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Signaalverwerking

Practicum FlipFlop
Maak de onderstaande schakeling; S1 en S2 zijn twee drukschakelaars die beide aan één kant met de minpool (nul) van
de spanningsbron verbonden zijn; de spanningsbron voorziet het IC van een spanning van 5 V.

a) Teken in bovenstaande plattegrond van de SN7400 hoe je de schakeling gemaakt hebt.
b) Schakel de voedingsspanning in en druk afwisselend telkens even schakelaar S1 en S2 in; meet steeds de spanning

van C en D. Wat zie je?
Je hebt met twee NEN-poorten een al even bekende schakeling gemaakt: een geheugencel.
In de (Amerikaanse) literatuur wordt een geheugencel meestal een flipflop (of ‘latch’) genoemd.
c) Als een flipflop één bit (een 0 of een 1) kan onthouden, hoeveel combinaties van bits kunnen dan door acht flipflops

onthouden worden?
In plaats van met een voltmeter kun je de stand van een flipflop ook op een heel andere manier
zichtbaar maken: met twee LEDs (zie nevenstaande afbeelding) die tussen C en D aangebracht
worden. LEDs heb je ook op het systeembord aangetroffen.
LEDjes laten stroom door in slechts één richting en geven daarbij licht. Als de bovenste
uitgang van de flipflop ‘hoog’ is, brandt het rechter LEDje, is de onderste uitgang ‘hoog’, dan
brandt het linker LEDje, want een elektrische stroom gaat altijd van ‘hoog’ naar ‘laag’.
d) Probeer of je een en ander op jouw experimenteerbordje aan de praat krijgt.
Als symbool van de flipflop wordt meestal het volgende schema gebruikt:
Heel vaak laat men in schema’s de uitgang D weg, omdat aan uitgang C toch al de stand van de
flipflop af te lezen valt. Ook tekent men meestal niet de voedingslijnen.
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Practicum Schuifregister
Twee flipflops zijn op de onderstaande manier (met behulp van twee NEN-poorten) met elkaar verbonden. Laten we de
flipflops FF1 en FF2 noemen.

Stel dat uitgang C van FF1 een 1 heeft en uitgang C van FF2 een 0. De stand van de flipflops kun je kortweg aanduiden
met 1, resp. 0. Op punt E staat aanvankelijk een 0.
Op de ingangen van FF2 bevinden zich tweemaal een 1. FF2 trekt zich daar niets van aan, want FF2 kan alleen met een
0 op een van de ingangen in een andere stand gezet worden. Komt er nu op E een 1, dan komt er op ingang A van FF2
een 0 (ga dat na). Je ziet dat de stand van FF2 nu hetzelfde is geworden als van FF1.

De inhoud van de ene geheugencel is dus gekopieerd (doorgegeven) naar een andere geheugencel. Je kunt ook zeggen:
er is een bit opgeschoven van het ene geheugen naar het andere geheugen. Zo’n reeks van gekoppelde geheugencellen
waarvan de inhoud (de stand) kan opschuiven, noemt men een schuifregister.

Maak een twee-bits schuifregister, doe de uitlezing met LEDs en controleer de werking.
Teken in onderstaande afbeelding hoe je twee IC’s van het type SN7400 aangesloten hebt om dat schuifregister te
maken.

