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1. Inleiding 

1.1 Digitale techniek 

Mobiele telefoons, wasmachines, verkeerslichten, radio’s, 

frisdrankautomaten, wat hebben ze gemeen? In al die 

apparaten vind je toepassingen van digitale techniek. Daarbij 

spelen de vakgebieden informatica, elektrotechniek, 

natuurkunde en wiskunde een belangrijk rol.  

Je gaat in deze module zelf een digitaal systeem ontwerpen. 

Spelletjes dienen vaak als voorbeeld, maar daar hoeft het niet 

bij te blijven.  

Eerst ga je leren wat dat eigenlijk is, digitale techniek. 

1.2 Digitaal of analoog? 

Wanneer is iets nou digitaal, en wanneer analoog? Digitaal 

betekent dat de informatie in termen van enen en nullen is 

opgeslagen of wordt gecommuniceerd. Dat heeft allerlei 

voordelen. Je kunt de informatie bijvoorbeeld makkelijker 

bewerken en ook makkelijker kopiëren en verspreiden. Het 

filmpje [1] (zie bijlage C) geeft kort weer hoe een afbeelding of 

geluid digitaal kan worden gemaakt. 

Opdracht 1 Digitaal of analoog? 

Geef van de volgende toepassingen aan of het signaal digitaal 

of analoog wordt gecommuniceerd. 

a) Het geluidssignaal dat je ontvangt via de autoradio. 

b) Het geluidssignaal dat je streamt via internet op je 

computer. 

c) Het geluidssignaal dat je mobiele telefoon ontvangt en 

uitzendt als je aan het bellen bent. 

d) Het internetsignaal dat je tablet ontvangt als het is 

verbonden met een Wifi-netwerk. 

Je hebt vast wel eens gehoord van bits en bytes. Dat zijn 

termen die worden gebruikt voor het duiden van digitale 

gegevens. 

 Een bit is een één of een nul.  

 Een byte is gelijk aan acht bits, bijvoorbeeld: 11001010 

 Een kilobyte (kB) is gelijk aan 1024 (=210) bytes.  

 Een megabyte (MB) is gelijk aan 1024 kilobytes.  

 Een gigabyte (GB) is gelijk aan 1024 megabyte.  

 
Figuur 1.1 Filmpje digitaliseren 
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Overigens is hier soms verwarring over, omdat soms wordt 

gezegd dat een kB gelijk is aan 1000 bytes, een MB = 1000 kB, 

etc., maar in deze module worden bovenstaande definities 

gebruikt. 

Opdracht 2 Van analoog naar digitaal 

Bekijk filmpje [2] waarin wordt uitgelegd hoe analoge opnames 

worden omgezet naar digitale video.  

a) Waarom willen ze alle beelden omzetten naar een 

digitaal formaat? Bedenk minstens twee redenen. 

b) In het filmpje wordt gezegd dat bij het digitaliseren 

van geluid het analoge signaal 44.000 keer per seconde 

wordt gemeten. Stel dat elke meting 8 bits oplevert, 

hoeveel kB levert een uur geluid op? Hoeveel MB is dat? 

c) Wat denk je dat per uur meer MB’s oplevert: geluid of 

beeld?  

d) In het filmpje is sprake van een AD-omzetter, die zet 

het analoge signaal om naar digitale gegevens. Er zijn 

ook DA-omzetters; die doen het omgekeerde. Waar 

kom je zulke DA-omzetters tegen in de dagelijkse 

praktijk? 

1.3 Sensoren en actuatoren, input en 

output 

Bij digitale techniek gaat het vaak om het aansturen van een 

apparaat op basis van sensoren. De sensoren vormen de input. 

Dat kan zijn een temperatuursensor, een bewegingssensor, een 

schakelaar, etc. De actuatoren vormen de output, dat is 

hetgeen wat wordt aangestuurd. Dat kan zijn een lamp, een 

motortje of een speaker om geluid te maken.   

Opdracht 3 Sensoren en actuatoren 

Welke sensoren en actuatoren zitten in een wasmachine? Noem 

minstens drie sensoren en minstens drie actuatoren en leg uit 

waar ze toe dienen. 

1.4 Toepassingen van digitale techniek 

In de elektrische apparaten van tegenwoordig komt steeds 

meer digitale techniek voor. Hiermee wordt de aansturing van 

en communicatie met het apparaat geregeld. Denk bijvoorbeeld 

aan wasmachines, radio’s, tv’s, routeplanners en 

verkeerslichten. Er zijn echter nog veel meer toepassingen, 

hieronder staan er een paar. 

 
Figuur 1.2 Filmpje Analoog-Digitaal 
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Verkeerslichten 

Op een kruispunt met verkeerslichten bevinden zich vaak 

diverse sensoren, oftewel de input. Voorbeelden zijn een lus in 

het wegdek om te bepalen of er een auto staat en een knopje 

bij het voetgangerslicht zodat de wandelaar kan aangeven dat 

hij wil oversteken. Daarnaast zijn er allerlei actuatoren, 

oftewel output. Dat zijn met name de verkeerslichten zelf, en 

misschien wel een tikker bij de oversteekplaats voor blinden. 

De verkeerslichten moeten zodanig worden aangestuurd dat 

iedereen snel, maar natuurlijk ook veilig kan oversteken. Voor 

de aansturing van de verkeerslichten op basis van de sensoren 

wordt digitale techniek ingezet. 

Robot 

Robots komen in allerlei vormen voor. Daarbij komen 

informatica en elektrotechniek mooi samen. De bewegingen van 

de robot moeten immers worden aangestuurd, op basis van de 

sensoren die de robot heeft. In filmpje [3] zie je een robot die 

zichzelf leert lopen. 

Mobiele telefoons 

In mobiele telefoons is natuurlijk ook veel digitale techniek 

toegepast. Een mobiele telefoon bestaat onder meer uit een of 

meerdere antennes, vaak meerdere chips. Bij bedrijven als 

Siemens, Samsung, HTC, Nokia en Apple werken daarom veel 

mensen met kennis van informatica, elektrotechniek en 

wiskunde. 

Nanopil 

De apparaten kunnen zo klein worden gemaakt dat je ze in een 

pil kunt stoppen en kunt doorslikken. Met zo’n nanopil kunnen 

metingen aan het lichaam worden gedaan en deze kunnen 

draadloos worden gecommuniceerd. Ook hier komt veel digitale 

techniek om de hoek kijken.  

In het filmpje [4] zie je een wetenschapper van de TU Twente 

aan het woord over de ontwikkeling van zo’n nanopil voor het 

detecteren van kankercellen. 

Andere apparaten met digitale techniek 

Meestal is het zo dat als een apparaat iets van regel- of 

meettechniek bevat, er digitale techniek in zit. Een 

wasmachine waarop je kunt instellen hoe lang de was moet 

draaien bevat meestal een computerchip waarmee de 

wasmachine wordt aangestuurd. Maar er zijn ook wasmachines, 

 
Figuur 1.3 Filmpje nanopil 
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vaak wat oudere wasmachine, waar de aansturing niet via een 

chip gaat, maar wel aan de hand van elektrische schakelingen, 

bijvoorbeeld om de temperatuur te regelen.  

Je zou kunnen zeggen dat alle apparaten waar een chip in zit 

digitale techniek bevatten. Verderop in deze module lees je 

meer over deze computerchips. 

Opdracht 4 Elektrische apparaten zonder digitale techniek 

Noem naast een oude wasmachine nog 3 elektrische apparaten 

waar geen digitale techniek in wordt toegepast. 

Opdracht 5 PUTkast voor regeltechniek 

Bekijk het reclamefilmpje [5] over een PUTkast voor 

regeltechniek. In zo’n PUTkast kunnen apparaten worden 

geplaatst die op basis van digitale techniek meten en regelen.  

Geef, mede op basis van wat er te zien is in het filmpje, twee 

voorbeelden van wat er wordt gemeten/geregeld. 

Opdracht 6 Open een apparaat 

In deze opdracht ga je een apparaat open maken om te zien 

welke onderdelen daar in zitten. Je zult zien dat digitale 

techniek overal terugkomt. 

a) Doe deze opdracht met een groepje van twee of drie 

leerlingen. Ga thuis op zoek naar een elektrisch 

apparaat dat je niet meer gebruikt en waarvan je 

verwacht dat er digitale techniek in is verwerkt. Het 

apparaat moet dus kapot mogen. Het kan zijn een oude 

mobiele telefoon, een rekenmachine, een 

afstandsbediening of een autoradio wellicht. 

b) Probeer het apparaat te openen, zodat je kunt zien 

wat er in zit. Wees voorzichtig dat je niet jezelf opent! 

Overleg met je docent of TOA hoe je dit het beste kunt 

aanpakken. 

c) Probeer te achterhalen wat de verschillende 

onderdelen in het apparaat doen. Een onderdeel kan 

een chip zijn, maar ook een weerstandje of een 

condensator (misschien ken je deze termen niet, vraag 

eventueel je docent als je meer wilt weten). Soms 

staan er namen op de onderdelen, die je op kunt 

zoeken op het internet. Soms staat er andere 

informatie op die je een stapje verder kunnen helpen.  

d) Maak een infographic waarin je laat zien wat er in 

jouw apparaat zit en wat die onderdelen doen. Een 

infographic geeft in foto’s, diagrammen, illustraties en 

korte teksten informatie over een bepaald onderwerp. 

Zoek eventueel naar voorbeelden van infographics op 

internet om je te laten inspireren. Je mag de 

infographic op papier maken (print dan wel de teksten 

 
Figuur 1.4 PUTkast 

 
Figuur 1.5 Rekenmachine 
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uit zodat het er strak uitziet). Je mag natuurlijk ook 

gebruikmaken van software. Je zou Word of 

PowerPoint kunnen gebruiken. Maak foto’s en gebruik 

die in je infographic. Andere mogelijkheden vind je op 

de website [6]. 

Zorg dat van minstens drie onderdelen informatie is 

terug te vinden in jullie infographic. Pak het slim aan, 

je hebt niet veel tijd voor deze opdracht. Je zult dus 

taken moeten verdelen. Spreek af: wie doet wat, en 

wanneer moet het af zijn? 

1.5 Deze module 

Deze module bestaat uit een basisdeel, een verdiepingsdeel en 

een eindopdracht.  

Basisdeel 

In het basisdeel leer je hoe je digitale schakelingen kunt maken 

(misschien heb je dat voor een deel al gehad bij natuurkunde, 

maar je gaat er nu dieper op in). Je gaat natuurlijk zelf 

schakelingen maken. Dat doe je op de computer en met echte 

chips. Daarnaast wordt ingegaan op de wiskunde erachter. 

Logica is een onderdeel van de wiskunde en vormt een basis 

voor het werken met logische schakelingen. Deze basis heb je 

nodig voor het verdiepingsdeel en de eindopdracht. 

Verdiepingsdeel  

Je mag kiezen uit één of meerdere verdiepingsdelen. Daarin ga 

je meer leren over een bepaald aspect van digitale 

schakelingen. Dit zijn de mogelijkheden: 

 Onderwerp Omschrijving 

1 Efficiënte schakelingen 

maken 

Hoe maak je een digitale 

schakeling met zo min mogelijk 

poorten? 

2 Geheugenschakeling Bouw een digitale schakeling 

waarmee je iets kunt onthouden 

3 Wiskundige logica Ga dieper in op de wiskundige 

logica waar alles waar of niet 

waar is. 

4 Binair rekenen met 

schakelingen 

Maak een digitale schakeling 

waarmee je binair kunt rekenen, 

en ontdek de basis van een 

computer. 

5 Van binair naar 

decimaal 

Maak een digitale schakeling 

waarmee je binaire getallen 

omzet naar decimale getallen. 
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Eindopdracht 

Je gaat een digitale schakeling ontwerpen en bouwen voor een 

bepaalde toepassing. Je zult zelf moeten bedenken hoe de 

schakeling moet worden opgebouwd. Je kiest uit één van de 

opdrachten: 

 Maak een digitale schakeling waarmee je controleert of 

er geen fouten zitten in de digitale berichten. 

 Maak een digitale schakeling voor het spelletje ‘hoger-

lager’. 

 Maak een digitale schakeling voor het spelletje 

‘Reactiespel’. 

 Maak een digitale schakeling voor het aansturen van 

een automatische garagedeur. 

 Maak een digitale schakeling voor het raadsel ‘De geit, 

de kool, de wolf en de herder’. 
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2. Poorten, poorten en nog eens poorten 

Logische poorten worden veel gebruikt in computers en andere 

elektronica. Als je natuurkunde hebt, heb je al een aantal 

logische poorten gezien. In dit hoofdstuk wordt een aantal 

poorten (die je waarschijnlijk al kent) herhaald en komen er 

nieuwe poorten bij. Ook ga je ze gebruiken om een spelletje te 

maken. 

2.1 Poorten met maximaal twee 

ingangen 

Logische poorten zijn er in verschillende soorten. Alle soorten 

hebben met elkaar gemeen dat ze van een of meer bits op een 

bepaalde manier één nieuwe bit maken. Elk type heeft dus één 

of meer ingangen en één uitgang. Om te beginnen kijk je eerst 

naar poorten met maximaal twee ingangen. 

In figuur 2.1 zie je de EN-poort. Het kenmerk van een EN-poort 

is dat alleen als ingang A en ingang B allebei een hoge spanning 

hebben, dan heeft ook de uitgang C een hoge spanning. Een 

hoge spanning (ongeveer +5 volt) wordt ook wel een hoog 

signaal genoemd. Een hoog signaal wordt weergegeven met een 

1, terwijl een laag signaal wordt weergegeven met een 0. De 

waarheidstabel in tabel 2.1 laat zien hoe de vier mogelijke 

combinaties van enen en nullen voor A en B de werking van de 

poort bepalen.  

De EN-poort 

Een logische poort met waarheidstabel is te gebruiken voor het 

nemen van logische besluiten. Stel dat je een potje Monopoly 

wilt spelen met allebei je ouders. Er zijn dan twee 

selectiecriteria (stelling A en B) en een resultaat (stelling C): 

A. Wil je moeder meespelen? 

B. Wil je vader meespelen? 

C. Je gaat Monopoly spelen 

In tabel 2.1 betekent een 1 dat de betreffende stelling waar is 

en een 0 dat de stelling onwaar is. Invullen van de hierboven 

beschreven stellingen in tabel 2.1 geeft dan tabel 2.2 als 

resultaat. Hierbij is de 0 vervangen door 'niet waar' en de 1 

door 'waar'. 

A B C 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Tabel 2.1: De waarheidstabel van 
een EN-poort. 
 

 
Figuur 2.1: Schematische 

weergave van een EN-poort. 
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Figuur 2.3: Schematische 

weergave van een NIET-poort 

 

     

 
Figuur 2.4: Schematische 

weergaven van een NEN-poort en 

een EN-poort gecombineerd met 

een NIET-poort. 

               

 

 

 

Deze EN-poort zegt eigenlijk: ik ga alleen Monopoly spelen als 

mijn vader én moeder het willen spelen. 

De OF-poort 

Een andere bekende poort is de OF-poort (figuur 2.2). In de 

waarheidstabel van de OF-poort staat een 1 in de kolom van C, 

als er in minstens een van de kolommen A en B een 1 staat. 

Als je zegt: ik heb vrij op zaterdag en als het zomervakantie is, 

dan wordt de bijbehorende besluitennemer toch een OF-poort 

genoemd. In dit geval moet je de zin zo formuleren: ik heb vrij 

als het zaterdag is, óf als het zomervakantie is. Wij gebruiken 

de woorden ‘en’ en 'óf’ vaak nogal slordig, maar bij digitale 

systemen moet je letten op een juiste formulering zodat je de 

juiste resultaten krijgt. 

Opdracht 1 

a) Vul in tabel 2.3 met de getallen 0 en 1 de 

waarheidstabel van de OF-poort in. 

b) Wat zegt deze OF-poort als A, B en C dezelfde 

betekenis hebben als bij de EN-poort in tabel 2.2? 

De NIET-poort 

Ook de volgende poort wordt veel gebruikt: de INVERTER, ook 

wel de NIET-poort genoemd. Deze poort heeft maar één ingang. 

De uitgang is ‘geïnverteerd’ ten opzichte van de ingang, dus 

een hoog signaal wordt laag en andersom. 

Opdracht 2 

Maak de waarheidstabel die hoort bij de NIET-poort (figuur 

2.3).  

Combineren van de EN-, OF- en NIET-poort 

De volgende poort ken je misschien nog niet: de NEN-poort. 

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). 

 

 

Wil je moeder 
meespelen? 

Wil je vader 
meespelen? 

Je gaat Monopoly 
spelen 

niet waar niet waar niet waar 

niet waar waar niet waar 

waar niet waar niet waar 

waar waar waar 

Tabel 2.2 Een waarheidstabel als logische besluitennemer. 

 

A B C 

   

   

   

   

Tabel 2.3: Een waarheidstabel. 

 

 
Figuur 2.2: Schematische 

weergave van een OF-poort. 
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Figuur 2.5: Schematische 

weergaven van een NOF-poort en 

een OF-poort gecombineerd met 

een NIET-poort. 

               

 

 

Opdracht 3  

a) Maak de waarheidstabel van de NEN-poort. 

b) Verzin een toepassing bij de NEN-poort op dezelfde 

manier als dat in tabel 2.2 voor de EN-poort is gedaan. 

De volgende nieuwe poort is de NOF-poort, een samentrekking 

van de NIET- en OF-poort. In figuur 2.5 zie je hoe een NOF-

poort wordt weergegeven. 

Opdracht 4  

a) Maak een waarheidstabel van de NOF-poort. 

b) Verzin ook voor deze poort een toepassing.  

Tot slot van deze paragraaf kijk je nog naar de EXCLUSIEF-OF-

poort (XOF-poort). Bij deze poort geldt dat de uitgang C een 

hoog signaal geeft als de signalen van A en B verschillend zijn. 

In figuur 2.6 zie je hoe een XOF-poort wordt weergegeven. 

Opdracht 5  

a) Maak de waarheidstabel voor de XOF-poort. 

b) Welke stelling hoort bij uitgang C van de XOF-poort, 

als A betekent dat het zaterdag is, B betekent dat het 

zomervakantie is en C betekent dat je vrij bent van 

werk? 

 

Hieronder vind je een overzicht van alle poorten die hier 

besproken zijn. 

 
EN-poort OF-poort XOF-poort NEN-poort NOF-poort 

Symbool 
  

   

 Tabel 2.4: Overzicht poorten 

2.2 Poorten met meer dan twee 

ingangen 

Er bestaan ook poorten met drie of meer ingangen. Een EN-

poort met vier ingangen geeft op de uitgang alleen een 1 als 

alle vier de ingangen 1 zijn. Omdat er 4 ingangen zijn die allen 

de waarde 0 of 1 kunnen aannemen, zijn er 24 = 16 mogelijke 

combinaties van nullen en enen voor de ingangssignalen van 

tabel 2.5. De waarheidstabel bestaat dan dus uit zestien rijen. 

Deze geven bijna allemaal een 0 als resultaat.  

De waarheidstabel kun je echter inkorten door het symbool x te 

gebruiken (zie tabel 2.5). De x betekent dan 'een 1 of een 0 

A B C D E 
0 x x x 0 

x 0 x x 0 

x x 0 x 0 

x x x 0 0 

1 1 1 1 1 

Tabel 2.5: Een waarheidstabel 
van een EN-poort met vier 
ingangen. 

 

 
Figuur 2.6: Schematische weergave  

van een EXCLUSIEF-OF-poort  

(XOF-poort). 
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maakt niet uit en is dus irrelevant’. E is het uitgangssignaal en 

A t/m D zijn de ingangssignalen. 

Eigenlijk heeft deze poort als ‘besluitennemer’ de volgende 

betekenis: op het moment dat één van de stellingen (A, B, C of 

D) niet waar is, dan doen de andere er niet meer toe, want ik 

weet de beslissing al. 

Een OF-poort met vier ingangen is ook in een verkorte tabel 

weer te geven. 

Opdracht 6  

Vul de waarheidstabel van de OF-poort met vier ingangen in, op 

dezelfde manier als dat in tabel 2.5 is gedaan voor de EN-poort. 

2.3 Logische schakelingen combineren 

Het leuke van poorten is dat ze met elkaar te combineren zijn, 

om zo ingewikkelde schakelingen te maken. 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 en je hersenen misschien ook wel! Figuur 2.7 en 

figuur 2.8 zijn voorbeelden van logische schakelingen. 

Opdracht 7  

Maak een waarheidstabel voor de schakeling in figuur 2.7 en 

vul deze in. Gebruik als kolommen A, B, C, X, Y en D.  

Let op: X en Y staan midden in de schakeling en geven de 

output van respectievelijk de NOF-poort en de XOF-poort weer. 

Controleer je schakeling door hem (bijvoorbeeld) met 

Systematic na te bouwen. Stem dit af met je docent. 

Opdracht 8 

Maak een waarheidstabel voor de schakeling in figuur 2.8 en 

vul deze in. Gebruik als kolommen A, B, C, X, Y en D. 

Controleer je schakeling weer. 

2.4 Logische schakelingen en NEN-

poorten 

Met NEN-poorten kun je de werking van (alle) andere soorten 

poorten nabootsen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de schakeling in 

figuur 2.9. 

Opdracht 9  

Maak een waarheidstabel en vul die in voor de schakeling in 

figuur 2.9. Gebruik als kolommen A, B, X, Y en C. Bedenk zelf 

waar X en Y moeten staan in de schakeling. 

Figuur 2.8: Een voorbeeld van  

een logische schakeling. 

 
Figuur 2.7: Combinaties van poorten 

vormen een logische schakeling. 

 
Figuur 2.9: Combinaties van NEN-poorten 

vormen een logische schakeling die andere 

soorten poorten nabootsen. 
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Je ziet dat deze schakeling dezelfde werking heeft als een OF- 

poort! 

In figuur 2.10 zie je een schakeling met vier NEN-poorten. Ook 

deze combinatie bootst één enkele andere poort na.  

Opdracht 10  

a) Vul in tabel 2.6 de waarheidstabel in voor de 

schakeling van figuur 2.10. 

b) Wat voor poort vormt de schakeling van figuur 2.10? 

 

Meer over hoe je schakelingen kunt maken met alleen NEN-

poorten vind je in verdieping 1. In de volgende opdracht ga je 

er kort mee bezig. 

Opdracht 11 

a) In plaats van NEN-poorten kun je ook NOF-poorten 

gebruiken. Bij de NOF-poort heb je gezien dat deze 

poort bestaat uit een OF-poort en een NIET-poort 

achter elkaar. Maak de XOF-poort na met behulp van 

alleen NOF-poorten. 

b) Maak de XOF-poort na met behulp van alleen EN- en 

NOF-poorten. Je mag maximaal 3 poorten gebruiken. 

c) Kun jij nog een schakeling van drie poorten bedenken 

die de werking van de XOF-poort heeft? 

 

Opdracht 12 

Doe deze opdracht in groepjes van twee. 

a) Ontwerp allebei een schakeling. Spreek af hoeveel 

poorten jullie gebruiken, maar niet meer dan vier 

poorten. 

b) Schrijf de waarheidstabel op van deze schakeling. 

c) Noteer de schakeling zonder symbolen (zie 

bijvoorbeeld figuur 2.11). 

d) Geef elkaar zowel de schakeling zonder symbolen als 

de waarheidstabel en los de schakeling van de ander 

op. Wie is er het snelst? 

