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NÁZEV ÚLOHY:       

 

OVĚŘENÍ ČINNOSTI ČÍTAČE MH7490 

 

ÚKOL: 

 Propojte výstup první části (dělič dvěma) se vstupem druhé části 
(dělič pěti). 

 Připojte nastavovací vstupy R91 a R92 a nulovací vstupy R01 a R02 

k selektoru dat. 
 Připojte  a vstup čítače na selektor dat  a výstupy na logickou 

zkoušečku. 
 Připojte napájecí zdroj a selektorem dat a vytvářejte čítané a 

nulovací impulsy. 
 Pomocí obvodu 7490 vytvořte čítač se zkráceným cyklem M4, M5 a 

M8. 
 Pomocí obvodů 7490 vytvořte čítače M24, M100, M256 a M1000. 
 Nakreslete časové průběhy pro čítač M24. 
 Zapište co jste zjistili při pozorování činnosti obvodu. 

 

SCHÉMA ZAPOJENÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚŘENÝ PŘÍSTROJ: obvod 7490 
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MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE: logický selektor a logická sonda  

 
ZDROJ: 

• 230V/50Hz s vývody na laboratorním stole 
• stabilizovaný zdroj 5V DC 
 
 

TEORETICKÝ ÚVOD:  

Čítače jsou sekvenční logické obvody, které plní funkci čítání událostí 
(registrují počet impulsů přicházejících na jejich vstupy), vytváření časových 
intervalů, chronologického uspořádání událostí, adresace a dělení kmitočtu. Při 
své činnosti využívají vlastností klopných obvodů (nejčastěji zapojených jako KLO 
typu "T"), které zde slouží jako paměťový člen. Kombinace stavů klopných obvodů 
je pak dána počtem impulsů přivedených na vstup. Jednotlivé stavy čítače mohou 
být popsány libovolným vnitřním kódem, avšak většinou se používá binární kód.  

 

Dvojkové a desítkové čítání: 

 

 0 0000 4 0100 8 1000 12 1100 

 1 0001 5 0101 9 1001 13 1101 

 2 0010 6 0110 10 1010 14 1110 

 3 0011 7 0111 11 1011 15 1111 

 

Při použití čtyř dvojkových řádů můžeme počítat od 0000 do 1111 (od 0 do 15 
v desítkové soustavě).  
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Čítače můžeme rozdělit podle několika hledisek: 

 

1) Podle počtu využívaných stavů čítače 

• binární čítače : využívají maximální možný počet vnitřních stavů  m=2 N,  kde 
N je počet klopných obvodů. 

 
• čítače se zkráceným cyklem : (čítače modulo m), pro které platí m< 2 N   
 

2) Podle závislosti změn stavů dílčích klopných obvodů 

• synchronní čítače : všechny hodinové vstupy klopných obvodů jsou spojeny 
paralelně, přičemž stavy všech klopných  obvodů se mění současně                  
s příchodem (po příchodu) počítaného (hodinového) impulsu.    

 

• asynchronní čítače: vstup následného stupně je spojen s výstupem 
předchozího stupně a ke změně stavu následného stupně dochází až po změně 
stavu předchozího stupně (vstupem se zde rozumí hodinový vstup klopného 
obvodu). 

 

3) Podle postupu zápisu informace 

• čítače vpřed: stavy klopných obvodů se mění v pořadí rostoucího binárního 
čísla. 

 

• čítače vzad: stavy klopných obvodů se mění v sestupném pořadí binárního 
čísla. 

 

• čítače vratné: umožňují čítání vpřed i vzad, přičemž smysl čítání lze měnit 
vnějším řídícím signálem. 

 

Asynchronní čítače 
Jsou nejjednodušším typem čítačů. Asynchronní čítač se skládá z několika 

kaskádovitě zapojených klopných obvodů. Hodinové impulsy se přivádějí pouze na 
první stupeň, na hodinový vstup n-tého stupně se přivede výstup n-1 stupně tak, že 
přechod n-1 stupně ze stavu 1 do stavu 0 způsobí překlopení n-tého stupně čítače. 
Klopné obvody jsou zapojeny jako "T" - klopné obvody a výstup z jednoho je 
veden do vstupu hodinových impulsů následujícího.  
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Zapojení asynchronních dvoubitových (dvojkových) čítačů: 

a) 

 

 

b) 

 

 

