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NÁZEV ÚLOHY: SYNCHRONNÍ KLOPNÉ OBVODY REALIZOVANÉ 
Z HRADEL NAND 

ÚKOL:  
1) Realizujte synchronní KLO RS (RST) a ověřte jeho činnost podle pravdivostní   

tabulky. 
2) Zapojte klopný obvod RST jako klopný obvod T a ověřte jeho činnost. 
3) Realizujte synchronní klopný obvod typu D a ověřte jeho činnost. 
4) Realizujte jednofázový klopný obvod J-K. Činnost srovnejte s pravdivostní 

tabulkou. 

5) Realizujte dvoufázový J-K klopný obvod. Ověřte jeho činnost pro různé šířky 
hodinových impulsů. Jako zdroj hodinových impulsů použijte vhodný typ 
monostabilního klopného obvodu.  

 

TEORETICKÝ ÚVOD: 
Mají-li se přenášet data z jednoho KLO do dalšího, musí všechny obvody 

dokončit předchozí změnu a ustálit se v nových stavech dříve, než nastane změna 
nová. U asynchronních KLO různá časová zpoždění a doba ustálení 
spolupracujících obvodů neumožňuje jednoznačně tuto podmínku splnit, zvláště 
když obvody pracují s velkými frekvencemi. Různé časové parametry obvodů totiž 
způsobí, že na některý z KLO bude přiveden impuls v době, kdy k jeho příjmu 
nebude ještě připraven, a tak se jeden stav či bit úplně ztratí. Jiným problémem, 
který může nastat při používání jednoduchých KLO v čítačích či posuvných 
registrech je to, že signál vstupující do jednoho konce celého řetězce přímo 
propojených obvodů proběhne celým řetězcem bez zastavení. To vede k naprosté 
nepoužitelnosti obvodu.  

Celý tento problém se vyřeší zavedením časových (hodinových) impulsů, 
které způsobí, že všechny zapojené KLO se překlopí současně (synchronně). To 
znamená, že v obvodech řízených hodinovými impulsy se nejprve nastaví a ustálí 
stavy na vstupech, potom teprve následuje hodinový impuls a změna na 
výstupech obvodu. 

U asynchronních KLO tedy dochází ke změně stavu ihned po změně hodnot 
na vstupu KLO. 
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U synchronních KLO pak dochází ke změně stavu v důsledku změn na 
vstupu KLO v okamžiku přítomnosti synchronizačního (hodinového) impulsu 
přivedeného na hodinový vstup KLO. Reálný čas je tak dělen na takty o libovolné 
době trvání. Podle činnosti se tedy dělí KLO na asynchronní a synchronní. 

Podle způsobu řízení můžeme synchronní KLO rozdělit na: 

1. Synchronní KLO řízený hladinou hodinového impulsu 

KLO může po dobu přítomnosti hodinového impulsu, např. logické jedničky, 
měnit svůj stav podle údajů na vstupu (např. KLO typu "D" 7475). 

2. Synchronní KLO řízený jednou hranou hodinového pulsu (vzestupnou, 
sestupnou, tzv. aktivní hranou)  

Změna stavu KLO může nastat pouze v okamžiku aktivní hrany hodinových 
impulsů. Je však nutné dodržet minimální dobu předstihu a přesahu, kdy se údaje 
na vstupu KLO nemají měnit (např. KLO typu "D" 7474 - aktivní vzestupná hrana 
hodinového impulsu). 

3. Synchronní KLO řízený oběma hranami hodinového impulsu 

Při jedné (např.vzestupné) hraně dochází k nastavení vnitřních paměťových 
prvků podle vstupních údajů a při druhé (např. sestupné) hraně dojde k případné 
změně výstupu KLO podle stavu vnitřní paměti (tzv. Master - Slave KLO,            
M - Master = pán, S - Slave = otrok, neboli obvod hlavní a podřízený). Takovým 
KLO se říká dvoustupňové - dvoufázové MS KLO. 

 

POSTUP PRÁCE: 

1. Synchronní KLO typu RS (KLO RST) 

KLO RS řízený hodinovými impulsy lze vytvořit přidáním dvou dalších 
hradel NAND k jednoduchému RS KLO. Synchronní KLO RS má ve srovnání        
s asynchronním KLO navíc jeden vstup C (clock = hodiny), na který se  přivádějí 
synchronizační impulsy. Informace na vstupech S a R bude klopným obvodem 
převzata, až když se na vstupu C objeví synchronizační impuls. Je - li na vstupu C 
logická 1, pracuje tento obvod stejně jako asynchronní KLO RS. Jedná se proto o 
synchronní KLO řízený hladinou hodinového impulsu. Stav na výstupu se 
tedy může změnit až po příchodu logické 1 na vstup C.  

