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Signaalverwerking

Logische poorten zijn er in verschillende soorten. Alle soorten hebben met elkaar gemeen dat ze van één of meer bits
op een bepaalde manier één nieuwe bit maken. Elk type heeft één of meer ingangen en één uitgang.

Je kent de EN-poort (AND-gate) van het systeembord.

Een andere bekende poort is de OF-poort. In de waarheidstabel van de
OF-poort verschijnt een 1 op de uitgang, als één of meer ingangen 1
zijn.

Ook de volgende poort ken je al: de INVERTER, ook wel de NIET-
poort (NOT-gate) genoemd. Deze poort heeft maar één ingang en één
uitgang. De uitgang is ‘geïnverteerd’ ten opzichte van de ingang.

De volgende poort ken je nog niet: de
NEN-poort (NAND-gate). NEN is een
samentrekking van NIET en EN.
Eigenlijk is de NEN-poort niets anders
dan een EN-poort waarvan de uitgang
aangesloten is op de ingang van een
NIET-poort (inverter):

De volgende nieuwe poort is de NOF-poort (NOR-gate),
een samentrekking van NIET- en OF-poort.

De volgende poort uit ons rijtje is de COÏNCIDENTIE-poort
(COÏNCIDENCE-gate). De uitgang is 1, als de ingevoerde
bits gelijk zijn. De uitgang is 0, als de ingangen niet gelijk
zijn. Bij deze poort is de stelling van uitgang C:
‘A en B zijn gelijk'.
Deze poort is bij de werking van een computer van groot
belang, aangezien je met deze poort getallen kunt vergelijken:
zijn ze aan elkaar gelijk of niet.

Tot slot kijken we nog naar de EXCLUSIEF-OF-poort
(EXCLUSIVE-OR gate). Deze is op te vatten als een
COÏNCIDENTIE-poort waarvan de uitgang
geïnverteerd is.

NOF-poort NOR-gate

EXCLUSIEF-OF-poort EXCLUSIVE-OR-gate

COÏNCIDENTIE-poort COINCIDENCE-gate

EN-poort AND-gate
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Vul onderstaande waarheidstabellen in:

COÏNCIDENTIE-poort

A B C

EXCLUSIEF-OF-poort

A B C

Het leuke van poorten is dat ze met elkaar te combineren zijn, zoals je bij het systeembord geleerd hebt. De uitgang van
de ene poort is te gebruiken als ingang van een andere poort. Je krijgt dan een soort breiwerk dat een ‘logische
schakeling’ genoemd wordt. Een computer is een heel grote logische schakeling.

A B C D A B C D
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Met NEN-poorten kun je de werking van andere soorten poorten nabootsen.
Zoals je wel weet, zitten logische poorten in een ‘geïntegreerd circuit’ (integrated circuit, IC). In een IC zitten
duizenden of misschien wel miljoenen transistoren, weerstanden, diodes, enz. Ons interesseert alleen de werking van
het geheel.
Het eerste IC waarmee je kennis mee maakt is van het type SN7400.
Dit type werkt op een voedingsspanning van ongeveer 5,0 V. In schema’s van logische
schakelingen wordt dat meestal niet aangegeven. De SN7400 heeft 14 pootjes, waarvan er
twee dienen voor de stroomvoorziening van het IC. Pootje (pin) 7 is het pootje waarop je
de minpool van de voeding moet aansluiten en op pootje 14 moet je de pluspool van de
voeding aansluiten. De overige pootjes van het IC zijn de aansluitingen van vier NEN-
poorten met elk twee ingangen en één uitgang.
In nevenstaande afbeelding zie je een plattegrond van de SN7400 (van bovenaf gezien):

Bij metingen aan logische schakelingen zul je zien dat een lage spanning bijna nooit precies 0,0 V is en een hoge
spanning bijna nooit precies 5 V. Dat is niet erg, want een spanning tussen 0 en 2 V is voor poorten een lage spanning
en een spanning tussen 3,0 en 5,5 V een hoge.

Practicum 1
Onderzoek de werking van de SN7400 als volgt:
 verbind de 0-aansluiting van een V-meter met de minpool van de

spanningsbron en meet met de V-meter welke spanning er op de uitgang
van een poort komt als je de spanning op de ingangen hoog of laag maakt
(vier combinaties).

 Onderzoek of je inderdaad de waarheidstabel van een NEN-poort krijgt.
Maak m.b.v. een SN7400 een NIET-poort (inverter) en controleer de
werking.
Teken in nevenstaande afbeelding hoe je dat gedaan hebt. Gebruik
bijvoorbeeld de pootjes 1, 2 en 3.

Practicum 2
Maak m.b.v. een SN7400 een EN-poort en controleer de werking door te
onderzoeken of je de waarheidstabel van een EN-poort krijgt.
Teken in nevenstaande afbeelding hoe je dat gedaan hebt. Gebruik
bijvoorbeeld de pootjes 1 t/m 6.

Practicum 3
Maak m.b.v. een SN7400 een OF-schakeling en controleer de werking door
te onderzoeken of je de waarheidstabel van een OF-poort krijgt.
Teken in nevenstaande afbeelding hoe je dat gedaan hebt. Gebruik
bijvoorbeeld de pootjes 1 t/m 6 en 8, 9 en 10.

Practicum 4
Maak m.b.v. een SN7400 een EXCLUSIEF-OF-schakeling en controleer de
werking door te onderzoeken of je de waarheidstabel van een exclusief-of-
poort krijgt.
Teken in nevenstaande afbeelding hoe je dat gedaan hebt. Gebruik de pootjes
1 t/m 6 en 8 t/m 13.


