
Temat: Projektowanie i badanie rejestrów równoległych i przesuwających. 

Wstęp: 

Rejestrem nazywamy układ służący do przechowywania informacji w postaci bitów. Na 
każdej pozycji rejestru przechowywany jest jeden bit informacji. 

Ze względu na sposób wprowadzania i wyprowadzania informacji dzielimy rejestry na : 

• Szeregowe - umożliwiające szeregowe wprowadzenie i wyprowadzenie danych (tzn. 
bit po bicie), są to tak zwane rejestry SISO (Serial In Serial Out) 

• Równoległe - umożliwiające równoległe wprowadzenie i wyprowadzenie informacji 
jednocześnie do wszystkich pozycji rejestru, PIPO (Parallel In Parallel Out) 

• Szeregowo-równoległe - umożliwiające szeregowe wprowadzenie i równoległe 
wyprowadzenie informacji, SIPO (Serial In Parallel Out) 

• Równoległo–szeregowe - umożliwiające równolegle wprowadzenie i szeregowe 
wyprowadzenie informacji, PISO (Parallel In Serial Out) 

Rejestry można podzielić także na asynchroniczne i synchroniczne. Jednakże najczęściej 
stosowane są rejestry synchroniczne. 

Parametrami charakteryzującymi rejestr są: 

• Długość rejestru, równa liczbie przerzutników N 
• Pojemność rejestru, równa 2N 
• Szybkość rejestru; w przypadku rejestru równoległego będzie to czas wprowadzania 

lub wyprowadzania informacji, natomiast w przypadku rejestru szeregowego 
maksymalna możliwa częstotliwość impulsów przesuwających, przy której nie 
następuje zniekształcenie informacji. 

Rejestry powszechnie występują w procesorach, układach we-wy. 

(Źródło - wikipedia) 

Przebieg ćwiczenia: 

Ćwiczący ma do dyspozycji następujące układy scalone (po 2 sztuki) 

1. UCY 74164 
2. UCY 74165 
3. UCY 74194 

4. UCY 74195 – tylko wirtualnie w PSpice 

Ćwiczący ma wykonać następujące doświadczenie – eksperyment: I. 

Zbadać działanie rejestrów wykorzystując odpowiednie układy scalone: 



1. PSpice: Zaprojektować schemat badanego układu, wykonać analizę stanów logicznych 
układu, zapisać otrzymane wyniki: schemat oraz graficzne przedstawienie przebiegów 
logicznych. 
2. Wykonać analogiczne badanie układu na platformie laboratoryjnej. 
3. W trakcie pracy układu kontrolować (zarejestrować) przebieg natężenia prądu 

Wyniki: 

1. Z I schemat układu, tablica stanów (przebiegi) z PSpice (co najmniej 2 zrzuty ekranu: 
schemat układu + przebiegi). 

2. Schemat elektryczny zmontowanego układu, tabelka zaobserwowanych przebiegów 
rzeczywistych. 

3. Cały przebieg ćwiczenia powinien być dobrze udokumentowany przez tabelki, zrzuty, 
opis słowny. 

4. W sprawozdaniu powinien być zamieszczony spis urządzeń i przyrządów 
pomiarowych wykorzystanych w ćwiczeniu (nazwa, typ, numer, itp.) 

5. Uwagi i wnioski zamieszczone w sprawozdaniu powinny być opracowane 
indywidualnie przez każdego wykonującego ćwiczenie. 
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