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Acest produs este conform cu normele CE în vigoare, dacă este folosit după cum este descris în acest manual. Manualul 
de utilizare aparține produsului și trebuie să fie înmânat unei terțe persoane căreia îi dați spre utilizare acest produs.  

 
 

1. Introducere 
Electronica digitală stă la baza tehnicii moderne a computerelor. „Digital” înseamnă că într-un circuit există numai stări on/off 
(pornit/oprit), iar nu valori intermediare precum jumătate sau trei sferturi, care sunt cunoscute în electronica analogică. La 
prima vedere s-ar părea că numărul de opțiuni în universul digital este limitat. Dar dacă se folosesc simultan mai multe linii 
digitale se vor obține foarte multe stări diferite. Fiecare stare individuală poartă denumirea de bit. Un sistem cu 8 biți poate avea 
simultan 256 stări, iar un sistem cu 16 biți poate avea 65.636 (=2 la puterea 16) stări. Dacă toate stările se schimbă rapid, atunci 
poate fi prelucrată o cantitate uriașă de date și se pot realiza sisteme complexe, precum de ex. internetul.  
 

Primele experimente în lumea electronicii digitale trebuie să înceapă pe cât posibil cu componente simple. O componentă tipică 
de bază este așa-numitul gate, adică un circuit cu intrări și o ieșire. Starea la intrări determină ceea ce se întâmplă la ieșire. Un 
exemplu tipic este gate NAND. Gate-ul cvadruplu NAND 4011 inclus în setul educativ permite nenumărate variante de circuit. Cu 
ajutorul mai multor gate-uri NAND se pot construi circuite cu alte funcții. În fond și la urma urmei chiar și un computer este 
construit pornind de la aceste funcții de bază.  
 

Folosind gate-uri se pot construi de ex. flip-flop sau componente tip memorie, care mențin ultima stare preluată. Un flipflop mai 
complex este flip-flop-ul JK, care este construit intern tot din funcții gate. Setul educativ include un flip-flop dublu JK 4027. 
Ambele circuite integrate IC fac partea din familia CMOS 4000 și pot funcționa cu o tensiune de funcționare cuprinsă între 3 V și 
15 V. De aceea ele sunt perfect adecvate pentru experimente simple și pentru funcționare cu o baterie de 9 V.  
În continuare câteva cuvinte despre componente. Experimentele sunt realizate pe placa tip breadboard. Fiecare experiment vine 
însoțit de o schemă de conexiuni și o fotografie a circuitului. Circuitele prezentate în fotografii sunt numai propuneri; dvs. puteți 
planta componentele în mod diferit. Firele de conexiune ale componentelor individuale au fost parțial scurtate pentru a fi mai 
simplu de fotografiat. Dvs. însă veți folosi firele de conexiune fără să le scurtați pentru ca acestea să poată fi reutilizate și în alte 
experimente.  

 

1.1 Placa experimentală breadboard 
Toate experimentele se realizează pe o placă electronică tip breadboard. Placa are 270 de contacte cu un rastru de 2,54 mm; ea 
garantează conexiunile sigure ale componentelor.  
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    Fig. 1: Placa experimentală 
 

Placa are 230 de contacte în centru, care sunt legate la cinci contacte prin intermediul unor benzi verticale. În plus, pe margine 
există 40 de contacte pentru alimentare, compuse din două benzi orizontale cu 20 de contacte. În acest fel placa experimentală 
dispune de două șine de alimentare independente. Figura 2 prezintă toate conexiunile interne. Șirurile de contacte mai scurte se 
află în centru, iar liniile de alimentare lungi la margine.  
 

   Fig. 2: Șiruri interne de contacte 
 

Instalarea componentelor necesită aplicarea forței. Însă firele de conexiune se pot îndoi ușor. Ceea ce este important este ca 
firele să fie introduse de sus. În acest sens folosiți o pensetă sau un clește mic. Apucați firul deasupra plăcii experimentale și 
apăsați-l în jos în poziție verticală. În acest fel puteți instala și firele de conexiune sensibile, precum capetele cositorite ale clemei 
bateriei.  
 

