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Hardver alapok 3. laborgyakorlat 
 

A laborgyakorlat célja: 
A sorrendi hálózatok néhány építıelemének kipróbálása (D és J-K flip-flop) szimulátorban és mérıpanelen. 
Flip-flop átalakítása. Kétbites számláló és léptetı regiszter kialakítása flip-flopokból. A feladatok 
megvalósítása szimulátorban és mérıpanelen. 

1.1. Flip-flopok kipróbálása szimulátorban 
Állítsuk össze a mellékelt ábrának megfelelı tesztkapcsolást. 

 
Figyeljük meg, hogy fel- vagy lefutó élre érzékeny a flipflop. 
Hogyan viselkedik a CLR és PRESET bemenet? Kell-e órajel a mőködésükhöz? 

1.2. Flip-flop tesztelése szimulátorban 
Idén is megrendezik az Országos nagy flip-flop tesztelést. A tesztelésre adott hat különbözı szinkron  
flip-flop alkatrész, amelyrıl mindössze annyit tudunk, hogy egyszerő élvezérelt két bemenető szinkron  
flip-flopok. Dolgozzunk ki olyan tesztminta sorozatot, amellyel megállapítható, hogy melyik flip-flop 
használható J-K flip-flopként és melyik S-R flip-flopként. Állapítsa meg, hogy az X1 és X2 jelő bemenetek 
közül melyik a J/S és melyik a K/R bemenet. 
 
Segítség a megoldáshoz: 
Összehasonlításhoz használja a szimulátorban lévı J-K flip-flopot. Mivel nem tudjuk, hogy az X1 és X2 
bemenetek közül melyik-melyik, ezért kössünk be 2db J-K flip-flopot felcserélt J-K bemenetekkel az 
összehasonlításhoz. Alakítson ki közös vezérlı hálózatot, hogy a vizsgáló kombinációt és az órajelet 
mindegyik flip-flop megkapja. A be- és kimeneti jeleket jelenítse meg a szimulátor „logic history” ablakában. 
A vizsgáló jelek elıállításához használja a „Sequence generator” funkciót. Itt állíthatja be az elızıleg 
gondosan megtervezett tesztminta sorozatot. A tesztminta sorozat tervezésekor gondoljon arra, hogy a flip-
flop állapottáblájának mind a nyolc „celláját” legalább egyszer „érinteni” kell a vezérlés során. Minden 
„érintés” legalább egy órajel periódusig tartson. 
 
A vizsgálójel kitalálásához rajzoljuk fel a J-K flipflop állapottábláját és abban keressük meg az egyes 
kombinációkhoz tartozó kimeneti értékeket. Ügyeljünk arra, hogy olyan tesztminta sorozatot állítsunk elı, 
amely az állapottábla minden „celláját” legalább egyszer érinti. 
 

1.3. Flip-flop átalakítás 
Alakítsunk ki J-K flip-flopból olyan T flip-flopot, amely szinkron módon törölhetı egy MR 
bemeneten keresztül. 
 
Segítség a megoldáshoz: 

1. JK-ból T-flipflopot kapunk, ha azonos módon vezéreljük a J és K bemeneteket (pl.: 
összekötjük a J és K bemeneteket). 

2. Az MR bemenetnek szinkron módon kell mőködnie, ezért a J és K bemenetekre kell hatnia. 
 
1. és 2. alapján kell egy olyan kombinációs hálózat, amely MR=0 esetén T értékének 
megfelelıen vezérli J és K bemenetet; MR=1 esetén J=0, K=1 vezérlést biztosít függetlenül a T 
bemenet értékétıl. 
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1.4. BCD Számláló kialakítása  
Készítsünk engedélyezı bemenettel (EN) ellátott 4 bites BCD számlálót szinkron mőködéső törlı bemenettel 
(MR) az elızı pontban elkészített T flip-flopok és minimális kiegészítı hálózat felhasználásával. Egészítsük 
ki a hálózatot egy RCO kimenttel, amely a számláló 9-es értéke esetén jelez. 
 
Segítség a megoldáshoz: 

1. A bináris számláláshoz használjuk az elızı feladatban kialakított szinkron törlı bemenettel 
rendelkezı T flip-flopokat. A magasabb helyiértéket akkor kell engedélyezni, ha az EN=1 és az 
összes elızı helyiérték pillanatnyi értéke Q=1. 

2. A felhasznált T flip-flopok törlı bemeneteit egy közös vezetékkel kapcsoljuk össze. 
3. A számláló kimenetén a ’9’ decimális értéket kódoljuk ki, és használjuk fel a törlés vezérléséhez. Az 

így elıállított kimenet egyben az RCO is. 
4. A 3. pontbeli hálózatba egy VAGY kapu beépítésével biztosíthatjuk a feladatban kért MR törlı 

bemenetet. Ily módon a T flip-flopok akkor kapnak törlı jelet, ha a számláló elérte a ’9’ értéket 
VAGY MR=1. 