       Tento KLO se může dostat do zakázaných stavů stejně jako asynchronní 
KLO z minulé úlohy. Nelze jej proto   použít v žádném praktickém zařízení. Tento 
obvod se od jednoduchého asynchronního KLO R-S liší pouze tím, že stavy na 
vstupech R a S se přesunou do hlavní části obvodu až po přivedení úrovně H na 
vstup hodin.  
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SCHÉMA ZAPOJENÍ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pravdivostní tabulka: 

 

 

 

 

S R Q
0 0 Q
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 Z.S.

TN TN+1

Q
Q TN - vstupní veličiny před příchodem hodinového impulsu 

TN+1 - výstupní veličiny během a po skončení hodinového   
impulsu 

 

Schématická značka: 

 

 

 

 

2. KLO typu T 
Klopný obvod typu T je modifikací synchronního KLO-RS.  Výstup a negovaný 

výstup jsou zpětnou vazbou přivedeny na vstupní hradla. Jestliže je KLO nastaven 
na úroveň H, je po příchodu hodinového impulsu výstup Q přiveden zpětnou 
vazbou na vstup R. Tím se obvod vynuluje. Při příchodu dalšího hodinového 
impulsu se úroveň H na negovaném vstupu přivede zpětnou vazbou na vstup S. 
Po příchodu dalšího impulsu je už obvod znovu nastaven na úroveň H. Znamená 
to, že dva impulsy na vstupu hodin způsobí změnu výstupu z úrovně H na L  a  
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zpět. "T" (toggle) tedy znamená, že výstup se překlápí na opačnou hodnotu 
každým hodinovým impulsem, respektive při jeho aktivní hraně. 

 Tento obvod má pouze jeden vstup označený T a říká se mu někdy 
"asynchronní verze KLO - T ". Tzv. synchronní verze KLO - T má kromě vstupu T i 
hodinový vstup C. Ke změně stavu takového KLO dochází při každém 
hodinovém impulsu, avšak jen v případě, je-li na vstupu T logická 1. 

Frekvence výstupního signálu je dvakrát menší než frekvence vstupního 
signálu. Obvod tedy pracuje jako dělič kmitočtu. 

Tento obvod se v integrované podobě prakticky nevyrábí. Lze jej však sestavit      
z jiných integrovaných obvodů. 

Chování synchronní verze klopného obvodu "T" lze popsat logickou funkcí: 
NNNN1N QTQTQ ⋅+⋅=+ .  

  

Schéma zapojení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto zapojení vyžaduje úzký synchronizační impuls řádově jednotky ns. Obvod je 
řízený vzestupnou hranou hodinového impulsu. 
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Časový diagram KLO typu T: 

 

 

 

Schématická značka: 

 

 

 

 

 

3. Synchronní KLO typu D 
Navazuje na asynchronní KLO typu "D", u kterého výstup Q má stejnou 

hodnotu jako vstup D a negovaný výstup má hodnotu opačnou  k D. Stejného 
výsledku bychom tedy dosáhli, kdybychom výstup Q propojili přímo vodičem se 
vstupem D a negovaný výstup bychom získali ze vstupu D za pomoci jediného 
invertoru. Výstupu Q se říká "transparentní", protože se chová stejně, jako by byl 
propojen vodičem na vstup. Tento obvod není valně využitelný. Synchronní KLO 
typu "D" vznikne úpravou KLO typu R-S. Synchronní KLO typu "D" má ve srovnání 
s asynchronním KLO typu "D" navíc jeden vstup C (Clock - hodiny). Synchronní 
KLO typu D je paměťový člen, který v okamžiku příchodu hodinového 
impulsu (C=1) přenese data ze vstupu D na výstup Q. Jakmile se vstup hodin 
nastaví na úroveň L (C=0), data na vstupu D se zablokují a výstup Q zůstává         
v nezměněném stavu po tu dobu, po kterou je hodinový vstup na úrovni L. Když D 
=1 a C=1, signál S je aktivní a KLO přechází do stavu 1. Když D = 0 a C =1, je 
aktivní signál R a KLO přechází do stavu 0. KLO typu "D" patří mezi synchronní 
KLO řízené hladinou hodinového impulsu. KLO typu "D" může zpozdit vstupní 
logický signál o jeden takt. Obvod se nazývá D - klopný obvod (datový), protože 
je schopen zapamatovat si data. Chování tohoto KLO lze popsat logickou funkcí: 
DN=QN+1    