Pentru experimente aveți nevoie de fire scurte și fire mai lungi, care pot fi tăiate la dimensiunea potrivită. Pentru dezizolarea 
capetelor firelor folosiți un cuțit ascuțit.  
 

1.2 Bateria 
Figura de mai jos prezintă componentele așa cum arată ele în realitate și drept simboluri, așa cum sunt ele reprezentate în 
schemele de conexiuni. În loc de baterie se poate folosi de ex. un bloc de alimentare de la rețea.  

   Fig. 3: Bateria, varianta reală și simbol 
 

Nu folosiți baterii alcaline sau acumulatoare, ci numai baterii simple zinc-carbon. Bateriile alcaline au o durată de viață mai 
mare, dar au un dezavantaj major: în caz de eroare (de ex. scurtcircuit) ele livrează (la fel ca și acumulatoarele) un curent cu 
valoare mare, de peste 5 A, ceea ce poate duce la supraîncălzirea firelor subțiri sau a bateriilor. Curentul de scurtcircuit al unei 
baterii zinc-cărbune este de obicei mai mic de 1 A. De aceea acesta poate distruge componentele sensibile, dar fără a exista 
pericolul unui incendiu. 
 

Clema bateriei inclusă în colet posedă un cablu de conexiune cu liță, ce poate fi îndoită. Capetele cablului sunt dezizolate și 
cositorite. Astfel ele sunt suficient de rigide pentru a putea fi introduse în contactele plăcii experimentale. Dar în urma folosirii 
îndelungate ele își pot pierde forma. De aceea recomandăm să lăsați permanent legate conexiunile bateriei și să decuplați numai 
clema de pe baterie.  
 

1.3 Diode luminoase 
Setul include patru diode luminoase roșii (leduri). La toate ledurile trebuie să țineți cont de polaritatea corectă. Conexiunea 
minus se numește catod și este firul de conexiune mai scurt. Conexiunea plus este anodul. În interiorul ledului există un suport 
de forma unei cupe pentru cristalul led, care se află la nivelul catodului. Conexiunea anod este legată la un contact din partea 
superioară a cristalului cu ajutorul unui fir foarte subțire. Atenție: spre deosebire de becurile incandescente, ledurile nu au voie 
să fie niciodată conectate direct la o baterie. Întotdeauna este nevoie de o rezistență în serie. 

   Fig. 4: Dioda luminoasă 
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1.4 Rezistențe 
Rezistențele din setul educativ sunt rezistențe cu strat de carbon cu toleranțe de ±5%. Materialul rezistențelor este aplicat pe o 
tijă de ceramică și este acoperit cu un strat de protecție. Inscripționarea este de forma inelelor colorate. Pe lângă valoarea 
rezistenței este indicată și clasa de precizie.  

   Fig. 5: O rezistență 
 

Rezistențele cu o toleranță de ±5% se găsesc în valorile șirului E24, iar fiecare decadă include 24 de valori cu distanțe similare 
față de valoarea imediat învecinată.  
 

Tabel 1: Valorile de rezistență conform șirului standard E24 

 
 

Codul de culoare se citește pornind de la inel, ce se află în apropierea marginii rezistenței. Primele două inele indică 2 cifre, iar 
cel de-al treilea inel un multiplicator al valorii de rezistență în Ohmi. Un al patrulea inel indică toleranța.  
 

Tabel 2: Codul de culoare pentru rezistențe  

Culoare Inel 1 Cifra 1 Inel 2 Cifra 2 Inel 3 Multiplicator Inel 4 Toleranța 

Negru  0 1  

Maro 1 1 10 1% 

Roșu 2 2 100 2% 

Portocaliu 3 3 1000  

Galben 4 4 10000  

Verde 5 5 100000 0,5% 

Albastru 6 6 1000000  

Violet 7 7 10000000  

Gri 8 8   

Alb 9 9   

Auriu   0,1 5% 

Argintiu    0,01 10% 
 

O rezistență cu inelele colorate în galben, violet, maro și auriu are valoarea de 470 de Ohmi la o toleranță de 5%. Setul include 
rezistențe cu următoarele valori: 
1 kΩ Maro, negru, roșu 
10 kΩ Maro, negru, portocaliu 
100 kΩ Maro, negru, galben 
2,2 MΩ Roșu, roșu, verde  

