërtimit, duke përdorur 
pajisjet dhe pjesët e dhëna.  

Detyra 2  

Plotësoni tabelën e funksionit duke filluar me gjendjen në dalje QA...QC = "L" 
sipas planit të dhënë sinjal - kohë.  

Plani sinjal - kohë:  
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numëruesi sinkron

Tabela e funksionit:  

   

 Gjeni nga skica 2 ekuacionet e funksionit, që përshkruajnë kombinimet e 
nevojshme të hyrjeve të, të dhënave J dhe K të Flip-Flop-ëve me daljet 
përkatëse të Flip-Flop-ëve.  

Ekuacionet e funksioneve për hyrjet e Flip-Flop-ëve J dhe K janë:  

 

 
 

        Daljet

Hapi i taktimit QC QB QA
Gjendja e 
numërimit 

        2˛ 2š 2° dhjetor

1 (Gjendja 
fillestare)

L L L 0 

2 L    L    H  1
3 L    H    L  2 
4 L    H    H  3 
5 H    L    L  4 
6 H    L    H  5 
7 H    H    L  6 

FF1: 1J = H_____________________
FF1: 1K = 1J = H = 1

-

FF2: 1J = QA · QB

FF2: 1K = QA____________________
-

FF3: 1J = QA · QB

FF3: 1K = QA____________________

E saktë! 
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Eksperimenti i numëruesit binarë sinkron me dy 
drejtime numërimi dhe ngarkim paralel 

Skica 

 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

 
 

Copë Nr.Id. Emërtimi

14 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë e madhe

22 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-3A S 4-BIT INPUT

1 PS4125-4A D HEX-7-Segment-Display

1 PS4125-4G IC CLOCK GENERATOR

1 PS4125-3P IC 4 BIT COUNTER
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Numëruesi sinkron

Plani i ndërtimit 

 
1  

Detyra 1  

Ndërtoni qarkun sipas skicës, planit të mësipërm të ndërtimit, duke përdorur 
pajisjet dhe pjesët e dhëna.  

Detyra 2  

Përcaktoni mënyrën e funksionimit të këtij numëruesi, duke dhënë impulset e 
taktimit (1 Hz) nga dhënësi i impulsit njëherë në hyrjen e taktimit 2+ dhë më pas 
në hyrjen e taktimit 1- të numëruesit.   

 Lidhja e komandimit C3 në 4-Bit-Counter nuk lidhet në fillim. Kini në vëmendje, 
që hyrjet e pajisjeve ngulëse në gjendje të palidhur ndodhen në HIGH!  

  

  

Impulsi i taktimit lidhet në hyrjen 1-. Si sillet numëruesi? 

 

 Numëruesi numëron mbrapsht, ai kalon 16 gjendje të 
ndryshme aktivizimi.

 Numëruesi numëron mbrapsht, ai kalon 2 gjendje të 
ndryshme aktivizimi.

 Numëruesi numëron para, ai kalon 16 gjendje të 
ndryshme aktivizimi.

E saktë! 
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Impulsi i taktimit lidhjet në hyrjen 2+. Si sillet numëruesi tani? 

 

Lidhja e komandimit C3:  

 Siguroni regjimin e numërimit para të numëruesit dhe taktojeni atë me një 
radhë impulsi 1-Hz.  

 Gjeneroni më pas me njësinë e aktivizimit konstelacionin e bit-ëve për 7 
dhjetore dhe jepni në hyrjen e ngarkimit C3 një sinjal - "L" (0V).  

Si reagon qarku u numëruesit mbi këtë gjë?  

Cilën fjalë të dhënash shohim në njësinë e treguesit?  

Çfarë ndodh me sjelljen e numërimit në dy drejtimet e numërimit, nëse ju 
ngarkoni vetëm për një moment të shkurtër me një "L" në C3 konstelacionin e 
paravendosur të bit-ëve?  

 Numëruesi nuk lëviz.

 Numëruesi numëron para, ai ka 16 gjendje të 
ndryshme.

 Numëruesi numëron para, ai ka 8 gjendje të ndryshme.

E saktë! 

 Regjimi i numërimit vazhdon.

 Tani numëruesi shkon në regjim numërimi prapa.

 Regjimi i numërimit ndërpritet.

E saktë! 

 Treguesi është i errët.

 Konstelacioni i bit-ëve, që u vendos në hyrjet e të 
dhënave.

 Treguesi kalon menjëherë në "0"

E saktë! 

 Numëruesi tregon konstelacionin e bit-ëve dhe vazhdon 
numërimin, aty ku e kishit ndërprerë.

 Numëruesi merr konstelacionin e vendosur të bit-ëve 
dhe vazhdon numërimin në drejtimin përkatës të 
numërimit të konstelacionit të bit-ëve.

E saktë! 
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Numëruesi dhjetor
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Numëruesi dhjetor

  

Numëruesit  

Numëruesit janë qarqe për numërimin e vazhdueshëm të sinjaleve elektrike. 
Numërimi realizohet përgjithësisht nëpërmjet mbledhjes dhe ruajtjes së madhësive. 
Numëruesit realizohen kryesisht me JK-Flip-Flop-ë. 
Numëruesi më i thjeshtë i impulseve është një JK-Master-Slave-Flip-Flop (më 
poshtë emërtohet vetëm si Flip-Flop), tek i cili hyrjet J dhe K janë lidhen në vlerën 
logjike 1. Ky ndan frekuencën e vendosur në hyrjen C në raportin 2:1. 
Me lidhjen e shumë Flip-Flop-ëve Gjendja e numëruesve përcaktohet me formulën 

kapaciteti i numërimit si rrjedhojë del nga 

Si rrjedhojë me 3 Flip-Flop-ë mund të realizohen 23 = 8 gjendje numëruesi dhe si 
rrjedhojë ky qark numërimi posedon një kapacitet numërimi prej k = m - 1 = 8 - 1 = 
7.  

Numërues për sektorë të gjerë numërimi nuk ndërtohen më diskret, pasi këtu kemi 
në dispozicion një numër të madh pajisjesh të integruara. Por për zhvillimin e 
logjikës së ndërtimit të qarqeve dixhitale, qarqet e numëruesve janë 
gjithmonë shumë të përshtatshme.  

  

 
 

Në kursin EloTrain-7 "Numëruesit dhjetor dhe numëruesit me sektor të 
kufizuar numërimit" trajtohen numëruesit dhjetorë në lloje të ndryshëm 
nëpërmjet eksperimenteve praktike me njësi treguese.  

    m = 2n     

    n = log2m 

 k = m - 1 

n numri i Flip-Flop-ëve

m
numri i gjendjeve të 
numëruesve

k kapaciteti i numërimit
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Hyrjet e Flip-Flop-ëve ndikojnë në daljet Q1 ose Q1 si më poshtë:  

  

Tipet e numëruesve:  

Në vendosjen e Flip-Flop-ëve dhe lidhjen e tyre në qark dallohen kryesisht në  

 Numërues me komandim takti (numërues sinkron, numërues asinkron),  
 sipas drejtimit të numërimit (numërues para, numërues mbrapa, numërues 

para dhe mbrapa),  
 në lidhje me kodet / sistemit numerik (ko-dua, kod-Aiken, kod-BCD).  

 

  Hyrja e 
taktimit C1

 : komandon sjelljen dinamike të Flip-Flop-ëve.

  Hyrjet - JK  : komandojnë daljet Q1 dhe Q1 

J = 0 , K = 0 :  
Takti nuk mund të ndryshojë Q1 
ose Q1. 

J = 1 , K = 0 , Q1 = 0 , 
Q1 = 1 

:  Takti mund të ndryshojë daljet. 

J = 0 , K = 1 , Q1 = 1 , 
Q1 = 0 

:  Takti mund të ndryshojë daljet. 

J = Q1 , K = Q1  :  
Takti nuk mund të ndryshojë 
daljet. 

J = 1 , K = 1 :  Çdo takt ndryshon daljet.