Je begrijpt waarschijnlijk wel dat schuifregisters essentiële onderdelen zijn van een computer: als op het scherm het
beeld ‘scrollt’, verschuiven er miljoenen bits in schuifregisters. Ook de werking van een cd-rom is gebaseerd op de
werking van schuifregisters: informatie die in de vorm van nullen en enen van de cd wordt gelezen, moet
getransporteerd worden naar een schakeling die van die hele lange reeks bits weer muziek maakt.
Gelukkig hoef je niet met een groot aantal losse NEN-poorten te werken om een schuifregister van enige grootte
(meerdere bits) te krijgen. Er bestaan ook kant-en-klare schuifregisters. Zo bevat de SN7491 een 8-bits schuifregister.
De pootjes A en B geven toegang tot de eerste geheugencel, C en D zijn de uitgangen van de laatste flipflop (van de
acht).
De inhoud van een schuifregister kan verschoven worden door alle ingangen van de tussen de flipflops gekoppelde
NEN-poorten van 0 naar 1 te laten gaan. Zo’n signaal noemt men een kloksignaal en de gemeenschappelijke ingang van
die NEN-poorten heet de klokingang (‘clock input’).
Verder bestaan er nog talloze andere soorten schuifregisters: er zijn IC’s met schuifregisters waarvan de inhoud naar
keuze de ene of juist de andere kant op kan schuiven, of waarvan de inhoud
verschuift doordat de klokingang niet van 0 naar 1 gaat, maar van 1 naar 0, enz.
Een schuifregister wordt meestal symbolisch weergegeven zoals in nevenstaande
afbeelding (met CLR -CLEAR- worden alle flipflops op 0 gezet, CLK is de
klokingang).
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Practicum Encoder
Denk na over het volgende probleem: hoe kun je een decimaal getal met een
logische schakeling omzetten in een binair getal? Dat is eigenlijk dezelfde vraag
als: hoe kun je met de toetsen van je rekenmachientje binaire getallen maken
waar dat rekenapparaat bewerkingen mee kan uitvoeren?
Stel je hebt negen toetsen met daarop de cijfers 1 t/m 9. De schakeling die we
zoeken moet bij het indrukken van een cijfertoets het overeenkomstige getal in
binaire vorm op de uitgangen A t/m D laten verschijnen. Er zijn vier uitgangen
nodig, want het grootste getal (9) omvat in binaire vorm vier bits. Een
schakeling die aan deze eisen voldoet heet een encoder (codeerschakeling).

Eerst staan we stil bij de vraag hoe we met een toets een logische 1 of een 0 in de encoder kunnen
stoppen. Je hebt op het systeembord gezien dat het indrukken van een schakelaar een logische 1 oplevert.
Dat gaat als volgt in zijn werk:
Neem een toets in gedachten. Aan de ene kant leggen we via een weerstand een verbinding met 0 V. De
andere kant van de schakelaar wordt rechtstreeks aan ongeveer 4 V gelegd (een logische 1). Is de
schakelaar nu open (toets niet ingedrukt), dan is er op punt P een 0 te meten. Houd je de toets ingedrukt,
dan krijgt de hoge spanning (een logische 1) als het ware voorrang boven de 0, doordat een schakelaar geen weerstand
heeft (R heeft een waarde van ongeveer 1 k).
a) Maak met een experimenteerbordje een 0-1 signaalgever en kijk natuurlijk of het werkt.

Gebruik een LEDje of een V-meter om de werking te onderzoeken.
b) Geef het schema van een 1-0 signaalgever.
Met de negen toetsen als invoer van de encoder hebben we negen 'lijnen' waarop, afhankelijk van welke toets ingedrukt
wordt, acht maal een 0 en een 1. We gaan ervan uit dat alle toetsen 0-1 signaalgevers zijn.
Stel: je houdt toets 5 ingedrukt. Hoe verschijnt dan het binaire getal 0101 op de uitgangen D, C, B en A? De uitgangen
van de encoder moeten wel uitgangen van OF-poorten zijn, want bij het getal 5 moet A een 1 zijn, maar dat moet ook
bij het getal 1, 3, 7 en 9. Iets dergelijks geldt ook voor de andere uitgangen B, C en D.
Het schema van de encoder moet er dan zo ongeveer uitzien als het schema in onderstaande afbeelding (alleen de
verbindingen van de toetsen met de ingangen van de OF-poort van uitgang A zijn gegeven).

c) Maak het schema van de encoder af door alle ingangen van de overige OF-poorten te verbinden met de juiste 0-1
signaalgevers.