Opmerking: Indien een andere schakeling wordt 

gevonden maar met de juiste waarheidstabel, reken dit 

dan goed. 

Tip: Dit spel kan ook tussen twee groepjes 

plaatsvinden. 

 

Opdracht 13 

Deze opdracht doe je samen met je buurman of buurvrouw. 

a) Ontwerp allebei een schakeling met maximaal drie 

poorten. 

b) Schrijf alleen de waarheidstabel van de door jou 

gemaakte logische schakeling op. 

A B X Y Z C 

      

      

      

      

 
Tabel 2.6: Een waarheidstabel 
voor de schakeling in figuur 2.10. 

 

 

Figuur 2.10: Een combinatie van 

vier NEN-poorten vormt een 

logische schakeling die een andere 

poort. 

. 

 
 
Figuur 2.11: Een black-box. 
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Figuur 2.14: Voorbeeld van een breadboard  

c) Laat elkaar, aan de hand van de waarheidstabel van de 

ander, de bijbehorende logische schakeling 

achterhalen. Wie is er sneller? 

Opmerking: Als een andere schakeling is bedacht die 

dezelfde waarheidstabel oplevert, moet die ook 

goedgekeurd worden. 

2.5 Toepassingen van logische 

schakelingen 

Zoals je misschien al weet, zitten logische poorten in een 

‘geïntegreerd circuit’ (integrated circuit, IC). In figuur 2.12 zie 

je zo’n IC en de schematische tekening in figuur 2.13 laat zien 

dat er 4 NEN-poorten in zitten. Verderop in deze module vind 

je daarover meer informatie.  

Je kunt een of meerdere IC’s plaatsen op een breadboard en er 

een logische schakeling mee bouwen. Aan deze schakeling kan 

je dan meten.  

 

 

 

 

 

 

 

In de tekstbron hieronder kan je kort iets lezen over een 

toepassing van IC's, namelijk de robotica.  

Tekstbron: robotica 

Een robot is een apparaat dat allerlei opdrachten kan uitvoeren 

met behulp van mechanische hulpmiddelen, zoals armen, 

wielen en dergelijke. Vrijwel alle robots worden digitaal 

aangestuurd. Robots worden vooral gebruikt om handelingen te 

verrichten die voor mensen heel geestdodend of gevaarlijk zijn. 

Zo worden de auto’s in autofabrieken voor het grootste deel 

door robots in elkaar gezet en van een laagje verf voorzien. 

Maar ook het ontwerpen van kunstarmen voor gehandicapten is 

een vorm van robotica waaraan digitale technieken een 

belangrijke bijdrage leveren.  

Kijk ook eens op internet [7].  

 
Figuur 2.15: Wist je dat de eerste 

kunstarm al in de 17e eeuw 

gemaakt is? 

 

 

 

Figuur 2.12: Zo ziet een IC type 

SN7400 eruit. 

 

 

 

 

Figuur 2.13: Plattegrond van de 

SN7400. 
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Wanneer je op papier een schakeling hebt ontworpen om 

(bijvoorbeeld) de werking van een beveiligingsalarm na te 

bootsen en je de schakeling ook daadwerkelijk wilt gaan 

bouwen, is het erg belangrijk om er zeker van te zijn dat je 

schakeling goed werkt. Het is namelijk erg vervelend wanneer 

je er achteraf achter komt dat je iets bent vergeten. 

Het is daarom verstandig om je logische schakeling te 

controleren met behulp van een nog grotere logische 

schakeling: de computer! 

De door jou gemaakte schakeling(en) in een 

computerprogramma te ontwerpen, kan je eventuele fouten op 

het spoor komen. Er zijn meerdere programma's beschikbaar 

waar dit mee kan. Een aantal hiervan is gratis en een aantal is 

dat niet. Het programma ‘Systematic’ is een voorbeeld van zo'n 

(gratis) programma waar je mee kan werken, zie figuur 2.16.  

Vervolg van deze module 

In de volgende paragraaf wordt uitgelegd hoe je in Systematic 

een logische schakeling kunt maken. Het kan zijn dat je met 

natuurkunde al met dit programma hebt gewerkt en deze 

paragraaf daardoor snel kunt maken. In de paragraaf daarna 

wordt uitgelegd hoe je logische schakelingen kunt maken met 

behulp van echte IC’s en breadboards.  

2.6 Toepassingen van logische 

schakelingen; Systematic 

In de paragrafen 2.1 t/m 2.4 zijn verscheidene poorten aan bod 

gekomen. Je hebt nu de kennis om (op papier) met deze 

poorten logische schakelingen te maken en hiermee situaties na 

te bootsen. Zoals aan het eind van paragraaf 2.5 is uitgelegd, is 

het verstandig om jouw logische schakeling(en) uit te testen op 

de computer. Daarom maak je in deze paragraaf kennis met de 

basisbeginselen van het programma Systematic. 

Je docent beschikt over het programma Systematic of andere 

software waarmee je logische schakelingen kunt ontwerpen. 

Vraag je docent om het programma, zodat je de opdrachten in 

deze paragraaf kunt maken. 

Je gaat eerst leren hoe Systematic werkt door een simpele 

schakeling te maken en hier een opdracht mee uit te voeren. 

Vervolgens leer je hoe de poorten die in de vorige paragrafen 

behandeld zijn, werken in Systematic. Hierna ga je deze 

poorten combineren tot grotere logische schakelingen. 

Figuur 2.16: Het programma Systematic 
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Introductie Systematic 

Door middel van een aantal opdrachten maak je kennis met 

Systematic. Je leert over hoe je poorten aan elkaar kunt 

koppelen. Ook leer je over het gebruik van schakelaars en 

lampjes (ledjes).  

Opdracht 14 

Je gaat met behulp van onder andere een toggle en een LED 

een logische schakeling maken in Systematic. Let op: een 

toggle is een drukschakelaar die ingedrukt blijft tot je hem 

zelf weer uitdrukt. Je begint met de schakeling van figuur 

2.17. 

a) Als je Systematic hebt opgestart zie je links een lijstje 

met alle componenten. Een component is een 

onderdeel in een schakelingen, zoals een poort, een 

ledje of een schakelaar. 

b) Plaats de toggle in het werkveld door in de linkerbalk 

op de knop toggle te klikken. Je kunt de toggle 

verplaatsen door op de toggle te klikken en met 

ingedrukte muisknop over het scherm te slepen. 

c) Zoek in het menu met de componenten de led op en 

plaats drie ledjes in het werkveld. Verbind vervolgens 

deze drie ledjes met de schakelaar. Hiervoor klik je 

eerst op het groene uitgangsbolletje van de toggle en 

vervolgens op het blauwe ingangsbolletje van de 

ledjes. Je kunt bochtjes maken door tussendoor in het 

werkvlak te klikken op de plek waar de bocht moet 

komen. 

Tip: op een ingang kan maar één snoer verbonden 

worden, terwijl op een uitgang meerdere snoeren 

geplaatst kunnen worden. 

Extra: klik met de rechtermuisknop op de ledjes om de 

kleur te veranderen. Je ziet twee rijen met kleuren. 

Het eerste vakje van de bovenste rij geeft de kleur van 

het ledje als deze uit staat, het laatste vakje van de 

onderste rij geeft de kleur van het ledje als deze aan 

staat. 

d) Om de schakeling vervolgens in werking te stellen druk 

je bovenin op de afspeelknop . 

e) Door nu op het grijze vierkantje van de toggle te 

drukken, kan je de ledjes laten branden. 

f) Om aanpassingen te kunnen maken in je schakeling 

moet je eerst drukken op de stopknop . 

g) Wanneer je de (delen van of de gehele) schakeling 

moet controleren op signalen (0 of 1) kun je gebruik 

maken van de spanningsmeter. Door deze 

spanningsmeter aan te sluiten op de uitgang van de 

toggle kun je zien of deze spanning geeft. Let op: met 

 
Figuur 2.17: Systematic’s weergave 

van een simpele schakeling. 
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de spanningsmeters kun je het signaal meten: 5V komt 

overeen met signaal 1, 0 Volt met signaal 0.  (zie 

figuur 2.18) 

h) Sla deze opdracht op als 'Opdracht14'. 

Nu weet je hoe bijna alle basisprincipes van Systematic werken. 

Drie dingen hebben we nog niet behandeld:  

 het verwijderen van verbindingen 

 het verwijderen van componenten 

 extra opties van componenten.  

Opdracht 15 

Je gaat daar nog even op oefenen. 

a) Open het opgeslagen bestand van opdracht 14. 

b) Verwijder de verbinding tussen de schakelaar en de 

ledjes door met de rechtermuisknop op de verbinding 

te klikken.  

c) Verbind de toggle en de ledjes weer met elkaar. 

d) Verwijder de toggle. Dit doe je door  met de 

rechtermuisknop op de toggle te klikken.  

Let op: bij het verwijderen van de drukschakelaar is 

ook iedere verbinding verwijderd! 

Extra: Je kan ook meerdere componenten tegelijker 

verwijderen. Dit doe je door de linkermuisknop 

ingedrukt te houden en over de componenten te 

slepen. Als je de muisknop loslaat krijg je meerdere 

opties: je kunt de componenten netjes ordenen of 

allemaal verwijderen. 

Zoals hiervoor is aangegeven hebben de meeste 

componenten ook extra opties. Je vindt deze opties 

door, nadat je het component in het werkveld hebt 

staan, op de rechtermuisknop te klikken. Zo kan je 

bijvoorbeeld voor de ledjes de kleur veranderen. 

Nu je de werking van Systematic kent, is het tijd om met de 

eerder behandelde poorten aan de slag te gaan. 

Poorten in Systematic 

Je hebt in de introductie van Systematic al geleerd hoe je 

componenten in het werkveld krijgt, verbindingen legt en deze 

weer bewerkt. Je gaat nu kort aan de slag met de poorten die 

je geleerd hebt in de paragrafen 2.1 t/m 2.4. Hierna ga je ze 

combineren en vervolgens leer je nog een aantal nieuwe 

componenten kennen. 

 
Figuur 2.18: Signaalmeting. 
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Hieronder zie je nog even alle basispoorten. Je ziet dat de 

symbolen in Systematic overeenkomen met de symbolen die we 

eerder ook gebruikten. 

 
EN-poort OF-poort XOF-poort Inverter 

Standaard 

Notatie   
 

 

Systematic 

Symbool 

    

Tabel 2.7: Overzicht EN-, OF- en XOF-poorten. 

Opdracht 16 

a) Controleer de werking van de NEN-poort in Systematic 

door een logische schakeling te bouwen met een NEN-

poort, twee toggles en een ledje. 

Tip: De NEN-poort wordt gegeven door een aparte 

knop aan de linkerkant van het scherm.  

b) Maak met behulp van twee NEN-poorten een EN-poort 

en verifieer de werking weer. 

c) Controleer de werking van de NOF-poort met behulp 

van een led in Systematic. 

d) Bouw de logische schakeling uit figuur 2.19. Wat voor 

soort poort is dit? 

Zoals je hebt kunnen zien, zijn er in Systematic aparte knoppen 

voor de NEN-poort en de NOF-poort. Er is geen knop voor de 

XNOF-poort, deze moet je zelf maken door de XOF-poort aan 

een inverter te verbinden.  

In tabel 2.8 is, ter aanvulling op tabel 2.7, een overzicht 

gegeven van de standaardnotatie en de Systematic symbolen 

voor de NEN-, NOF- en XNOF-poort. De laatste is handmatig 

gemaakt met een XOF-poort en een inverter.  

Maak bij de volgende twee opdrachten gebruik van alle poorten 

uit de tabellen 2.7 en 2.8. 

 
NEN-poort NOF-poort XNOF-poort 

Standaard 

Notatie    

Systematic 

Symbool 
  

 

          Tabel 2.8: Overzicht NEN-, NOF- en XNOF-poorten. 

 

NIET-poort            NOT-gate  

 
 
Figuur 2.19: Een logische schakeling in 

Systematic. 
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Opdracht 17 

Doe deze opdracht met zijn tweeën. 

a) Bedenk allebei een schakeling met maximaal drie 

poorten en maak hierbij een waarheidstabel. 

b) Wissel alleen de waarheidstabel met elkaar uit en 

bouw zo snel mogelijk een schakeling in Systematic die 

waarheidstabel bij hoort. 

Opmerking: Systematic kan geen waarheidstabel 

genereren. Gebruik dus ledjes of een spanningsmeter 

om de werking te controleren. 

c) De snelste krijgt een punt. 

d) Herhaal dit nog twee keer (eventueel met vier of vijf 

poorten). Wie is er het snelst? 

Tip: Spreek van te voren af hoeveel poorten er 

minimaal gebruikt moeten worden. Als jouw 

schakeling minder poorten bevat dan dat je 

tegenstander had bedacht, dan krijg je een 

bonuspunt. 

Je weet nu hoe de basisfuncties van Systematic werken en hoe 

je de verschillende poorten kunt invoegen en combineren in het 

programma. Voor sommige eindopdrachten heb je echter meer 

componenten nodig. In de bijlage staan nog meer componenten 

toegelicht.  

Opdracht 18 

Maak een logische schakeling in Systematic met 9 schakelaars 

en 1 LED. De LED mag alleen branden als alle 9 schakelaars 

aanstaan.  

 

2.7 Toepassingen van logische 

schakelingen; breadboard en IC's 

In paragrafen 2.1 t/m 2.4 heb je gezien hoe een aantal poorten 

werkt, zoals de EN-poort, de OF-poort en de NIET-poort. In de 

vorige paragraaf heb je gelezen hoe je deze poorten kunt 

gebruiken in simulatiesoftware zoals Systematic. In deze 

paragraaf ga je een logische schakeling maken, waarbij je IC’s 

gebruikt. Daarom leer je hoe je onderdelen, zoals een IC, moet 

aansluiten om een logische schakeling te maken. Als je dit 

onder de knie hebt dan kan je als eindopdracht daadwerkelijk 

een schakeling bouwen. Voorbeelden van een logische 

schakeling zijn een verkeerslicht en een alarmsysteem (zie ook 

de eindopdrachten in hoofdstuk 5 voor voorbeelden).   

    

In een schakeling zijn vele onderdelen en IC’s met elkaar 

verbonden. Het verbinden van onderdelen doe je met behulp 

van onder andere een breadboard. De breadboard is de basis 
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waarop je verschillende onderdelen plaatst en met elkaar 

verbindt (zie figuur 2.20). Een breadboard maakt het mogelijk 

gemakkelijk een schakeling te bouwen die bestaat uit allerlei 

componenten zoals IC’s, LED’s, schakelaars, etc.. In bijlage B 

wordt uitgelegd hoe je verschillende IC’s en componenten moet 

aansluiten. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

In het breadboard zijn de verschillende gaatjes met elkaar 

verbonden volgens een vast patroon (zie figuur 2.20). De 

draadjes, weerstanden, LED’s, IC’s, etc. kunnen allemaal in de 

gaatjes geprikt worden. De gaatjes onder de rode lijn [1] 

worden meestal gebruikt voor de positieve kant, dit is de kant 

waar 5 V op staat. De gaatjes boven de blauwe of zwarte lijn 

[2] worden vaak gebruikt voor de negatieve kant. De negatieve 

kant is de kant waar de lage spanning van 0 V mee verbonden 

wordt. Je moet wel zelf de spanningsbron aansluiten op deze 

rijen.  

 

Je ziet dat een breadboard erg overzichtelijk is. De horizontale 

en verticale gele lijnen in figuur 2.20 geven aan welke gaatjes 

met elkaar zijn verbonden. Zoals je in figuur 2.20 ziet, heeft 

het breadboard in het midden een gleuf [3]. Hier kan je de 

componenten (zoals IC’s, drukknopjes, switches etc.) precies 

overheen plaatsen. De hele verticale rij met gaatjes is 

vervolgens verbonden met dat ene pootje van de IC, dit komt 

door het patroon van een breadboard. 

 

Opmerking: Let op dat je een chip (oftewel IC) voorzichtig uit 

het breadboard haalt. Ga je er onvoorzichtig mee om dan kan 

het pootje van de IC verbuigen of afbreken. Om een chip uit 

het breadboard te halen is een speciaal tangetje ontwikkeld 

waarmee je de chip van boven makkelijk kan pakken. 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2.20: De werking van een breadboard 

 
 

Figuur 2.21: Meerdere IC’s op 

een breadboard. 
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In de foto hieronder zie je een voorbeeld van een logische 

schakeling met behulp van een breadboard. Hierbij is als 

spanningsbron een set batterijen gebruikt, maar je kan 

natuurlijk ook een voeding gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluiten IC’s, schakelaars en LED’s 

Je gaat nu leren over het aansluiten van de IC’s met poorten 

die je al bent tegengekomen in de module, zoals de EN-poort, 

de OF-poort en de NIET-poort. Je leert hoe je deze IC’s moet 

aansluiten op een breadboard. Allereerst krijg je een 

samenvatting van punten waar je op moet letten. 

 

Aanwijzingen bij het maken van een logische schakeling 

Hieronder vind je enkele aanwijzingen die van belang zijn bij 

het maken van een logische schakeling. We lichten dat daarna 

verder toe. 

 Sluit altijd alle ingangen van een poort die je gebruikt 

aan op 0V of 5V.  

 Let goed op de aansluiting van de IC. Het halve rondje 

in de IC is bedoeld voor de oriëntatie van de IC. 

 Gebruik altijd weerstandjes in serie met de LED’s. 

 Sluit de LEDjes op de goede manier aan: het lange 

pootje op de plus, het korte pootje op de min. 

 Gebruik rode draadjes voor de positieve aansluitingen, 

zwarte draadjes voor de negatieve aansluitingen. 

 Als een schakeling niet werkt naar behoren, kun je 

overwegen de chip en/of de LED’s apart te testen. Het 

kan zijn dat deze zijn doorgebrand en daardoor niet 

werken. 

 Wees voorzichtig met het verwijderen van een IC uit 

het breadboard om te voorkomen dat de pinnetjes 

scheef gaan staan of afbreken. Gebruik bij voorkeur 

een speciaal tangetje hiervoor. 

 
 

Figuur 2.22: Logische schakeling op een breadboard 
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 Gebruik bij een schakelaar altijd een pull-down om 

te voorkomen dat deze gaat “zweven”. Dit wordt 

verderop uitgelegd. 

 

De SN7400 dient hierbij als voorbeeld (zie figuur 2.23). Deze IC 

bevat 4 NEN-poorten. Je ziet op de tekening van figuur 2.23 dat 

iedere NEN-poort twee ingangen en één uitgang heeft. Dit 

betekend dat de nummers 1 en 2, 4 en 5, 9 en 10, 12 en 13 de 

ingangen zijn en dat de nummers 3, 6, 8 en 11 de uitgangen 

zijn van de NEN-poorten. 

 

Maar waarvoor dienen die andere twee aansluitingen (14 en 7)? 

Zoals af te leiden is uit figuur 2.23 werken deze IC’s op een 

spanning van ongeveer 5 Volt. De 5V linksboven betekent dan 

ook dat je daar de positieve aansluiting van de spanningsbron 

moet aansluiten, want anders zal de IC niet werken. Aangezien 

er altijd een gesloten stroomkring moet zijn, zie je dat nummer 

7 de negatieve aansluiting moet zijn. Je hoeft niet alle 

ingangen en uitgangen van de IC te gebruiken. Je kan zonder 

problemen maar één NEN-poort gebruiken. Zorg er wel voor dat 

je alle ingangen van de poort(en) die je gebruikt aansluit. De 

reden hiervoor is dat bij sommige IC’s de ingang standaard op 1 

staat. 

 

Het is ook belangrijk dat je kijkt naar welke kant de IC is 

gericht; de IC kan namelijk op twee manieren in een 

breadboard. Zoals je op de tekening in figuur 2.23 kan zien, zit 

er een half rondje op de IC. Dit rondje geeft aan welke kant 

van de IC pootje 1 zit. Vergelijk dit met het halve rondje in 

figuur 2.24 (voor het gemak hier grijs gekleurd) en je weet hoe 

de poorten op de IC zitten. 

 

Opmerking: bij metingen aan logische schakelingen kan je zien 

dat een lage spanning bijna nooit precies 0,0 V is en een hoge 

spanning bijna nooit precies 5 V. Gebruik daarom de volgende 

twee vuistregels: een spanning tussen 0 en 2 V gaat door voor 

een lage spanning (een logische 0) en een spanning tussen 3,0 

en 5,5 V gaat door voor een hoge spanning (logische 1), zie 

tabel 2.8. Een waarde tussen de 2,0 en 3,0 Volt is geen hoge en 

geen lage spanning: het signaal is ongedefinieerd. 

 

Drukschakelaar 

Er zijn veel verschillende soorten drukschakelaars die je 

allemaal online kan bestellen, bijvoorbeeld via ebay. Zie ook 

URL [8] voor een aantal voorbeelden van drukschakelaars. De 

drukschakelaar zoals je hiernaast kan zien, heeft 2 pootjes aan 

elke kant. Je sluit deze net als alle andere componenten aan 

over de b rede gleuf, dus met 2 pootjes aan beide kanten. Als 

 
Figuur 2.23: De SN7400 

 
Figuur 2.24: Een IC waarbij het 
halve rondje (grijs gekleurd) 

wordt aangewezen 

Lage 

spanning 

Hoge 

spanning 

Logische 0 Logische 1 

0V-2V 3V-5,5V 

 
Tabel 2.8: Spanning in een IC 

 Drukschakelaar 

Niet 

Ingedrukt 

Ingedrukt 

 
 

 
Tabel 2.9: Voorbeeld drukschakelaar 
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je het knopje niet ingedrukt houdt is A verbonden met de A aan 

de overkant en B is verbonden met de B aan de overkant (zie 

tabel 2.9). Als je het knopje indrukt veranderen de 

verbindingen en wordt een brug gevormd tussen de A kant en 

de B kant.  

 

Zwevende toestand van een drukschakelaar 

Wanneer je een drukschakelaar zoals in tabel 2.9 gebruikt en je 

wilt dat er een hoog signaal doorgelaten wordt wanneer de 

schakelaar ingedrukt wordt, dan sluit je twee draden aan. Je 

sluit de een aan de A kant aan en de ander aan de B kant. 

Wanneer je de schakelaar niet ingedrukt hebt, is er aan de B 

kant echter niet vanzelf een lage spanning. Het signaal 

“zweeft” rond een laag voltage! Hierdoor kan je schakeling raar 

gedrag gaan vertonen. Bij opdracht 19 ga je een tweetal 

schakelingen maken, waarbij je dit verschijnsel in werking gaat 

zien. Ook leer je hoe je dit kan voorkomen! 

 

LED 

Een LED (light-emitting diode) is een lampje waar de stroom 

maar in een richting doorheen kan. Bij een LED moet je altijd 

een weerstand in serie schakelen om te voorkomen dat de LED 

doorbrandt. 

 

De positieve kant van de LED heeft altijd het langste pootje of 

er staat op aangegeven welke kant de positieve kant is (zie 

figuur 2.25). 