 

1.5 Condensatori 
Un condensator este compus din două suprafețe metalice și un strat izolator. Dacă se aplică o tensiune electrică între plăcile 
condensatorului se formează un câmp electric, care stochează energie. Capacitatea unui condensator se măsoară în Farazi (F). 
Materialul izolator (dielectric) mărește capacitatea comparativ cu stratul izolator de aer. Condensatorii ceramici folosesc un 
material special, care obține valori mari pentru capacitate la dimensiuni mici. Setul include un condensator ceramic de 100 nF 
(inscripționare 104, 100.000 pF).  
 

   Fig. 6: Un condensator ceramic 
 

1.6 Comutator tip buton 
Comutatorul buton inclus în setul educativ are un contact normal deschis cu două conexiuni, fiecare dublate.  

   Fig. 7: Comutator tip buton 
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1.7 Gate NAND 4011 cvadruplu 
Circuitul integrat (IC) include mai multe componente într-o carcasă. Modelul 4011 este un circuit integrat CMOS cu patru gate-
uri NAND. IC are protecție la descărcările electrostatice și de aceea poate fi manipulat fără probleme. Aveți grijă să aplicați 
corect tensiunea de funcționare, de jur împrejur. Dacă circuitul integrat nu este construit în mod corect el se va supraîncălzi și se 
va distruge. La prima conectare cu placa experimentală este nevoie să orientați în paralel cele 14 piciorușe de conexiune.  
 

   Fig. 8: IC CMOS 4011 
 

1.8 Flip-flop JK 4027 dublu 
4027 este un circuit integrat CMOS cu 16 conexiuni. El include două flip-flop JK independente. La fel ca la toate circuitele 
integrate tensiunea de funcționare trebuie să fie aplicată în mod corect. Tensiunea de funcționare se poate înscrie în intervalul 3 
V – 15 V pentru toate circuitele integrate din seria 40xx.  
 

   Fig. 9: IC CMOS 4027 
 
 

2. Invertor 
Circuitul integrat CMOS 4011 include patru gate-uri NAND independente, fiecare cu câte 2 intrări. Un prim experiment arată 
conectarea circuitului integrat la o baterie de 9 V și leduri. În plantarea componentelor respectați neapărat polaritatea corectă. 
Conexiunea plus este denumită și Vcc, iar conexiunea minus GND. La toate circuitele integrate CMOS trebuie să țineți cont de 
faptul că intrările neutilizate urmează să fie aplicate fie la Vcc, fie la GND. Intrările deschise pot duce la consum crescut de curent 
și disfuncționalități ale circuitului. În schimb sunt permise ieșirile deschise.  
 

   Fig. 10: Circuit de test cu gates NAND 
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   Fig. 11: Structura circuitului pe placa experimentală 
 

Circuitul folosește numai două din cele patru gate-uri NAND (NAND 1 și NAND 4). Ambele intrări sunt conectate. De aceea gate 
NAND devine un invertor. Starea zero de la intrare devine stare unu la ieșire și invers. La ieșire este legat câte un led cu o 
rezistență în serie. În acest experiment clipește ledul stâng, în timp ce ledul drept este stins.  
 

   Fig. 12: Gate NAND drept invertor 
 

Funcționarea circuitului poate fi reprezentată cu ajutorul așa-numitului tabel de adevăr. La gate NAND 1 intrarea este aplicată la 
GND (0) și de aceea ieșirea este on (1). La gate NAND 4 intrarea este aplicată la Vcc (1) și de aceea ieșirea este off (0).  
 