  Hyrja 
vendosëse S1

 : ka prioritet; vendos me sinjalin 0 daljen Q1 që ndodhet 
përballë në sinjalin 1 (në pavarësi nga C1 , J1 , K1)

  Hyrja kthyese 
R1

 : ka prioritet; vendos nëpërmjet sinjalit 0 daljen Q1 në sinjal 1 
(në pavarësi nga C1, J1, K1). 
S1 dhe R1 nuk duhet të marrin asnjëherë sinjalin 0.
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Numërues dhjetor me sektor numërimi të kufizuar 

  

 

  

  

Pas kryerjes së eksperimenteve të mëposhtme, mund të 

 realizohen numërues decimal sipas principeve të ndryshme të qarqeve  
 të kufizosh sipas dëshirës sektorin e numërimit të një numëruesi binar 4-bit 

nëpërmjet një logjike përkatëse kthyese  
 dallosh, që gjatë projektimit të një logjike "reset" duhet filluar nga fjala në 

daljen e të dhënave, e cila do të vinte pas vendosjes së gjendjes maksimale të 
numërimit  

 përshkruhet mënyra e funksionimit të qarqeve numërues me ndihmën e 
tabelave të funksioneve dhe planet përkatëse sinjal - kohë  

 përdoret një numërues sinkron 4-bit në një strukturë të integruar si pajisje 
numëruese dhe të kufizohet sektori i tij i numërimit, duke realizuar ose kthimin 
me një logjikë të përshtatshme kthimi ose një ngarkim paralel të një fjale të 
paravendosur të dhënash nëpërmjet hyrjes së ngarkimit të sinjalit  

 të lidhet në qark një pajisje numëruese me opsionin e ngarkimit paralelisht të 
fjalëve të, të dhënave në atë mënyrë, që simulohet elektronikisht një "kub"  

Kushtet 

Kushtet për kryerjen me sukses të kursit:  

 Njohuri nga kapitulli i kursit JK-Flip-Flop EloTrain-6 "Teknika dixhitale" në 
lidhje me lidhjen në qark dhe përdorimin e JK-Flip-Flop-ëve  

 Informacione nga eksperimenti i numëruesit binar sinkron 4-bit me JK-Flip-
Flop-ë në regjimin e numërimit para dhe mbrapa, të këtij libri  
 

43



EloTrain qarqet sekuencial 
Numëruesi dhjetor
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Eksperimenti numërues dhjetor, asinkron dhe me 
lidhje të përshtatshme të hyrjeve përgatitësve J dhe 

K       

Skica  

 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

Plani i ndërtimit 

Copë Nr.Id. Emërtimi

18 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë e madhe

25 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-3A S 4-BIT INPUT

1 PS4125-3E IC AND/NAND, 4-Fold

2 PS4125-3N IC JK-FLIP-FLOP, 2-Fold
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Detyra 1 

Ndërtoni qarkun sipas planit të ndërtimit duke përdorur pajisjet dhe pjesët e 
dhëna.  

Detyra 2  

Nëpërmjet taktimit të herëpashershëm gjeneroni gjendjen fillestare QA...QD = 
"L". Ndryshoni hap pas hapi pozicionin e aktivizimit të çelësit kthyes takt - 
dhënës dhe përcaktoni pas çdo ane aktive të taktimit gjendjen e marrë në daljet 
e numëruesit ("LED ndriçon" përputhet me "H").  

 Kontrolloni planin sinjal - kohë.  
 Plotësoni sipas kolonave tabelën e dhënë të funksionit.  

Plani sinjal kohë i numëruesit dhjetor: 
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Tabela e funksionit:  

 
 

Hapi i taktimit ‐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gjendja në dalje në QA L  H  L  H  L  H  L  H  L  H 
Gjendja në dalje në QB L  L  H  H  L  L  H  H  L  L 
Gjendja në dalje në QC L  L  L  L  H  H  H  H  L  L 
Gjendja në dalje në QD L  L  L  L  L  L  L  L  L  L 

Gjendja e 
numëruesit dhjetor

0  1  2  3  4  5  6  7  0  1 
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Eksperimenti numërues dhjetor, sinkron me kthim 
gjendje (reset) nëpërmjet një funksioni logjik 

përkatës 

Skica 

 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

Copë Nr.Id. Emërtimi

18 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë e madhe

25 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-3A S 4-BIT INPUT

1 PS4125-4A D HEX-7-Segment-Display

1 PS4125-3E IC AND/NAND, 4-Fold

1 PS4125-3P IC 4 BIT COUNTER
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Plani i ndërtimit 

 

Detyra 1  

Ndërtoni qarkun sipas skicës, planit të mësipërm të ndërtimit, duke përdorur 
pajisjet dhe pjesët e dhëna.  

Detyra 2  

Ndryshoni hap pas hapi duke filluar me gjendjen fillestare QA...QD = "L" 
pozicionin aktivizues të çelësit kthyes që jep taktin dhe përcaktoni gjendjen e 
marrë pas ço ane aktive  në daljet e numëruesit ("LED ndriçon" përputhet me 
"H").  

 Plotësoni tabelën e dhënë të funksionit.  

Tabela e funksionit e numëruesit dhjetor:  

 
 

Hapi i taktimit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Gjendje në dalje në QA L H  L  H  L  H  L  H  L  H  L 
Gjendje në dalje në QB L L  H  H  L  L  H  H  L  L  L 
Gjendje në dalje në QC L L  L  L  H  H  H  H  L  L  L 
Gjendje në dalje në QD L L  L  L  L  L  L  L  H  H  L 

Gjendje e numërimit dhjetor 0 1  2  3  4  5  6  7  8 9 0 
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Detyra 3  

Cili është ekuacioni i funksionit, i cili përshkruan një qark të kombinuar të 
përdorur për gjenerimin e sinjalit kthyes sipas skicës 1?  

 

  

  

Detyra 4  

Projektoni një qark numërues që punon me principin e kthimit, i cili përmbush 
funksionin e një numëruesi oktal dhe testojeni atë. Sistemi oktal është një sistem 
numerik me bazë 8.  

Cili ekuacion funksioni përshkruan, kur vendoset ndryshimi i gjendjes "RESET"?  

 

  

  

 
 

 R = QA · QD

 R = QB · QD

 R = QC · QD

 R = QD

E saktë! 

 R = QA

 R = QB

 R = QC

 R = QD

E saktë! 
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Tabela e funksionit e numëruesit oktal:  

Sa Flip-Flop-ë numërues duhen të paktën për të ndërtuar një numërues oktal?  

 

 
 

Hapi i taktimit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gjendja në dalje në QA L H  L  H  L  H  L  H  L  H 
Gjendja në dalje në QB L L  H  H  L  L  H  H  L  L 
Gjendja në dalje në QC L L  L  L  H  H  H  H  L  L 
Gjendja në dalje në QD L L  L  L  L  L  L  L  L  L 

Gjendja e numërimit dhjetor 0 1  2  3  4  5  6  7  0  1 

 n = 2

 n = 3

 n = 4

E saktë! 
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numëruesi dhjetor

Eksperimenti numërues me sektor të kufizuar 
numërimi, sinkron dhe me ngarkim të një gjendje 

numërimit të para caktuar   

Skica 

 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

Copë Nr.Id. Emërtimi

18 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë e madhe

25 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-3A S 4-BIT INPUT

1 PS4125-4A D HEX-7-Segment-Display

1 PS4125-4G IC CLOCK GENERATOR

1 PS4125-3E IC AND/NAND, 4-Fold

1 PS4125-3P IC 4 BIT COUNTER
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numëruesi dhjetor

Plani i ndërtimit 

 

Detyra 1  

Ndërtoni qarkun sipas skicës duke përdorur pajisjet dhe pjesët e dhëna. 
Vendosni njëra pas tjetrës vlerat 2, 3 dhe 6 në çelës dhe vëzhgoni monitorin. 
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numëruesi dhjetor

Detyra 2  

Në cilën gjendje të numëruesit sigurohet kushti i aktivizimit për ngarkimin me 
C3?  

Cili është funksioni i kombinimit, që lejon ngarkimin e konstelacionit të bit-ëve në 
hyrjen e komandimit C3?  

Cila gjendje e numëruesit duhet marrë sinjalin C3 të hyrjeve të numëruesit, në 
mënyrë që të realizohet funksioni i një kubi elektronik?  