 

Weerstand 

Voor het aansluiten van een LED heb je een weerstand nodig 

om te voorkomen dat de LED doorbrandt. Deze sluit je aan in 

serie met de LED.  

 

De ringen op de weerstand geven aan hoeveel Ohm de 

weerstand is. Meestal volstaat een weerstand van 330 Ω, maar 

het hangt af van de LED die je gebruikt. 

Opdracht 19 

Je gaat nu de werking van een NEN-poort testen. Gebruik twee 

drukschakelaars, een LED en een NEN-poort op basis van de 

SN7400 om een schakeling te maken. De schakelaars dienen als 

input en de LED als output. De LED moet uitgaan als beide 

schakelaars ingedrukt worden en anders aan zijn. 

a) Hieronder zie je een tekening met alle genoemde 

onderdelen. Hierbij is de VDD de voeding en het 

symbool daaronder is de 0V kant van de schakeling. 

Maak de tekening af door alle benodigde snoertjes te 

tekenen. Laat je tekening controleren door de docent. 

 
 

Figuur 2.25: Een LED 

 
 

Figuur 2.26: Een weerstand 
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b) Bouw nu de schakeling en test de schakeling. Houd 

hierbij het lijstje met aanwijzingen in de gaten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pull down 

De bedoeling was dat de LED alleen uit is als beide schakelaars 

ingedrukt zijn. Waarschijnlijk merk je dat dit niet het geval is. 

Dit komt doordat er een zwevend signaal is bij de ingangen van 

de NEN-poort, wanneer de schakelaars niet ingedrukt zijn.  

 

Je gaat daarom nu een zogenaamde pull down maken. De pull 

down zorgt ervoor dat er altijd een laag signaal binnenkomt bij 

een ingangspoort, tenzij een drukschakelaar een hoog signaal 

door stuurt. 

Opdracht 19 (vervolg) 

c) Pak twee snoertjes en twee weerstanden van 10.000 

Ohm om hiermee twee pull downs te maken. Als het 

goed is, zit in elke rij van de ingangspoorten van de 

NEN-poort 1 snoertje die verbonden is met een 

drukschakelaar. Plaats beide weerstandjes zodat ze 

allebei met een pootje in een van de NEN-ingangen 

zitten en met het andere pootje in een andere (lege) 

rij. Verbind vervolgens beide rijen rechtstreeks met de 

negatieve kant van de schakeling met behulp van de 

twee snoertjes. 

d) Controleer de werking van de schakeling. 

Met behulp van twee NEN-poorten kan je een geheugencel 

maken (ook wel een SET-RESET flip-flop genoemd). Een 

geheugencel is een onderdeel die onthoudt of er een hoog 

signaal is ontvangen. Als de schakelaar (de SET) wordt 

losgelaten, blijft de geheugencel een hoog signaal afgegeven. 

 
 

Figuur 2.29: Technische 
tekening van geheugencel met 
2 schakelaars, 2 NEN-poorten, 

2 inverters en 2 LED’s. 

 
 

Figuur 2.27: Breadboard bij opdracht 19b 

 
Figuur 2.28: Breadboard bij opdracht 19c 
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Pas wanneer op het andere ingangskanaal (de RESET) een hoog 

signaal wordt ontvangen, verandert het uitgangssignaal van de 

geheugencel weer naar een laag signaal. Echter wanneer op 

beide ingangen een hoog signaal wordt ontvangen, heeft de SET 

voorrang. De geheugencel heeft twee uitgangen. De ene 

uitgang, de Q uitgang, geeft het signaal weer dat uit de 

geheugencel komt (hoog als de SET een hoog signaal heeft 

ontvangen). De andere uitgang, vaak weergegeven met een Q , 

geeft het tegenovergestelde signaal af. 

 

In figuur 2.29 zie je een technische tekening van de schakeling. 

In de tekening staan de drukschakelaars uit. De signalen vanaf 

de schakelaars (in de huidige stand) zijn dus 1, omdat het 

signaal wordt geïnverteerd. Pas als een van de drukschakelaars 

wordt ingedrukt, staat er een 0 op de betreffende ingang. Het 

signaal van een geheugencel begint altijd met een laag 

uitgangssignaal bij de Q uitgang. 

 

De twee LED’s zijn elkaars tegenovergestelde: als de ene LED 

aan staat, staat de andere uit en andersom. De ene is dus de Q 

uitgang en de andere de Q  uitgang! 

 

Opdracht 20 

Maak hieronder een tekening van de geheugencel uit figuur 

2.29, zoals jij denkt dat hij op een breadboard gemaakt zou 

moeten worden. Denk hierbij aan de pull-down! 

 
 

Figuur 2.30: De SN7400 

 
 

Figuur 2.31: De SN7404 
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Opdracht 21 

Bouw de geheugencel uit figuur 2.29 met onderstaand 

stappenplan. 

 Plaats de IC met NEN-poorten (SN7400, zie figuur 2.30) 

en de IC met inverters (SN7404, zie figuur 2.31) vlak 

naast elkaar op het breadboard. Plaats de 

drukschakelaars aan weerszijde van het breadboard. 

 Sluit de 5V en 0V aansluitingen van de twee ICs aan. 

Sluit ook de ingangssignalen van de schakelaars aan en 

verbind de uitgangssignalen van de schakelaars met 

twee ingangssignalen van de SN7404. 

 Verbind elk uitgangssignaal van de aangesloten poorten 

op de SN7404 met 1 ingangspoort per NEN-poort. Zie 

figuur 2.32 hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verbind nu het uitgangssignaal van de twee NEN-

poorten met het ongebruikte ingangskanaal van de 

andere NEN-poort. 

 Plaats beide LEDs vlak bij de twee schakelaars en sluit 

de negatieve kant van de LEDs aan op de negatieve kant 

van de stroomkring. Sluit de uitgangen van de twee 

NEN-poorten op de SN7400, via twee weerstandjes, aan 

op de positieve kant van de LEDs. 

 Volgens de technische tekening van figuur 2.29 zou de 

schakeling (figuur 2.33) nu moeten werken. Sluit de 

stroom voorziening aan (waarschijnlijk een aantal 

batterijen) en test de schakeling. 

 

 
Figuur 2.33: Linker IC is de SN7400. Rechter IC is de SN7404 

 
Figuur 2.32: Linker IC is de SN7400. Rechter IC is de SN7404 
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 Het kan zijn dat de schakeling niet naar behoren werkt. 

Dit komt omdat in figuur 2.29 geen rekening is 

gehouden met de zwevende toestand! Er moet bij beide 

ingangskanalen van de SN7404 een pull down gemaakt 

worden. Verbind daarom de twee ingangskanalen met 

behulp van vier draadjes en twee weerstanden met de 

negatieve kant van de schakeling. 

 Test je schakeling weer. 

 Vergelijk deze schakeling met die je zelf had bedacht 

bij opdracht 20. Zijn er verschillen te ontdekken? Zo ja, 

wat betekent dit voor de werking van de schakeling uit 

opdracht 20? 
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3. Werken met poorten; de notatie 

Logische poorten komen ook voor in de wiskunde. In plaats van 

poorten heten ze dan operatoren (ook logische symbolen of 

connectieven genoemd). Deze operatoren werken eigenlijk 

hetzelfde als de poorten.  

Met operatoren kun je een (vaak) lange en ingewikkelde 

redenering omschrijven naar logica. Hierdoor kan je 

makkelijker zien wanneer een redenering juist is en wanneer 

niet. Om dit goed te kunnen doen is er voor elke operator een 

speciaal symbool.  

In dit hoofdstuk leer je deze symbolen kennen en leer je de 

notatie die je in de rest van de module kunt gebruiken.  

3.1 De operatoren 

Wanneer je een redenering (bestaande uit gebeurtenissen) gaat 

omzetten naar logica moet iedere gebeurtenis ook omgezet 

worden naar logica. Dit doe je door elke gebeurtenis een 

andere letter te geven.  

Een voorbeeld: Anne en Bianca spelen een spel. Dan kan de 

gebeurtenis ‘Anne wint het spel’ worden aangegeven door de 

letter A en ‘Bianca wint het spel’ door de letter B. 

Opdracht 1 

Bedenk in tweetallen drie (niet te ingewikkelde) spelletjes. 

Probeer hier gebeurtenissen bij te bedenken die horen bij het 

spel (bijvoorbeeld ‘speler 1 gooit zes’ of ‘speler 4 komt in de 

gevangenis’).  

De EN-operator 

Net zoals de EN-poort bestaat er ook een EN-operator. Het 

symbool dat hierbij hoort is  . Neem de gebeurtenis C gelijk 

aan A EN B (C = A   B). De gebeurtenis C is dan waar als A en B 

beide waar zijn. In dat geval heeft C dan de waarde 1. En 

anders heeft het de waarde 0. 

Stel dat iemand mag meedoen met een spelletje als hij tegen 

zijn verlies kan én eerlijk speelt. Dus stel bijvoorbeeld dat Dirk 

tegen zijn verlies kan. Dit is gebeurtenis A. Neem B dan gelijk 

aan de gebeurtenis dat Dirk eerlijk speelt en laat C de 

gebeurtenis zijn dat Dirk mee mag spelen, dan krijg je een 

waarheidstabel als in tabel 3.1. 

 

  

EN-poort EN-operator 

Figuur 3.1: EN-operator. 

 

 

EN-poort       AND-gate 
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Opdracht 2 

Bedenk nu zelf een nieuwe situatie die met de EN-operator kan 

worden beschreven (probeer hierbij gebruik te maken van je 

antwoorden bij opdracht 1). Ga met behulp van een 

waarheidstabel na of je situatie klopt. 

De OF-operator 

In de wiskunde wordt de OF-operator weergegeven met het 

symbool  . Deze OF-operator werkt hetzelfde als de OF-poort. 

Zodra één van de twee gebeurtenissen waar is, zal de uitkomst 

waar zijn. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het spel ‘The Sims’ op de 

computer. Hierbij kan je allerlei dingen bouwen (een zwembad 

bijvoorbeeld) en dit kost dan geld. Het bouwen is dan 

gebeurtenis A. Je saldo daalt echter ook als je iets koopt zoals 

bijvoorbeeld een nieuwe bank. Noem dit gebeurtenis B. Dan is 

C = A B de gebeurtenis dat je saldo daalt. Bij deze situatie 

kan er ook weer een waarheidstabel gemaakt worden. 

Opdracht 3 

Vul de onderstaande waarheidstabel verder in. 

Je bouwt iets 

A 

Je koopt iets 

B 

Je saldo daalt 

C = A   B 

Waar Waar  

Waar Niet waar  

Niet waar Waar  

Niet waar Niet waar  

 

De NIET-operator 

Behalve de EN- en OF-operatoren is er ook een operator die 

hoort bij de NIET-poort. Deze operator wordt ook de negatie-

operator genoemd en wordt weergegeven met het symbool  . 

Door dit symbool voor een gebeurtenis te zetten krijg je de 

tegenovergestelde uitkomst.  

Stel dat A de gebeurtenis is dat je een spelletje wint. Dan is  

A de gebeurtenis dat je dat spelletje niet wint. Als A waar is 

zal A dus niet waar zijn. Bij de negatie heb je maar één 

gebeurtenis, dus krijg je een waarheidstabel met maar twee 

rijen, zoals in tabel 3.2. 

De operatoren die hierboven zijn geïntroduceerd (zie figuur 

3.4) zijn samen te vatten met de volgende waarheidstabel.  

Operator Symbool Nederlands 

EN-operator   EN (beide) 

OF-operator   OF 

(minstens 

één) 

 

 

  

OF-poort OF-operator 

Figuur 3.2: OF-operator. 

 

 

 

  

 

NIET-poort 

 
NIET-operator 

(negatie) 

Figuur 3.3: NIET-operator. 

 

 

NIET-poort            NOT-gate  

Dirk kan tegen zijn verlies 

A 

Dirk speelt eerlijk 

B 

Dirk mag meedoen 

C = A   B 

Waar Waar Waar 

Waar Niet waar Niet waar 

Niet waar Waar Niet waar 

Niet waar Niet waar Niet waar 

           Tabel 3.1: Voorbeeld van logica toegepast op een spel. 

A A 

Waar Niet waar 

Niet waar Waar 

 

Tabel 3.2: Waarheidstabel 

bij NIET-operator. 
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A B A B A  B A 

1 1 1 1 0 

1 0 0 1 0 

0 1 0 1 1 

0 0 0 0 1 

 

In de wiskunde zijn er ook speciale operatoren die 

overeenkomen met de NEN-, NOF- en XOF- poorten. In de tabel 

hieronder staan de symbolen voor de NEN-operator, de NOF-

operator en de XOF-operator. 

 

A|B 

 

A B 

 

A+B 

 
 

 

NEN-operator NOF-operator XOF-operator 

Tabel 3.4: overzicht operators in de wiskunde. 

We hebben nu dus ook symbolen voor de NEN-, NOF- en XOF-

operatoren. De waarheidstabellen die er bij horen ken je nog 

wel en zo niet, kijk dan even terug in de opdrachten bij 

hoofdstuk 2.1. 

3.2 Formules maken 

Je hebt nu al een heleboel symbolen gezien. Het volgende wat 

je nu kunt gaan doen is het combineren van al deze operatoren 

en het daarmee opstellen van formules. Dit ga je nu leren aan 

de hand van het spel steen, papier, schaar. 

Steen, papier, schaar 

Om beslissingen te nemen over bijvoorbeeld wie iets moet 

doen, wordt vaak gebruik gemaakt van het spelletje steen-

papier-schaar. Dit spelletje wordt gespeeld door twee mensen. 

Beide spelers houden een hand achter hun rug. Op de derde tel 

halen zij hun hand tevoorschijn, waarmee zij óf steen, óf 

papier óf schaar uitbeelden. Hierbij zijn de regels dat steen 

wint van schaar, schaar van papier en papier van steen (zie 

figuur 3.5).  

Opdracht 4 

Leg uit waarom er negen verschillende mogelijke uitkomsten 

zijn van het spel. 

Dit hele spelletje kan je vertalen naar de logica door alleen 

gebruik te maken van de EN-, OF- en NIET-operatoren. Je 

Tabel 3.3: Overzicht van werking van operators. 

Figuur 3.5 

Figuur 3.5: Steen, papier, schaar! 
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Tabel 3.5: Notatie voor het spel steen papier schaar. 

begint in dit geval met het benoemen van de verschillende 

acties. Stel dat Anne en Bianca het spel spelen. Nu kunnen 

zowel Anne als Bianca natuurlijk drie verschillende dingen 

doen, namelijk steen, papier of schaar uitbeelden. Je kan dan 

kiezen voor de onderstaande notatie, maar dit is slechts één 

van vele mogelijke keuzes. 

Actie Notatie 

Anne speelt steen Ast 

Anne speelt papier Ap 

Anne speelt schaar Asch 

Anne wint het spel Awin 

Bianca speelt steen Bst 

Bianca speelt papier Bp 

Bianca speelt schaar Bsch 

Bianca verliest het spel Bverlies 

 

Opdracht 5 

Beschrijf de manieren waarop Anne het spel wint. Bedenk 

hierbij dat Anne zelf drie mogelijkheden heeft. 

Elk van deze gebeurtenissen kun je opschrijven in een logische 

formule. De gebeurtenis dat Anne steen speelt én Bianca schaar 

wordt (door bovenstaande keuze voor notatie) genoteerd als: 

Ast  Bsch. 

Opdracht 6 

Geef de andere twee manieren waarop Anne het spel wint 

weer in logische formules.  

Deze drie manieren kan je ook samenvoegen tot één logische 

formule. Dit kan gedaan worden door de drie logische formules 

te verbinden met OF-operatoren. Je krijgt dan  

Awin = (Ast  Bsch)   (Ap   Bst)   (Asch   Bp). 

Merk hierbij op dat er om elke aparte manier van winnen 

haakjes zijn gezet. Dit is gedaan om aan te geven dat wat 

binnen de haakjes staat één manier is om te winnen. Anne wint 

als één van deze drie gebeurtenissen waar is. 

Bij de bovenstaande formule ga je nu een waarheidstabel 

maken. Omdat het een redelijk grote formule is, is het handig 
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om de tabel in stappen in te vullen.  

Let op, elke speler kan maar één actie uitvoeren, er zijn dus in 

totaal maar negen rijen! 

Opdracht 7 

a) Vul van de volgende waarheidstabel de eerste drie lege 

kolommen verder in. 

b) Vul nu de laatste kolom in. Om deze in te vullen heb je 

alleen de gegevens nodig van de drie kolommen ervoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne en Bianca spreken nu af dat je verliest wanneer je niet 

wint. Bij gelijkspel verliezen dus beide partijen. Dit kan weer 

op drie manieren gebeuren. Eén van de manieren waarop 

Bianca verliest, is dat Bianca steen speelt én Anne geen schaar 

speelt. 

Opdracht 8 

Benoem de andere twee manieren waarop Bianca verliest. 

Net zoals de formule over de winst van Anne, kan je ook een 

logische formule maken over het verlies van Bianca. Daarvoor 

moet je eerst weer de verschillende mogelijkheden opschrijven 

met behulp van de logische operatoren. Daarna kan je deze 

formules weer combineren door te zeggen dat je verliest als 

één van die mogelijkheden waar is. De gebeurtenis dat Bianca 

steen speelt en Anne geen schaar speelt kan opgeschreven 

worden door gebruik te maken van een EN-operator en een 

negatie. 

Opdracht 9 

Schrijf bovenstaande gebeurtenis op met behulp van een EN-

Ast Ap Asch Bst Bp Bsch Ast  Bsch Ap   Bst Asch   Bp Awin 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 1 0     

1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

0 1 0 1 0 0     

0 1 0 0 1 0     

0 1 0 0 0 1     

0 0 1 1 0 0     

0 0 1 0 1 0     

0 0 1 0 0 1     
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operator en een negatie. Doe dit ook voor de andere twee 

manieren waarop Bianca verliest. 

De formules die je nu hebt gevonden kunnen als volgt 

gecombineerd worden tot één logische formule: 

Bverlies1 = (Bst   Asch)   (Bp   Ast)   (Bsch   Ap). 

Opdracht 10 

Vul de volgende waarheidstabel in om na te gaan dat de 

formule klopt en dat Bianca dus verliest als ze niet wint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn ook andere manieren om de gebeurtenis dat Bianca 

verliest op te schrijven als logische formule. Eén van die 

manieren is  

Bverlies2 =   ((Bst  Asch)   (Bp   Ast)   (Bsch   Ap)). 

In deze formule staat letterlijk dat Bianca verliest als ze niet 

wint. 

Opdracht 11 

Vul onderstaande waarheidstabel in en ga na dat de formules 

Bverlies1 en Bverlies2 inderdaad hetzelfde beschrijven, namelijk de 

gebeurtenis dat Bianca verliest. 

 

 

 

 

 

Bst Bp Bsch Ast Ap Asch Bst   Asch Bp   Ast Bsch   Ap Bverlies1 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

1 0 0 0 1 0     

1 0 0 0 0 1     

0 1 0 1 0 0     

0 1 0 0 1 0     

0 1 0 0 0 1     

0 0 1 1 0 0     

0 0 1 0 1 0     

0 0 1 0 0 1     

 

Bst Bp Bsch Ast Ap Asch Bst   Asch Bp   Ast Bsch   Ap (Bst  Asch)   

(Bp   Ast) 

(Bsch   Ap) 

Bverlies2 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 1 0      

1 0 0 0 0 1      

0 1 0 1 0 0      

0 1 0 0 1 0      
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Opdracht 12 

a) Bedenk een logische formule zonder negaties die 

beschrijft dat Bianca het spel verliest. 

b) Laat met behulp van een waarheidstabel zien dat je 

formule klopt. 

Je ziet dus dat sommige gebeurtenissen op meerdere manieren 

kunnen worden beschreven! Soms is het mogelijk om het korter 

op te schrijven, wat het overzichtelijker maakt. Bij digitale 

schakelingen kan dat soms ook. Het voordeel is dan dat je 

minder poorten nodig hebt, wat weer kosten scheelt. In één 

van de verdiepingshoofdstukken kun je leren hoe je efficiënte 

schakelingen kunt maken door formules om te schrijven. 
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4. Wat kun je er mee? 

In hoofdstuk 1 heb je al kunnen zien dat digitale techniek op 

heel veel manieren wordt toegepast. In dit hoofdstuk leer je 

over de relatie met computers en computerchips. Ook maak je 

kennis met enkele vervolgstudies die hier mee te maken 

hebben. 

4.1 Computers 

Computerchips bestaan uit digitale schakelingen. Simpel 

beschouwd doet een computer (waarvan computerchips de 

belangrijkste onderdelen zijn) niet veel meer dan berekeningen 

maken (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen) en het 

doorgeven van digitale gegevens (bijvoorbeeld van de DVD naar 

het geheugen). Soms worden deze digitale gegevens omgezet 

naar analoge signalen (bijvoorbeeld bij het afspelen van een 

MP3) en soms worden analoge signalen omgezet naar digitale 

gegevens (bijvoorbeeld bij het spreken in de microfoon tijdens 

een Skype-gesprek).  

In één van de verdiepingsmodules kun je zien hoe je kunt 

rekenen met digitale schakelingen. Een computer rekent niet 

met decimale getallen zoals mensen dat doen. Een computer 

rekent met binaire getallen. Dat zijn getallen die uit alleen 

maar enen en nullen bestaat. Puur ter illustratie kun je 

hieronder zien hoe je binair van 0 tot 12 kunt tellen.  

 

 

 

 

Opdracht 1 Binair tellen 

Kun je de rij verder maken tot en met 16?  

In een van de verdiepingsmodules wordt dieper ingegaan op 

binair rekenen. 

4.2 Transistors 

Bekijk filmpje [9] over de transistor. 

Een transistor is dus een soort schakelaar. Met behulp 

transistors kun je digitale poorten maken. In één van de 

decimaal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

binair 0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 

 

Tabel 4.1: Binaire en decimale getallen. 

 

 
Figuur 4.1 Filmpje over transistors 
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verdiepingsmodules kun je onderzoeken hoe je een schakeling 

maakt die zo efficiënt mogelijk is en dus zo min mogelijk 

transistors gebruikt.  

Computerchips bestaan soms uit wel miljoenen transistors. 

Silicium (Engels: silicon) vormt de basis bij het maken van 

transistors. Vandaar ook de naam Silicon Valley voor het gebied 

in Californië waar veel computerbedrijven gehuisvest zijn. 

Mocht je geïnteresseerd zijn in wat er allemaal gebeurt in 

Silicon Valley, kijk dan eens naar de drie uitzendingen van 

DWDD University met Alexander Klöpping [10].  

4.3 Studeren 

Er zijn allerlei studies die je kunt volgen na je middelbare 

school die te maken hebben met digitale techniek. Hieronder 

vind je de studies van de Haagse Hogeschool en de TU Delft. 

Maar ook op andere hogescholen en universiteiten zijn er 

natuurlijk volop mogelijkheden. 

Haagse Hogeschool 

Hieronder vind je drie studies van de Haagse Hogeschool in Den 

Haag en Delft. Zie ook [11]. 

