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INTRODUÇÃO/RESUMO
O proposta deste trabalho foi fazer um placar eletrônico do Counter-Strike, 

que é um jogo online que tem um objetivo de conseguir eliminar o time oposto em 
uma disputa de armas, o jogo é composto de 30 rounds, quem ganhar 16 round 
ganha a partida, caso fique 15 a 15 o jogo empata, e para ganhar um round, tem 
que eliminar os 5 membros da equipe adversária dentro de um tempo limitado de 
2 minutos, outra opção de ganhar o round é ativando a bomba e caso o time não 
conseguir desarmar a bomba nos 30 segundos seguintes o time que armou ganha
um round.



OBJETIVO
Tendo um objetivo de conseguir abranger tudo o que a matéria nos 

proporcionou, foi feito um trabalho que conseguisse explorar bem isso. Foi feito 
um placar eletrônico onde seria um auxiliar do jogo de FPS online, com um 
circuito combinacional vai ser ser contado o tempo restante para a partida 
finalizar, caso, um button da bomba seja ativado, será aberto uma nova 
contagem, terá outro contador que será para a contagem dos pontos dos times, o 
circuito vai ter o objetivo de conseguir mostrar através dos leds se já houve 
mortes computadas e o programa será encerrado caso os pontos computados 
pelo contador dos pontos alcance 16.

 Será utilizado os seguintes componentes:

A. 3 contadores
a. 2 dos contadores serão usados para contar o placar dos 

times, tendo que em vista que quando um deles chegar a 16 
o sistema vai travar

b. 1 contador vai ser usado para fazer a contagem do tempo e 
vai mudar caso seja ativada a bomba com a contagem 
regressiva de 30 segundos

B. 8 Display
a. 4 para o tempo
b. 2 para cada time, para o placar

C. 4 Leds verdes
a. 2 para cada time mostrando o vencedor da partida

D. 11 Leds vermelho
a. 5 para cada time, que representa as participantes ainda vivo
b. 1 para mostrar quando

E. 11 Buttons
a. 5 para cada time  que quando acionar a pessoa morrer
b. 1 para ativar a bomba do time



DESCRIÇÃO

Idéia inicial do projeto: 

FIgura 1

Na imagem acima verificamos que criamos um esboço para ajudar a 
conceber a ideia inicial do projeto, com essa base criamos três contadores onde 
citaremos a seguir.

A imagem abaixo da figura 2  mostra um contador 74X163 e as conexões 
feitas que serão utilizados para contar dois display de 0 a 15, e isso vai servir para
contabilizar a pontuação, vai ser usado 2 vezes, um para cada time.

Figura 2



Outro contador que iremos utilizar será o que contará o tempo quando a 
bomba for acionada, que vai terá função de contar de 0 à 29, utilizaremos o 
contador 74X192 como mostra a figura 3, esse contador será acrescente..

FIgura 3

E o último contador vai ser o que conta o tempo da partida que é de 
2minutos, com isso esse contador vai contar de 0 a 59, e vai dar um impulso 
quando estourar abrindo uma contagem dos minutos, e também utilizando o 
contador 74X162, só para a observação a contagem é ascendente.

FIgura 4



Foi utilizado no projeto um conversor BCD, jogando sinal para os displays de sete 
segmentos utilizados nos “relógios”:

Um comparador foi utilizado no projeto para definir qual das equipes venceu a 
partida:

Para determinar o controle dos contadores do tempo entre a figura 3 e a figura 4, 
utilizaremos um multiplexador que será 74X157, que inicialmente contará a partir 



do contador de 0 a 59 e conseguira ser alterado por um button para o outro 
contador.

FIgura 5

Outros circuitos que serão utilizados por exemplo, será o AND5, que é o circuito 
que caso todos morram do time que são determinados pela alavanca, é 
adicionado um ponto para a equipe adversária.

FIgura 6



E temos que fazer um conversor para o display, que seria o conversor BCD para 
SSD com o conversor 7447.

FIgura 7

O bloco correspondente para a distribuição dos bits para o display é mostrado na 
figura 7, utilizando o bloco já visualizado na figura 4.
 O projeto conta também com um conversor hexadecimal para ser utilizado no 
placar (contador) que exibe os rounds:

Figura 8/segmento g-a-b



Figura9 seg-c-d-e-f

Foi necessário também dois circuitos lógicos, um que tem a funcionalidade de ter 
4 entradas e uma saída, descrita na figura 10 e outro que tem 3 entradas e 1 
saída como mostra a figura 11, e ambos têm a funcionalidade de filtrar e passar o 
sinal desejado.

Figura 10



FIgura 11

E com isso obtivemos o circuito geral, que é a expansão e distribuição disso tudo

Figura 12



Formas de onda:

Contador módulo 15

Contador 2x59

Conversor Hexadecimal



CONCLUSÃO
Esse projeto foi mostrado como conseguimos criar essas estruturas para a 
contabilização dos pontos e mostrando os detalhes da partida, com isso 
mostramos a quantidade e abrangência que conseguimos fazer utilizando os 
circuitos lógicos combinacionais,aritméticos e sequenciais  até mesmo para o uso 
do nosso dia a dia e em momentos de lazer.


