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Objetivo 

Criar uma memória de 2 bits utilizando os flip-flops tipo D do CI 4013. 

 

Materiais 

 Fonte ajustável (usar saída fixa de 5V); 

 Protoboard; 

 Um CI 4013; 

 3 resistores de 10k ; 

 2 resistores de 330  ; 

 2 LEDs; 

 3 chaves; 

 

Figura 1 - Diagrama do Flip-Flop Tipo D 



Procedimento 

 

 

Figura 2 - Diagrama do CI 4013 

 

1. Coloque as entradas SET (S) e RESET (R) dos dois flip-flops do CI em nível baixo; 

2. Interligue os dois pinos de CLOCK (ck) do CI e coloque-os em nível baixo utilizando um 

resistor de pull-down de 10k ; 

3. Utilize a saída Q de cada flip-flop para alimentar um LED. Utilize resistores de 330 ; 

4. Coloque as entradas D dos dois flip-flops em nível baixo (de forma separada) utilizando 

resistores de pull-down de 10k ; 

5. Para cada flip-flip, utilize uma chave (botão) para permitir que o nível lógico de sua entrada 

D seja alterado de BAIXO para ALTO (quando a chave for pressionada); 

6. Utilize uma terceira chave para permitir que o nível lógico dos pinos ck seja alterado de 

BAIXO para ALTO (quando a chave for pressionada); 

7. Faça a ligação adequada dos pinos 7 (terra) e 14 (+5V) do CI; 

 
Testando o Circuito 

Utilize as duas chaves de entrada para representar um número de 2 bits. Em seguida, pressione e 

solte a chave conectada aos pinos CK dos flip-flops para simular uma transição de subida do clock. 

Observe os LEDs. Repita o procedimento escolhendo outros valores de entrada. Analise os 

resultados. 

Entradas S e R 

Peça instruções ao professor para testar as entradas R e S. 
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