Electrotechniek - Elektrotechniek is overal en veel mensen zijn 

er zo aan gewend dat ze het niet meer zien. Toch weet 

iedereen dat Elektrotechniek voor een belangrijk deel bepalend 

is voor wat mensen doen en hoe ze zich voelen. Iedereen maakt 

voortdurend gebruik van Elektrische Energie en van intelligente 

apparaten. Heel veel innovatie is alleen maar mogelijk dankzij 

dit fascinerende en veelzijdige vakgebied. De voorbeelden zijn 

ontelbaar. De elektrotechniek maakt het mogelijk dat 

consumenten hun eigen elektriciteit op kunnen wekken, zorgt 

ervoor dat auto’s automatisch kunnen inparkeren en zorgt er 

ook voor dat buienradar weet waar de regen is.  

Je vindt het interessant hoe deze systemen werken en je wilt 

graag meewerken aan het realiseren van antwoorden op vragen 

die nu misschien nog niet eens gesteld worden. Je werkt in de 

voorhoede van de techniek. 

Technische informatica - Een robotstraat besturen. Een 

routeplanner ontwerpen. Telefonienetwerken realiseren over 

het internet. De programmatuur schrijven voor een medisch 

apparaat. Een technisch informaticus houdt zich bezig met 

hoog geavanceerde machines en computernetwerken. Hij of zij 

legt de link tussen het apparaat en de computer en bouwt, 

onderhoudt en beveiligt. Jij pioniert graag met nieuwe soorten 

computers. Een kwart van de opleiding gaat over de laatste 

innovaties.  

 
Figuur 4.2 Filmpje over Silicon Valley 
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Mechatronica - Wat is mechatronica? Het woord zal niet 

iedereen iets zeggen, maar iedereen plukt er de vruchten van. 

Zonder mechatronica geen dvd-speler, geen melkrobot, geen 

airbag en geen automatisch parkeersysteem van een auto. 

Huishoudelijke en industriële apparaten en hulpmiddelen voor 

ouderen of gehandicapten worden steeds slimmer. Bijna altijd 

komt daar mechatronica bij kijken: de combinatie van 

werktuigbouwkunde, elektrotechniek en informatica. Een 

mechatronicus is een allround technicus en een systeemdenker. 

TU Delft 

Hieronder vind je drie studies van de TU in Delft die met 

digitale techniek te maken hebben. Zie ook [12]. 

Technische informatica - Met Technische Informatica geef je 

aan apparaten (die met elektrotechniek zijn ontworpen) een 

zinvolle functionaliteit, zodat ze een vernieuwende rol kunnen 

spelen in hoe mensen communiceren, spelen, zaken doen, films 

bekijken, muziek beluisteren. Een mooi voorbeeld is telefonie 

en televisie over internet. Maar ook bedenk je methoden om 

mensen en machines optimaal te laten communiceren. Want 

wat een smart apparaat ook kan, het gaat uiteindelijk om hoe 

de mens het gebruikt! 

Technische wiskunde - Technische Wiskunde is de basis van alle 

technische toepassingen. Het levert gereedschap voor elke 

ontwerper van elektrotechnische of elektronische apparaten, 

voor elke uitvinder van een nieuw apparaat. Het levert de 

kennis en methodiek om een bepaald ontwerp te kunnen 

modelleren en doorrekenen, voordat dure investeringen worden 

gedaan om het ontwerp daadwerkelijk uit te voeren. Het is de 

gemeenschappelijke taal van wetenschappers, de bakermat van 

informatica en basis van logica en logisch redeneren. 

Electrical engineering - Bij Electrical Engineering bijvoorbeeld 

ontfutsel je geheimen aan de natuur over elektriciteit, 

elektromagnetische golven en nieuwe materialen. En je past ze 

toe in technische ontwerpen van nieuwe apparaten, zoals 

microchips voor computers, sensoren, IPods, of in slimme 

antennes voor telefoons, slimme duurzame batterijen voor 

energieopslag of slimme manieren van energievoeding zonder 

extra batterijen.  

 
 

Figuur 4.3: TU Delft, Faculteit voor 

Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica  
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5. Ontwerpen; hoe moet dat eigenlijk?! 

In de vorige hoofdstukken heb je al een beetje gezien hoe je 

met poorten een systeem kunt bouwen en dat je bijvoorbeeld 

met deze poorten een spelletje kunt nabouwen. Maar hoe 

werkt dat nabouwen nou precies? Dat is wat je in dit hoofdstuk 

gaat leren. Het makkelijkst is vaak om eerst een ontwerp te 

bouwen in Systematic en het daarna te bouwen met IC’s. 

5.1 Het ontwerpproces 

Om poorten te kunnen gebruiken moet je altijd een systeem 

ontwerpen. Maar welke stappen heb je daar nou voor nodig? In 

deze paragraaf kun je kort lezen welke stappen je maakt. Stel 

dat je een spelletje wilt nabouwen met behulp van poorten.  

1. De eerste stap is dan natuurlijk het snappen van het 

spelletje en bedenken wat je precies wilt nabouwen. 

Deze stap heet ook wel de probleemanalyse. 

2. Omdat poorten werken met hoge en lage signalen (of 

enen en nullen) moet je ook gaan bedenken wat in 

jouw ontwerp de betekenis is van de enen en de nullen. 

Dit noemen we ook wel de codering.  

3. Als je eenmaal weet wat je enen en nullen betekenen 

kun je een waarheidstabel gaan opstellen. In deze tabel 

kun je de verschillende mogelijkheden van het spel 

zetten.  

4. Als je weet wat je wilt bouwen kun je een schets 

maken en aan de hand van de waarheidstabel een 

formule opstellen. Daarna kun je dit uitwerken in 

Systematic. Als het een makkelijk probleem is kun je 

ook direct in Systematic beginnen. Het maken van een 

schets is dan niet heel erg noodzakelijk omdat je in de 

simulatiesoftware alles kunt uitproberen. Controleer als 

je klaar bent met behulp van ledjes of spanningsmeters 

wel of je uitwerking van het ontwerp klopt!  

5. Als je ontwerp in Systematic af is kun je de schakeling 

gaan bouwen met IC’s. Je moet bedenken hoeveel 

draden, poorten en dus IC’s je nodig hebt. Voorkom 

problemen en lees goed de aanwijzingen uit H2.7. 

6. Als je systeem af is kun je het gaan testen. Als het nog 

niet helemaal klopt kun je een paar stappen teruggaan 

om je werk te verbeteren. 

Hierboven zie je nu een lijstje met zes stappen. Deze stappen 

zijn net wat anders dan de stappen in het ontwerpproces uit 

andere modules over technisch ontwerpen. Dit komt omdat 

deze stappen specifiek zijn opgesteld voor het ontwerpen van 

 
Figuur 5.1 Ontwerpcyclus  
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digitale schakelingen en er hier wordt gekozen om eerst in 

Systematic te werken en daarna met IC’s. 

 

In de praktijk worden deze stappen vaak door elkaar doorlopen. 

Vaak spring je heen en weer omdat je jezelf steeds aan het 

verbeteren bent. Het is verstandig om steeds kleine stapjes te 

maken. Begin met een eenvoudige schakeling en breid dit 

steeds verder uit. 

5.2 Ontwerpvoorbeeld 

In deze tweede paragraaf gaan we kijken naar het raadsel over 

de veerman, de wolf, de geit en de kool. De notatie die je 

hierbij kunt gebruiken heb je geleerd in hoofdstuk 3. In dit 

voorbeeld ga je alleen werken met Systematic. Het bouwen 

met IC’s wordt bij dit voorbeeld overgeslagen. Dit betekent dat 

stap 5 en 6 worden overgeslagen.  

Een veerman krijgt de opdracht om met een wolf, een kool en 

een geit een rivier over te steken. De boot is echter zo klein 

dat de veerman slechts één van de drie tegelijk kan overzetten. 

Probleem is echter dat als de geit met de wolf zonder veerman 

op één van de oevers achterblijft, de geit door de wolf wordt 

opgegeten. Ook het samenzijn van geit en kool zonder veerman 

gaat mis, omdat de kool dan door de geit wordt opgegeten. 

Natuurlijk gaat het helemaal mis als wolf, kool en geit zonder 

veerman samen op één oever verblijven.  

De bedoeling van het raadsel is dat je een tactiek bedenkt 

waarmee de veerman de wolf, de geit en de kool, een voor 

een, naar de andere kant van de oever kan brengen. 

 

Opdracht 1 

Probeer samen met je buurman of buurvrouw het raadsel op te 

lossen. Zeg om de beurt wat de veerman mee moet nemen naar 

de overkant. Snappen jullie het raadsel? 

Stap 1 

Als je het raadsel nu snapt heb je eigenlijk de eerste stap al 

grotendeels doorlopen. Het enige wat je nu voor de eerste stap 

moet doen is bedenken wat je eigenlijk wilt maken. In dit 

hoofdstuk is het de bedoeling dat je steeds het spel bouwt; je 

moet een schakelaar kunnen omzetten waardoor er iets 

verandert (als je bijvoorbeeld de schakelaar omzet, is de wolf 

naar de andere kant van de rivier verplaatst). Je wilt natuurlijk 

ook kunnen aangeven wanneer iemand verliest (bijvoorbeeld 

door een rood lampje te laten branden) en wanneer er iemand 

wint (bijvoorbeeld door een groen lampje te laten branden). 
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Stap 2 

De volgende stap die je gaat zetten is het bedenken van de 

codering; hoeveel input- en outputsignalen zijn er? Met input 

bedoelen we hoeveel enen en nullen er naar binnen gaan. Het 

is vaak handig om voor elke input een schakelaar te hebben. 

Voor de output gebruik je meestal een ledje. Wat worden de 

enen en wat worden de nullen? 

In dit spel heb je voor de veerman, de wolf, de geit en de kool 

steeds twee mogelijkheden; of hij is aan de linkerkant van de 

oever, of hij is aan de rechterkant van de oever. Hierbij kan je 

het water even overslaan omdat het gaat om het eindresultaat. 

Een makkelijke codering is dus bijvoorbeeld dat de veerman, 

wolf, geit en kool een laag signaal geven wanneer ze op de 

linkeroever zijn en een hoog signaal wanneer ze op de 

rechteroever zijn. Je hebt dan dus vier inputsignalen.  

Je kunt bijvoorbeeld de volgende situatie hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze situatie kun je als volgt weergeven met de gekozen 

codering. 

 

 

 

 

 

Opdracht 2 

Bedenk nu zelf een aantal situaties, zoals in tabel 5.1. 

Controleer samen met je buurman of buurvrouw jullie 

antwoorden. Let op dat het altijd goed gaat als de veerman 

erbij is! 

De output zou je met een enkel ledje (bijvoorbeeld een rode) 

kunnen maken. Als er niets wordt gegeten, dan is het lampje 

uit. Als er wel iets wordt gegeten, dan is het foute boel en gaat 

het lampje aan. Het doel van het spel is dus om het lampje uit 

te houden en alle schakelaars aan te krijgen.  

Je kan er ook voor kiezen een tweede ledje (bijvoorbeeld een 

groene) toe te voegen die laat zien wanneer het spel is 

gewonnen. De bedoeling is dan dat je het groene lampje 

aankrijgt zonder het rode lampje te laten branden.  

 
 Figuur 5.2: Mogelijke veerman, wolf, geit, kool situatie. 

 

Veerman Wolf Geit Kool 

1 0 1 0 

 

Tabel 5.1: Codering bij figuur 5.2 
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Stap 3 

De volgende stap is het maken van een waarheidstabel. Je 

moet nu alle mogelijkheden gaan bekijken en gaan kijken wat 

in het spel wel en niet mag. Omdat je vier spelers hebt en ze 

allemaal op twee plekken kunnen zijn, zijn er in totaal 24=16 

mogelijkheden en dus heeft je waarheidstabel 16 rijen. 

Bij elke mogelijkheid moet je kijken of het goed gaat, of dat 

het spel is afgelopen. Afgelopen heeft dan de waarde 0 als alles 

goed gaat en het spel dus doorgaat, en waarde 1 als het spel 

fout gaat.  

Opdracht 3 

Vul onderstaande waarheidstabel verder in.  

Veerman 

(V) 

 

Wolf 

(W) 

Geit 

(G) 

Kool 

(K) 

Afgelopen 

(A) 
0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 

0 0 1 0 0 

0 0 1 1 1 

0 1 0 0  

0 1 0 1  

0 1 1 0  

0 1 1 1  

1 0 0 0  

1 0 0 1  

1 0 1 0  

1 0 1 1  

1 1 0 0  

1 1 0 1  

1 1 1 0  

1 1 1 1  

 

Als de waarheidstabel te lang zou worden hoef je niet altijd de 

hele tabel te maken, zoals dat ook in hoofdstuk 2.2 is gedaan. 

Stap 4 

De volgende stap die je moet zetten is het maken van een 

schets en het kijken naar de benodigdheden.  

Het eerste wat je moet doen is een formule opstellen voor de 

gebeurtenis ‘Afgelopen’. Dit kun je doen door te kijken naar de 

waarheidstabel hierboven. 

Als het goed is heb je bij “Afgelopen” zes keer een waarde 1 

staan. Door gebruik te maken van deze zes situaties kun je nu 

een formule opstellen met daarin de EN-, de OF- en de NIET-

operatoren.  

Om dit te doen moet je eerst de zes situaties waarbij 

“Afgelopen” waarde 1 heeft omschrijven naar een formule. 

Voor de eerste situatie, waarbij de veerman en de wolf op de 
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linkeroever staan en de geit en de kool op de rechteroever, 

geldt het volgende: 

KGWV  . 

 

Zo een formule kun je maken voor alle situaties waarin 

“Afgelopen” waarde 1 heeft. 

Opdracht 4 

Maak de formules voor de andere vijf situaties. Gebruik hier de 

notatie die je hebt geleerd in hoofdstuk 3. 

Nu kun je een algemene formule maken voor “Afgelopen”, door 

deze zes deelformules aan elkaar te koppelen. Je krijgt dan 

           ...............  KGWVA . 

Opdracht 5 

Maak de formule voor “Afgelopen” af. 

Nu je een formule hebt gevonden, kun je gaan bedenken hoe je 

het wilt implementeren. Het is handig om eerst een ontwerp in 

Systematic te maken. 

Systematic 

In Systematic kun je EN- en OF-poorten gebruiken met twee 

ingangen. In de formule van “Afgelopen” komen zes EN-poorten 

met vier ingangen voor en één OF-poort met zes ingangen. Deze 

kun je dus niet direct in Systematic zetten. Je zult deze 

moeten maken door verschillende EN- en OF-poorten te 

combineren. Om een EN-poort met vier ingangen na te bouwen 

heb je drie EN-poorten met twee ingangen nodig. In figuur 5.3 

kun je zien hoe je dit doet. 

Opdracht 6 

Bedenk samen met je buurman of buurvrouw een manier om 

een OF-poort met zes ingangen te maken uit vijf OF-poorten 

met twee ingangen.  

Als je weet hoe je de EN-poort met vier ingangen kunt 

vervangen door drie EN-poorten met twee ingangen en de  OF-

poort met zes ingangen door vijf OF-poorten met twee 

ingangen kun je het ontwerp in principe in Systematic gaan 

uitwerken.  

Voor de duidelijkheid zie je hieronder in figuur 5.4 nog een 

schets van hoe je de formule kunt bouwen in Systematic. Let 

op, de schets is niet volledig uitgewerkt! De EN-poorten staan 

in de schets nog met vier ingangen en de OF-poort staat in de 

schets nog met zes ingangen. 

Je ziet meteen dat onderstaande schets niet heel overzichtelijk 

is. In de schets zijn in totaal twaalf inverters nodig. Dit aantal 

Figuur 5.3 Met behulp van drie EN-poorten 

kun je een EN-poort met vier ingangen 

namaken 
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 Figuur 5.4: Schets ontwerp Veerman, Wolf, Geit en Kool. 

 

kun je verminderen naar vier door bij elke input (Veerman, 

Wolf, Geit en Kool) direct een inverter te plaatsen, en vanuit 

die inverter meerdere draden te trekken. Hoe je dit kan doen 

zal je ook zien in stap 5. Merk op: je bent nu al aan het 

verbeteren; je ziet dat je heen en weer springt in het 

stappenplan! 

 

De volgende stap is natuurlijk het implementeren. In hoofdstuk 

2 heb je al een beetje kennisgemaakt met Systematic. Mocht je 

dit toch nog moeilijk vinden, kijk dan even terug naar dit 

hoofdstuk. 

Je hebt aan het begin van deze stap een formule gemaakt die 

je meteen in Systematic kunt bouwen. Ook heb je daar al een 

simpele schets voor gezien. In figuur 5.5 staat deze schets 

geïmplementeerd in Systematic. Hierbij is de eerder genoemde 

verbetering toegevoegd. Ter verduidelijking is bij de 

verschillende toggles gezet welke speler uit het raadsel ze 

voorstellen. In deze implementatie betekent een gesloten 

toggle dat de speler op de rechteroever staat (waarde 1). 
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Deze implementatie kun je vinden in de bijlagen van dit 

lesmateriaal. 

Het laatste wat je moet doen in stap 4 is kijken of je gebouwde 

systeem echt werkt. In dit geval kijk je dus of je systeem in 

Systematic goed werkt. 

Opdracht 7 

Test samen met je buurman of buurvrouw het ontwerp, door 

alle mogelijkheden langs te gaan. Werkt het correct? 

Stap 5 en 6 

In de stappen 5 en 6 bouw je het systeem met behulp van IC’s. 

Daarbij ga je het systeem ook testen. In dit voorbeeld wordt dit 

overgeslagen. 

Je hebt nu een werkend systeem. Zo een systeem is helaas 

nooit helemaal perfect; je kan er altijd wel wat aan 

verbeteren. Je kan bijvoorbeeld het spel beter maken door er 

meer effecten aan toe te voegen, of je kan het systeem 

overzichtelijker maken door het geheel anders te 

 
 Figuur 5.5: Implementatie Veerman, Wolf, Geit en Kool in Systematic. 
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implementeren. Nu je weet dat het systeem werkt kun je gaan 

nadenken wat je zou willen verbeteren. Deze verbeteringen 

worden dan uitgevoerd in een nieuwe cyclus; je begint als het 

ware opnieuw. Bij een kleine verbetering verandert er niet veel 

aan de codering en de waarheidstabel, waardoor je deze 

stappen sneller kan doorlopen.  

Mogelijke nieuwe cyclus 

Een mogelijke verbetering is dat je een lampje kan toevoegen 

dat gaat branden als je hebt gewonnen. Je wint als de 

veerman, wolf, geit en kool aan de linkerkant van de oever zijn 

en dus waarde 1 hebben. Je kan dit dus toevoegen aan je 

systeem door een EN-poort met vier ingangen toe te voegen 

(deze bestaat uit drie EN-poorten) en elke ingang aan te sluiten 

op een input (veerman, wolf etc.). Door deze EN-poort aan te 

sluiten op een groene LED gaat deze branden als het spel is 

gewonnen.  
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 Figuur 5.6: Implementatie Veerman, Wolf, Geit en Kool in Systematic met LED voor winnen. 

 
In figuur 5.6 zie je deze verbetering. Ook dit bestand kun je 

vinden in de bijlage.  

 

Opdracht 8 

Test samen met je buurman of buurvrouw de verbeterde 

implementatie. Werkt het systeem? 

Je kunt natuurlijk nog veel meer dingen verbeteren aan het 

systeem. 

Opdracht 9 

Bedenk in groepjes van vier een andere verbetering die je zou 

kunnen toevoegen. Probeer deze daarna in tweetallen uit te 

werken in Systematic. Maak hierbij gebruik van de eerdere 

bestanden. 
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5.3 Eindopdracht; je gaat het zelf 

doen! 

In de eindopdracht moet je zelf een systeem ontwerpen 

waarbij je gebruik moet maken van de ontwerpstappen die je 

hebt geleerd in dit hoofdstuk. Als je de stappen niet meer goed 

weet kun je altijd even terugkijken. 

Voor de eindopdracht mag je kiezen uit een aantal 

verschillende opdrachten, welke hieronder zijn beschreven. Je 

gaat in deze opdracht werken met Systematic en met IC’s.  

De bedoeling is dat je met een groepje van twee of drie 

leerlingen de opdracht doorwerkt. Je moet hierbij alle stappen 

uit het stappenplan doorlopen, al ben je vrij om de volgorde 

aan te passen of heen en weer te springen tussen de  

stappen. 

Tussendoor moet je als groepje een aantal keren de voortgang 

tonen aan de docent. Je gaat als volgt te werk. 

 Nadat je een onderwerp hebt gekozen begin je met het 

maken van een probleemanalyse (stap 1). Dit laat je 

controleren door je docent en aftekenen in je logboek. 

 Je doorloopt de rest van de stappen uit het stappenplan 

en gaat uiteindelijk het systeem bouwen m.b.v. 

Systematic  (dit programma kun je thuis ook 

gebruiken).Als het systeem werkt laat je het 

controleren door een docent, vervolgens print je het 

uit. Deze print laat je aftekenen in je logboek. 

 Als dit af is bouw je het systeem met IC’s. Ook dit laat 

je controleren door je docent. Van je systeem maak je 

dan een foto die je laat aftekenen in je logboek. 

 

Je hebt dus drie controle momenten die moeten worden 

afgetekend: 

1. De probleemanalyse (wat wil je ontwerpen en waaraan 

moet je systeem voldoen). 

2. Het ontwerp in Systematic. 

3. Het systeem gebouwd. 

Aan het eind van de opdracht ga je terugkijken. Je gaat met je 

groepje bespreken wat er goed ging, waar je tegenaan liep en 

wat je de volgende keer misschien anders zou doen. Let daarbij 

vooral op hoe je het probleem hebt aangepakt, hoe je hebt 

gewerkt en hoe je hebt samengewerkt. Het gaat hierbij dus 

niet zozeer over de kwaliteit van het systeem, maar over de 

kwaliteit van het werkproces.  
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Per groepje lever je aan het eind van de opdracht een verslag 

in. Ook moet je een logboek bijhouden die je bij het verslag 

doet. Je maakt met je hele groepje één logboek, waarin zowel 

vermeld staat wat jullie samen hebben gedaan als wat jullie 

individueel hebben gedaan. 

In totaal moet het verslag dus (in elk geval) de volgende 

onderdelen bevatten: 

 probleemanalyse en functionele eisen (wat wil je 

ontwerpen en waar moet het aan voldoen); 

 de uitwerking van de verschillende ontwerpstappen; 

 de print van je ontwerp in Systematic; 

 een foto van de gebouwde hardware (je systeem met 

IC’s); 

 het logboek; 

 terugblik op de opdracht 

 én de parafen van de controlemomenten! 

Bij de opdrachten staat een moeilijkheidsgraad. Als je toch nog 

wat moeite hebt met Systematic of het bouwen van een 

systeem met IC’s kun je een van de makkelijkere opdrachten 

kiezen. 

Opdracht A: Het maken van een 

pariteitsbit (niveau *) 

Bij het versturen van berichten tussen computers wordt vaak 

gebruik gemaakt van een pariteitsbit om te controleren of er 

niet een foutje zit in het bericht. De berichten bestaan altijd 

uit enen en nullen (dit bits). De pariteitsbit is een extra bit 

waarmee wordt aangegeven of het aantal enen even is of 

oneven. Als dan per ongeluk een eentje is veranderd in een nul 

of andersom dan klopt de pariteitsbit niet en weet de 

ontvangende computer dat er iets is misgegaan. Het bericht 

moet dan opnieuw worden verzonden. Hieronder zie je een 

paar voorbeelden.  