K sestavení čítačů lze použít jak klopný obvod typu "D" (a), tak obvod typu   
"J-K" (b). Frekvence výstupních pulsů každého stupně čítače je poloviční než 
frekvence na vstupu hodin. Oba čítače z obrázku jsou binární a na jejich výstupu 
mohou být čtyři rozdílné stavy. Tento typ čítačů se nazývá asynchronní, protože 
hodinový puls na vstupu překlápí jednotlivé obvody postupně jeden za druhým, 
takže jejich činnost nenastává ve stejný časový okamžik (jednotlivé klopné obvody 
nepracují synchronně). Počet různých stavů, kterých může čítač nabýt je 2 N, kde 
N je počet klopných obvodů neboli stupňů čítače. Největší číslo, které může čítač  
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tohoto typu představovat je 2 N-1. Čítače z obrázku tedy mohou nabýt čtyř 
různých stavů a mohou čítat maximálně do tří. Modul těchto čítačů je 4. 

 Při změně stavu z 11 na 00 se postupně mění stavy všech klopných obvodů, 
ze kterých je čítač sestaven a celková změna je dokončena až poté, co proběhne 
všemi stupni čítače. Tato změna trvá vždy ze všech změn nejdéle a má rozhodující 
vliv na to, s jakou maximální rychlostí může čítač čítat předcházející hodinové 
impulsy. Každý stupeň tvořící čítač vnese do obvodu určité časové zpoždění, takže 
celkový čas mezi příchodem impulsu na vstup čítače a dokončením všech změn na  

 

výstupu čítače můžeme určit podle vztahu: 

 

  N  -  počet klopných obvodů 

TSTPN
f
1

T
f
1

+⋅=

=
 TP  - časové zpoždění jednoho KLO 

 TS  -  délka vzorkovacího impulsu 

 

Synchronizace je zpožďovací impuls, který způsobí zablokování (nečinnost) 
obvodů dekódujících výstup čítače po dobu, kdy činnost čítače není ukončena a 
jednotlivé klopné obvody, ze kterých se  čítač skládá, stále ještě mění své stavy. 
Synchronizace se používá k tomu, aby se zabránilo rušivým impulsům (říká se jim 
"přeskoky") vznikajícím při změně stavu čítače.  

 

Vzájemný vztah mezi hodinovými a synchronizačními impulsy: 

 

Předpokládáme-li časové zpoždění obou hradel i délku synchronizačního 
pulsu 50 ns, vychází maximální čítací frekvence na 6,67 MHz.  

 

Stránka 6 z 13 



 

 

Výše uvedené čítače nazýváme binárními čítači. Počet jejich stavů byl dán 
přirozenou mocninou čísla 2. Počet kroků, které je čítač schopen zaznamenat, se 
nazývá modul (MOD) čítače.  

Z binárních asynchronních čítačů je možno sestavit čítač s jakýmkoli 
modulem. Stačí zjistit, zda na výstupu čítače je číslo představující daný modul a 
následně vynulovat všechny klopné obvody v čítači. Chceme-li například vytvořit 
čítač s modulem 3 ze zapojení dle obr., je potřeba zjistit, zda na výstupu je číslo tři, 
a pak ihned vynulovat oba klopné obvody. Krátký okamžik, kdy na výstupu čítače je 
číslo tři a ještě nebyly klopné obvody vynulovány, bude maskován synchronizačním 
impulsem, který blokuje následný dekodér výstupu čítače. Výstup čítače se pak 
bude měnit v cyklu 0, 1, 2, nulování = 0, 1, atd. 

Tímto principem známým jako "čítač s předčasným nulováním" je možno 
vytvořit čítač s jakýmkoli modulem. Chceme-li vytvořit čítač       s větším modulem, 
můžeme zapojit několik čítačů kaskádovitě (výstup jednoho je veden do vstupu 
dalšího). Spojením např. čítače s modulem 4  s čítačem s modulem 3 dostaneme 
čítač s modulem12. Nezáleží na tom, který z čítačů je zapojen jako první a 
který jako druhý,  v obou případech bude výsledný čítač pracovat stejně. 

Čítač založený na popsaném principu je vyráběn např. jako IO 7490, který 
obsahuje jeden čítač s modulem 2 a jeden s modulem 5, takže propojením do 
kaskády můžeme získat desítkový čítač (s modulem 10). 

Dosud probírané čítače  byly čítače vpřed (nahoru - po každém pulsu se 
přičte k výstupu jednička). V některých aplikacích jsou potřeba čítače vzad (dolů - 
každý puls jedničku odečte). Čítač vzad je možno sestavit ze stejných obvodů, ze 
kterých jsme sestavili asynchronní čítač vpřed. Jednoduše místo pozitivního 
výstupu zapojíme do vstupu hodinových pulsů invertovaný výstup předchozího J-K 
klopného obvodu.  

