
Temat: Sprawdzenie poprawności działania przerzutników. 

Wstęp: 

Przerzutnik (z ang. flip-flop) jest to podstawowy element pamiętający każdego układu cyfrowego, 
przeznaczonego do przechowywania i ewentualnego przetwarzania informacji. Przerzutnik 
współtworzy najniższe piętro struktury układu i zdolny jest do zapamiętania jednego bitu informacji. 
Grupa czterech lub ośmiu połączonych ze sobą przerzutników tworzy następne, wyższe piętro - tzw. 
rejestr, zdolny już do pamiętania jednego bajtu informacji. 

Przerzutniki stosuje się do przechowywania małych ilości danych, do których musi być zapewniony 
ciągły dostęp. Jest to spowodowane fizycznymi i funkcjonalnymi cechami przerzutników. Są one 
większe od pojedynczej komórki pamięci , ale pozwalają pozostałym częściom układu na bezpośredni 
dostęp do przechowywanych danych. 

Ze względu na łatwy odczyt i zapis, przerzutniki są szczególnie często stosowane w celu: 

• Pamiętania stanu układu, zobacz: Maszyna stanów skończonych (ang. FSM od Finite State 
Machine) 

• Przechowywania obecnie przetwarzanego słowa danych, zobacz: rejestr, akumulator, ALU 
• Implementacji liczników 
• Implementacji rejestrów przesuwnych 
• Implementacji rejestrów przesuwnych z liniowym sprzężeniem zwrotnym (ang. LFSR od 

Linear Feedback Shift Register) 

Typy przerzutników 

Wśród monolitycznych (scalonych) przerzutników wyróżnia się: 

• Przerzutnik typu RS, 
• Przerzutnik typu D (popularnie zwany 'latch', czyli zatrzask, ze względu na 

zatrzaskiwanie wejścia na wyjściu), 
• Przerzutnik typu T, 
• Przerzutnik typu JK, 
• Przerzutnik typu JK-MS (MS od Master i Slave). 

Wszystkie, z wyjątkiem przerzutnika typu D, mogą występować w wersji asynchronicznej (wtedy są 
oznaczane małymi literami, np. rs, t) oraz w wersji synchronicznej (oznaczane wielkimi literami). 
Przerzutniki asynchroniczne przełączają stan wyjść w momencie zmiany na wejściu, a przerzutniki 
synchroniczne muszą oczekiwać na zmianę sygnału doprowadzonego do ich wejścia zegarowego. W 
tym momencie należy wyróżnić kolejny podział na przerzutniki wyzwalane zboczem (narastającym lub 
opadającym) lub wyzwalane poziomem wejścia zegarowego. Za pomocą każdego przerzutnika i 
odpowiedniej liczby bramek logicznych można zrealizować wszystkie inne 

We wszystkich przerzutnikach synchronicznych można wyróżnić następujące 
wyprowadzenia: 



.    wejście (lub wejścia) informacyjne - np. D (ang. Data) 

.    wej ście synchronizuj ące, tzw. zegarowe C (ang. Clock) 

.    wej ścia asynchroniczne - ustawiaj ące Set i zeruj ące Reset (odpowiednio: 1 i 0 na 
wyjściu Q) .    wyjście 

proste Q .    wyjście 
zanegowane [Q] 

Wejścia R/S mają najwyższy priorytet i służą do wymuszenia określonego stanu wyjść 
niezależnie (asynchroniczne) od poziomów logicznych panujących na pozostałych wejściach 
informacyjnych czy zegarowych. 

W rodzimej literaturze spotyka się różne określenia (a nawet oznaczenia) tego samego 
funkcjonalnie rodzaju wejść. Dla przykładu wejście ustawiające bywa nazywane wejściem 
zapalającym, a wejście zegarowe C (CP, CL, CLK, T) - synchronizującym lub taktującym 

Przerzutniki typu D (flip-flop) należą do zbioru przerzutników wyzwalanych zboczem. 
Przepisanie stanu wejścia D (informacyjnego) na wyjście Q następuje w czasie zmiany 
poziomu logicznego na wejściu zegarowym z niskiego na wysoki. Przerzutnik typu D łatwo 
jest przekształcić w przerzutnik typu T i zrealizować dzielnik modulo 2 - tzw. dwójkę liczącą. 
W tym celu wystarczy połączyć wyjście zanegowane |Q| z wejściem D. Pojedyncza "dwójka" 
dzieli częstotliwość sygnału zegarowego na pół, przy czym wypełnienie przebiegu na wyjściu 
wynosi zawsze 50%. Łańcuch kaskadowo połączonych dwójek liczących może być 
wykorzystany do wytworzenia naturalnego kodu dwójkowego - podstawowego kodu 
wagowego używanego w technice cyfrowej. 