Intrare Ieșire 

0 1 

1 0 

     
 

3. Comutator tip touch 
Acest experiment folosește un gate drept invertor cu intrare deschisă. Intrarea primește o rezistență de protecție de 100 kΩ și 
poate fi atinsă cu degetele. Dacă ea se încarcă electric, atunci rezistența de protecție limitează curentul de descărcare.  
 

Starea la ieșire a acestui circuit nu poate fi pre-determinată, deoarece intrarea are o impedanță foarte mare și poate suporta 
încărcarea accidentală. Dacă tensiunea de intrare este mult peste jumătate din tensiunea de funcționare (4,5 V), atunci starea 
este 1. În realitate există și o tensiune medie de intrare, iar ieșirea se află tot în domeniul mediu. Circuitul digital funcționează 
similar cu un amplificator analogic. Această stare trebuie să fie evitată în mod normal, căci circuitul integrat are nevoie de mult 
mai mult curent. În plus, o stare nedeterminată la intrare poate distorsiona funcționarea unui circuit digital. Evitați ieșirile 
deschise. Acest experiment încearcă să ilustreze felul în care se poate comporta o intrare deschisă.  
 

Deseori starea poate fi schimbată prin simpla atingere cu degetul. De obicei corpul uman are o anumită valoare de tensiune 
alternativă din cauza cuplării capacitive reduse cu liniile principale de energie. De aceea la ieșire ledul pâlpâie rapid la 50 Hz. 
Dacă intrarea este eliberată, atunci se păstrează ultima stare pentru o anumită perioadă de timp.  
 

   Fig. 13: Invertor cu intrarea deschisă 



 

6 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

   Fig. 14: Structura circuitului cu contact tip touch 
 

4. Funcția de bază NAND 
În acest experiment se examinează funcția propriu-zisă a gate-ului NAND. Este vorba despre funcția AND cu invertorul 
subsecvent. Pentru funcția AND este valabilă regula: ieșirea este on numai dacă intrarea 1 ȘI intrarea 2 sunt on.  
 

În mod corespunzător, pentru funcția NAND este valabilă regula: ieșirea este off, numai dacă intrarea 1 ȘI intrarea 2 sunt on. 
Acest lucru este indicat și în tabelul de adevăr pentru gate-ul NAND.  
 

Intrarea 1 Intrarea 2 Ieșirea 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 
 

   Fig. 15: Conexiunile unui gate NAND 
 

Circuitul folosește două rezistențe de 100 kΩ pentru a se obține starea zero. Comutatorul tip buton poate comuta starea unu. În 
acest caz ledul este aprins în starea inactivă. El se stinge numai dacă cele două taste sunt apăsate simultan.  
 

   Fig. 16: Comutator la intrări 

   Fig. 17: Structura circuitului cu comutator tip buton  
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5. Gate AND 
Un invertor subsecvent poate transforma un gate NAND într-un circuit AND. În acest caz este valabilă următoarea regulă: ledul 
se aprinde numai dacă ambele comutatoare sunt închise.  
 

Intrarea 1 Intrarea 2 Ieșirea 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 
 

   Fig. 18: Gate AND 
 

   Fig. 19: Circuit de test AND  
 

   Fig. 20: Structura circuitului AND  
 

6. Gate OR 
Dacă se inversează ambele intrări ale gate-ului NAND se formează un gate OR. Funcția OR se definește astfel: ieșirea este on 
atunci când intrarea 1 SAU intrarea 2 sunt on.  

   Fig. 21: Circuit OR 
 

Intrarea 1 Intrarea 2 Ieșirea 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
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   Fig. 22: Cablarea circuitului OR 

   Fig. 23: Test al circuitului OR 
 

7. Gate NOR 
Un alt invertor în spatele gate-ului OR generează funcția not-or (NOR). Pentru a produce un gate NOR este nevoie de toate cele 
patru gates în 4011.  
 