Zapojení lze realizovat i pomocí klopných obvodů typu "D". 
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Zapojení asynchronních dvojkových čítačů vzad: 

 

a) Pomocí KLO  typu „D“: 

 

b) Pomocí KLO typu „J-K“: 

 

 

Synchronní čítače 
Synchronní čítače jsou zapojeny tak, že všechny jeho stupně mění svůj stav 

ve stejný časový okamžik. Toho je dosaženo tím, že vstupy hodin všech klopných 
obvodů tvořících čítač jsou připojeny přímo ke vstupu, na který jsou přiváděny 
čítané impulsy. Výhodou tohoto zapojení je, že ke změně stavu na výstupech 
čítače je zapotřebí pouze doba rovná časovému zpoždění jednoho stupně čítače. 
Zvětšení velikosti čítače potom nevede k prodloužení doby, která je potřebná          
k provedení celé operace, jak je tomu u asynchronních čítačů. Toto je velká výhoda 
synchronních čítačů, protože tím nejsou ovlivňovány následné dekódovací a další 
obvody.  
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Příklad jednoduchého synchronního čítače: 

 

 

Obvod na obrázku je čítač vpřed. Čítač vzad sestrojíme tak, že použijeme 
stejné zapojení, místo pozitivního výstupu z každého klopného obvodu však 
použijeme výstup invertovaný.  

Chceme-li sestavit synchronní čítač s větším počtem stupňů než dva, musíme 
k J-K vstupům třetího a každého dalšího stupně připojit hradlo AND. Počet vstupů 
tohoto hradla bude o jeden menší než je pořadové číslo klopného obvodu, do jehož 
vstupů je výstup z hradla zapojen. Třetí J-K klopný obvod je řízen dvouvstupovým 
hradlem, čtvrtý třívstupovým atd. Ke vstupům těchto hradel AND jsou přivedeny 
pozitivní výstupy všech předchozích hradel. Na vstup n-tého stupně přivedeme tedy 
funkci přenosu R, která povoluje překlápění pouze v případě, že všechny 
předcházející stupně jsou ve stavu logické 1. Pro N-tý stupeň můžeme funkci 
přenosu RN zapsat: QNQQRN ⋅⋅⋅= ....21 . 
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Synchronní vratný čítač 
Situaci, kdy je potřeba čítače, který je schopný čítat vpřed i vzad lze řešit buď 

použitím dvou samostatných čítačů, nebo lze sestavit ze stejného základu, jaký už 
známe, přidáním několika logických obvodů. Takové zapojení vybírá ke své 
činnosti buď pozitivní nebo invertovaný výstup podle toho, která funkce 
(vpřed/vzad) má být prováděna. Budicí funkce je realizována tak, že výstup prvního 
J-K klopného obvodu je veden přímo do hradlovacího obvodu následujícího stupně. 
Všechny stupně čítače budou obsahovat stejný počet hradel (3), přičemž ty, které 
tvoří paralelní dvojici, budou mít v každém následujícím stupni vždy o jeden vstup 
navíc. Tomuto zapojení se říká plně synchronní vratný čítač (UP/DOWN counter). 

 

Budicí funkce může být provedena i jednodušším způsobem tak, že se 
předchozí nižší bit přivede přímo na paralelní dvojici hradel následujícího stupně. 
Takovému zapojení se říká synchronní vratný čítač s asynchronním přenosem. 
Jeho výhodou je, že dvojice paralelních hradel bude mít méně vstupů. Čítač           
s asynchronním přenosem pracuje rychleji než asynchronní čítač, avšak pomaleji 
než plně synchronní čítač. 

Čítače s předvolbou 
Pokud chceme, aby čítače začaly čítat od jiného čísla, používáme k jejich 

sestavení klopné obvody s předvolbou a nulováním. Takový čítač má navíc 
uvolňovací vstup (ENABLE) a vstupy přednastavení  
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(datové vstupy). Pokud se uvolňovací vstup nachází v aktivní úrovni, budou 
datové vstupy určovat stav výstupů čítače tím, že budou aktivovat vstupy R a S 
klopných obvodů J-K, ze kterých je čítač sestaven. 

Integrované binární čítače 
Sestavování čítačů z jednotlivých klopných obvodů není příliš vhodné. Proto 

se čítače nejrůznějších typů a provedení vyrábějí jako integrované obvody. Často 
se v číslicových zařízeních používají čítače s koeficientem čítání 10. Tento 
koeficient je možné realizovat zkrácením čítacího cyklu u obvodu 7493 a nebo je 
možné použít integrovaný desítkový asynchronní čítač, např. typu 7490. 