 

In deze opdracht maak je een systeem dat van de input nagaat 

of het aantal enen even is of oneven. Als het even is gaat er 

een lampje branden, anders niet. De input bestaat uit 8 bits (8 

enen en nullen), de pariteitsbit wordt door het systeem 

berekend en vormt dus de output. Bijvoorbeeld, bij de input 

Bericht Pariteitsbit 

00110011 1 

01010111 0 

00000000 1 

Tabel 5.2 Verschillende berichten met pariteitsbits. 
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10011001 gaat het lampje branden, bij de input 11001000 gaat 

het lampje niet branden. 

Hints: 

 Maak gebruik van 8 schakelaars om de input te bepalen. 

 Begin klein: maak het bijvoorbeeld eerst voor 2 of 3 

input-bits, test dit en breid het daarna uit naar 4, 6 en 

vervolgens 8 bits. 

Uitbreidingen: 

 (niveau **) Breid de input uit naar 16 bits in plaats van 8 

bits.  

De volgende componenten uit bijlage A kunnen van pas komen: 

 n.v.t. 

Opdracht B: Hoger/lager (niveau **) 

In deze opdracht moet je een systeem bouwen waarmee je het 

spelletje hoger/lager kunt spelen. Het idee is als volgt. De ene 

leerling geeft aan wat het binaire getal is dat moet worden 

geraden. Daarna gaat de andere leerling binaire getallen 

invoeren. De lampjes geven aan of het getal te laag, te hoog of 

precies goed is. De leerling moet net zolang proberen dat 

hij/zij het goede getal heeft geraden. 

Hints: 

 Begin in eerste instantie met een getal van 2 bits. Als je 

dat hebt, kun je het proberen uit te breiden naar 4 bits. 

 Gebruik twee keer vier schakelaars voor input. De 

eerste vier om het getal aan te geven dat moet worden 

geraden en de andere vier om het getal te raden. 

 Begin klein: maak het bijvoorbeeld eerst voor 2 bits en 

breidt dit uit naar 4 bits. 

 Misschien kan je gebruikmaken van een teller 
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Uitbreidingen: 

 (niveau ***): zorg dat de input bestaat uit 8 bits in 

plaats van 4 bits. 

 (niveau ***): zorg dat de input wordt bewaard in 

geheugencellen, zodat de speler niet kan zien welk 

getal is gekozen. 

De volgende componenten uit bijlage A kunnen van pas komen: 

 geheugencel 

Opdracht C: Reactiespel (niveau **) 

Je gaat een reactiespel voor twee personen maken, waarbij er 

voor elke speler een drukknop is. Wanneer een derde speler op 

zijn drukknop drukt, gaat een lampje branden en moeten de 

twee spelers zo snel mogelijk drukken. Wie het eerst drukt, 

krijgt er een punt bij. Voor beide spelers is er dus een display 

waarin wordt bijgehouden hoeveel punten er zijn. Naast dat er 

een knopje is voor de derde persoon om het lampje aan te 

laten gaan, is het ook de bedoeling dat er een knopje is 

waarmee de scores gereset worden. 

Werk weer stapje voor stapje. Bedenk goed, wat zou je eerst 

kunnen maken? Hoe kun je het langzaam uitbreiden en 

tussendoor steeds testen of het goed gaat? 

Uitbreidingen: 

 (niveau **): Zorg ervoor dat wanneer het lampje is gaan 

branden en een van de spelers heeft gedrukt, het 

lampje meteen weer uitgaat. 

 (niveau ***): Zorg ervoor dat als iemand te vroeg drukt, 

zijn/haar score op 0 wordt gezet. Let op: wanneer 

iemand net te laat drukt mag de score niet worden 

gereset. De teller en pulsgenerator komen van pas. 

De volgende componenten uit bijlage A kunnen van pas komen: 

 de geheugencel, de pulsgenerator, de teller 

Opdracht D: De garagedeur (niveau ***) 

Met dank aan J. van Peski, Haagse Hogeschool 

Je gaat een schakeling maken waarmee een automatische 

garagedeur wordt bestuurd. De garage kent meerdere 

inputsensoren waarmee verschillende zaken kunnen worden 

gedetecteerd: 

 Een sensor die aangeeft dat de garagedeur helemaal 

open is. 

 Een sensor die aangeeft dat de garagedeur helemaal 

dicht is. 
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 Een bedieningspaneel in de garage met daarop: 

o een knop om de garagedeur te openen; 

o een knop om de garagedeur te sluiten; 

o een knop om de garagedeur te stoppen tijdens het 

openen of sluiten. 

In de oprit van de garagedeur bevindingen zich twee lussen 

achter elkaar waarmee wordt gedetecteerd of er een auto 

rijdt. Door twee lussen te gebruiken is het mogelijk om de 

richting van de auto te detecteren. 

De output van de schakeling is het aansturen van de motor voor 

het openen dan wel sluiten van de deur. Het moet dus bestaan 

uit twee signalen, die nooit tegelijk aan mogen zijn. Het ene 

signaal is om de deur te openen, het andere om de deur te 

sluiten. 

Wanneer een auto via de oprit richting de garage rijdt, dan 

dient de garagedeur te openen, wanneer de auto vanuit de 

garage wegrijdt, dan dient de deur te sluiten. De deur kan 

handmatig met het bedieningspaneel worden bediend. 

Als de deur in beweging is kan de richting van de deur niet 

worden veranderd. De deur moet eerst helemaal dicht, of 

helemaal open, voordat deze weer open dan wel dicht kan. Wel 

kan eerst op de stopknop van het bedieningspaneel worden 

gedrukt om dan weer de deur dicht of open te doen. 

De deur moet stoppen wanneer de deur helemaal open of 

helemaal dicht is. 

Let op! 

Als de auto de oprit oprijdt richting garage dan zal op een 

bepaald moment sensor A de auto detecteren en sensor B nog 

niet. Je weet nu dat de auto naar de garage toe rijdt. Echter, 

als de auto uit de garage wegrijdt en de sensoren vrijwel 

gepasseerd is dan doet zich ook deze situatie voor (sensor A 

detecteert de auto, sensor B niet). Maar nu mag natuurlijk de 

deur niet gaan openen!  

Een soortgelijke situatie doet zich voor als de auto de garage 

inrijdt (sensor B detecteert de auto, sensor A niet). Dit is gelijk 

aan de situatie dat de auto net de garage uitrijdt. 

Je kunt dit oplossen door onder meer gebruik te maken van één 

of meerdere geheugencellen. Het is misschien even puzzelen, 

maar daar kom je vast wel uit! 

De volgende componenten uit bijlage A kunnen van pas komen: 

 de geheugencel 

 
 

Figuur 5.7: Auto die langs twee sensors 

rijdt. 

 

In- en 

uitgan

gen 

Beschrijving 

I1 OPEN knop 

I2 DICHT knop 

I3 STOP knop 

I4 Sensor deur volledig gesloten 

I5 Sensor deur volledig geopend 

I6 Sensor oprit, eerste detector 

I7 Sensor oprit, tweede detector 

O1 Motor deur openen 

O2 Motor deur sluiten 

 

Tabel 5.2: Overzicht van input/output 
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Opdracht E: De veerman, wolf, geit en 

kool; nu uitgebreider (niveau ***) 

In een voorbeeld is het raadsel over de veerman, de wolf de 

geit en de kool al behandeld. In deze opdracht is het de 

bedoeling dat je de schakeling op een andere manier gaat 

ontwerpen.  

In dit systeem zorg je dat de speler het spel kan starten en 

stoppen. In de startsituatie moeten de veerman, de wolf, de 

geit en de kool op de rechteroever staan. Het spel is gewonnen 

als iedereen, zonder dat er iets of iemand opgegeten is, op de 

linkeroever staat.  

Om de positie van de veerman, wolf, geit en kool bij te houden 

moet je in dit systeem gebruik maken van geheugencellen. Je 

maakt de geheugencellen: ‘veerman linkeroever, ‘wolf 

linkeroever, ‘geit linkeroever en ‘kool linkeroever. 

Als de geheugencel ‘Wolf linkeroever’ een ‘1’ heeft opgeslagen, 

is de wolf op de linkeroever. Als er een ‘0’ is opgeslagen, dan is 

de wolf niet op de linkeroever, en dus op de rechteroever. Je 

gaat geen gebruik maken van schakelaars, maar van 

drukknoppen. 

De bedoeling is dat je een logische schakeling maakt waarmee 

het spel ‘Wolf, geit en kool’ kan worden gespeeld. Het spel 

moet aan de volgende eisen voldoen: 

 De speler moet aan kunnen geven wie hij over wil laten 

varen. 

 Het spel moet de genoemde spelregels volgen. 

 De schakeling moet het aangeven wanneer een speler 

heeft gewonnen, of wanneer een speler af is. 

 Het spel moet gereset kunnen worden. 

 Een speler moet kunnen zien waar de veerman, wolf, 

geit en kool zich op dat moment bevinden. 

Hints: 

 Je kunt het spel resetten door een drukknop aan te 

sluiten op de RESET-ingang van alle geheugencellen. 

 Je kunt ledjes, lampjes en zoemers gebruiken om aan 

te geven dat de speler af is of gewonnen heeft. 

Uitbreidingen: 

 (niveau ****): Zorg dat als de speler af is, het spel alleen 

nog maar opnieuw gestart kan worden en dat de boot 

dus niet meer heen en weer kan varen. 

De volgende componenten uit bijlage A kunnen van pas komen: 

 De geheugencel 
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Beoordelingsformulier 

 

Beoordelingsformulier eindopdracht 

 Maximaal toelichting 

Probleemanalyse 

Is de situatie goed uitgelegd en wordt er 

aangegeven wat het doel van het ontwerp is? Zijn 

de regels helder? 

 

 

 

 

0 – 2 -- 4 – 6  

 

 

 

Codering 

Is er duidelijk aangegeven wat de codering (wat is 

1 en wat is 0, wat is input, wat is output) is? Is de 

codering goed gebruikt in de rest van het 

ontwerp? 

 

 

0 – 2 -- 4 - 6  

 

Waarheidstabel 

Klopt de waarheidstabel en zijn alle 

mogelijkheden erin opgenomen? 

 

0 – 2 -- 4 – 6   

Ontwerpvoorstel (inclusief formule) 

Klopt de gevonden formule en is de eventuele 

omschrijving naar een andere vorm goed gedaan? 

 

0 – 2 -- 4 – 6 

– 8  

 

Prototype  

In hoeverre voldoet het gebouwde systeem aan de 

ontwerpeisen? 

 

Werkt het gebouwde systeem? 

 

0 – 2 -- 4 – 6  

 

0 – 2 – 4 - 6 - 

8 

 

Testrapport, verbeterpunten 

Zijn er op de relevante punten 

0 – 2 -- 4 – 6 

– 8  
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verbetermogelijkheden aangedragen? Hoe 

realistisch zijn deze verbeterpunten? Zijn er al 

verbeteringen doorgevoerd? 

Structuur van het verslag 

Zitten de benoemde onderdelen in het verslag? 

Heeft het verslag een logische opbouw? 

 

0 – 2 -- 4 – 6 

– 8 

 

Stappenplan  

In hoeverre is gebruik gemaakt van het 

stappenplan over ontwerpen? 

 

0 – 2 -- 4 – 6 

– 8  

 

Samenwerking.  

Zijn de taken goed verdeeld, is er efficiënt 

gewerkt, is er helder gecommuniceerd? 

0 – 2 -- 4 – 6 

– 8  

 

Werkwijze 

Is er een planning gemaakt en bijgehouden? Is het 

logboek goed bijgehouden?  

0 – 2 -- 4 – 6 

– 8- 10  

 

 

 

Terugblik 

Is de terugblik realistisch? Worden concrete 

punten benoemd?  

0 – 2 -- 4 – 6 

– 8- 10  

 

 

Bonus (afhankelijk van het niveau van de 

eindopdracht) 

0 – 2 -- 4 – 6 

– 8 - 10 

 

Totaal  100 punten 
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Verdieping 1: Efficiënte schakelingen 

In dit hoofdstuk leer je ... 

 ... een schakeling te maken op basis van een 

waarheidstabel waar zo min mogelijk poorten voor 

nodig zijn 

 ... een schakeling te maken op basis van een 

waarheidstabel waar alleen EN- en NIET-poorten voor 

nodig zijn. 

V1.1 Van waarheidstabel naar 

schakeling 

Het is mogelijk om elke waarheidstabel te maken met de 

poorten OF, EN, en NIET. Neem bijvoorbeeld de waarheidstabel 

hiernaast (tabel V1.1). De waarde van Y is afhankelijk van A, B 

en C. De uitgang Y wordt 1 als de ingangen (A=0 en B=1 en C=0) 

of wanneer (A=0 en B=1 en C=1) of wanneer (A=1 en B=1 en 

C=0).  

In een formule ziet dat er als volgt uit: 

Y = (A  B C)   (A  B C)   (A  B C) 

Opdracht 1 Schakeling 

a) Maak de schakeling in Systematic op basis van 

bovenstaande formule, door gebruik te maken van EN-, 

OF- en NIET-poorten. Voor de ingangen A, B en C 

gebruik je een schakelaar, voor de uitgang gebruik je 

een lampje. 

b) Controleer de schakeling door alle mogelijkheden van 

de waarheidstabel na te gaan. 

c) Hoeveel poorten heb je nodig? 

 

Opdracht 2 Schakeling 

Maak een formule die hoort bij waarheidstabel V1.2. 

Je ziet dat je best wel veel poorten nodig hebt. Kan dat nou 

niet makkelijker? Ja, dat kan. 

A B C Y 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 1 

 

Tabel V1.2: Nog een waarheidstabel. 

A B C Y 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

 

Tabel V1.1: Waarheidstabel. 
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V1.2 Karnaugh-diagram 

Met behulp van Karnaugh-diagrammen kun je schakelingen 

vereenvoudigen. Dat gaat in een aantal stappen die we hier 

voordoen. We gaan uit van de waarheidstabel uit tabel V1.1. 

Stap 1: Maak een diagram zoals hiernaast. Je ziet A en B staan 

aan de linkerkant, C staat bovenaan. De volgorde van de 

waarden is van belang. Er verandert steeds maar 1 getal: 00  

01  11  10. 

Stap 2: Vul de waarden in uit de waarheidstabel (tabel V1.1). 

Bijvoorbeeld: linksboven komt 0 (A=0, B=0 en C=0). Daaronder 

komt 1 (A=0, B=1, C=0). Daaronder komt 1 (A=1, B=1, C=0) etc. 

Stap 3: Dit is de belangrijkste stap. Ga op zoek naar groepen 

enen in een rij of kolom. Omcirkel hiervoor alle enen die in 

dezelfde kolom of rij staan. In dit geval kan dat met twee 

groepen (zie figuur V1.5): 

- Zwart omlijnd: A=0 en B=1 (C maakt niet uit) 

- Rood omlijnd: B=1 en C=0 (A maakt niet uit) 

Stap 4: Schrijf de formule uit op basis van de groepen. De 

formule wordt dan: 

Y = (A  B)   (B C) 

Op basis van deze formule kun je een schakeling maken met 

behulp van 2 EN-poorten, 1 OF-poort en 2 NIET-poorten 

(probeer het maar uit en test de schakeling). 

Opdracht 3  

Maak een Karnaugh-diagram voor elk van de volgende 

waarheidstabellen en schrijf de bijbehorende formule uit. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C Y 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

A B C Y 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

 

Tabel V1.3: Karnaugh-diagram (stap 1). 

 

Tabel V1.4: Karnaugh-diagram (stap 2). 

 

Tabel V1.5: Karnaugh-diagram (stap 3). 
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Opdracht 4  

In tabel V1.6 zie je nog een voorbeeld van een Karnaugh-

diagram. Daarbij is één groep gemaakt.  

a) Schrijf de formule behorende bij dit diagram op. 

b) Maak een Karnaugh-diagram en de formule behorende 

bij onderstaande waarheidstabel: 

A B C Y 

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

1 1 1 0 

 

Het is ook mogelijk om een Karnaugh-diagram voor vier 

ingangen te maken, zie tabel V1.7. Probeer altijd zo groot 

mogelijke groepen te maken (tabel V1.8). 

Opdracht 5  

a) Waarom is het belangrijk om zo groot mogelijke 

groepen te maken? 

b) Schrijf de  formule op die bij diagram 1.7 en 1.8 hoort. 

c) Wat wordt de formule als alle getallen in het diagram 

gelijk zijn aan 1? 

 

Opdracht 6  

Maak een Karnaugh-diagram voor elk van de volgende 

waarheidstabellen en schrijf de formule uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel V1.6: Karnaugh-diagram bij 

opdracht 4. 

 
 

Tabel V1.7: Karnaugh-diagram voor vier 

ingangen. 

 
 

Tabel V1.8: Karnaugh-diagram voor vier 

ingangen; drie groeperingen. 

A B C D Y 

0 0 0 0 1 

0 0 0 1 1 

0 0 1 0 1 

0 0 1 1 1 

0 1 0 0 0 

0 1 0 1 0 

0 1 1 0 1 

0 1 1 1 0 

1 0 0 0 0 

1 0 0 1 1 

1 0 1 0 1 

1 0 1 1 1 

1 1 0 0 0 

1 1 0 1 0 

1 1 1 0 1 

1 1 1 1 0 

 

A B C D Y 

0 0 0 0 1 

0 0 0 1 1 

0 0 1 0 0 

0 0 1 1 0 

0 1 0 0 1 

0 1 0 1 1 

0 1 1 0 0 

0 1 1 1 0 

1 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 

1 0 1 0 1 

1 0 1 1 1 

1 1 0 0 0 

1 1 0 1 0 

1 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 
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V1.3 De Morgan 

Stel je hebt geen OF-poorten tot je beschikking, is het dan 

mogelijk om toch voor iedere waarheidstabel een schakeling te 

maken? Ja, dat kan. Je kunt namelijk een OF-poort maken met 

behulp van EN- en NIET-poorten. 

Opdracht 7 

Maak een schakeling met twee inputsignalen en één 

outputsignaal met alleen EN- en NIET-poorten. De schakeling 

moet dezelfde waarheidstabel hebben als een OF-poort. 

Hoeveel poorten heb je minstens nodig? 

Om een formule met OF-operatoren om te zetten naar een 

formule met EN- en NIET-operatoren kun je de wetten van De 

Morgen gebruiken. Die wetten luiden als volgt.  

  (P Q) = (P)   (Q) 

  (P  Q) = (P)   (Q) 

Opdracht 8 

Controleer of de eerste wet klopt door onderstaande 

waarheidstabel in te vullen. 

 

Uit de eerste wet van De Morgan kun je afleiden (de NIET-

operator wordt verplaatst van links naar rechts): 

P Q =  ( (P)   (Q)) 

Opdracht 9 

Doe hetzelfde voor de OF-operator:  P   Q = ... 

Je ziet dat je een OF-poort kunt vervangen door EN- en NIET-

poorten. En andersom kun je een EN-poort vervangen door OF- 

en NIET-poorten. 

Opdracht 10 

a) Schrijf de volgende formule om zodat er alleen maar 

EN- en NIET-operatoren in zitten. 

  Y = (A  B)   (B C) 

P Q P Q   (P Q) P Q (P)   (
Q) 

0 0      

0 1      

1 0      

1 1      
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b) Controleer met een waarheidstabel of je het goed hebt 

gedaan. 

Opdracht 11 

Maak van de volgende waarheidstabel een schakeling die uit 

alleen EN- en NIET-poorten bestaat. 

A B C Y 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 1 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

1 1 1 0 

V1.4 Eindopdracht 

De eindopdracht is om een schakeling te bouwen met de 

onderstaande waarheidstabel, bestaande uit vijf ingangen. De 

schakeling moet uit zo min mogelijk EN-, OF- en NIET-poorten 

bestaan. Je moet dus een beetje puzzelen om dit voor elkaar te 

krijgen, aangezien je tot nu toe alleen met tabellen met vier 

ingangen hebt gewerkt. Hint: het kan met vier EN-poorten, 

twee OF-poorten en enkele NIET-poorten. 

Daarna ga je de schakeling ombouwen  zodat je alleen EN- en 

NIET-poorten gebruikt. Gebruik daarvoor de wetten van De 

Morgan. Controleer je schakeling door alle mogelijkheden van 

de tabel langs te gaan. 

 

 

A B C D E Y 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 

0 0 0 1 0 1 

0 0 0 1 1 0 

0 0 1 0 0 0 

0 0 1 0 1 0 

0 0 1 1 0 1 

0 0 1 1 1 0 

0 1 0 0 0 1 

0 1 0 0 1 1 

0 1 0 1 0 1 

0 1 0 1 1 1 

0 1 1 0 0 0 

0 1 1 0 1 1 

0 1 1 1 0 0 

0 1 1 1 1 1 

 

A B C D E Y 

1 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 1 0 

1 0 0 1 0 1 

1 0 0 1 1 0 

1 0 1 0 0 0 

1 0 1 0 1 0 

1 0 1 1 0 1 

1 0 1 1 1 0 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 0 1 0 

1 1 0 1 0 1 

1 1 0 1 1 0 

1 1 1 0 0 0 

1 1 1 0 1 0 

1 1 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 0 
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Verdieping 2: Geheugenschakelingen 

In dit hoofdstuk leer je ... 

 ... hoe je een geheugen kunt maken met een 

schakeling. 

 ... hoe je een geheugenschakeling kunt gebruiken in 

het ontwerp van een grotere schakeling. 

 ... hoe een SD-kaart werkt. 

V2.1 Digitale techniek 

Je hebt al schakelingen gezien die een geheugen hebben. Zou 

het ook mogelijk zijn om een schakeling te maken die iets 

onthoudt? 

Zo’n schakeling kan bijvoorbeeld bestaan uit twee inputs en 

één output, zie figuur V2.1. Aan elke input is een 

drukschakelaar verbonden die een 1 geeft zolang de knop 

ingedrukt is. Aan de output is een lampje gekoppeld. 

Opdracht 1  

Probeer de werking van de geheugencel te beschrijven. Wat 

gebeurt er als de ene knop wordt ingedrukt. Wat als de andere 

knop wordt ingedrukt? 

Opdracht 2 

a) Maak de schakeling uit figuur V2.2 na.  

b) Start de schakeling en druk afwisselend even de 

bovenste schakelaar in en dan weer de onderste. Wat 

gebeurt er? 

Opdracht 3 

a) Waarom is het niet mogelijk om een waarheidstabel 

voor deze schakeling te maken? 

b) Toch is het wel mogelijk  om te zien hoe de schakeling 

precies werkt. Start de schakeling en druk de bovenste 

schakelaar in. Neem figuur V2.2 over (kopieer het 

bijvoorbeeld) en geef bij iedere input en output van de 

poorten aan of er een 1 of een 0 staat.  

c) Doe hetzelfde nog een keer, maar dan voor de situatie 

die ontstaat terwijl je de onderste schakelaar 

ingedrukt houdt. 