 
Kiegészítı feladatok 

1.4.1 Az elkészített BCD számlálóból készítsünk 0..23 számlálót  
 

A megoldás lépései. 
1. kétdekádos számláló kialakítása kaszkádosítással 
2. Törlı bemenet vezérlésének elıállítása 
 

1.4.2. BCD számlálókból készítsünk 0..59 számláló fokozatot 
 

A megoldás lépései. 
1. kétdekádos számláló kialakítása kaszkádosítással 
2. Törlı bemenet vezérlésének elıállítása 
Kihasználhatjuk, hogy RCO=1, ha a számláló értéke = 9 
 

1.4.3. Decimális kijelzıvel kiegészítve építsünk óramővet OO:PP kijelzéssel 
 

A megoldás lépései. 
1. Az 1.4.1 és 1.4.2 feladatokban megtervezett egységek vezérlése közös órajelrıl 
2. A egységek kimenetéhez decimális kijelzı hozzárendelése 
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1.5. Reklám világítás vezérlése (léptetı regiszter alkalmazása) 
Egy nagy nemzetközi sörgyár marketing osztályáról azzal a 
feladattal keresnek meg bennünket, hogy készítsünk vezérlı 
egységet egy háztetın elhelyezhetı reklámtáblákhoz. A 
reklámtáblák négy külön vezérlehetı világító egységbıl 
állnak. A mellékelt ábra mutatja a reklámtervet. A 
sorszámozott objektumok világítása külön-külön 
kapcsolható. A flip-flopok alaphelyzetbe állításával nem kell 
foglalkozni. 
A megbízónk kétféle vezérlést szeretne, egyet éjszakai 
üzemmódra, egyet nappalra (táblánként csak egyfélét). 

Éjszaka sorban egymás után (1, 2, 3, 4) kapcsolnak be a 
világítások, majd amikor minden objektum világít, akkor 
ugyanilyen sorrendben kikapcsolnak egyesével. 

Nappal mindig csak 1 objektum világítson egyszerre, 1, 2, 3, 
4 sorrendben. 

 

1 

2 

3 

Reklám-terv 
 
Világító objektumok: 
1: Márka logo 
2. Palack megjelenítés 
3. Palack címke 
4. Napocska 

4 

 

 
Megoldás lépései (éjszakai üzemmód): 

1. Két D és két JK flipflop felhasználásával építsünk 4 bites léptetı regisztert. A hálózat QD kimenetét 
egy inverter segítségével csatoljuk vissza a léptetıregiszter bemenetére. 

2. Vizsgáljuk meg a hálózat mőködését szimulátorban. 
3. Építsük meg a hálózatot mérıpanelen is, Figyeljük meg a mőködést. Órajel forrásnak használjuk a 

mérıpanel CLK kimenetét. 
 
Megoldás lépései (nappali üzemmód): 

1. Két D és két JK flipflop felhasználásával építsünk 4 bites léptetı regisztert. A hálózat QA..QC 
kimenetét egy NOR kapu segítségével csatoljuk vissza a léptetıregiszter bemenetére. 

2. Vizsgáljuk meg a hálózat mőködését szimulátorban. 
3. Építsük meg a hálózatot mérıpanelen is, Figyeljük meg a mőködést. Órajel forrásnak használjuk a 

mérıpanel CLK kimenetét. Az építés során ügyeljünk arra, hogy a mérıpanelen minden flip-flop 
felfutó élre mőködik. A NOR kapu NAND kapus megvalósításához alkalmazza a De-Morgan 
szabályt. 

 

Másik lehetséges megvalósítás (kevesebb flip-floppal) 
A megvalósítás alapötlete, hogy egy kétbites számláló negált és ponált kimeneteibıl AND kapukkal 
kikódoljuk a négy lehetséges kombinációt. 
 
Kiegészítı feladat 

1.6. Nyolcbites léptetı regiszterbıl álvéletlen generátor (PRNG) építése 

 
Határozzuk meg a számsorozat periódusának hosszát. 
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2. Ellenırzı kérdések 
 
Az alábbi ellenırzı kérdések megválaszolásához nézze át az elıadáson elhangzott anyagokat és 
tanulmányozza a mérési útmutatót. 
 

• Adja meg a J-K flip-flop állapot táblázatát. 

• Rajzolja fel a J-K flip-flop állapot gráfját. 

• Egy szinkron flip-flop esetén mi történik, ha a CLEAR bemenetre aktív jelet kapcsolunk? 

• Egy szinkron flip-flop esetén mi történik, ha a PRESET bemenetre aktív jelet kapcsolunk? 

• Mi a különbség egy aszinkron és egy szinkron alaphelyzetbe állító jel (CLEAR) mőködése között? 

• Rajzoljon fel T flip-flopot, építı elemként  J-K flip-flopot használva. 

• Rajzoljon fel egy kétbites, engedélyezı bemenettel (EN) rendelkezı szinkron számlálót J-K flip-
flopok felhasználásával. 

• Rajzoljon fel egy kétbites, engedélyezı bemenettel (EN) rendelkezı szinkron számlálót T flip-flopok 
felhasználásával. 

• Rajzoljon fel egy kétbites, léptetı regisztert J-K flip-flopok felhasználásával. 

• Rajzoljon fel egy kétbites, léptetı regisztert D flip-flopok felhasználásával. 

• Adja meg hogy milyen értéktartományon számol egy 4 bites bináris számláló. 

• Adja meg hogy milyen értéktartományon számol egy 4 bites BCD számláló. 
 