   Fig. 24: Circuit NOR 
 

Intrarea 1 Intrarea 2 Ieșirea 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 
 

   Fig. 25: Cablarea circuitului NOR. 
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   Fig. 26: Testarea circuitului NOR 
 
 

8. Flip-flop RS 
Un flip-flop este un circuit care poate menține independent una din cele două stări. De asemenea poate fi salvată o stare 
digitală. Ieșirea poate fi comutată folosind anumite stări la intrare. Flip-flop-ul RS are două intrări, reset (R) și set (S). Ambele 
intrări au valoarea maximă în standby (R = 1, S = 1). Ieșirea nu este determinată (X) și depinde de antecedente. Dacă R trece la 0, 
atunci ieșirea este dezactivată. Dacă S trece la 0, atunci ieșirea este activată.  
 

Intrarea 1 Intrarea 2 Ieșirea 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 x 
 

Flip-flop-ul RS se construiește pornind de la două gates NAND, iar ieșirile sunt recuplate fiecare la o intrare a celuilalt gate. 
Această recuplare determină păstrarea unei stări existente.  
 

   Fig. 27: Principiul de bază al unui flip-flop 
 

În circuitele din realitate ambele ieșiri sunt cuplate la leduri. La ieșirea NAND 2 apare întotdeauna starea inversă a NAND 1. Două 
rezistențe contra Vcc duc la standby 1. Comutatoarele buton pot forța starea 0 și astfel să modifice starea ieșirii. La aplicarea 
tensiunii de funcționare se aprinde unul din cele două leduri – nu se poate preciza însă care anume. Cu cele două butoane se 
poate comuta între cele două stări.  
 

Fig. 28: Schema de conexiuni a unui flip-flop RS 
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  Fig. 29: Circuit cu buton R și S 
 
 

9. Circuit de semnalizare optică 
Cu două gates NAND, două rezistențe și un condensator se poate construi un flip-flop astabil, care poate fi comutat autonom. La 
fel ca la un flip-flop RS și aici se folosește principiul recuplării. O stare rămâne stabilă numai atâta vreme cât condensatorul se 
încarcă. După aceea se schimbă starea ieșirii. În sens strict acest circuit nu este unul digital, deoarece tensiunea de intrare a 
gate-ului stâng se modifică gradual. La final însă la ieșire apare un semnal digital, care se schimbă periodic.  
 

   Fig. 30: Flip-flop astabil 
 

În circuitele din realitate ambele gate-uri NAND sunt prevăzute cu leduri, care clipesc alternativ din acest motiv. Rezistențele și 
condensatorul sunt alese în așa fel încât clipirea să fie vizibilă la o frecvență de cca. 2 Hz. Circuitul reprezentat aici este folosit și 
drept sursă de cadență pentru circuitele digitale mai complexe.  
 

   Fig. 31: Semnalizator cu două leduri 

 Fig. 32: Structura circuitului semnalizatorului  
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10. Semnalizator dublu 
Cu patru gates se pot construi simultan două circuite independente semnalizator. Teoretic ar trebui ca ambele să funcționeze la 
aceeași frecvență. Practic însă intră în calcul mici toleranțe ale componentelor și de aceea cele două circuite nu funcționează 
perfect sincron. Dacă atingeți cu degetul unul dintre condensatori, atunci ușoara încălzire duce la o mică scădere a capacității. 
După aceea semnalizatorul corespunzător funcționează ceva mai rapid.  
 

   Fig. 33: Două semnalizatoare identice  
 

   Fig. 34: Cadență semnalizare independentă 
 

11. Frecvență variabilă 
Frecvența celor două semnalizatoare poate varia în limite considerabile dacă la rezistența de 2,2 MΩ se conectează în serie o 
rezistență externă. În acest caz se folosește rezistență tip skin. O ușoară atingere a celor două capete ale firelor duce la creșterea 
frecvenței. Cu ajutorul oscilatorilor se poate compara rezistența pielii la două persoane.  