 

 
 

 QA = L, QB = L, QC = L korrespondon dhjetor 0

 QA = L, QB = H, QC = H korrespondon dhjetor 6

 QA = H, QB = H, QC = H korrespondon dhjetor 7

E saktë! 

 C3 = QA · QB · QC

 C3 = QA · QB· QC

 C3 = QA · QB · QC

E saktë! 

 QA = L, QB = L, QC = L korrespondon dhjetor 0

 QA = H, QB = L, QC = L korrespondon dhjetor 1

 QA = H, QB = H, QC = H korrespondon dhjetor 7

E saktë! 
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numëruesi dhjetor
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numërues për kode speciale
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numërues për kode speciale
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numërues për kode speciale

  

Kodet 

Të gjitha kodet, të cilat lindin nga një sistem numerik, janë kode të vlerësueshëm. 
Çdo pozicioni i korrespondon një vlerë fikse numerike. P.sh. nëse krahason sistemin 
numerik dhjetor dhe binar, del korrespondenca e mëposhtme: 

Numri dhjetor që i korrespondon një kodimi del si shumë e vlerave të zëna me 1.  

Kodi - Aiken 

Tek kodi - Aiken kemi të bëjmë me një procedurë që përdoret shpesh për kodimin 
binar të numrave dhjetorë, i cili u emërtua sipas matematikanit dhe inxhinierit 
amerikan Howard Hathaway Aiken. Tek kodi - Aiken çdo shifër dhjetore kodohet me 
një kod 4 bit, e cila emërtohet edhe Tetrade ose Nibble. Me një Tetrade mund të 
kodohen 2 ^ 4 = 16 shifra, por vetëm 10 prej tyre mund të përdoren, që çon në atë 
gjë, që të harxhohet vend për memorizim. Avantazhi i kodit - Aiken qëndron në 
faktin, që çdo shenje mund të korrespondohet një pozicion në numrin përkatës 
dhjetor, pra vlerat numerike nuk mund të ruhet direkt në formë binare, por karakteri i 
tyre dhjetor ruhet. Nëpërmjet kësaj gjëje një kod binar në çdo kohë mund të kthehet 
përsëri në formë dhjetore, gjë që minimizon probabilitetin e gabimeve në 
rrumbullakosje.  

 
 

Në kursin EloTrain-7 "Numërues për kode speciale" ilustrohen numëruesi 
Aiken-kode dhe një numërues 4-Bit-Johnson nëpërmjet një tabele 
funksioni dhe një diagrame plani sinjal - kohë. 

Numri dhjetor Numri dual

0 0000 

1 0001 

2 0010 

3 0011 

4 0100 

5 0101 

6 0110 

7 0111 

8 1000 

9 1001 
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numërues për kode speciale

Numrat çift dhjetorë në kodin - Aiken në pozicionin e fundit përmbajnë gjithmonë një 
0, numrat tek dhjetorë në të kundërt një 1. E anasjellta e njësh e numrit binar 
korrespondon me të anasjelltën e nëntës të numrit dhjetor, prandaj kodi - Aiken 
quhet edhe kodi i anasjelltë. Nëpërmjet kësaj zbritjet kthehen shumë thjeshtë në 
mbledhje.  

  

  

Numëruesi 4-Bit-Johnson 

Tek numëruesi - Johnson vlera e invertuar në dalje transmetohet në hyrje. Nëse të 
gjithë regjistrat shtytës në fillim janë inicializuar me "0", del cikli i mëposhtëm: 

 
 

Numri dhjetor Kodi-Aiken

0 0000 

1 0001 

2 0010 

3 0011 

4 0100 

5 1011 

6 1100 

7 1101 

8 1110 

9 1111 

Takti Kodi

1 0000 

2 1000 

3 1100 

4 1110 

5 1111 

6 0111 

7 0011 

8 0001 

9 0000 
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numërues për kode speciale

Pas kryerjes së eksperimenteve të mëposhtme, mund të 

 realizohet një numërues dhjetor për kodin - Aiken ( ose 2-4-2-1 -)  
 përshkruhet mënyra e funksionimit të numëruesit - Aiken nëpërmjet një tabele 

funksioni dhe të krahasohen gjendjet numerike përkatëse me fjalët kodike të 
kodit - BCD  

 ndërtohet një numërues 4-Bit-Johnson  
 përshkruhet mënyra e funksionimit të një numëruesi - Johnson nëpërmjet 

planeve përkatës sinjal - kohë  
 dallohet, që numri hapave që ndryshojnë nga njëri - tjetri tek një numërues 

Johnson del nga dyfishi i numrit të Flip-Flopë-ve të lidhur në zinxhir  

Kushtet 

Kushtet për kryerjen me sukses të kursit janë: 

 Njohuri nga kapitulli i kursit të JK-Flip-Flop EloTrain-6 "Teknika dixhitale" në 
lidhje me lidhjen në qark dhe përdorimin e JK-Flip-Flop-ëve  

 Informacione nga kapitulli i shndërrimeve kodike nga kursi EloTrain-6 "Teknika 
dixhitale"  
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numërues për kode speciale
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numërues për kode speciale

Eksperimenti i numëruesit dhjetor për kodin - Aiken 
2-4-2-1 

Skica  

 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

 
 

Copë Nr.Id. Emërtimi

20 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë  e madhe

27 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-3A S 4-BIT INPUT

1 PS4125-3E IC AND/NAND, 4-Fold

1 PS4125-3H IC OR/NOR, 4-Fold

2 PS4125-3N IC JK-FLIP-FLOP, 2-Fold
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numërues për kode speciale

Plani i ndërtimit 

 
   

Detyra 1  

Ndërtoni numëruesin Aiken-kod sipas skicës, planit të mësipërm të ndërtimit, 
duke përdorur pajisjet dhe pjesët e dhëna.  

Detyra 2  

Vendosni nëpërmjet taktimit të herëpashershëm gjendjen fillestare QA ... QD = 
"L".  

 Më pas ndryshoni hap pas hapi pozicionin e aktivizimit të çelësit kthyes të 
taktimit dhe përcaktoni pas çdo ane aktive gjendjen e marrë në daljet e 
numëruesit ("LED ndriçon" korrespondon me "H").  

 Kini në vëmendje, që QA ... QD ja dërguar në daljet e mohuara të FF.  
 Shënoni këto ndryshime të gjendjes në tabelën e dhënë të funksionit dhe jepni 

për krahasim fjalët kodike të një kodi BCD. 
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numërues për kode speciale

  

 
 
Tabela e funksionit e numëruesit dhjetor:  

 
 

        Daljet
Fjalët kodike të 
kodit‐BCD

Hapi i taktimit QD QC QB QA
Gjendja e 
numëruesit

        (2) (4) (2) (1) dhjetor (8) (4) (2) (1)

1 (Gjendja 
fillestare)

L L L L 0  L  L  L  L 

2 L  L  L  H  1  L  L  L  H 
3 L  L  H  L  2  L  L  H  L 

4 L  L  H  H  3  L  L  H  H 
5 L  H  L  L  4  L  H  L  L 
6 H  L  H  H  5  L  H  L  H 
7 H  H  L  L  6  L  H  H  L 
8 H  H  L  H  7  L  H  H  H 
9 H  H  H  L  8  H  L  L  L 
10 H  H  H  H  9 H  L  L  H 
11 L  L  L  L  0  L  L  L  L 
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numërues për kode speciale
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numërues për kode speciale

Eksperimenti numëruesi 4-bit-Johnson 

Tek numëruesi Johnson (i quajtur edhe si numëruesi Möbius) invertohet vlera e 
daljes dhe transmetohet në hyrje.  

Skica 

 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

 
 

Copë Nr.Id. Emërtimi

20 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë e madhe

27 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-3A S 4-BIT INPUT

2 PS4125-3N IC JK-FLIP-FLOP, 2-Fold
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numërues për kode speciale

Plani i ndërtimit 

 
   

Detyra 1  

Ndërtoni qarkun sipas skicës 2 duke përdorur pjesët dhe pajisjet e dhëna.  