  DN - stav na vstupu D před příchodem hodinového impulsu 

 QN+1   - stav na výstupu KLO po příchodu hodinového impulsu 
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Schéma zapojení: 

 

Pravdivostní tabulka: 

 DN QN+1

0 0 1
1 1 0

1NQ +

 

 

                        Nebo: 

 D C Q
0 0 Q
1 0 Q
0 1 0
1 1 1

 

 

Schématická značka: 

 

DATA 

HODINY 
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4. Synchronní KLO typu J-K 
Základem KLO typu "J-K" je opět synchronní KLO typu "R-S". Vznikne 

úpravou KLO typu "T" použitím třívstupových vstupních hradel. KLO typu "J-K" 
může být zapojen jako synchronní KLO typu "R-S", typu "D",  typu"T", či může 
realizovat další speciální funkce. Na rozdíl od synchronního KLO typu R-S je 
výstupní funkce definována i pro případ, kdy J=1 a K=1.  

Činnost KLO typu J-K se řídí podle následujících pravidel: 

1. Vstupy J a K jsou na úrovni L: jestliže se vstup hodin změní na L, výstup 
zůstává nezměněn. 

2. Vstup J na úrovni H, vstup K na úrovni L: jakmile se vstup hodin změní na L, 
objeví se na Q úroveň H, ať byl předtím v jakémkoli stavu.⎯ Q  má úroveň L. 
Úroveň H ze vstupu J se přenese přímo na výstup Q. 

3. Vstup J na úrovni L, vstup K na úrovni H: jakmile se vstup hodin změní na L, 
objeví se na výstupu Q úroveň L a na ⎯Q  úroveň H. Úroveň L ze vstupu J je 
přenášena přímo na výstup Q. 

4. Na vstupech J i K je úroveň H: po každém hodinovém impulsu se výstup 
obvodu překlopí na opačnou hodnotu. Obvod se chová jako KLO typu "T" (po 
přivedení úrovní H na vstupy J i K se obě vstupní hradla KLO "J-K" chovají stejně, 
jakoby se oba vstupy J i K odpojily - srovnej s KLO typu "T").  

Tento KLO se liší od synchronního KLO typu R - S tím, že výstupní funkce je 
definována i pro případ kdy J=1 a K=1. 

Chování KLO typu J-K lze popsat logickou funkcí: 

        NNNN1N QKQJQ ⋅+⋅=+  

J N    - stav na vstupu J před příchodem  hodinového impulsu 

 

K N -  stav na vstupu K před příchodem hodinového impulsu 

Q N   - stav na výstupu KLO před příchodem hodinového impulsu 

Q N  + 1 - stav na výstupu KLO po příchodu hodinového impulsu   
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Schéma zapojení: 

 

Pravdivostní tabulka: 

J K Q
0 0 QN

0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 QN

TN TN+1

Q
NQ

NQ  

 

 

Schématická značka: 
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5. Synchronní KLO typu J-K (Master – Slave) 
Pravdivostní tabulka platí v případě, že během hodinového impulsu C = 1 