   Fig. 35: Frecvență de semnalizare modificabilă  
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   Fig. 36: Structura circuitului cu contacte digitale 
 

12. Divizor frecvență 
Circuitul CMOS 4027 include două flip-flop-uri JK independente. Un flip-flop JK este un circuit relativ complex, cu utilizare flexi-
bilă. În primul experiment circuitul integrat este folosit drept toggle-flip-flop. Intrările R și S trebuie să fie aplicate la GND, iar in-
trările J și K la Vcc. Toggle înseamnă comutare. Starea ieșirii se modifică la orice schimbare a stării 0-1 la intrarea Clock (C), adică 
la fiecare pantă pozitivă a ciclului cadenței. În final rezultă un semnal rectangular la ieșire cu frecvența înjumătățită a cadenței.  
 

   Fig. 37: Flip-flop JK drept toggle-flip-flop 
 

Circuitele cu flip-flop sunt sensibile la semnalele distorsionante. Un condensator conectat între Vcc și GND împiedică 
distorsiunile, ce se pot răspândi prin cablurile de alimentare. Pentru o fiabilitate cât mai mare a circuitului este introdusă 
suplimentar o rezistență de 10 kΩ în cablu.  

   Fig. 38: Utilizarea unui toggle-flip-flop 
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În cadrul acestui experiment ledurile afișează atât semnalul cadenței, cât și semnalul de ieșire al flip-flop-ului. Se vede clar că 
starea ieșirii se modifică de două ori mai lent decât semnalul cadenței.  

   Fig. 39: Afișarea frecvenței de bază și a frecvenței înjumătățite  
 

13. Diviziune la 4 
Două toggle-flip-flop pot fi interconectate. Ieșirea Q a primului flip-flop controlează intrarea C a celui de-al doilea flip-flop. În 
total frecvența de intrare este împărțită la patru.  
 

   Fig. 40: Doi divizori unul după altul 
 

Cadența Ieșirea 2 Ieșirea 1 Stare contor 

0 0 0 0 

1 1 1 3 

0 1 1 3 

1 1 0 2 

0 1 0 2 

1 0 1 1 

0 0 1 1 

1 0 0 0 

0 0 0 0 
 

În plus, circuitul poate fi considerat și un contor, dacă stările ieșirii sunt văzute drept biți ai unui număr digital. Starea la ieșirea 1 
trebuie să stea la dreapta. Rezultă numerele binare 00, 11, 10, 01, 00. Circuitul contorizează în sens invers: 0, 3, 2, 1, 0 etc. Acest 
lucru se întâmplă pentru că intrarea clock reacționează la flancul pozitiv.  

   Fig. 41: Împărțire la 2 și 4 

   Fig. 42: Structura circuitului contorului binar 
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Acest circuit compus din toogle-flip-flops conectate succesiv este denumit și contor asincron sau ripple-counter. Fiecare nivel 
comută cu un decalaj de câteva nanosecunde, ceea ce însă nu poate fi perceput de ochiul uman.  

 

14. Stop and Go  
În loc de o rezistență de 10 kΩ folosiți două fire cu capetele deschise. Rezistența Rx se formează de ex. prin atingere. Comutați 
semnalul cadenței pe on și pe off prin atingerea cu degetul. Astfel contorul poate fi lăsat să meargă sau poate fi oprit. Încercați 
să „înghețați” ieșirile la starea 1. O altă posibilitate: atingeți numai intrarea cadenței. În acest proces va avea efect de cadență de 
obicei numai un semnal de zgomot de 50 Hz. Această frecvență se împarte la 4. Ultima ieșire pâlpâie vizibil cu 12,5 Hz. Acest 
circuit poate fi folosit drept generator aleatoriu de numere, ca un zar. Ambele leduri indică numărul binar obținut aleatoriu.  
 

   Fig. 43: Cablu cadență întrerupt 
 

   Fig. 44: Contor cu contacte digitale 
 

 

15. Setare și resetare 
Intrările R și S pot fi folosite la fel ca la un RS-flip-flop. Ele sunt manipulate cu ajutorul a două comutatoare. Suplimentar intrările 
sunt prevăzute cu rezistențe contra GND, care determină nivelul zero. Primul nivel al contorului poate fi șters (R) sau setat (S). 
Imediat ce este apăsată o tastă contorul rămâne în starea respectivă. Astfel nu se mai modifică și starea celui de-al doilea nivel al 
contorului.  
 