Detyra 2  

Sigurohuni që të gjitha daljet e Flip-Flop-ëve të kenë marrë vlerën në dalje Q - 
"L".  

 Ndryshoni hap pas hapi pozicionin e aktivizimit të çelësit kthyes takt - dhënës 
dhe transmetoni ndryshimin e gjendjes në daljet përkatëse të Flip-Flop-ëve në 
tabelën e dhënë të funksionit ("LED ndriçon" korresponson me "H").  
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numërues për kode speciale

Tabela e funksionit e numëruesit Johnsons:  

Detyra 3  

Çfarë zgjerimi duhet të ndodhë me këtë qark numërues, në mënyrë që të 
krijohet një numërues për kodin Johnson me dhjetë hapa numërimi?  

 

 
 

        Daljet
Hapi i taktimit QD QC QB QA
        (2) (4) (2) (1)

1 (Gjendja 
fillestare)

L L L L

2 L  L  L  H 
3 L  L  H  L 
4 L  L  H  H 
5 L  H  L  L 
6 L  H  L  H 
7 L  H  H  L 
8 L  H  H  H 
9 L  H  H  H 

10 H  L  L  L 
11 H  L  L  H 

 Dalja e mohuar e 4-Flip-Flop-ëvë merret si hapi i 5-stë.

 Qarkut i shtohet një 1 Flip-Flop.

 Qarkut i shtohen 2 Flip-Flop-ë.

E saktë! 
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EloTrain qarqet sekuencial 
Numërues për kode speciale
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EloTrain qarqet sekuencial 
Qarqet pjesëtues (ulës)
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EloTrain qarqet sekuencial 
Qarqet pjesëtues (ulës)
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EloTrain qarqet sekuencial 
Qarqet pjesëtues (ulës)

  

PJESËTUESIT 

Bazat 

Pjesëtuesit ose pjesëtuesit e frekuencës ndryshojnë në lidhje me ndërtimin e tyre 
strukturor dhe jo nga ndryshimi i numëruesve. Pjesëtuesi posedon m-gjendje, që 
përcaktohen nga numri i Flip-Flop-ëve të përdorur (shih numëruesit). m-gjendjet 
përpunohen në mënyrë ciklike, në mënyrë që çdo gjendje përsëritet pas m-
impulseve të taktimit. 
Ndryshimi me grupin e qarqeve numërues qëndron në vlerësimin e sinjalit. Në 
qarqet numërues vlerësohen të gjitha sinjalet e Flip-Flop-ëve të përdorur, tek qarqet 
pjesëtues vetëm varësia sinjal kohë të një dalje. Për këtë pjesëtuesit kanë vetëm një 
hyrje taktimit dhe një dalje. Përzgjedhja e kodit intern të përpunimit në këtë rast nuk 
luan asnjë rol.  

Pjesëtuesi më i thjeshtë i frekuencës përbëhet nga një Flip-Flop (p.sh. JK-Flip-Flop), 
tek i cili hyrjet J dhe K janë vendosur në nivelin logjik 1. Ky pjesëton frekuencën e 
vendosur në hyrjen C në raportin 2:1. Kjo do të thotë, që impulset që janë vendosur 
në hyrjen e Flip-Flop-it posedojnë gjysmën e frekuencës së impulsit (dyfishin e 
gjatësisë së periodës) të impulseve në hyrje. Ky lloj Flip-Flop-ësh emërtohet si T-
Flip-Flop.  

Duke qenë se frekuenca në dalje e impulsit është me faktorin m më e vogël se 
frekuenca e impulsit në hyrje, mund të përdoret llogaria e mëposhtme e raportit të 
pjesëtimit:  

Tek pjesëtuesit tek vlen:  

 
 

Në kursin EloTrain-7 "Qarqet pjesëtues (ulës)" ilustrohen nga afër 
pjesëtuesit çift dhe tek ose pjesëtuesit e frekuencës nëpërmjet 
shembujve praktikë. 

fin : fOut = m : 1    ose    fOut = 
fin
m  

me m = 2·n vlen:    fOut = 
fin      n - Numri i Flip-Flop-ëve.
2n

  m =    2·n + 1      mit   n  1
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EloTrain qarqet sekuencial 
Qarqet pjesëtues (ulës)

Qarqe pjesëtues (ulës)  

  

 

  

Pas kryerjes së eksperimenteve të mëposhtme, mund të 

 përdoren qarqet binare të numëruesve si pjesëtues frekuence  
 kuptohen grafikët sinjal-kohë në hyrje dhe në dalje të qarqeve të pjesëtuesve 

të frekuencës me ndihmën e një diagrame impulsesh  
 llogaritet frekuenca në dalje e daljeve përkatëse të qarkut  
 përcaktohet, që qarqet pjesëtues të frekuencës me një raport tek pjesëtimit 

japin radha impulsesh me një raport pjesëtimi jo simetrik 

Kushtet 

Kushtet për realizimin me sukses të kursit:  

 Njohuri nga kapitulli i kursit JK-Flip-Flop EloTrain-6 "Teknika dixhitale" në 
lidhje me lidhjen në qark dhe përdorimin e JK-Flip-Flop-ëve  

 Informacione nga kapitulli numëruesit asinkron 4-Bit të këtij libri 
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EloTrain qarqet sekuencial 
Qarqet pjesëtues (ulës)

Eksperimenti i pjesëtuesit (m çift)       

Në këtë eksperiment analizohet një pjesëtues frekuence asinkron me një faktor 
pjesëtimi m = x.  

Skica 

 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

 
 

Copë Nr.Id. Emërtimit

9 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë e madhe

18 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-4G IC CLOCK GENERATOR

2 PS4125-3N IC JK-FLIP-FLOP, 2-Fold
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EloTrain qarqet sekuencial 
Qarqet pjesëtues (ulës)

Plani i ndërtimit 

 
   

Detyra 1  

Ndërtoni qarkun sipas skicës duke përdorur pajisjet dhe pjesët e dhëna.  

Detyra 2  

Në fillim realizoni një test të funksionimit. Për këtë taktoni numëruesin binar 3-bit 
me një radhë impulsi 1-Hz nga pajisja impuls - dhënëse në atë mënyrë, që ajo të 
numërojë në regjimin para dhe kontrolloni këtë mënyrë numërimi nëpërmjet LED 
ndriçues në Flip-Flop-et.  
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EloTrain qarqet sekuencial 
Qarqet pjesëtues (ulës)

Detyra 3  

  

Kur shikon planin sinjal-kohë, që del nga taktet përkatëse, çfarë raport pjesëtimi 
del për Qfout?  

  

  

 
 

 m = 2

 m = 4

 m = 8

E saktë! 
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EloTrain qarqet sekuencial 
Qarqet pjesëtues (ulës)

Tani njohim raportin e pjesëtimit dhe me të mund të llogarisim frekuencën në 
dalje Qfout. Shkruani rezultatet për frekuencat e ndryshme:  

 

  

Detyra 5  

Nëse në vendin tuaj të punës keni një osciloskop, mund të kuptoni 
eksperimentin për një frekuencë hyrje 1 kHz. Matni me kanalin A sinjalin në 
hyrje dhe në kanalin B raportet e ndryshme të pjesëtimit.  

 
 

fin 1ookHz = fout 12500  Hz
fin 1kHz = fout 12500  Hz
fin 10Hz = fout 12500  Hz
fin 1Hz = fout 12500  Hz

E saktë! 
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EloTrain qarqet sekuencial 
Qarqet pjesëtues (ulës)

Eksperimenti i pjesëtuesit (m tek)       

Në këtë eksperiment analizohet një pjesëtues asinkron frekuence me faktorin e 
pjesëtimit m = x. 

Skica 

 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

 
 

Copë Nr.Id. Emërtimi

9 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë e madhe

18 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-4G IC CLOCK GENERATOR

2 PS4125-3N IC JK-FLIP-FLOP, 2-Fold
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EloTrain qarqet sekuencial 
Qarqet pjesëtues (ulës)

Plani i ndërtimit 

 
   

Detyra 1  

Ndërtoni qarkun sipas skicës, planit të mësipërm të ndërtimit, duke përdorur 
pajisjet dhe pjesët e dhëna.  