Stromość zboczy sygnałów zegarowych (wyrażana w nanosekundach), jest parametrem 
krytycznym w układach sekwencyjnych. Przerzutniki nie są tu wyjątkiem, stąd współcześnie 
wejścia zegarowe spotyka się najczęściej w wykonaniu Schmitta, charakteryzującym się 
obecnością tzw. pętli histerezy. Histereza oznacza 2 progi przełączania - inne dla każdego 
kierunku zmian napięcia na wejściu zegarowym. 

Przerzutnik typu Latch (zatrzask) jest wersją przerzutnika D wyzwalanego nie zboczem, lecz 
poziomem. W czasie trwania na wejściu zegarowym stanu wysokiego, wyjście Q powtarza 
stany logiczne wejścia D. W momencie zmiany na wejściu zegarowym stanu wysokiego na 
niski następuje "zatrzaśnięcie" (zapamiętanie) stanu wejścia D sprzed tej zmiany. Typowym 
zastosowaniem przerzutnika typu Latch jest zapamiętanie chwilowego stanu szyny danych w 
celu np. zobrazowania na wyświetlaczu. Dowolny przerzutnik tego typu charakteryzuje się 
mniejszą odpornością na zakłócenia od dowolnego przerzutnika wyzwalanego zboczem. 

Przerzutniki dwuzboczowe typu Master-Slave mają mniejsze wymagania na stromość 
zboczy. W ich przypadku wewnętrzny przerzutnik Master zapamiętuje stan wejść 
informacyjnych JK w momencie wystąpienia narastającego zbocza sygnału zegarowego, a 
zbocze opadające sygnału zegarowego przepisuje bit informacji z przerzutnika Master do 
przerzutnika Slave (i na wyjścia). Przerzutnik typu JK-MS można przekształcić w dwójkę 
liczącą przez podanie stanu wysokiego na oba wejścia J i K. W celu podwyższenia odporności 
na zakłócenia dwuzboczowych przerzutników MS, w układach praktycznych dąży się do 
skrócenia czasu trwania stanu wysokiego na wejściu zegarowym. 

Wszystkie przerzutniki w monolitycznych układach scalonych zbudowane są w oparciu o 
bramki logiczne. Każda bramka składa się z kolei z kilku/kilkunastu tranzystorów. 



Najprostsze przerzutniki asynchroniczne wymagają tylko dwóch dwuargumentowych 
(dwuwejściowych) bramek. Bardziej zaawansowane - kilkunastu wieloargumentowych. Jeden 
przerzutnik synchroniczny może więc zawierać ponad sto tranzystorów. 

W tzw. technice dyskretnej, historycznie poprzedzającej erę układów scalonych, do zbudowania 
najprostszego przerzutnika niezbędne były co najmniej 2 tranzystory (wcześniej lampy elektronowe) 
sprzężone pojemnościowo. 

Przebieg ćwiczenia: Ćwiczący 

ma do dyspozycji następujące układy scalone (po 2 sztuki) 

1. UCY 7474 
2. UCY 74107 
3. UCY 74174 

Ćwiczący ma wykonać następujące doświadczenie – eksperyment: 

I. Zbadać działanie przerzutników D lub JK wykorzystując odpowiednie układy scalone: 
1. PSpice: Zaprojektować schemat badanego układu, wykonać analizę stanów logicznych układu, 
zapisać otrzymane wyniki: schemat oraz graficzne przedstawienie przebiegów logicznych. 
2. Wykonać analogiczne badanie układu na platformie laboratoryjnej. 

Wyniki: 

1. Z I schemat układu, tablica stanów (przebiegi) z PSpice (co najmniej 2 zrzuty ekranu: schemat 
układu + przebiegi). 

2. Schemat elektryczny zmontowanego układu, tabelka zaobserwowanych przebiegów 
rzeczywistych. 

3. Cały przebieg ćwiczenia powinien być dobrze udokumentowany przez tabelki, zrzuty, opis 
słowny. 

4. W sprawozdaniu powinien być zamieszczony spis urządzeń i przyrządów 
pomiarowych wykorzystanych w ćwiczeniu (nazwa, typ, numer, itp.) 

5. Uwagi i wnioski zamieszczone w sprawozdaniu powinny być opracowane 
indywidualnie przez każdego wykonującego ćwiczenie. 
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