 

Figuur V2.1: Blackbox van een schakeling. 

 

Figuur V2.2: Schakeling bij opdracht 2. 
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V2.2 Geheugencel 

De schakeling die je hebt gemaakt in de vorige paragraaf heet 

een geheugencel. Een geheugencel wordt ook wel een flipflop 

genoemd. Een geheugencel kan worden gebruikt om geheugen 

te maken.   

Opdracht 4 

Uitgaande van drie poorten voor een geheugencel, hoeveel 

poorten heb je dan nodig voor één byte aan geheugen? 

 

Opdracht 5 

Het is ook mogelijk om een geheugencel te maken met behulp 

van twee NOR-poorten en twee invertors. Probeer zelf zo’n 

geheugencel te maken.  

In Systematic zit standaard een geheugencel, zie figuur V2.3.  

V2.3 SD-kaart 

Veel telefoons en camera’s hebben de mogelijkheid om het 

geheugen uit te breiden met een SD-kaart (of een mini- of 

micro-SD-kaart).  

Opdracht 6 

Is het geheugen van een SD-kaart gemaakt op basis van 

flipflops? Waarom wel/niet? 

Een SD-kaart is gebaseerd op flashgeheugen, ook wel EEPROM-

techniek. Dit geheugen heeft geen spanning nodig om de 

gegevens te bewaren. Ook werkt het niet met magnetische 

schijven zoals een (ouderwetse) harde schijf. 

Opdracht 7 

a) Heb je enig idee hoe het dan wel zou kunnen werken?  

b) Gebruik de link [13] naar HowStuffWorks om te 

achterhalen hoe het werkt. Probeer in een zin te 

beschrijven hoe het verschil tussen een één en een nul 

zichtbaar is. 

V2.4 Glijbaan 

In dit deel ga je een geheugencel toepassen in een eenvoudige 

schakeling. Het gaat om de volgende situatie: 

Ontwerp een schakeling voor een glijbaan in een zwembad. 

Bovenaan de glijbaan staat een verkeerslicht. Als het licht op 

groen is mag de volgende persoon de glijbaan in. Het licht 

springt dan op rood. Als die persoon beneden aan de glijbaan 

is, springt het licht weer op groen. Dan mag de volgende 

persoon. 

 
 

Figuur V2.3: Geheugencel 

in Systematic. 
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Daarnaast beschikt de badmeester over een knop. Daarmee kan 

hij het licht op rood zetten, ongeacht of er iemand in de 

glijbaan is.  

Je gaat een eenvoudige schakeling ontwerpen aan de hand van 

de ontwerpcyclus zoals eerder beschreven in deze module. 

Opdracht 8 

Stap 1 uit de ontwerpcyclus is dat je de situatie goed begrijpt. 

a) Lees de bovenstaande beschrijving goed door. Maak een 

schets van de situatie. 

Stap 2 is bepalen wat je codering is. Beantwoord de volgende 

vragen. 

b) Hoeveel input-signalen zijn er? En wat betekent een 

nul en wat een één? En hoeveel output-signalen zijn er? 

Wat betekent een nul en een één in de output? 

 

Stap 3 is het maken van een waarheidstabel. Eerder heb je 

ontdekt dat het maken van een schakeling met een 

geheugencel geen waarheidstabel heeft. Je kunt echter wel de 

output van een geheugencel als input voor de rest van de 

schakeling gebruiken. Je krijgt dan zoiets als dit (we hebben 

het niet helemaal ingevuld): 

Input Output 

Output 

geheugencel 

Schakelaar 

badmeester 

Output rode 

licht 

Output 

groene licht 

0 0 ...  

0 1   

1 0   

1 1   

 

c) Geef eerst aan in welke situatie de output van de 

geheugencel 0 is en in welke situatie deze 1 is. 

Bijvoorbeeld: 

“De output van de geheugencel is 0 als er niemand in 

de glijbaan zit.” 

Als je meerdere geheugencellen wilt gebruiken doe je dit voor 

alle geheugencellen. 

d) Maak een waarheidstabel voor jouw schakeling.  

 

Stap 4 is het maken van een schets van wat je nodig hebt. In 

plaats van sensoren gebruik je drukschakelaars. 

 
Figuur V2.4: De ontwerpcyclus. 
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e) Maak een ontwerp van je schakeling in Systematic. 

f) Test of de schakeling in Systematic goed werkt. 

 

Stap 5 is het maken van de schakeling. 

g) Beschrijf welke poorten, schakelaar (drukschakelaars of 

wisselschakelaars), lampjes en weerstanden je nodig 

hebt. 

h) Bouw de schakeling met behulp van IC’s. 

 

Stap 6 is het testen van de schakeling. 

i) Test de schakeling goed. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er 

in de volgende situatie: 

1. Iemand gaat in de glijbaan. 

2. De badmeester zet het licht op rood met de 

schakelaar. 

3. De persoon gaat uit de glijbaan. 

4. De badmeester zet de schakelaar weer terug. 

V2.5 Eindopdracht 

Nu ga je zelfstandig alle ontwerpstappen doorlopen voor de 

volgende situatie. 

Bij een parkeerplaats staat een slagboom. Voor de slagboom zit 

een sensor om auto’s te detecteren. Ook na de slag zit zo’n 

sensor. Bij de slagboom staat een kaartjesautomaat. Als er een 

auto voor de slagboom staat en de automaat heeft een kaartje 

gegeven, dan moet de slagboom open gaan. De slagboom mag 

pas weer dicht als de auto voorbij de volgende sensor is. Deze 

moet dus aan en weer uit zijn gegaan. 

Maak een schakeling voor deze situatie. De kaartjesautomaat 

maak je met een enkele drukschakelaar (aan=er wordt een 

kaartje uitgegeven). De slagboom maak je met een lampje 

(aan=poort open, uit=poort dicht). Maak gebruik van één  of 

meerdere geheugencellen om de schakeling te realiseren. 

Doorloop alle ontwerpstappen. 
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Verdieping 3: Wiskundige Logica 

In hoofdstuk 3 heb je al een aantal operatoren en de 

bijbehorende symbolen geleerd. Ook heb je een klein spel 

uitgewerkt door gebruik te maken van de EN-, OF- en NIET-

operator.  

In dit hoofdstuk leer je onder andere: 

 . . .  hoe ingewikkeldere spellen met logica beschreven 

kunnen worden 

 . . .  twee nieuwe operatoren kennen  

 . . .  operatoren gebruiken om andere operatoren na te 

bouwen 

 . . . dat je soms een waarheidstabel op een andere 

manier wilt noteren om het overzichtelijk te houden  

 . . . wat bedoeld wordt met het begrip volledigheid.  

V3.1 Moeilijkere spellen 

Je gaat nu eerst beginnen met twee moeilijkere spelletjes 

beschrijven. Hierbij hoef je alleen de EN-, de OF- en de NIET-

operator nodig. 

Boter, kaas en eieren 

Een iets moeilijker spel dat je kan bekijken is boter, kaas en 

eieren (Tic Tac Toe). Bij dit spel heb je negen hokjes en twee 

spelers. Om en om zet elke speler steeds een teken in een 

hokje. De ene speler zet kruisjes, de ander zet rondjes. Je wint 

het spel zodra je drie op een rij hebt.  

Als je kijkt naar het speelveld zie je dat er acht verschillende 

manieren zijn om te winnen (zie ook figuur V3.1): 

 drie keer horizontaal 

 drie keer verticaal 

 twee keer schuin. 

Het is nu de bedoeling met logische operatoren dit spelletje te 

beschrijven. Om dit te doen moet eerst elk vakje in het 

speelveld een letter gegeven worden, zoals is gedaan in figuur 

V3.2. 

 
 

Figuur V3.1: Mogelijkheden om  

boter, kaas en eieren te winnen. 
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Bedenk even dat jij dit spelletje speelt samen met iemand 

anders. Als jij ergens een kruisje neerzet, wordt de waarde die 

hoort bij dat vakje gelijk aan 1 (Waar). Stel dus dat jij op plek F 

een kruisje neerzet, dan is F waar.  

Je kunt het spel winnen door bijvoorbeeld op A, B en C een 

kruisje te zetten. Dit kan beschreven worden met operatoren 

als A B C. De zin die hoort bij deze combinatie is ‘Jij wint 

het spel door op A, B én C een kruisje te zetten’.  

De bijbehorende waarheidstabel is 

A B C A B C 

1 1 1 1 

1 1 0 0 

1 0 1 0 

1 0 0 0 

0 1 1 0 

0 1 0 0 

0 0 1 0 

0 0 0 0 

 

 

Opdracht 1 

Schrijf de resterende zeven manieren om te winnen op met 

behulp van logische operatoren. 

Als het goed is heb je nu acht verschillende termen. Je kan nu 

deze termen aan elkaar koppelen door te zeggen dat je wint als 

één van deze acht termen waar is.  

Opdracht 2 

Schrijf met behulp van logische operatoren op wanneer je dit 

spel wint. Gebruik voor de gebeurtenis dat je wint de letter W. 

Je hebt nu waarschijnlijk een lange logische formule gekregen. 

Van zo een formule wil je absoluut niet de waarheidstabel 

opschrijven (als je deze volledig uitschrijft heeft de tabel 

namelijk 512 (=2^9) rijen!). 

In plaats van iedere combinatie van drie vakjes apart op te 

schrijven, kan je ook bijvoorbeeld het vakje E nemen en kijken 

welke twee andere vakjes er nog nodig zijn om drie op een rij 

te krijgen. Je krijgt dan een logische formule van de vorm: 

 W = (E ((A I)   (BH)   … ))   ( … )   ( … ). 

Opdracht 3 

Maak deze formule af, zodat alle wincombinaties er in zitten. 

 

Figuur V3.2: Becijfering 

van het boter, kaas en 

eieren speelveld. 

Tabel V3.1: Waarheidstabel bij figuur V3.2. 
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Steen, papier, schaar, water, lucht, vuur, 

spons 
Om het nu iets moeilijker te maken ga je kijken naar een 

uitgebreider spel. Voor dat je dit gaat doen, kijk je echter 

eerst kort terug op het spel 'steen, papier, schaar'. 

Opdracht 4 

Speel 21 potjes 'steen, papier, schaar' met je 

buurman/buurvrouw en turf het aantal gelijkspellen. Ligt dit 

aantal in de buurt van zeven of is deze juist hoger of lager? 

Hoe zou dit kunnen komen? 

Bij het spel ‘steen, papier, schaar’ is de mogelijkheid op 

gelijkspel gelijk aan een op de drie. Mensen die elkaar echter 

goed kennen of vaak tegen elkaar gespeeld hebben, spelen veel 

vaker gelijk. Zij kunnen zo’n 70% tot 80% van de spellen 

gelijkspelen. Daarom zijn er verschillende uitbreidingen 

bedacht op het spel. Een uitbreiding is het spel ‘steen, papier, 

schaar, water, lucht, vuur, spons’. Bij deze uitbreiding van het 

spel is het zo dat ieder van de symbolen wint van drie van de 

andere symbolen en verliest van drie van de andere symbolen. 

Zoals in figuur V3.3 te zien is, zijn er de volgende regels in het 

spel: 

 Steen verslaat vuur, schaar en spons; 

 Vuur verslaat schaar, papier en spons; 

 Schaar verslaat lucht, papier en spons; 

 Spons verslaat papier, lucht en water; 

 Papier verslaat lucht, steen en water; 

 Lucht verslaat vuur, steen en water; 

 Water verslaat steen, vuur en schaar. 

 

Opdracht 5 

Hoeveel verschillende combinaties van symbolen zijn er 

mogelijk bij deze uitbreiding van het spel als het spel wordt 

gespeeld door twee personen? 

Omdat Anne en Bianca vaak gelijkspelen, besluiten ze deze 

variant van het spel te doen. De acties van Anne geef je weer 

aan met een A en die van Bianca met een B.  

Bij deze uitbreidingen kunnen zowel Anne als Bianca zeven 

verschillende symbolen uitbeelden met hun hand. Om al deze 

mogelijkheden weer te geven, is er gekozen voor de notatie 

zoals in tabel V3.2. 

 

 

Figuur V3.3: Het spel; wat verslaat wat. 

Bron: http://www.umop.com/rps7.htm 
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Actie Anne Bianca 

Speelt steen Ast Bst 

Speelt papier Ap Bp 

Speelt schaar Asch Bsch 

Speelt water Aw Bw 

Speelt lucht Al Bl 

Speelt vuur Av Bv 

Speelt spons Asp Bsp 

Wint Awin Bwin 

Verliest Averlies Bverlies 

  

 

Je gaat nu weer kijken naar de gebeurtenis dat Anne wint. Dit 

kan gebeuren op eenentwintig verschillende manieren, waarvan 

een paar voorbeelden zijn: 

1. Anne speelt water én Bianca speelt schaar, óf 

2. Anne speelt vuur én Bianca speelt papier, óf 

3. Anne speet spons én Bianca speelt lucht. 

Deze drie manieren zijn samen te voegen in een logische 

formule. Je krijgt dan de (niet volledige!) formule voor de 

gebeurtenis 'Anne wint': 

Awin = (Aw  Bsch)   (Av   Bp)   (Asp   Bl). 

Opdracht 6 

Geef nu de volledige logische formule die hoort bij ‘Anne wint 

als zij zelf spons speelt'. De afspraak is weer dat beide spelers 

verliezen als ze gelijkspelen. 

Zoals je eerder hebt bepaald, zijn er 49 manieren waarop het 

spel kan verlopen! Het maken van een waarheidstabel voor al 

deze 49 manieren kost je niet alleen veel ruimte, maar ook erg 

veel tijd.  

Tabel V3.3 is de waarheidstabel voor de situatie waarin Bianca 

kiest voor vuur. De uitslag hangt dus alleen nog af van wat Anne 

kiest. Er is weer aangenomen dat je verliest als je niet wint. 

Anne en Bianca verliezen dus beiden als ze gelijk spelen. 

 

Tabel V3.2: Notatie voor acties behorende bij figuur V3.3. 
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Bv Ast Ap Asch Aw Al Asp Av Bwin Bverlies Awin Averlies 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

 

Opdracht 7 

Geef de waarheidstabel voor de situatie dat Bianca kiest voor 

water. 

De gemaakte tabel is erg groot en je wilt niet voor de 

resterende situaties de tabellen moeten maken! Het loont 

daarom om een overzichtelijkere vorm voor de waarheidstabel 

te bedenken. 

Als alle nullen in de kolommen 2 tot en met 8 weggelaten 

zouden kunnen worden, wordt de tabel al een stuk 

overzichtelijker. Hiervoor moet de tabel wel anders 

gestructureerd worden. Er is daarom besloten om alle 

keuzemogelijkheden van Bianca links te plaatsen en voor de 

beperking tot de situatie dat Anne kiest voor papier. 

Opdracht 8 

Tabel V3.4 is gemaakt voor de situatie dat Anne kiest voor 

papier. Maak de tabel compleet. 

Het is natuurlijk niet realistisch om te denken dat Anne altijd 

kiest voor papier. Bovendien moeten er nog eens zes van dit 

soort tabellen gemaakt worden om alle situaties te beschrijven. 

Daarom moeten ook de mogelijke keuzes van Anne op een 

slimme manier verwerkt worden in de tabel, zonder de tabel 

erg groot te maken. 

Zoals eerder ook al genoemd is er afgesproken dat je verliest 

wanneer je niet wint. Bij gelijkspel verliezen dus beide 

partijen. Als Bianca speelt verliest zij dus op onder andere de 

volgende manieren: 

1. Bianca speelt steen én Anne speelt geen schaar, vuur of 

spons, óf 

Tabel V3.3: Bianca kiest vuur. 

 Ap Awin Averlies Bwin Bverlies 

Bst 1 1 0 0 1 

Bp 1 0 0 0 0 

Bsch 1     

Bw 1     

Bl 1     

Bsp 1     

Bv 1     

 Tabel V3.4: Compactere waarheidstabel. 
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2. Bianca speelt papier én Anne speelt geen steen, water 

of lucht.  

Dit kan je op verschillende manieren in een logische formule 

opschrijven. Het begin van een mogelijke logische formule 

staat hieronder: 

Bverlies1 = (Bst     … )  (Bp    … ). 

Opdracht 9 

Maak bovenstaande formule Bverlies1 af.  

Opdracht 10 

Bedenk een tweede logische formule Bverlies2 en vergelijk deze 

met je buurman/buurvrouw. Hebben jullie hetzelfde? 

 Zo ja, bedenk samen nog een derde manier. 

 Zo nee, controleer of jullie formules dezelfde 

waarheidstabel oplevert. 

Je ziet dat in steeds complexere spellen negaties een 

belangrijke rol spelen bij het inkorten en versimpelen van een 

gebeurtenis! 

Zoals eerder gezegd, ga je een tabel maken voor de situatie 

'Anne wint'. In de bijbehorende tabel wordt de speluitkomst van 

de keuzes van Anne en Bianca weergegeven met een 1 (Anne 

wint) of een 0 (Anne verliest). 

Opdracht 11 

De tabel voor de gebeurtenis 'Anne wint' is hieronder voor een 

gedeelte al ingevuld. Maak de tabel compleet. 

 Ast Ap Asch Aw Al Asp Av 

Bst 0 1 0     

Bp 0 0 1     

Bsch 1 0 0     

Bw        

Bl        

Bsp        

Bv        

 

Wat je in de voorbeelden hebt gezien is dat je jezelf veel werk 

kunt besparen door de tabel anders in te richten. Het is dus 
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heel erg belangrijk om goed na te denken voordat je een tabel 

gaat maken. 

Opdracht 12 

Bedenk in tweetallen een tabelindeling waardoor je in één 

compacte tabel de uitkomsten voor ‘Anne wint’, 'Anne verliest', 

'Bianca wint' én Bianca verliest' weergeeft. 

Opdracht 13 

Vergelijk jullie tabel van opdracht 12 met een ander groepje. 

Hebben jullie dezelfde indeling bedacht?  

 Zo ja, bedenk dan met zijn vieren een andere (als het 

kan nog efficiëntere) indeling. 

 Zo nee, welke van de door jullie vieren bedachte 

tabellen heeft jouw voorkeur en waarom? 

Opdracht 14 

Kijk in tweetallen terug naar spellen die jullie hebben 

opgeschreven bij opdracht 1 van hoofdstuk 3.  

Kunnen jullie een of meer van deze spellen beschrijven met 

behulp van logica? 

 Zo ja, welke dan en hoe (werk een klein aspect van het 

spel uit)? 

 Zo nee, bedenk samen een spel, dat nog niet is 

genoemd in dit hoofdstuk, waarbij dit wel zou kunnen 

(geen uitbreiding op 'steen, papier, schaar'!). 

V3.2 Verbanden 

In hoofdstuk 3 heb je gekeken naar zes verschillende 

operatoren. In deze paragraaf zal je nog twee nieuwe 

operatoren bekijken. Van deze operatoren bestaan geen 

poorten. 

De implicatie 

De implicatie operator is een operator die het volgende zegt: 

als A, dan B. Hier is A de oorzaak en B het gevolg. Het logische 

symbool dat hier bij hoort is  .  

Kijk eens naar het volgende voorbeeld. Stel dat Anne en Bianca 

een spel gaan spelen. Omdat Anne niet zo goed is in het spel 

boter, kaas en eieren (BKE) zegt ze ‘Als we boter kaas en 

eieren spelen, dan verlies ik’. In dit voorbeeld is het spelen van 

het spel boter kaas en eieren de oorzaak (aangegeven met de 

letter A). Het spelverlies van Anne is het gevolg (aangegeven 

met de letter B). De uitspraak van Anne is stelling C en deze 

stelling is gelijk aan de implicatie C = A B. 

Om van de gebeurtenissen A en B en stelling C de 

waarheidstabel (zie tabel V3.5) op te schrijven, moet je weten 

  

Figuur V3.4: Implicatie-

operator. 
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wanneer Annes uitspraak waar is. In totaal zijn er vier 

mogelijke uitkomsten. Merk hierbij op dat Anne en Bianca 

sowieso een spel gaan spelen. 

1. Anne en Bianca spelen het spel boter kaas en eieren en 

Anne verliest. De stelling C is in dit geval waar. 

2. Anne en Bianca spelen het spel boter kaas en eieren en 

Anne verliest niet. De stelling C is nu dus niet waar. 

3. Anne en Bianca spelen een ander spel en Anne verliest. 

De stelling is niet ‘niet waar’, en dus is het waar. Je 

kan hierbij denken aan een belofte. Anne belooft dat 

zij zal verliezen als zij BKE speelt. Als ze dit spel niet 

speelt kan ze de belofte dus niet breken. 

4. Anne en Bianca spelen een ander spel en Anne verliest 

niet. Net als bij punt 3 is de stelling in dit geval wel 

waar. De belofte die ze maakt wordt niet gebroken.  

In totaal is de stelling van Anne dus maar één keer niet waar, 

namelijk als ze BKE speelt en niet verliest. Dit is de enige keer 

dat ze haar belofte breekt. De waarheidstabel ziet er dus als 

volgt uit. 

 

Anne en Bianca 

spelen BKE. 

A 

Anne verliest 

 

B 

Als Anne en Bianca BKE spelen 

dan verliest Anne. 

C = A   B 

Waar Waar Waar 

Waar Niet waar Niet waar 

Niet waar Waar Waar 

Niet waar Niet waar Waar 

 

 

 

Een ander voorbeeld kun je vinden bij het spel ganzenbord. Bij 

dit spel gooi je met een dobbelsteen om verder te komen met 

je pion. Op sommige vakjes staat een tekst met de boodschap 

dat je extra vakjes vooruit moet gaan of juist stapjes terug 

moet nemen. Kijk nu eens naar de volgende stelling. ‘Als ik zes 

gooi met de dobbelsteen, dan kom ik zes vakjes verder.’ 

Weer zijn er vier mogelijkheden. 

1. Ik gooi 6 en ik kom gewoon zes stapjes verder. 

2. Ik gooi 6 en ik kom op een vakje waarbij ik moet 

verplaatsen. Ik kom dus niet zes stapjes verder. 

3. Ik gooi geen 6 maar ik kom op een vakje waarbij ik 

moet verplaatsen. Uiteindelijk kom ik zes stapjes 

verder. 

4. Ik gooi geen 6 en kom ook geen zes stapjes verder. 

 

 

Tabel V3.5: Waarheidstabel voor een implicatie. 
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Opdracht 15 

Geef de waarheidstabel die hoort bij het voorbeeld over 

ganzenborden. Bedenk eerst wat hier de gebeurtenissen A, B 

en C zijn! 

Opdracht 16 

Bedenk in groepjes van twee een ander voorbeeld dat je kunt 

beschrijven met een implicatie. Bedenk bij dit voorbeeld de 

vier mogelijkheden. 

Opdracht 17 

Vergelijk jullie voorbeeld met het voorbeeld van een ander 

groepje. Kloppen beide voorbeelden? Zo nee, kun je ze 

kloppend maken? 

De equivalentie 

De tweede operator die je gaat bekijken is de equivalentie 

operator. Deze operator stelt dat A alleen waar is als B waar is. 