Detyra 2  

Në një qark tek pjesëtues nuk mund të kryhet direkt një test i funksionimit si tek 
qarku çift i pjesëtuesit. Por mund të krijohet një pikë fillimi, duke vendosur për aq 
kohë një sinjal taktimi deri sa të gjitha daljet jo të mohuara të Flip-Flop-ëve 
tregojnë L (LED është "Fikur").    
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EloTrain qarqet sekuencial 
Qarqet pjesëtues (ulës)

Detyra 3  

  

Cili nga tre sinjalet Qfout është i sakti, nëse në detyrën 2 të gjitha daljet janë 
vendosur në L dhe atëherë fillohet me taktimin?  

 
 

 Qfout1

 Qfout2

 Qfout3
E saktë! 
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EloTrain qarqet sekuencial 
Qarqet pjesëtues (ulës)

Tani kemi sinjalin e duhur në dalje dhe mund të shohim, sa shpesh shkon 
taktimi në një gjatësi periode. Çfarë raporti pjesëtimi del pastaj?  

Tani ne dimë raportin e pjesëtimit dhe mund të llogarisim me të frekuencën në 
dalje Qfout. Shënoni rezultatet për frekuencat e ndryshme:  

 

  

 
 

 m = 3

 m = 5

 m = 7

E saktë! 

fin 
1ookHz

= fout 
14295,7_______________ 
Hz

;1 shifra 
pas 
presjes

fin 1kHz
= fout 
14295,7_______________ 
Hz

;3 shifra 
pas 
presjes

fin 10Hz
= fout 
14295,7_______________ 
Hz

;5 shifra 
pas 
presjes

fin 1Hz
= fout 
14295,7_______________ 
Hz

;6 shifra 
pas 
presjes

E saktë! 
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EloTrain qarqet sekuencial 
Qarqet pjesëtues (ulës)

Shembuj:  

Këtu shihni lidhjen e qarqeve pjesëtues tek për m = 3 dhe m = 5.  

  

 
 

m = 
3  : 

  

me n = 1 del një 
raport  
pjesëtimi prej m 
= 3.  

m = 
5  : 

 

me n = 2 del 
njëraport  
pjesëtimi prej m 
= 5.  
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Qarqet pjesëtues (ulës)
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EloTrain qarqet sekuencial 
Regjistër-paralel dhe transmetimi i të dhënave
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EloTrain qarqet sekuencial 
Regjistër-paralel dhe transmetimi i të dhënave
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EloTrain qarqet sekuencial 
Regjistër-paralel dhe transmetimi i të dhënave

  

REGJISTRI 

Bazat 

Regjistrat në konceptin e përpunimit të informacionit janë njësi të vogla 
memorizuese për një numër jo shumë të madh bit-ësh. Ato shërbejnë kryesisht për 
ruajtjen për një kohë të shkurtër të informacioneve. Regjistri më i thjeshtë është D-
Flip-Flop (Latch). Një konstelacion me më shumë se një Flip-Flop njëri pas tjetrit, të 
cilët komandohen në mënyrë sinkrone me një sinjal taktimi të përbashkët, emërtohet 
si regjistër zhvendosës. Regjistrat zhvendosës mund të ndërtohen edhe nga JK-
Flip-Flop-ë dhe prandaj mund të trajtohen në raste speciale të përdorimit edhe si 
numërues. 
 
Regjistrat zhvendosës përdoren kryesisht për detyrat e mëposhtme:  

1. si memorizues të ndërmjetëm dhe regjistra kapës (të vegjël dhe 

tepër të shpejtë) 

2. për shndërrimin e informacioneve serial në informacione paralel dhe 

e informacioneve paralel në informacione serial 

3. për sinkronizimin dhe vonimin e të dhënave  

Në praktikë përdoren vetëm regjistra zhvendosës sinkron. Projektimi i regjistrave 
zhvendosës bazohet në mënyrën e procedimit të projektimit të numëruesve sinkron. 
Përcaktohen vetëm funksionet e hyrjes për J dhe K. Funksionet e hyrjes të Flip-
Flop-ëve pasardhës janë të njëjtë me madhësitë në dalje të atyre paraardhës.  

Mënyra e veprimit 

Kryesisht dhënia e sinjalit, përpunimi i sinjalit dhe dalja e sinjalit tek regjistrat 
zhvendosës bazohet në tre parime bazë:  

a. dhënia seriale e të dhënave (të gjitha sinjalet shënohen njëri pas 
tjetrit në regjistrin zhvendosës dhe transportohen bit pas bit-i në 
dalje të qarkut.) 

b. dhënia paralele e të dhënave (të gjitha sinjalet shënohen paralel 
ose pranë njëri tjetrit në regjistrin zhvendosës dhe arrijnë 
njëkohësisht pranë njëri tjetrit në dalje.) 
 

Në kursin EloTrain-7 "Regjistra dhe regjistra shtytës" trajtohet një 
regjistër paralel 3-bit me D-Flip-Flop-ë dhe zgjerimi i tij me një regjistër 
paralel. 
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c. regjistra zhvendosës me prapaveprim (shtyhen të dhëna të 
programuara në qark të vazhdueshme përmes regjistrit 
zhvendosës; përsëriten vazhdimisht.)  

Në këtë rast të gjitha Flip-Flop-ët me anën e njëjtë të taktimit marrin informacionet 
dhe japin tek Flip-Flop-i tjetër njëkohësisht informacionin e ruajtur për një kohë të 
shkurtër. Kjo do të thotë, që me çdo anë aktivizuese taktimi informacioni i ruajtur 
transportohet më tej me një Flip-Flop.  

Në numrin e hyrjeve dhe daljeve dallohet, nëse regjistri zhvendosës punon me 
dhënie ose dalje seriale ose paralele.  

Dhënie seriale ose dalje seriale do të thotë 1 hyrje ose 1 dalje, 
Dhënie paralele ose dalje paralele do të thotë n - hyrje ose n - dalje.  

  

 

  

Nëse janë kryer eksperimentet e mëposhtme, mund të 

 ndërtohet nëpërmjet JK-Flip-Flop-ëve të përshtatshëm një regjistër D  
 përshkruhet nëpërmjet planit sinjal - kohë kushtet komandueso - teknike për 

marrjen, ruajtjen dhe dhënien e të dhënave tek një regjistër paralel  
 përshkruhet mënyra e funksionimit e regjistrit paralel 3-bit nëpërmjet planit 

sinjal - kohë 

Kushtet 

Kushtet për kryerjen me sukses të kursit: 

 Njohuri nga kapitulli JK-Flip-Flop EloTrain-6 "Teknika dixhitale" në lidhje me 
lidhjen në qark dhe përdorimin e JK-Flip-Flop-ëve 
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Eksperimenti regjistër paralel 3-bit me D-Flip-Flop-
e       

Skica 

 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

Plani i ndërtimit 

Copë Nr.Id. Emërtimi

12 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë e madhe

22 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-3A S 4-BIT INPUT

1 PS4125-2N D Driver/NOT, 4Bit 

2 PS4125-3N IC JK-FLIP-FLOP, 2-Fold
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Detyra 1  

Ndërtoni qarkun sipas skicës duke përdorur pajisjet dhe pjesët e dhëna.  

Detyra 2  

Plani sinjal - kohë i regjistrit 3-bit-D ("LED ndriçon" korrespondon me "H"):  
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1  

Kontrolloni planin sinjal - kohë për këtë qark regjistri, duke u orientuar në hapat 
dhe konstelacionin e bit-ëve të paraqitur (kthimi i Flip-Flop-vëe: çelësi a ... c në 
"L" dhe shtypni një herë "Takt"):  

 Vendosni në dispozicion fjalën e të dhënave të hyrjes a ... c nëpërmjet çelësit 
kthyes përkatës në njësinë e aktivizimit.  

 Realizoni impulsin e taktimit cp me çelësin kthyes të "Taktimit" të njësisë së 
aktivizimit.  