nedochází ke změnám na vstupech J a K. To platí především pro J-K KLO řešený 
jako KLO MK (Master - Slave), tzv "dvoufázový KLO ". Tento typ KLO je 
nejpoužívanější. Toto řešení je zvoleno proto, aby zpětné vazby nebyly účinné 
během synchronizačního impulsu (mohlo by dojít k nekontrolovatelnému kmitání). 
Výstupem tohoto zapojení je výstup z "podřízeného" KLO (Slave). Vstupy tohoto 
podřízeného KLO jsou řízeny výstupy z hlavního KLO (Master). Vstupy J a K 
tohoto zapojení určují stav hlavního KLO. Hodinový signál je přiváděn do obou 
částí zapojení, pro podřízený obvod je však invertován. Při C=1 se informace 
zapamatovává prvním KLO (Master). Podřízený KLO ovšem po tuto dobu nebude 
reagovat na výstupy hlavního obvodu, protože na jeho vstup hodin se přivádí  
signál invertovaný. Zůstane-li na nějakou chvíli hodinový signál na úrovni H, ustálí 
se stav hlavního obvodu, zatímco podřízený obvod bude nadále blokován a 
nebude reagovat na stav výstupů hlavního obvodu. Při přechodu hodinového 
signálu C z 1 do 0 se první KLO oddělí od vstupu a přestane reagovat na stav 
svých J, K vstupů. Invertovaný hodinový signál na vstupu podřízeného KLO 
způsobí, že zareaguje na stav výstupů Q a⎯Q  hlavního KLO. Informace se objeví 
na výstupu J-K KLO  a krátce po sestupné hraně vstupního hodinového impulsu 
se stav výstupů podřízeného obvodu ustálí. Hlavní KLO nebude reagovat na 
změny svých vstupů J a K, dokud nepřijde nový pozitivní hodinový impuls.  

   J-K KLO se vyrábějí jako obvody typu TTL a to jak jako aktivní na hranu 
(nástupnou i sestupnou), tak jako dvoufázové. Rovněž tak se vyrábějí i typy, které 
mají navíc vstupy PRESET a CLEAR (PŘEDVOLBA A NULOVÁNÍ), kterými je 
možno nastavit počáteční stavy výstupů. Tyto vstupy pak pracují asynchronně a 
nesmějí současně nabýt úrovně L.     

 

Schéma zapojení: 
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POKYNY K MĚŘENÍ 
1.  KLO "R-S" je řízen hladinou impulsu. Proměřte proto tento obvod nejprve 

statickou metodou a vytvořte pravdivostní tabulku pro tři vstupní proměnné -
R, S, C (osm řádků). Logické úrovně zadávejte pomocí selektoru dat. 

 Dále ověřte činnost KLO typu R-S za použití jehlových hodinových impulsů, 
vytvořených pomocí MKO. 

2.  KLO "T" pracuje pouze při použití úzkého synchronizačního impulsu. Ověřte 
jeho činnost s použitím MKO jako generátoru hodinových impulsů. 

3.  KLO  "D" se řadí mezi KLO řízené hladinou hodinového impulsu, podobně 
jako výše uvedený KLO "R-S". Proměřte tento obvod obdobně jako KLO   
"R-S". 

4.    Jednofázový KLO "J-K" vznikl úpravou KLO typu "T" přidáním dalších vstupů  
k hradlům. Vyžaduje  MKO pro generování úzkého hodinového impulsu 
stejně jako KLO "T". 

5.    Dvoufázový KLO "J-K" realizujte pomocí hradel NAND a ověřte jeho činnost 
při použití selektoru dat jednak pro nastavení vstupních hodnot na vstupech 
J i K, jednak pro nastavení hodnoty na hodinovém vstupu. Dále proveďte 
ověření při použití MKO jako zdroje hodinových impulsů. 

Ve zhodnocení rozeberte činnost všech zkoumaných obvodů. Vysvětlete, proč se 
nesmí měnit stavy na vstupech dvoufázového "J-K" KLO během trvání hodinového 
impulsu.  
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Jako zdroj hodinových impulsů si zapojte monostabilní klopný obvod (MKO) 
s časováním logickými členy: 

 

Popis zapojení: 

Spouštěcí impuls (vstupní signál) je veden na logický člen D jednak přímo 
(vstup 2), jednak kaskádou tří (a obecně lichého počtu) logických členů  A, B, C 
(do vstupu 1). Přivede-li se na vstup spouštěcí signál úrovně H, bude tato úroveň  
v prvém okamžiku na obou vstupech členu D a výstup přejde k úrovni H. 
Spouštěcí signál se však současně šíří kaskádou členů A, B, C. Po uplynutí doby, 
která je součtem dob zpoždění průchodu signálu jednotlivými členy, bude na 
vstupu 1 členu D úroveň L a výstup přejde trvale též na úroveň L bez ohledu na 
délku spouštěcího impulsu. Délku výstupního impulsu je možné měnit jen 
stupňovitě, změnou počtu logických členů. 

Ověřte vliv počtu logických členů na činnost výše uvedených synchronních 
klopných obvodů. 

 

Časový diagram MKO: 

 

1 

 

vstup                                                                                                                                    

 

0 
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