Obvod 7490 

- desítkový asynchronní čítač sestavený ze čtyř dvojčinných bistabilních 
klopných obvodů a   logických členů NAND. 

Schématická značka čítače 7490: 

 

 

 

 

 

 

 

Pravdivostní tabulka: 

R01 R02 R91 R92 QA QB QC QD
H H L X L L L L
H H X L L L L L
X X H H H L L H
X L X L
L X L X
L X X L
X L L X

čítá
čítá
čítá
čítá  
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Čítač je tvořen dvěma samostatnými čítači, jedním jednobitovým (hodinový 
vstup A, výstup QA) a jedním tříbitovým (hodinový vstup B, výstupy QB, QC, QD). 
Bistabilní klopné obvody jsou navzájem propojeny tak, že realizují funkci děliče 
dvěma a děliče pěti. Obvod je dále opatřen hradly, pomocí nichž lze uvést 
výstupy všech klopných obvodů do stavu úrovně L nebo je nastavit tak, že 
udávají číslo 9 (1001). Pro nastavení úrovně L na výstupech se musí na vstupy 
R01 a R02  současně přivést úroveň  H a alespoň jeden ze vstupů R91 , R92 
musí být v úrovni L. Pokud je potřeba nastavit na výstupu číslo 9, stačí, aby na 
nastavovacích vstupech R91 , R92  byla úroveň H. Na vstupech R01 a R02  
může být libovolná úroveň (vstupy R91 a R92 převládají nad vstupy R01 a 
R02  - viz funkční tabulka). Aby obvod počítal, musí být v každé dvojici 
nastavovacích vstupů alespoň jeden v úrovni L. Protože výstup prvního klopného 
obvodu (dělič dvěma) není uvnitř propojen s dalšími klopnými obvody (dělič pěti), 
lze integrovaný obvod přizpůsobit pro tři základní druhy použití. 

Desítkový čítač v kódu BCD 

Výstup A prvního klopného obvodu se z vnějšku připojí na vstup B děliče pěti. 
Počítané impulsy se přivádějí na vstup A prvního klopného obvodu. Čítač pracuje 
asynchronně. Početní pořadí v kódu BCD se získává na výstupech A, B, C, D 
jednotlivých klopných obvodů. Čítač bude čítat v pořadí 1 - 9 (0000 - 1001).  

Symetrický dělič deseti 

Výstup D klopného obvodu  se připojí z vnějšku na vstup A prvního klopného 
obvodu. Vstupní impulsy se přivádějí na vstup B děliče pěti, vydělený průběh se 
odebírá z výstupu A prvního klopného obvodu. 

Dělič dvěma a pěti 

Toto použití nevyžaduje žádné vnější spoje. Jako dělič dvěma pracuje první 
klopný obvod se vstupem A a výstupem A.  

Vstupem děliče pěti je vývod B, výstup se odebírá z vývodu D, ostatní průběhy jsou 
na vývodech B a C. V tomto použití mohou pracovat oba děliče nezávisle. Nulování 
všech klopných obvodů zůstává společné. 

Dekódování výstupu čítače 
Většina aplikací vyžaduje čítače, které jsme zatím probírali, tj. čítače               

s binárními výstupy. Existují však i případy, kdy je zapotřebí binární výstup převést 
do jiného kódu. Často se například vyžaduje, aby pro snažší komunikaci s lidmi byl 
výstup čtyřbitového čítače převeden do desítkové podoby. K tomu se používají 
kodéry a dekodéry sestavené      z hradel AND a OR.  

Je třeba dodat, že impuls, který odstartuje činnost dekodéru (ENABLE), musí být   
o něco opožděn za hodinovým pulsem čítače. Není-li tomu tak, bude dekodér  
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pracovat s chybami a na jeho výstupu se budou objevovat nesprávné stavy.           
Z tohoto důvodu se k odstartování činnosti dekódovacích obvodů používá 
synchronizační puls (STROBE), který je o něco opožděn oproti hodinovému 
pulsu. K převodu binární podoby výstupu čítače do jiného kódu lze s výhodou 
použít i integrované převodníky. 

Ve zhodnocení uveďte: 

1. Bude obvod čítat při aktivních vstupech R01 a R02  ? 
2. Bude obvod čítat při aktivních vstupech R91 aR92   ? 
3. Převládá nulování nebo nastavování? Jaký je modul tohoto čítače ? 
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