 Lexoni vendosjen e të gjitha daljeve të Flip-Flop-ëve të përfshira Q0... Q2 dhe 
krahasojeni këtë me diagramën sinjal - kohë.  

  

Detyra 3  

Për sa kohë ruhen të dhënat binare në një regjistër paralel?  
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Cilat të dhëna janë transmetuar duke u bazuar tek plani sinjal-kohë i regjistrit 
paralel i cili është analizuar? Ju lutemi jepni vetëm zero dhe një, p.sh. 010!  

 

 
 

 Të dhënat qëndrojnë sa kohëzgjatja e një impulsi 
taktimi në regjistër dhe përmbajtja ndryshohet vetëm 
atëherë, nëse nuk vendoset një e dhënë në hyrjen e 
regjistrit.

 Të dhënat qëndrojnë sa kohëzgjatja e dy impulseve të 
taktimit në regjistër dhe përmbajtja ndryshon vetëm 
atëherë, kur në hyrjet e regjistrit vendoset një e dhënë e 
re.

 Të dhënat qëndrojnë sa kohëzgjatja e një impulsi 
taktimi në regjistër dhe përmbajtja ndryshohet vetëm 
atëherë, kur në hyrjet e regjistrit vendoset një e dhënë e 
re.

E saktë! 

Fjala e të dhënave 1 : 101___________________

Fjala e të dhënave 2 : 110___________________

Fjala e të dhënave 3 : 001___________________

E saktë! 
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Eksperimenti pajisje-regjistër paralel - 3-bit 

Skica 

 
   

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

 
 

Copë Nr.Id. Emërtimi

16 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë e madhe

25 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-3A S 4-BIT INPUT

1 PS4125-2N D Driver/NOT, 4Bit 

2 PS4125-3N IC JK-FLIP-FLOP, 2-Fold

1 PS4125-3X IC 4 BIT BUFFER TRISTATE
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Plani i ndërtimit 

 

Detyra 1  

Ndërtoni qarkun sipas skicës duke përdorur pajisjet dhe pjesët e dhëna. Skica 1 
zgjerohet më një pajisje. Nuk ka nevojë ta çmontoni atë.  
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Detyra 2  

Plani sinjal kohë i 3-Bit-Buffer-Tristate ("LED ndriçon" korrespondon me "H"):  

1  

Përcaktoni mënyrën e funksionimit të pajisjet të regjistrit paralel, duke kontrolluar 
hap pas hapi planin sinjal - kohë dhe duke u orientuar në hapat dhe 
konstelacionet ekzistuese të bit-ëve (kthimi i Flip-Flop-ëve: çelësin tel a ... c në 
"L" dhe shtypni një herë "Takt"):  

 Vendosni fjalën e të dhënave të hyrjes a, b, c nëpërmjet çelësit përkatës 
kthyes në njësinë e aktivizimit.  

 Realizoni impulsin e taktimit cp me çelësin kthyes të "Taktimit" të njësisë së 
aktivizimit.  

 Lexoni vendosjen e të gjitha daljeve të Flip-Flop-ëve të përfshirë QA... QC dhe 
krahasojeni këtë me diagramën sinjal - kohë.  

 Hyrja e komandimit EN vendoset me një kabull tek +5 V, kur e parashikon 
plani sinjlal - kohë.  
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Detyra 3  

Çfarë ndikimi tregon kontakti i komandimit "EN" në këtë regjistër?  

 

 
 

 Një "L" kalon daljet më një gjendje të tretë, me 
rezistencë të lartë ohmike, në këtë mënyrë ato janë të 
fikura, por nuk humbin gjendjet e vendosjes.

 Një "H" kalon daljet më një gjendje të tretë, me 
rezistencë të lartë ohmike, në këtë mënyrë ato janë të 
fikura, por nuk humbin gjendjet e vendosjes.

 Një "H" kalon daljet më një gjendje të tretë, me 
rezistencë të lartë ohmike, në këtë mënyrë ato janë të 
fikura, por humbin gjendjet e vendosjes. 

E saktë! 
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Regjistrat zhvendosës 

Një regjistër zhvendosës është një qark logjik me komandim të taktit për ruajtjen e 
të dhënave binare. Ai përbëhet nga lidhja në seri e disa Flip-Flop-ëve, që secili më 
vete formon një element memorizues dhe mund të ruajë një bit. Një regjistër i tillë 
zhvendosës mund të marrë, ruajë dhe të japë përsëri informacione. Dhënia dhe 
dalja mund të jetë paralel dhe serial.  

Regjistrat zhvendosës mund të jenë D-Flip-Flop-ë, RS-Flip-Flop-ë ose JK-Flip-Flop-
ë dhe zhvendosin të dhënat e ruajtura në çdo impuls taktimi nga njëri Flip-Flop tek 
tjetri. Ato mund të ndërtohen në formë diskrete ose si qarqe të integruar (IC).  

  

  

Ndërfaqet seriale  

Siç e shpjegon edhe emri, këtu realizohet një transmetim të dhënash në seri, pra 
sipas radhës, pjesë për pjesë dhe Byte për Byte. Ky transmetim është relativisht i 
ngadaltë, por mundëson përdorimin e softuerëve të kontrollimit dhe vëzhgimit 
(shuma kontrolli, CRC ... ). Prandaj ndërfaqet seriale janë të përshtatshme për 
transmetim të jashtëm të, të dhënave nëpërmjet kabullit, linjave ose valëve.  

Ndërfaqet paralele  

Siç e shpjegon edhe emërtimit, këtu ndodh një transmetim pranë njëri tjetrit, pra 
paralel dhe prandaj relativisht i shpejtë. Prandaj këto ndërfaqe u përdorën që herët 
për pajisje pune si p.sh. printer dhe ploter, pra për distanca të shkurtra.   

 
 

Në kursin EloTrain-7 "Transmetimi serial dhe paralel i të dhënave" 
krijohet një regjistër zhvendosës 4-bit me JK-Flip-Flop-ë dhe trajtohet më 
një detaj një pajisje regjistër zhvendosës 4-bit. 
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Pas kryerjes së eksperimenteve të mëposhtme, mund të 

 ndërtohet një regjistër zhvendosës 4-Bit me JK-Flip-Flop-ë të lidhur në mënyrë 
të përshtatshme  

 përshkruhen nëpërmjet planit të përcaktuar sinjal-kohë kushtet komandueso -
teknike për marrjen, ruajtjen dhe dhënien e të dhënave në një regjistër 
zhvendosës  

 përdorimi i një pajisje regjistër zhvendosës 4-Bit me ngarkim dhe kthim paralel 
në regjimet e ndryshme të punës, si p.sh. regjistër paralel, si shndërrues 
paralel-serial dhe si shndërrues serial-paralel  

 gjenerimi nëpërmjet çelësit kthyes i sinjaleve/niveleve për komandimin e kësaj 
pajisje specifike regjistër dhe në këtë mënyrë sigurimi sistematik i transportit 
të, të dhënave  

 ndërtimi i një pajisje regjistër zhvendosës 4-Bit me regjistër unazë  

Kushtet 

Kushtet për realizimin me sukses të kursit: 

 Njohuri nga kapitulli i kursit JK-Flip-Flop EloTrain-6 "Teknika dixhitale" në 
lidhje me lidhjen në qark dhe përdorimin e JK-Flip-Flop-ve 
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Eksperimenti regjistër zhvendosës 4-Bit me JK-Flip-
Flop-ë       

Skica 

 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

 
 

Copë Nr.Id. Emërtimi

12 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë e madhe

22 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-3A S 4-BIT INPUT

1 PS4125-2N IC DRIVER/NOT 4 BIT

2 PS4125-3N IC JK-FLIP-FLOP, 2-Fold
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Plani i ndërtimit 

 
   

Detyra 1  

Ndërtoni qarkun sipas skicës 1, planit të mësipërm të ndërtimit, duke përdorur 
pajisjet dhe pjesët e dhëna.  

Detyra 2  

Planin sinjal-kohë për këtë qark regjistri ne do ta kuptojmë nëpërmjet daljeve Q. 
Për këtë trajtojeni si më poshtë:  

 Vendosni në fillim të gjitha daljet e Flip-Flop-ëve në zero logjike (nëpërmjet 
nivelit "H" për një kohë të shkurtër në hyrjet K dhe impulsit taktues ndjekës).  