Generatorul cadență a fost extins în acest circuit cu un alt nivel buffer de forma unui invertor cu NAND 3. Această măsură 
îmbunătățește rezistența la distorsiuni, ceea ce este important pentru unele dintre experimentele următoare.  
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    Fig. 45: Set și reset pentru primul contor 
 

   Fig. 46: Structura circuitului butonului 
 

16. Flip-flop JK 
Numele circuitului flip-flop vine de la intrările J și K. Acestea sunt acum examinate mai îndeaproape. Conectați în acest sens cele 
două butoane cu rezistențele aparținătoare la intrările J și K ale circuitului flip-flop de sus. La aplicarea cadenței pot fi testate 
toate stările de la J și K. Regula cunoscută deja de la experimentele anterioare: dacă J=1 și K=1 atunci ieșirea comută la fiecare 
flanc pozitiv al cadenței (toggle). Acum testați și restul stărilor. Cu J=0 și K=0 ieșirea Q își menține starea, iar flip-flop nu 
reacționează la impulsurile de cadență. Dacă ambele intrări J și K sunt inegale, atunci flip-flop preia starea J la Q odată cu 
următorul impuls de cadență. În principiu la ieșirea/Q inversată apare starea inversată vizavi de Q.  
 

   Fig. 47: Principiul de funcționare al unui flip-flop JK 
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Intrarea J Intrarea K Intrarea C Ieșirea Q Ieșirea/Q 

0 0 0-1 Nemodificat Nemodificat 

0 1 0-1 0 1 

1 0 0-1 1 0 

1 1 0-1 Toggle Toggle 

 

   Fig. 48: Circuit de test pentru JK-flip-flop 
 

   Fig. 49: Butoane la J și K  
 

 

17. Registrul de deplasare (shift register) 
Un registru de acest gen deplasează stările intrării cu un nivel mai sus odată cu fiecare impuls de cadențare. Cu 4027 se pot 
construi două nivele. Semnalul cadențare este aplicat acum paralel la ambele intrări clock. La intrare există din nou două 
butoane la J și K. Ceea ce este important este conexiunea cu următorul nivel. Q conduce la J și /Q la K. În cazul unui flanc pozitiv 
primul flip-flop preia stările inegale la J și K. Simultan cel de-al doilea flip-flop JK preia stările vechi ale primului flip-flop, 
deoarece noile stări devin efective abia după un mic decalaj de timp după flancul cadenței.  
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   Fig. 50: Flip-flop JK drept registru de deplasare 
 

În standby ambele intrări J și K sunt zero. Apăsați butonul J. Starea 1 este preluată de Q1 odată cu următorul impuls de 
cadențare și apoi și de Q2 odată cu următorul impuls. Decalarea poate fi identificată în jurul unei cadențe. Eliberați butonul. 
Deoarece acum cele două intrări J și K sunt la nivelul 0 nu se modifică ieșirea. Ambele ieșiri rămân on. Apăsați tasta K. Astfel Q1 
devine 0 odată cu următorul impuls, iar cu un decalaj de o cadență urmează și Q2. Dacă apăsați ambele butoane J și K comută 
primul flip-flop. Cel de-al doilea urmează stările cu un decalaj de o cadență. În final se obține un semnalizator.  
 

   Fig. 51: Circuit de test pentru registrul de deplasare 
 

   Fig. 52: Structura circuitului registru de deplasare 
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18. Decalarea fazei 90 grade 
Returnați la intrare semnalele de ieșire ale registrului deplasare pe două nivele. În acest scop trebuie să înlocuiți J cu K. 
Rezultatul este că primul flip-flop preia starea inversată a celui de-al doilea flip-flop. În schimb cel de-al doilea urmează primul cu 
un decalaj de o cadență. La final cele două ieșiri comută alternativ. Rezultă două semnale rectangulare simetrice cu un sfert din 
frecvența de cadență și cu un decalaj de timp de o cadență. Deplasarea fazei între cele două semnale de ieșire este de 90 de 
grade. Asemenea semnale sunt folosite de exemplu în tehnica știrilor.  
 