Ook wordt gezegd dat A waar is dan en slechts dan als B waar 

is. Dit is eigenlijk een implicatie die beide kanten op werkt ('als 

A, dan B', én 'als B, dan A'). Er is dus niet meer één oorzaak en 

één gevolg aan te wijzen. Zowel A en B kunnen de oorzaak en 

het gevolg zijn. In de logica geven wordt dit weergegeven met 

het symbool  .  

De stelling C wordt dan gegeven door C = AB.  

Stel dat Anne en Bianca een spel spelen en dat Bianca niet 

tegen haar verlies kan. Je gaat nu kijken naar de stelling dat 

Bianca gaat huilen dan en slechts dan als Bianca verliest. 

Ook bij deze stelling krijg je vier mogelijkheden. 

Opdracht 18 

Vul de mogelijkheden hieronder aan en ga bij elke optie na of 

de stelling C waar is of niet waar is. 

1. Bianca gaat huilen én verliest. 

2. Bianca gaat huilen én verliest niet. Ze huilt omdat .. 

3. … 

4. … 

De waarheidstabel die hoort bij de equivalentie is als volgt. 

 

 

 

Bianca gaat 

huilen 

A 

Bianca verliest het 

spel 

B 

Bianca gaat huilen dan en slechts 

dan als ze het spel verliest 

C = A   B 

Waar Waar Waar 

Waar Niet waar Niet Waar 

Niet waar Waar Niet Waar 

Niet waar Niet waar Waar 

Tabel V3.6: Tabel voor equivalentieoperator. 

 

  

Logische symbool voor 

equivalentie 

 Figuur V3.5: Equivalentie-operator. 
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Opdracht 19 

Bedenk zelf twee andere voorbeelden die met behulp van 

equivalentie beschreven kan worden.  

Opdracht 20 

Bespreek met je buurman of buurvrouw de voorbeelden die 

jullie hebben bedacht. Kloppen alle voorbeelden? Bedenk bij 

één van de voorbeelden de vier mogelijkheden. 

V3.3 Operatoren combineren 

Je hebt nu alle operatoren die in deze module worden 

uitgelegd gezien. Zo heb je bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 de 

symbolen gezien die horen bij de NEN-, de NOF- en de XOF-

operatoren. Deze operatoren kun je ook beschrijven door 

gebruik te maken van andere operatoren. 

Opdracht 21 

Bedenk voor zowel de NEN- en de NOF-operator een formule 

met alleen negaties, EN-operatoren en OF-operatoren. 

Controleer met behulp van waarheidstabellen of je formules 

kloppen. 

De XOF-operator kan ook worden gegeven door de formule  

)()( BABA  . Dit wordt als volgt genoteerd: 

)()(~ BABABA  . Hierbij wordt het ~-teken 

gebruikt om aan te geven dat de formules hetzelfde betekenen. 

Controleren dat twee formules inderdaad hetzelfde betekenen 

kun je simpelweg doen met een waarheidstabel.   

Dit voorbeeld kun je dus als volgt controleren door de 

waarheidstabel in te vullen.  

A B A   B A   B )( BA 

 

)()( BABA 

 

BA 
 

1 1 1 1 0 0 0 

1 0 1 0 1 1 1 

0 1 1 0 1 1 1 

0 0 0 0 1 0 0 

Tabel V3.7: Controleren XOF-operator. 
 

 

Opdracht 22 

Ga met behulp van een waarheidstabel na dat 

)(~)( BABA  . Gebruik dit om de equivalentie uit 

te schrijven in een formule met alleen EN-, OF- en NIET- 

operatoren. Kun je de formule vereenvoudigen? 

Opdracht 23 

Een andere mogelijkheid om de equivalentie-operator te 

Figuur 

 3.5 
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maken is door gebruik te maken van de EN-operator en de 

implicatie. Bedenk met behulp van deze twee operatoren een 

formule voor de equivalentie. Controleer je antwoord met een 

waarheidstabel. 

Opdracht 24 

De implicatie operator kan ook worden beschreven met andere 

operatoren. Een mogelijkheid is door gebruik te maken van de 

NIET-operator en de OF-operator. Bedenk een formule die de 

implicatie beschrijft waar alleen deze twee operatoren in 

voorkomen. 

V3.4 Volledigheid 

In de vorige opdrachten heb je gezien dat je operatoren kunt 

beschrijven door gebruik te maken van andere operatoren. In 

hoofdstuk 2 is ook al een keer gezegd dat je met NEN-poorten 

de werking van (alle) andere soorten poorten kunt nabootsen. 

Omdat de poorten exact hetzelfde doen als de operatoren 

kunnen je dus met de NEN-operator alle basisoperatoren 

 },,,,{   nabouwen. De NEN-operator maak je 

met een EN- en NIET-operator, dus je kunt door alleen deze 

twee operatoren te gebruiken alle operatoren namaken. Het 

feit dat je met deze twee operatoren alles kunt bouwen heet 

volledigheid. Met andere woorden, de verzameling },{  is 

volledig. 

Om te laten zien dat een verzameling volledig is moet je voor 

elke basisoperator kijken of je hem kunt maken met de 

operatoren in je verzameling. Een andere manier is om te laten 

zien dat je de operatoren in een verzameling waarvan je weet 

dat die volledig is kunt namaken. 

Later in dit hoofdstuk ga je bewijzen dat de verzameling met 

de EN-operator en de negatie volledig is. 

De verzameling },,{  is ook volledig. Dit kun je op 

meerdere manieren bewijzen. Je wilt namelijk laten zien dat je 

met deze drie operatoren alle vijf de basisoperatoren kunt 

nabouwen. Eén van de manieren heeft de maken met de positie 

van de enen in de waarheidstabellen.  

A B A   B A   B A  BA   BA 
 

1 1 1 1 0 1 1 

1 0 1 0 0 0 0 

0 1 1 0 1 1 0 

0 0 0 0 1 1 1 
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Tabel V3.8: Richting bewijzen van volledigheid. 

 

In het lijstje hieronder laat je zien dat de verzameling 

},,{   volledig is. 

1. Negatie: De negatie zit in onze verzameling, dus die 

kun je gewoon pakken. Je ziet dus AA  ~ . 

2. EN-operator: De EN-operator zit ook in onze 

verzameling, dus je kunt hem weer gewoon pakken. Er 

geldt .~ BABA   

3. OF-operator: Ook de OF-operator zit in de verzameling, 

dus je krijgt .~ BABA   

4. Implicatie: De implicatie zit niet in je verzameling, dus 

deze moet je nabouwen. Dit kun je doen door te kijken 

naar de posities van de enen in tabel V3.8. Je ziet dat 

de implicatie waar is als A en B beide waar zijn, óf A is 

niet waar en B is waar, óf A is niet waar en B is niet 

waar. Dit kun je combineren in een formule. Je krijgt 

dan: ).()()(~ BABABABA   

5. Equivalentie: Ook deze operator moet je nabouwen. Dit 

kun je op dezelfde manier doen als bij de implicatie. Je 

krijgt dan:  

).()(~ BABABA   

Je kunt de formules uit punt 4 en 5 controleren met behulp van 

waarheidstabellen. Omdat je alle basisoperatoren kunt 

nabouwen met de EN-operator, de OF-operator en de negatie is 

de verzameling },,{   dus volledig. 

Opdracht 25 

Beschrijf nu de XOF-operator met behulp van de operatoren in 

de verzameling },,{  . Gebruik hiervoor de methode die 

hierboven is gebruikt. Ga met een waarheidstabel na of je 

antwoord klopt.  

Je weet nu dat de verzameling },,{   volledig is. Dit kun 

je gaan gebruiken om te bewijzen dat de verzameling },{   

volledig is. Het enige wat je hiervoor hoeft de doen is te 

bewijzen dat je de OF-operator kunt nabouwen met de EN- en 

de NIET-operator. 

Opdracht 26 

Bespreek met je buurman of buurvrouw waarom het voldoende 

is om alleen te bewijzen dat je de OF-operator kunt nabouwen 

met de operatoren in de verzameling },{  . 
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Om nu de OF-operator na te bouwen met de EN- en NIET-

operator kun je kijken naar de betekenis van de operatoren. De 

OF-operator is waar als er minstens één van de twee 

gebeurtenissen waar is. Je kan ook zeggen dat de operator 

waar is als het niet zo is dat geen van beide gebeurtenissen 

waar is. 

Opdracht 27 

Ga  met een waarheidstabel na dat de bovenstaande uitspraak 

klopt. Gebruik dit om de OF-operator na te bouwen met enkel 

de operatoren in de verzameling },{  . Controleer je 

antwoord met een waarheidstabel. 

 

Door te gebruiken wat je nu hebt gevonden en wat je hebt 

gezien in het bewijs van },,{   zou je ook de andere 

operatoren kunnen nabouwen. Je krijgt dan het volgende voor 

de implicatie:  

 

       BABABABA  ~  

 

Je kunt hier het stuk        BABABABA  ~  vervangen door 

A. (Ga dit zelf na!). Je krijgt dan 

  ABABA  ~  

Opdracht 28 

Ga weer met een waarheidstabel na dat bovenstaande 

vergelijking klopt. Gebruik nu dezelfde manier om de 

equivalentie operator te schrijven met enkel de EN-operator 

en de negatie. 

Je kunt ook bewijzen dat de verzameling },{  volledig is. 

Het enige wat je dan hoeft te doen is te bewijzen dat je de EN-

operator kunt nabouwen met deze twee operatoren. Dit kun je 

weer het beste doen door te kijken naar de betekenis van de 

operatoren. De EN-operator zegt dat beide gebeurtenissen waar 

moeten zijn. Dit betekent dus dat geen een van de twee 

onwaar mag zijn.  

Opdracht 29 

Gebruik bovenstaande uitspraak om te bewijzen dat de 

verzameling },{   volledig is. 

Opdracht 30 

Ga na of de verzameling met daarin de implicatie-operator en 

de negatie ook volledig is.  
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Hint: Kun je de EN-operator nabouwen met alleen de 

implicatie en de negatie? 

Er zijn ook volledige verzamelingen bestaande uit slecht één 

operator. Een voorbeeld hiervan is de verzameling die bestaat 

uit de NEN-operator {|}. Dit kun je bewijzen door de negatie 

en de OF-operator na te bouwen. 

1. Negatie. De NEN-operator is de EN-operator met een 

negatie ervoor. Als je kijkt naar een gebeurtenis én 

zichzelf, dan krijg je die zelfde gebeurtenis 

 .~ AAA   Als je dan een negatie ervoor zet krijg je 

wat je wilt:  AAA  ~ . Dit kun je ook 

opschrijven met de NEN-operator, namelijk 

AAA |~ .  

2. OF-operator. Ook deze moet je nabouwen. De NEN-

operator is waar als niet beide gebeurtenissen waar 

zijn. De OF-operator is juist waar als minstens één 

gebeurtenis waar is. Dit is dus hetzelfde als dat niet  

beide gebeurtenissen onwaar zijn. Er geldt 

BABA  |~ . 

Omdat de verzameling },{  volledig is én  en   

nagemaakt kunnen worden met alleen |  kun je nu concluderen 

dat de verzameling {|}volledig is. 

Behalve bewijzen dat een verzameling volledig is kun je ook 

bewijzen dat een verzameling niet volledig is. Over het 

algemeen is dit een stuk moeilijker dan bewijzen dat een 

verzameling volledig is. In deze module hoef je daarom geen 

dergelijk bewijs te geven. Wel kun je erover nadenken. 

Opdracht 31 

Bedenk samen met je buurman of buurvrouw waarom de 

verzameling },{   niet volledig is. Probeer het vervolgens 

uit te leggen aan een ander groepje. Hadden jullie dezelfde 

redenen? Welke reden is beter? 
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Verdieping 4: Binair rekenen met 

schakelingen 
Je hebt tot nu toe aardig wat geleerd over allerlei verschillende 

componenten en hoe je ze kunt combineren. In dit hoofdstuk 

staat een ander belangrijk aspect van logische schakelingen 

centraal: het binair rekenen.  

Je leert in dit hoofdstuk: 

 ... hoe je binair kunt tellen; 

 ... hoe je een schakeling kunt maken die twee binaire 

getallen optelt en de som binair weergeeft. 

V4.1 Terug naar de basisschool? 

Op de basisschool heb je geleerd hoe het optellen en aftrekken 

van decimale getallen werkt. Je begon met het optellen van 

kleine getallen en later werden de sommen lastiger. Voordat je 

de sommen echter uit je hoofd kon maken, moest je leren hoe 

het decimale stelsel werkte. Ieder decimaal getal kan je 

weergeven als machten van 10. Zo is het getal 3684 te schrijven 

als 3∙103 + 6∙102 + 8∙101 + 4∙100 = 3000 + 600 + 80 + 4. 

Het binaire stelsel werkt eigenlijk net zo, alleen worden niet de 

cijfers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 gebruikt. Alleen de cijfers 0 

en 1 worden gebruikt. En in plaats van machten van 10 

gebruiken we machten van 2. De tabel V4.1 laat zien hoe dat 

werkt. 

Decimaal 

getal 

Binair 

getal 

23 22 21 20 

0 0000 0 0 0 0 

1 0001 0 0 0 1 

2 0010 0 0 1 0 

3 0011 0 0 1 1 

4 0100 0 1 0 0 

5 0101 0 1 0 1 

6 0110 0 1 1 0 

7 0111 0 1 1 1 

Tabel V4.1: Acht binaire getallen. 
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Opdracht 1 

Speel het Cisco Binary Spel op internet (link [14]) 

V4.2 Enen en nullen: tellen 

Wanneer je op de basisschool moest uitrekenen wat de som van 

17 en 18 was, telde je (in het begin) eerst de eenheden (7 en 8) 

bij elkaar op. Dit resulteerde in het getal 15 waardoor je een 5 

kon opschrijven. Daarna kon je de tientallen van de getallen 17 

en 18 gaan optellen, maar je moest hierbij ook het tiental van 

het getal 15 meenemen. Dit werd vaak ‘één onthouden’ 

genoemd. Zo kwam je tot de conclusie dat 17+18 gelijk was aan 

35. Dit idee is weergegeven in figuur V4.1a en V4.1b. 

Het optellen van binaire getallen gaat eigenlijk net zo. Daarbij 

geldt dan het volgende: 

 0+0=0 

 1+0=1 

 0+1=1 

 1+1=0 en je moet ‘één onthouden’ voor het volgende 

cijfer. 

Je ziet deze regels terugkomen in de volgende voorbeelden: 

 00 + 01 = 01 

 01 + 01 = 10 

 010 + 010 = 100 

 0111 + 0001 = 1000 

Opdracht 2 

Maak onderstaande tabel compleet.  

Eerste 

binaire getal  

Tweede 

binaire getal  

Som binaire 

getallen 

Decimale 

weergave som 

0101 1010 1111 15 

0100  0110  

 0001 1101  

 0110  12 

0001 0001   

0010   5 

1001  1110  

 

 
Figuur V4.1a: Stap 1 van het 

optellen van decimale getallen. 

 
Figuur V4.1b: Stap 2 van het 

optellen van decimale getallen. 
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Opdracht 3 

Maak onderstaande sommen kloppend. 

a) 0010 + 0101 = … 

b) 0100 + 0111 = … 

c) 0010 + 0111 = … 

d) 0101 + … = 1011 

e) … + 0111 = 1011 

Opdracht 4 

Deze opdracht doe je met zijn drieën of vieren. Bij opdracht 2 

hebben jullie de tabel compleet gemaakt. Maak nu allemaal 

(ieder voor zich) ook zo een tabel, maar dan met zelf gekozen 

(binaire) getallen. Laat in de tabel ook vlakken leeg (net als in 

de tabel van opdracht 2). Als je tabel klaar is, maak je er een 

(of twee als je met zijn vieren bent) exacte kopie(ën) van. Laat 

de anderen jouw tabel nu compleet maken. Wie heeft de 

minste fouten en is het snelst? 

Bij opdracht 2 en 3 heb je gebruik kunnen maken van het 

principe van ‘één onthouden’. Dit principe zal gebruikt worden 

bij het bouwen van een schakeling dat twee binaire getallen bij 

elkaar optelt. 

Opdracht 5 

Maak een schakeling met 2 inputs (2 schakelaars) en 2 outputs 

(2 LED’s) die de volgende waarheidstabel implementeert. Deze 

schakeling telt twee binaire getallen van 1 bit op en laat het 

resultaat zien. 

A B Resultaat Eén onthouden?
 

0 0 0 0 

0 1 1 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

Afsluitende opdracht 

Opdracht 6 

Maak een schakeling die twee binaire getallen van vier bits 

optelt. Begin met een schakeling waarbij twee binaire getallen 

van ieder twee bits worden opgeteld. Volg het stappenplan 

zoals weergegeven in de ontwerpcyclus. 
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Verdieping 5: Van binair naar decimaal 

In deze verdieping leer je: 

 ... wat een decoder doet 

 ... hoe een display werkt 

 ... hoe je een display kan maken met behulp van ledjes 

V5.1 Decoderen 

Een display is een component dat bestaat uit diverse LED’s om 

bijvoorbeeld een getal mee weer te geven. Een voorbeeld is de 

5082-7651 (zie figuur V5.1). Eigenlijk is dit display niets anders 

dan een regelmatige rangschikking van zeven staafvormige 

ledjes, in de vorm van het cijfer 8. Met dit display kun je de 

cijfers 0 tot 9 laten oplichten. 

Zoals je in figuur V5.1 ziet, zijn de ledjes aangegeven met de 

letters a t/m g en bezit het display ook nog een lichtgevende 

punt (‘decimal point’, DP) op het kruispunt van de balkjes d en 

e. Het display werkt heel simpel: zodra een pootje aangesloten 

is op een 0, dan licht de bijbehorende LED op. Zijn nu 

bijvoorbeeld de pootjes 1, 13, 10, 8 en 11 verbonden met 5V, 

dan gaan de LED’s a, b, c, d en g aan en zie je op het display 

het cijfer 3. 

In logische schakelingen wordt vaak gewerkt met binaire 

getallen. Hoe zorg je er nu voor dat een binair getal 

(bijvoorbeeld 011) op het display wordt weergegeven met 3? 

Gelukkig bestaat er een complete decoder die een binair getal 

van vier bits omzet naar de juiste waarden voor a t/m g. Een 

voorbeeld van zo'n decoder is de SN74247 (zie figuur V5.2).  

De decoder SN74247 heeft 16 pootjes, waarvan er vier gebruikt 

worden voor het aangeven van een binair getal van maximaal 

vier bits (A, B, C en D). Zeven pootjes vormen de uitgang van 

het IC (a t/m g). Deze worden altijd met de zeven pootjes van 

het display verbonden. Omdat deze decoder geschikt is om een 

display aan te sturen, wordt deze decoder ook wel een ‘driver’ 

genoemd. De pootjes 3, 4 en 5 moeten op een logische 1 (hoge 

spanning) gehouden worden. 

Je gaat nu uitzoeken welke staafjes van het display op welk 

moment aan moeten zijn. Het makkelijkst is om hierbij ieder 

 
 
Figuur V5.1: display 5082-7651 

(bovenaanzicht). 

 
Figuur V5.2: Decoder SN74247 
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cijfer op een display (zoals bijvoorbeeld de 5082-7651) voor je 

te zien.  

Opdracht 1 

Geef in onderstaande tabel aan welke segmenten van een 

display licht moeten geven om de cijfers 0 tot 9 weer te geven. 

Cijfer Segmenten aan 

0  

1  

2  

3 a, b, c, d, g 

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

Vanuit deze tabel is echter niet snel de logische schakeling te 

achterhalen die in de encoder schuil gaat en wanneer een 

specifiek segment moet branden. Het is dus slim om de vraag 

om te draaien: bij welke cijfers moet een segment branden? 

Opdracht 2 

Vul onderstaande tabel in. 

Segment Aan bij cijfer(s) 

a 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 

b  

c  

d  

e  

f  

g  

 

Met de tabel kan je een logische schakeling maken die elk getal 

bij het juiste segment laat branden. Het combineren van al 

deze situaties is veel werk zijn en het is dan ook vaak slimmer 

om te kijken wanneer een segment NIET hoeft te branden. 

Opdracht 3 

Vul onderstaande tabel in. 

Segment NIET aan bij cijfer(s) 

a 1, 4 

b  

c  

d  

e  

f  

g  
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V5.2 Encoders 

Omdat je ondertussen bekend bent met het binaire stelsel ga je 

nu ondervinden hoe een schakeling gemaakt kan worden die 

decimale getallen binair weergeeft. 

De vraag die je jezelf nu moet stellen is: 'hoe kan ik, als ik een 

van de getallen 0 tot en met 9 intoets, een getal binair 

weergeven'. Zie als voorbeeld figuur V5.3. In deze figuur zie je 

een codeerschakeling. De uitgangen A tot en met D krijgen een 

hoge waarde als uitgangssignaal (of niet), afhankelijk van het 

getal (1 tot en met 9) dat ingetoetst wordt. Uit figuur V5.3 

blijkt echter de werking nog niet. In figuur V5.4 is voor een 

groot deel weergegeven hoe de binnenkant van een encoder er 

kan uitzien. 

Opdracht 4 

Maak de schakeling uit figuur V5.4 af, zodat ieder getal correct 

binair wordt weergegeven door de uitgangen A tot en met D. 

Test je schakeling met Systematic of (indien mogelijk) met 

behulp van IC's. Hiervoor kan je de vier uitgangen verbinden 

met LED’s. 

Afsluitende opdracht 

Ontwerp en bouw zelf een decoder voor aansturing van het 

display 5082-7651. Maak gebruik van logische poorten zoals de 

EN-poort, OF-poort en NIET-poort. Je kan hierbij gebruik 

maken van de eerdere opdrachten. Ook kan je eventueel 

gebruik maken van onderstaande punten. 

 Om de binaire getallen decimaal weer te geven kan je 

in deze opdracht gebruik maken van een aantal ledjes.  

 Als input kun je 4 schakelaars gebruiken waarmee je 

een binair getal aangeeft. 

 

 
Figuur V5.4: Schema van een 

codeerschakeling. 

 
Figuur V5.3: Codeerschakeling. 
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Bijlage A: Componenten Systematic 

In deze bijlage worden nog enkele andere componenten uit 

Systematic toegelicht. Soms heb je die nodig in een 

eindopdracht. Het gaat om: 

 de flipflop of (eenvoudige) geheugencel; 

 de pulsgenerator; 

 de zoemer; 

 de teller; 

 de lamp en de led; 

 de relais. 

Componenten in Systematic: de flipflop of 

(eenvoudige) geheugencel 
De flipflop is een eenvoudige geheugencel. Hij kan namelijk 

maar één bit (0 of 1) onthouden. Dit kan erg handig zijn wanneer 

een bepaald signaal (1 of 0) vastgehouden moet worden, ook al 

is de input veranderd. De flipflop zoals deze er in Systematic 

uitziet, is te zien in figuur A.1. Door met de rechtermuisknop 

op de geheugencel te klikken kun je hem gebruiken als 

blackbox. 

Vaak wanneer over een geheugencel wordt gesproken, wordt 

eigenlijk een flipflop bedoelt. 

De werking van de geheugencel in Systematic is eenvoudig: 

 Allereerst is er één uitgang. Deze geeft het 

daadwerkelijke uitgangssignaal van de geheugencel. 