 Jepni me anën e çelësit kthyes nivelin "H" në hyrjen e të dhënave Din të 
regjistrit dhe taktoni. Por para se të vendoset impulsi i dytë i taktimit, duhet që 
çelësi i dhënies së të dhënave të japë përsëri nivelin "L".  

 Shkruani në tabelë gjendjet, që dalin, nëse lexohet në mënyrë sekuenciale 
kodi binar "1000" për numrin dhjetor 8.  
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Plani sinjal kohë i regjistrit zhvendosës 4-bit për kodin binar "1000":  

  

Tabela e kodit binar "1000":  

Detyra 3  

Veproni për planin sinjal kohë si në detyrën 2. 

Të 
dhënat

Takti    

Din cp Q1 Q2 Q3 Q4

1 010 1  0  0  0 
0 010 0  1  0  0 
0 010 0  0  1  0 

0 010 0  0  0  1 

Takti 010 = Pozicioni i çelësit AUS
(FIKUR)/EIN(NDEZUR)/AUS(FIKUR)
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Plani sinjal - kohë i regjistrit zhvendosës 4-bit për kodin binar "1100":  

  

Tabela kodi binar "1100":  

 
 

Të 
dhënat

Takti        

Din cp Q1 Q2 Q3 Q4

1 010 1  0  0  0 
1 010 1  1  0  0 
0 010 0  1  1  0 
0 010 0  0  1  1 

0 010        

Takti 010 = Pozicioni i çelësit AUS
(FIKUR)/EIN(NDEZUR)/AUS(FIKUR)
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Eksperimenti pajisje regjistër zhvendosës 4-bit me 
ngarkim dhe kthim paralel 

Skica 

 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

 
 

Copë Nr.Id. Emërtimi

12 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë e madhe

22 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-3A S 4-BIT INPUT

1 PS4125-3U 4 BIT SHIFTREGISTER

2 PS4125-3N IC JK-FLIP-FLOP, 2-Fold
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Plani i ndërtimit 

 
   

Detyra 1  

Ndërtoni qarkun sipas skicës 2 duke përdorur pajisjet dhe pjesët e dhëna. Skica 
1 zgjerohet me një pajisje. Ju nuk keni ta çmontoni atë.  

Detyra 2  

 Së pari vendosni të gjitha daljet e Flip-Flop-ëve në gjendjen logjike zero. Për 
këtë vendosni bit-in e të dhënave (Din) në "L" dhe taktoni çelësin cp katër herë 
në "H" dhe kthejeni përsëri  në "L". Nëpërmjet kësaj të gjithë Flip-Flop-ët 
kthehen. Në përfundim ktheni regjistrin zhvendosës, duke vendosur çelësin 
kthyes "Reset" njëherë në "L" dhe përsëri në "H".  

 Hyrja Shift/Load e regjistrit zhvendosës duhet vendosur në "H" nëpërmjet 
çelësit kthyes "MODE". Aktivizoni Reset në "H".  

 Tani jepni fjalën e të dhënave "1101" me nivelin "H" të çelësit kthyes përkatës 
në hyrjen e të dhënave Din të regjistrit dhe taktoni. Por para se të vendoset 
impulsi i dytë i taktimit, çelësi i dhënies së të dhënave duhet të japë përsëri 
nivelin "L".  
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Detyra 3  

Pas sa impulseve të taktimit qëndron fjala e të dhënave 1101 me marrjen seriale 
të të dhënave në regjistrin e zhvendosjes?  

Sa takte janë të nevojshme për marrjen e bit-it që dërgohet në një regjistër 
zhvendosës 4-bit deri në mundësimin e aksesit në të dhënat në një regjistër 
marrje të njëjtë?  

 

  

Regjistrat zhvendosës përdoren tek transmetimi serial i të dhënave. Në këtë rast 
një regjistër që punon si marrës të dhënash merr nëpërmjet hyrjes së tij të, të 
dhënave fjalët e të dhënave të dërguara nga një regjistër dërgues nëpërmjet një 
dalje seriale Dout (këtu e njëjta me daljen Q4).  

Detyra 4  

Në përfundim zgjerojeni qarkun në atë mënyrë, që daljet jo të mohuara të JK-
Flip-Flop-ëve të lidhen me hyrjet e regjistrave zhvendosës - dalja e parë e Flip-
Flop-it me hyrjen e parë të regjistrit zhvendosës 2.3D e kështu me rradhë.  

 Vendosni në fillim të gjitha daljet e Flip-Flop-ëve siç është përshkruar në 
detyrën 2 në gjendjen logjike zero, regjistrin e zhvendosjes me çelësin kthyes 
"Reset" në "L" lëreni në atë pozicion.  

 Edhe hyrja Shift/Load e regjistrit zhvendosës qëndron  në "L".  
 Tani jepni fjalën e të dhënave "1101" siç është përshkruar në detyrën 2.  
 Tani vendosni hyrjen Shift/Load të regjistrit zhvendosës në "H" dhe jepni edhe 

një impuls taktimi.  
 Në këtë mënyrë kemi ndërtuar qarkun, i cili lexon të dhënat në mënyrë seriale 

dhe i transmeton në mënyrë paralele.  

  

 3 takte (ose 3 anë aktive taktimi)

 4 takte (ose 4 anë aktive taktimi)

 5 takte (ose 5 anë aktive taktimi)

E saktë! 

 6 takte (ose 6 anë aktive taktimi)

 8 takte (ose 8 anë aktive taktimi)

 10 takte (ose 10 anë aktive taktimi)

E saktë! 

107



EloTrain qarqet sekuencial 
Regjistrat zhvendosës dhe transmetimi serial i të dhënave 
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Sjellja në regjim pune i Multipleksëve dhe Demultipleksëve 

Ndërtimi dhe mënyra e veprimit 

Multipleksët dhe Demultipleksët janë pajisje të teknikës dixhitale. Detyra e tyre 
qëndron në faktin, e transformimit të një transmetimi paralel në një transmetim serial 
informacioni si dhe realizimin e të anasjelltës së këtij procesi.  

Në përpunimin elektronik të, të dhënave (PEDH) në shumë pozicione në vend të 
transmetimit të njëkohshëm të informacioneve nëpërmjet shumë linjave (transmetim 
paralel) nevojitet një transmetim me zhvendosje në kohë në një linjë (transmetim 
serial).  

Pra kemi transmetim paralel dhe serial të, të dhënave. 
Avantazhi i një transmetimi paralel është koha më e shkurtër, ndërsa avantazhi i një 
transmetimi serial qëndron në numrin e linjave të nevojshme të, të dhënave.  

Kuptim më të veçantë i jepet regjimit të multipleksëve në transmetimin e të dhënave 
në distanca të mëdha. Me rëndësi të madhe është përdorimi në PC. Futja dhe 
nxjerrja e informacionit normalisht realizohet në mënyrë seriale (p.sh një ndërfaqe 
seriale RS232), ndërsa përpunimi i brendshëm i të dhënave  bëhet në mënyrë 
paralele (Arkitektura 32-Bit e Motherboard-ëve / CPU-ve).  

 
 

Në kursin EloTrain-7 "Multipleksët dhe Demultipleksët" sqarohen mënyrat 
e funksionimit të një Multipleksi si portë dhe si pajisje si dhe të një 
Demultipleksi me ndihmën e tabelave të funksioneve. 

MULTIPLEKSËT janë komutatorë elektrik të komanduar me adresë me 
shumë hyrje për të dhënat dhe një dalje për të dhënat. 
 