   Fig. 53: Semnale de ieșire cu faza deplasată 
 

Ieșirea Q1 Ieșirea Q2 Cifră Led 1 Led 2 

0 1 1 1 0 

1 1 3 0 0 

1 0 2 0 1 

0 0 0 0 0 
 

       
Fig. 54: Controlul cu faza deplasată a două leduri                    Fig. 55: Structura circuitului pentru deplasarea fazei  
 
Modificați circuitul în așa fel încât la cuplajul invers J și K să nu se schimbe între ele. Rezultatul este nesigur deoarece depinde de 
prima stare a flip-flop-ului după pornire. Este posibil ca ambele ieșiri să rămână permanent on sau off sau să se modifice cu faza 
în opoziție.  

 

19. Decoder biți 
La experimentul anterior ambele leduri rămân aprinse timp de două cadențe. Fazele de comutare individuale sunt decodate și 
afișate. Acest lucru este posibil prin conectarea a încă două leduri cu o rezistență în serie între ieșirile celor două flip-flop. Cele 
două leduri din stânga se aprind numai dacă cele două ieșiri Q au o stare distinctă. Deoarece ele sunt comutate antiparalel 
rezultă faze de lumină alternativă.  
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Ieșirea Q2 Ieșirea Q1 Valoare Led 1 Led 2 

1 0 2 1 0 

1 1 3 0 0 

0 1 1 0 1 

0 0 0 0 0 
 

   Fig. 56: Afișarea stărilor individuale biți  

   Fig. 57: Circuit cu patru leduri  
 

20. Unul din patru 
Pentru ca să se aprindă numai unul dintre cele patru leduri este nevoie ca cele două leduri care apar în dreapta în schema de 
conexiuni să fie comutate în mod similar între cele două flip-flop-uri. Pentru ca cele două faze de comutare rămase să poată fi 
decodate se folosește pentru flip-flop-ul de jos ieșirea /Q inversată.  
 

Ieșirea Q2 Ieșirea Q1 Valoare Led 1 Led 2 Led 3 Led 4 

1 0 2 1 0 0 0 

1 1 3 0 0 0 1 

0 1 1 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 
 

   
  Fig. 58: Decoderul              Fig. 59: Un semnalizator cu patru leduri  

 

21. Contor sincronizare  
Un contor sincronizare pe mai multe nivele livrează în principiu aceleași rezultate ca și un contor ripple pe mai multe nivele. 
Diferența este că ieșirile comută în același moment. În acest sens toate nivelele trebuie să funcționeze cu aceeași cadență. 
Semnalul cadență este aplicat paralel la toate intrările C ale flip-flop-ului. Un flip-flop nu poate aștepta rezultatul nivelului 
anterior, ci trebuie să știe dinainte dacă trebuie să comute la următoarea cadență. Ieșirea Q se leagă la J și K ale nivelului 
următor. Dacă Q=1 atunci următorul impuls cadență comută simultan ambele nivele.  
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   Fig. 60: Principiul contorului sincronizare  
 

La primul nivel J și K sunt conectate la Vcc, astfel încât se obține un flip-flop toggle. Întotdeauna când Q1=1 următorul impuls 
comută starea. Astfel se obține succesiunea corectă de contorizare pentru un contor binar  
 

   Fig. 61: Contor sincron 
Și în acest caz cele patru leduri trebuie să se aprindă individual unul după altul. În final se obține un model de lumină care arată 
ca și un punct care se mișcă spre stânga într-un cerc.  
 

Ieșirea Q2 Ieșirea Q1 Valoare Led 1 Led 2 Led 3 Led 4 

0 0 0 1 0 0 0 

0 1 1 0 1 0 0 

1 0 2 0 0 1 0 

1 1 3 0 0 0 1 

 

   Fig. 62: Clipit în cerc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Franzis Verlag GmbH (85540 Haar bei 
München, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2015 Franzis Verlag GmbH & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