 Als er een eenmalig hoog signaal wordt ontvangen bij 

de set-ingang (bovenste ingang), dan geeft de 

geheugencel een hoog signaal af (ook als hierna een 

laag ingangssignaal aankomt bij de set-ingang). 

 Als er een eenmalig hoog signaal binnenkomt op de 

reset-ingang (onderste ingang) dan wordt de 

uitgangswaarde een 0. 

 Echter, wanneer er zowel op de set-ingang als de reset-

ingang een hoog signaal wordt ontvangen dan wint de 

set-ingang en geeft de geheugencel een hoog signaal af 

(zie figuur A.2).  

 
 
Figuur A.1 De flipflop (links), ook 
wel geheugencel genoemd, en de 
standaardnotatie voor een 
geheugencel (rechts). 

 
 
Figuur A.2 Als de set-ingang en de 
reset-ingang allebei een hoog 
signaal ontvangen geeft  de 

geheugencel een hoog signaal af. 
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Componenten in Systematic: de 

pulsgenerator 

Een handig en vaak te gebruiken component is de pulsgenerator 

(zie figuur A.3). Deze pulsgenerator genereert een ingesteld 

aantal enen per seconde. Als je de frequentie instelt op 1Hz zal 

de pulsgenerator dus elke seconde kort één hoog signaal 

afgeven.  

Je kunt de frequentie van tevoren instellen door met de 

rechtermuisknop op de pulsgenerator te klikken. Tijdens de 

simulatie kun je de frequentie veranderen met het schuifbalkje 

van de generator. 

Componenten in Systematic: de zoemer 

Vaak gebruik je ledjes om dingen aan te geven (bijvoorbeeld of 

een spel is afgelopen). Een andere mogelijkheid is het 

gebruiken van een zoemer. Deze zoemer is een standaard 

component is Systematic (zie figuur A.4). Als de zoemer een 

hoog ingang signaal heeft zal deze visueel gaan zoemen (zie 

figuur A.5). Door met de rechtermuisknop op de zoemer te 

klikken kun je instellen dat de zoemer ook geluid maakt. Om 

dit te doen moet je het vakje “Geluidssignaal” aanvinken. 

Componenten in Systematic: de pulsteller 

De pulsteller is een erg handig apparaatje dat je kunt gebruiken 

om te tellen.  

De pulsteller heeft drie ingangen en een reset knop. De 

bovenste ingang is de teller. Als deze ingang een hoog signaal 

ontvangt, dan telt de teller één verder. De tweede ingang is de 

aan/uit knop. Als deze ingang nergens op wordt aangesloten is 

de teller gewoon aan. Als hij wordt aangesloten op een 

schakelaar kun je met de schakelaar bepalen of de teller werkt 

of niet. Bij een hoog signaal werkt de teller, bij een laag 

signaal werkt de teller niet. De onderste ingang is de reset 

ingang. Als deze een hoog signaal ontvangt wordt de teller op 

nul gezet. 

Zoals je kunt zien in figuur A.6 heeft de pulsteller ook 

meerdere uitgangen. Allereerst zijn er vier uitgangen waarbij 

respectievelijk, 1, 2, 4 en 8 staat. Deze uitgangen geven het 

getal binair weer. Het is belangrijk om je te beseffen dat de 

teller dus tot en met 15 kan tellen! Wanneer de 16e puls is 

ontvangen door de teller, wordt de teller gereset en staat de 

binaire teller weer op 0. 

 
 
Figuur A.3: De pulsgenerator in 

Systematic. 

   
Figuur A.4: De zoemer in 

Systematic. 

 
Figuur A.6: Systematics teller. 

  
 
Figuur A.5: Bij een hoog ingang 
signaal gaat de zoemer virtueel 
zoemen. 
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Behalve de binaire uitvoer is er ook nog een decimale uitvoer. 

In dit veld wordt het getelde getal in decimalen weergegeven. 

Door met de rechtermuisknop op de teller te klikken kun je 

verschillende instellingen kiezen (zie figuur A.7). Allereerst kun 

je aangeven of je het getal in decimalen of hexadecimalen wilt 

weergeven. Bij decimalen worden alleen de getallen 0 t/m 9  

gebruikt. Bij hexadecimalen worden de letters a t/m f gebruikt 

om de getallen 10 t/m 15 weer te geven. Als je het aantal 

cijfers verandert van 1 naar 2 krijg je in de decimale weergave 

de getallen 1 t/m 99 te zien. Let op dat de binaire uitvoer wel 

steeds na 15 opnieuw zal gaan tellen. Bij de heximale weergave 

wordt er aangegeven hoe vaak er tot 15 is geteld. Als er nu 10 

staat betekent dit dat er 1 keer tot 15 is geteld en dat we bij 0 

zijn in de tweede telling. Er is dus tot 16 geteld.  

Componenten in Systematic: de Lamp en de 

LED 

In Systematic kun je zowel gebruik maken van lampjes als 

ledjes. Beide lichtbronnen gaan branden als het ingangssignaal 

hoog is. Bij de lamp kun je verschillende kleuren gebruiken bij 

verschillende ingangs voltages. Zo kun je dus het licht feller 

laten branden als de ingangsspanning hoger is. Bij een led kan 

dit niet. Deze heeft maar twee opties: aan en uit. Als de 

ingangsspanning hoger of gelijk is aan 0,7 Volt brandt het ledje, 

als het lager is staat het ledje uit. 

Als je met de rechtermuisknop op de led klikt zie je een aantal 

opties, waaronder ‘Kies kleur’. Als je op deze knop klikt krijg je 

een scherm te zien met 16 vakjes, waarvan de bovenste 8  wit 

zijn en de onderste 8 rood (zie figuur A.9). Van deze 16 vakjes 

worden er eigenlijk maar 2 gebruikt. Het eerste vakje, 

linksboven, geeft de kleur aan die de led heeft als deze niet 

brandt (dus wit). Het laatste vakje, rechtsonder, geeft aan 

welke kleur de led heeft als deze wel brandt (dus rood). De 

tussenliggende kleuren worden niet gebruikt en hoef je dus 

nooit aan te passen. Om de kleuren te veranderen moet je 

eerst op het te veranderen vakje klikken (dus linksboven of 

rechtsonder), dan op de kleur die het vakje moet krijgen en 

dan op de knop ‘Aan aangepaste kleuren toevoegen’. Let op: 

als je nog een keer op deze laatste knop klikt wordt het 

volgende vakje ook veranderd! 

Als je met de rechtermuisknop op de lamp klikt krijg je ook de 

mogelijkheid om de kleur aan te passen. Je krijgt een scherm 

dat erg veel lijkt op die van de led, maar waarbij de kleuren 

anders zijn ingevuld. Je ziet nu dat elk vakje een ander 

kleurtje heeft. Bij een lamp hebben al deze kleuren wel nut, ze 

geven namelijk aan hoe de kleur van de lamp veranderd als 

 
Figuur A.7: De instellingen van 

de teller. 

 
Figuur A.8: De lamp (links) en 
de LED (rechts) in Systematic. 

 

 

 

Figuur A.9: Kleur instellen bij 
een LED. 

 

 

 

 

 

Figuur A.10: Kleur instellen bij 
een lamp. 
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deze feller gaat branden (dus een hoger ingangssignaal krijgt). 

Elke 0,31 Volt (5,0/16) wordt een nieuw kleurtje weergegeven.  

Bekijk de werking van de lamp en de led eens door ze allebei 

aan dezelfde variabele spanningsbron aan te sluiten (zie figuur 

A.11). Zoals je ziet gaat de lamp branden vanaf 0,4 Volt heel 

licht branden, en wordt deze steeds feller bij een hogere 

spanning. De led begint te branden vanaf 0,7 Volt en blijft 

daarna gelijk. 

Bij zowel de lamp als de led kun je de kleuren ook aanpassen 

door gebruik te maken van de RGB-waarden (Rood-, Groen- en 

Blauw-). 

Componenten in Systematic: de Relais 

Zoals in het vorige stukje staat beschreven begint een led te 

branden als het ingangssignaal hoger is dan 0,6V. Door gebruik 

te maken van een relais (zie figuur A.12) kun je deze 

‘drempelspanning’ veranderen. Het witte rondje in de relais is 

het ledje, en het blauwe rondje is het ingangssignaal. Door met 

de rechtermuisknop op de relais te klikken kun je de 

drempelspanning instellen en net als bij de gewone led de kleur 

aanpassen. In figuur A.13 is de drempelspanning  ingesteld op 4 

Volt. De led zal gaan branden als het ingangssignaal 4 Volt of 

hoger is, en zal weer uitgaan als het ingangssignaal lager wordt 

dan 4 Volt. Deze drempelspanning kun je niet meer aanpassen 

tijdens de simulatie! 

Sluit zelf de relais eens aan op de variabele spanningsbron om 

de component beter te leren kennen! 

 

 

Figuur A.11: Door een lamp en 
een LED aan te sluiten op 
dezelfde variabele 
spanningsbron kun je ze 
vergelijken. 

 

 

Figuur A.12: Een relais in 
Systematic. 

 

 

Figuur A.13: De 
drempelspanning in dit 

voorbeeld is 4V. 
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Bijlage B: Overige componenten 

In deze bijlage wordt de werking van enkele andere 

componenten en IC’s toegelicht. In sommige van de 

eindopdrachten heb je één of meerdere van deze IC’s nodig. 

We beginnen echter met uitleg over hoe je een plattegrond (de 

pinout) van een IC kunt lezen. Daarna worden de volgende 

componenten besproken. 

 Schakelaar; 

 Flipflop of (eenvoudige) geheugencel; 

 Display (7-segmenten); 

 Decoder; 

 Encoder; 

 MUX 2:1; 

 Pulsengenerator. 

 

Pinouts 

Een pinout is eigenlijk een soort van plattegrond, maar dan 

zonder tekeningetjes van de poorten. Pinouts zijn, zeker voor 

ingewikkeldere componenten, makkelijker in het gebruik. 

 

De Vcc in de pinout (zie figuur B.1) staat voor de 

plusaansluiting en dit is hetzelfde als de 5V in de plattegrond. 

De GND (ground) in de pinout staat voor de negatieve 

aansluiting en dit is hetzelfde als het lijntje in de plattegrond 

(zie pijltje in tekening). Verder zijn A en B ingangen en is Y een 

uitgang. De IC’s hieronder sluit je op dezelfde wijze aan als de 

SN7400. De A en de B zijn de ingangen en de Y is de uitgang in 

dit geval. Hieronder staan de pinouts van verschillende IC’s. Bij 

de inverter staat er een streep boven de Y, dit houdt in dat de 

uitgang wordt geïnverteerd, oftewel wordt omgekeerd.  

 

Hou in je achterhoofd dat alle IC’s anders zijn en dat soms dus 

de indeling kan verschillen. Controleer daarom altijd de pinouts 

van de IC’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Figuur B.1: pinout en plattegrond 

van de SN7400 
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NEN-poort  
SN7400 

NOF-poort 
SN7402 

EN-poort 
SN7408 

   
 

OF-poort  
SN7432 

Inverter 
SN7404 

XOR-poort  
SN7486 

   
 

In de waarheidstabellen die volgen staat een 0 als er een laag 

signaal is, een 1 als er een hoog signaal is en een X als de 

waarde irrelevant is. In de pinouts staat NC als er niets op hoeft 

te worden aangesloten (No Connect). Verder is het van belang 

om te weten dat als er een streep boven een letter in de pinout 

staat dat deze dan is geïnverteerd. In tabel B.1 staat een 

duidelijk overzicht. 

 

Natuurlijk zijn er nog veel meer IC’s dan hier worden 

besproken. Kijk maar eens naar [15], daar vind je heel veel 

datasheets met pinouts.  

 

Schakelaar 

De schakelaar, ook wel DIP switch, is een schakelaar die aan of 

uit blijft. Dit in tegenstelling tot een drukschakelaar die altijd 

weer uitgaat als je de schakelaar loslaat. Je sluit deze DIP 

switch net als alle andere componenten aan over de gleuf van 

het breadboard. Als je het schuifje naar de kant schuift wordt 

het signaal doorgegeven, anders wordt er geen signaal 

doorgegeven.  

 

N
C 

No Connect 

X Irrelevant 

0 Laag Signaal 

1 Hoog Signaal 

__ Geïnverteerd  

Tabel B.1: Betekenis in de 
pinouts 
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De flipflop of (eenvoudige) geheugencel 

Een geheugencel (ook wel flip-flop of latch genoemd) onthoudt 

de waarde die je hebt ingegeven. In deze IC (de SN7474) zitten 

twee geheugencellen. De CLR en de PRE houden we op een 

hoge spanning. De CLK-ingang is voor een klok, dus sluit je hier 

een timer op aan. De D is de ingang, hierop kan je een hoge en 

een lage spanning aansluiten en vervolgens onthoudt de IC de 

waarde van de ingang D als de klok ingang hoog is. De uitgang Q 

is de uitgang van de geheugen cel. Je kan de IC resetten door 

de ingang CLR (clear) op een lage spanning te brengen. De PRE 

kan je ook naar een lage spanning brengen dan krijg je altijd 

een 1 op de Q. 

 

Geheugencel 
SN7474 

 

Inputs 
 

Outputs 

PRE CLR CLK 
 

D Q Q 

0 1 X 
 

X 1 0 

1 0 X 
 

X 0 1 

0 0 X 
 

X 1 1 

1 1 X 
 

1 1 0 

1 1 X 
 

0 0 1 

Tabel B.2: SN7474 Geheugencel 

 

Display (7-segmenten) 

Een display is eigenlijk niets anders dan een regelmatige 

rangschikking van zeven staafvormige LED’s in de vorm van het 

cijfer 8.  

De pinout hiernaast is een voorbeeld, het hangt van het 

precieze type af wat de pinout is. De 7 LED’s zijn aangegeven 

met de letters a t/m g. De ingang moet altijd zijn aangesloten 

op een weerstand, anders brandt de LED door. Een display 

werkt net als alle andere IC’s op 5 V, maar je merkt dat er geen 

GND is op deze pinout. Door een segment op de GND aan te 

sluiten gaat de bijbehorende LED aan.  De ingang waar DP voor 

staat is voor het puntje op de display.  

Voor het aansturen van een 7-segmenten display kan een 

decoder worden gebruikt (zie verderop). 

 
Opmerking: De waarde van de weerstanden is te bereken via de 

volgende website [16]. 

Display (7 segmenten) 

 
   
Figuur B.2: pinout 7-segment display 
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Decoder  

Deze decoder heeft als ingang een binair getal van 4 bits. De 

uitgangen worden aangesloten op een display (zie hierboven). 

De decoder vertaalt dus als het ware het binaire getal naar de 

juiste aansturing van de display. Het binaire getal wordt dan de 

decimaal weergegeven (0-9). 

De decoder heeft 16 pootjes. Hiervan worden er vier gebruikt 

voor de invoer van een binair getal, dit wordt gedaan met de 

ingangen A t/m D. Zeven pootjes vormen de uitgang van de IC, 

dit zijn de uitgangen a t/m g. De pootjes 3, 4 en 5 moeten 

altijd op een logische hoge spanning gehouden worden.  

 

Decoder 
SN74247 

 

Getal Inputs Outputs 

D C B A a b c d e f g 

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

3 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

5 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

6 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

7 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

 
Figuur B.3: pinout van een decoder. 

Encoder 

De encoder doet eigenlijk het omgekeerde van de decoder. Een 

decimaal getal tussen 0 en 9 wordt omgezet naar een binair 

getal van maximaal 4 bits. 

De encoder heeft 16 pootjes. Hiervan worden er negen  

gebruikt voor het invoeren van een decimaal getal. Dit gebeurt 

met de ingangen 1 t/m 9. Er zijn vier pootjes die de uitgangen 

vormen van de IC, dit zijn de uitgangen A t/m D. Het valt je 

waarschijnlijk op als je naar de waarheidstabel kijkt dat deze 

encoder werkt met een laag signaal en dat het binaire getal op 

de uitgang (A t/m D) geïnverteerd is. Dit houdt dus in dat je de 

uitgangen A t/m D moet inverteren om zo het oorspronkelijke 

getal te verkrijgen. Dit inverteren doe je natuurlijk met een 

inverter.  
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Encoder 
74147 

 

Inputs Outputs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 D C B A 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

X X X X X X X X 0 0 1 1 0 

X X X X X X X 0 1 0 1 1 1 

X X X X X X 0 1 1 1 0 0 0 

X X X X X 0 1 1 1 1 0 0 1 

X X X X 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

X X X 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

X X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 

MUX 2:1 

Een MUX is een component die het mogelijk maakt uit 

meerdere ingangen er één te kiezen. De waarde van de gekozen 

ingang (A of B) wordt op de uitgang (Y) weergegeven. Maar hoe 

wordt er dan een keuze gemaakt? De keuze voor de ingang 

wordt gemaakt met een aantal selectielijnen. Bij de 2:1 MUX 

kan er gekozen worden uit 2 ingangen. Er zijn ook andere 

varianten, bijvoorbeeld de 4:1 MUX, daarbij zijn er 4 ingangen 

waaruit wordt gekozen. Om te kiezen bij de 2:1 MUX is er één 

selectielijn nodig, deze is aangegeven met de letter S. Als deze 

selectielijn laag is wordt ingang A gekozen, als deze hoog is 

ingang B (de waarde van A en B maken niet uit). Dit is dus 

eigenlijk vrij simpel. 

De SN74157 bestaat uit 4 maal een 2:1 MUX. Pootje 15 (G) moet 

je altijd laag houden, tenzij je de MUX wil resetten. De S is de 

selectielijn, deze selectielijn is voor hele de IC. Afhankelijk van 

welke ingang je wil kiezen is deze S hoog of laag. De andere 

pootjes zijn de ingangen en de uitgangen van de poorten. 
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Pulsengenerator 

Voor sommige schakelingen is het nodig om een regelmatige 

puls te genereren, als een soort hartslag. De uitvoer is dan 

weer 0, dan weer 1, en verandert met gezette tijden. Hiervoor 

kan de 555 timer worden gebruikt. Om een puls te kunnen 

genereren zijn echter wel twee weerstanden en twee 

condensatoren nodig. Een condensator is een component dat 

elektrische lading opslaat. Het is een soort batterij die zichzelf 

vol en dan weer leeg laat lopen. Condensatoren hebben een 

positieve en een negatieve kant, deze is vaak aangegeven met 

een band op de condensator met ‘ –‘ er in. Als dit niet het geval 

is, dan is het langste pootje de positieve kant. 

Let op: Als je de condensator verkeerd aansluit is er 

ontploffingsgevaar. 

De grootte van de weerstanden en de capaciteit van de 

condensatoren bepalen wat de frequentie is van de pulsen. 

Volg de link Error! Reference source not found. om te zien 

hoe je de 555 timer kunt aansluiten. 
 
 
 
 
 
 

MUX 2:1 
SN74157 

 

Inputs 
 

Outputs 

G S select A 
 

B Y 

1 X X 
 

X 0 

0 0 0 
 

X 0 

0 0 1 
 

X 1 

0 1 X 
 

0 0 

0 1 X 
 

1 1 
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Bijlage C: URLs 

[1] http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20091223_digitaliseren01 

[2] http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20061221_digitaliseren01 

[3] http://www.youtube.com/watch?v=SBf5-eF-EIw 

[4] http://www.youtube.com/watch?v=v2-uMkeQcVA 

[5] http://www.youtube.com/watch?v=8aC64jumE1c 

[6] http://www.42bis.nl/2012/10/infographic-zelf-maken-9-mooie-tools/ 

[7] http://www.robotica.startpagina.nl 

[8] http://en.wikipedia.org/wiki/Switch 

[9] http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20100721_transistor01 

[10] http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1339329 

[11] http://www.dehaagsehogeschool.nl/bachelorstudies/aanbodopleidingen 

[12] http://www.ewi.tudelft.nl/ 

[13] http://computer.howstuffworks.com/flash-memory.htm   

[14] http://forums.cisco.com/CertCom/game/binary_game_page.htm 

[15] http://www.alldatasheet.com 

[16] http://faq.tweakers.net/cme/ledweerstand.html 

[17] http://houseofjeff.com/555-timer-oscillator-frequency-calculator/ 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20091223_digitaliseren01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20061221_digitaliseren01
http://www.youtube.com/watch?v=SBf5-eF-EIw
http://www.youtube.com/watch?v=v2-uMkeQcVA
http://www.youtube.com/watch?v=8aC64jumE1c
http://www.42bis.nl/2012/10/infographic-zelf-maken-9-mooie-tools/
http://www.robotica.startpagina.nl/
http://en.wikipedia.org/wiki/Switch
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20100721_transistor01
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1339329
http://www.dehaagsehogeschool.nl/bachelorstudies/aanbodopleidingen
http://www.ewi.tudelft.nl/
http://computer.howstuffworks.com/flash-memory.htm
http://forums.cisco.com/CertCom/game/binary_game_page.htm
http://www.alldatasheet.com/
http://faq.tweakers.net/cme/ledweerstand.html
http://houseofjeff.com/555-timer-oscillator-frequency-calculator/
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Bijlage D: Woordenlijst 

Actuator Onderdeel in een schakeling dat geactiveerd kan worden, bijvoorbeeld een 

motor, lampje, etc. 

AD-omzetter Zet een analoog signaal om naar een digitaal signaal 

Analoog Tegenovergestelde van digitaal, waarbij het signaal niet uit bepaalde vaste 

waarden bestaat maar juist continu is 

Binair Bestaande uit enen en nullen, zoals binaire getallen. 

Bit Kleinte hoeveelheid binaire informatie, dus een één of een nul 

Byte Een byte is gelijk aan 8 bits 

(computer)Chip Een schakeling bestaande uit duizenden zo niet miljoenen transistors 

DA-omzetter Zet een analoog signaal om naar een analoog signaal 

Digitaal Tegenovergestelde van analoog, waarbij het signaal uit een beperkte 

hoeveelheid mogelijkheden bestaat 

Digitale schakeling Schakeling waarin de signalen digitaal zijn 

Digitale techniek De techniek waarbij gegevens digitaal worden verwerkt  

Flipflop Digitale schakeling die kan dienen als geheugencel 

IC Integrated Circuit / Geïntegreerd circuit 

Input / Ingang Invoer van een (digitale) schakeling 

Inverter Keert het digitale signaal om, waarbij een 1 een 0 wordt en een 0 een 1 

LED Diode die licht uit kan zenden, dient vaak als lampje in een digitale 

schakeling 

Logica Onderdeel van de wiskunde die gaat over het redeneren 

Logische formule Een logische formule bestaat uit logische operatoren 

Logische poort Benaming van alle poorten die als uitgang een 0 of 1 hebben 

Operator Wiskundige bewerking. Logische operatoren zijn bewerkingen in logische 

formules 

Output / Uitgang Uitvoer van een (digitale) schakeling 

Poort Component in een schakeling met invoer en uitvoer 

Transistor Elektronische schakelaar waarmee digitale poorten kunnen worden gemaakt 

Sensor Een component die iets waarneemt en dient als input voor een (digitale) 

schakeling 

Signaal Een stroom van gegevens 

Waarheidstabel Tabel die de relatie tussen invoer en uitvoer van een poort of operator 

weergeeft 

 

 