DEMULTIPLEKSËT janë komutaorë elektrik të komanduar me adresë 
mit një hyrje të dhënash dhe me shumë dalje të dhënash.
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Multipleksët dhe Demultipleksët

 

Pas kryerjes së eksperimenteve të mëposhtme, mund të 

 ndërtohet një multipleks 1-nga-2 nëpërmjet kombinimeve AND-NOR dhe të 
testohet dhe përdoren një pajisje multipleks ekuivalent  

 përshkruhet mënyra e funksionimit të një multipleksi 1-nga-4 me ndihmën e 
tabelave të përshtatshme  

 realizohet një demultipleks 1-nga-4 duke përdorur funksione të thjeshta 
portash  

 përshkruhet mënyra e funksionimit të një demultipleksi 1-në-4 me ndihmën e 
tabelave të funksioneve  

 dallohet që, numri i linjave përkatëse të, të dhënave përkatëse që aktivizohen 
tek multipleksët siç edhe numri i daljeve të zgjedhëshme tek demultipleksët 
janë të varura nga numri i linjave të dhënave të përzgjedhura ose linjave të 
selektor-ëve 

Kushtet 

Kushtet për një realizim me sukses të kursit : 

 Njohuri nga kapitulli kombinimet AND dhe NAND, funksioni - NOT (mohimi) 
kursi EloTrain-6 "Teknika dixhitale"  

 Informacione nga kapitulli kombinimet OR dhe NOR, funksioni - NOT (mohimi) 
i kursit EloTrain-6 "Teknika dixhitale" 
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Eksperimenti multipleksët 1-nga-2 nëpërmjet 
kombinimeve AND-NOR 

Në eksperimentin e mëposhtëm ndërtohet një multipleks i thjeshtë nga një pajisje 
AND-NOR dhe sqarohet nëpërmjet tabelave të funksionit.  

Skica 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

 
 

Copë Nr.Id. Emërtimi

5 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë e madhe

18 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-3A S 4-BIT INPUT

1 PS4125-2N IC DRIVER/NOT 4 BIT

1 PS4125-3Q IC AND/OR/NOR, 2-Fold
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Plani i ndërtimit 

   

Detyra 1  

Ndërtoni qarkun sipas skicës duke përdorur pjesët dhe pajisjet e dhëna.  
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Detyra 2  

Ndryshoni hap pas hapi pozicionin e aktivizimit të çelësit kthyes nga njësia e 
aktivizimit në përputhje me tabelën e dhënë të funksionit dhe përcaktoni gjendjen 
përkatëse në daljen e të dhënave Dout të këtij qarku multipleksi.  

Tabela e funksionit e multipleksit 1-nga-2:  

 
 

Linja e 
përzgjedhjes së të 
dhënave

Hyrjet e të 
dhënave

Dalja e të 
dhënave

A D
in1

D
in2

D
out

L L L H 

L H L L 

L L H H 

L H H L 

H L L H 

H H L H 

H L H L 

H H H L 
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Detyra 3  

Një multipleks posedon normalisht një numër të caktuar hyrjesh të dhënash, një 
dalje të dhënash dhe linja përzgjedhje të dhënash (ose selektues të dhënash), që 
në raste të tjera quhen edhe hyrje adresash, me të cilat informacioni që ndodhet në 
hyrjen e të dhënave mund të kalohen në dalje.   

Sinjali i përzgjedhjes së të dhënave A është vendosur në "H". Cili nga 
ekuacionet e funksioneve të paraqitura më poshtë korrespondon me daljen 
Dout? 

Sinjali i përzgjedhjes së të dhënave A është vendosur në "L". Cili nga ekuacionet 
e funksioneve të paraqitura më poshtë korrespondon me daljen Dout? 

 

 
 

 Dout= - Din 1

 Dout= Din 1

 Dout= - Din 2

E saktë! 

 Dout= - Din 1

 Dout= Din 1

 Dout= - Din 2

E saktë! 
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Eksperimenti pajisje-multipleks 1-nga-4 

Në këtë qark kemi një multipleks si një pajisje direkte. Si sillen hyrjet e adresave në 
raport me daljet, paraqitet nëpërmjet eksperimenteve në një tabelë funksioni.   

Skica 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

   

   

Copë Nr.Id. Emërtimi

8 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë e madhe

18  PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-3A S 4-BIT INPUT

1 PS4125-2N IC DRIVER/NOT 4 BIT

1 PS4125-3T IC 4 BIT MULTIPLEXER
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Plani i ndërtimit 

Detyra 1 

Ndërtoni qarkun sipas skicës, planit të mësipërm të ndërtimit, duke përdorur pajisjet 
dhe pjesët e dhëna.  

Detyra 2  

Plotësoni tabelën e dhënë të funksionit për këtë multipleks. Për këtë lidhni hyrjet e 
të dhënave D0..D3 direkt me 5 Volt = "H" ose 0 Volt = "L". Aktivizoni ë pas çelësat e 
përzgjedhjes ë adresave në një vlerë të kërkuar në tabelë dhe vendosni shkruani 
vlerën e të dhënave në dalje Dout.  
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Tabela e funksionit e një multipleksi 1-nga-4:  

   

 
 

enable Hyrjet e të dhënave
Hyrjet e 
adresave

Dalje e 
të 

(Strobe)                 dhënave

EN  D3 D2 D1 D0 B A D
out

H L L L L x x x 

L H H H L L L L 

L H H H H L L H 

L H H L H L H L 

L H H L H L H L 

L H L H H H L H 

L H L H H H L H 

L L H H H H H H 

L H H H H H H H 
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Eksperimenti demultipleksët 1-në-4 

Si përfundim në këtë qark ndërtohet një demultipleks 1-në-4 dhe trajtohet më në 
detaj nëpërmjet tabelës së funksionit.  

Skica 

 

Ndërtimi i eksperimentit 

Pjesët e mëposhtme nevojiten gjatë eksperimentit:  

   

Copë Nr.Id. Emërtimi

21 PS4124-01 Kabull

2 PS4124-02 Urë e madhe

22 PS4124-03 Urë e vogël

1 PS4125-3A S 4-BIT INPUT

1 PS4125-2N IC DRIVER/NOT 4 BIT

2 PS4125-3E IC AND/NAND, 4-Fold
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Plani i ndërtimit 

 

Detyra 1  

Ndërtoni qarkun e demultipleksit sipas skicës, planit të mësipërm të ndërtimit, 
duke përdorur pajisjet dhe pjesët e dhëna.  

Detyra 2  

Plotësoni me ndihmën e këtij qarku demultipleks tabelën e dhënë të funksionit.  

Tabela e funksionit demultipleks 1-në-4:  

   

 
 

       
Përzgjedhja e të 
dhënave

 

Hyrja e të dhënave Sinjali i adresës Daljet e të dhënave
Din B A D3 D2 D1 D0

L L L L L L L
H L L H  H  H  H 
H L H H  H  L  H 
H H L H  L  H  H 
H H H L  H  H  H 
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Detyra 3  

Plotësoni formën e shkurtuar të tabelës të demultipleksit 1-në-4-.  

Forma e shkurtuar e tabelës:  

  

Vendosni linjat e përzgjedhura A dhe B në vlerën përkatëse të dhënë në tabelë. 
Cila vlerë e të dhënave D0..D3 përzgjidhet? 

 

 
 

B A D x=Din

L L D0__=Din
L H D1__=Din
H L D2__=Din
H H D3__=Din

E saktë! 
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Copyright © 2010 LUCAS-NÜLLE GmbH 

Kursi i paraqitur "Qarqet Sekuencial" është i mbrojtur nga të drejtat e autorit. 
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Dokumenti nuk lejohet të riprodhohet si 
skedar ose në formë shkresore, në çdo lloj forme me fotokopjim, mikrofilm ose të 
transmetohen në një gjuhë të përdorshme për makineritë, sidomos në sisteme të 
përpunimit të, të dhënave, pa lejen me shkrim të LUCAS-NÜLLE GmbH.  

Softueri i përshkruar lëvrohet bazuar në një kontratë të përgjithshme liçense ose si 
liçensë për vetëm një përdorim. Përdorimi dhe shumëfishimi i softuerit lejohet vetëm 
në përputhje me kushtet e kontratës.  

Nëse kryhen ndryshime nga një subjekt jo i autorizuar nga LUCAS-NÜLLE 
GmbH, bien të gjitha detyrimet e prodhuesit dhe e drejta për të kërkuar garanci. 

Urime!  
Kjo është faqja e fundit e kursit. Ju keni përfunduar kursin "Qarqet 
Sekuencial". 
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