
bladzijde 32 fischertechnikclub Nederland - 28e jaargang nr. 1 – april 2018 

 

 

De flipflop  
Door Hans Wijnsouw 

De naam flipflop is afkomstig van het geluid van een opkomend (flip) en afvallend (flop) relais. Bistabiele elementen 
werden namelijk oorspronkelijk met relais gemaakt. Het basisprincipe van de flipflop is vrij eenvoudig. De flipflop 
bevindt zich in een van de twee toestanden (1 of 0) en middels een signaal wordt de flipflop in de andere toestand 
gebracht. Dit signaal is meestal een (mechanische) schakelaar die (kort) wordt ingedrukt. 

Naam Jaar ft-nummer Variant 

1. Schakelstaaf 1969 31360 1a, 1b 

2. Relais 1970 35793 1a, 1b, 2 

3. Silberlingen Flipflop 1970 36479 1b, 1c, 2, 2a 

4. Silberlingen OR /AND 1970 36481, 36482 1a, 1b 

5. Silberlingen Elektronika-bouwsteen 1975 36391 1a, 1b 

6. Elektronika 1977 30253 1a, 1b 

7. IC-digitaal Praktikum 1977 30630 1b, 1c, 2, 2a 

8. Elektronika Praktikum 1979 30629 1b, 1c, 2, 2a 

9. Profi sensoric 1991 36121 1a, 1b 

10. E-Tec Module 2003 108227 1a, 1b, 2, 2b 

11. Interfaces Centronics, Commodore, Intelliface, obo Pro, TX, TXT, … 1985-heden 66843, 30561, 30402, 93293, 500995, 522429 alle varianten 

12. Electronics-module  2014 152063 1a, 1b, 2a, 2b 

Bij de meeste flipflops is het noodzakelijk dat het ingangssignaal of een 0 of een 1 is. Het moet dus altijd verbonden zijn 
met een lage of een hoge spanning. Bij het indrukken van de schakelaar gaat het signaal van een lage naar een hoge 
spanning of andersom. Een flipflop is een elektronische schakeling die twee stabiele toestanden kan innemen en deze 
toestand voor onbepaalde tijd kan onthouden. Het wordt ook wel een bistabiele schakeling genoemd. Er zijn diverse 
aanduidingen voor deze twee toestanden: 1 of 0, aan of uit en set of reset. In veel fischertechnik modellen werd en 
wordt de flipflop toegepast en in de loop van de tijd zijn er veel uitvoeringen van de flipflop gemaakt. 
 
Varianten 
Er zijn twee varianten op dit basisprincipe mogelijk: 
1. De SR-flipflop: het signaal om van de toestand 0 naar 1 en van 1 naar 0 te gaan wordt door twee afzonderlijke scha-
kelaars S(et) en R(eset) gegeven.  
2. De T(oggle)-flipflop: het signaal om van de toestand 0 naar 1 en van 1 naar 0 te gaan wordt met dezelfde schakelaar 
gegeven.  
Ook van deze varianten zijn weer varianten mogelijk: 
SR-flipflop: 
 1a. SR-flipflop met overheersende set. Zolang de S-schakelaar is gesloten zal het sluiten van de R-schakelaar 

geen gevolg hebben. 
 1b. SR-flipflop met overheersende reset. Zolang de R-schakelaar is gesloten zal het sluiten van de S-schakelaar 

geen gevolg hebben. 
 1c. SR-flipflop met pulssturing. Alleen het indrukken van de S- of R-schakelaar wordt als signaal beschouwd. Het 

maakt dus niet uit of de schakelaar ingedrukt blijft. Pas bij het loslaten en opnieuw indrukken wordt er weer een 
signaal gegeven. Er is hier dus geen sprake van een overheersende set of reset.  

T-flipflop: 
 2a. JK-flipflop. Deze variant is genoemd naar de bedenker Jack Kilby. Met twee extra ingangen (schakelaars) J en 

K is het gedrag van de flipflop te beïnvloeden. Als J en K beiden niet zijn geschakeld (0), blijft bij het indrukken 
van de Toggle-schakelaar de toestand onveranderd. Als alleen J is geschakeld (1), wordt of blijft de toestand al-
tijd 1. Als alleen K is geschakeld (1), wordt of blijft de toestand altijd 0. Als J en K beiden zijn geschakeld (1) is de 
werking gelijk aan de T-flipflop zonder J en K. 

 2b. D-flipflop of Data-flipflop. Bij deze variant wordt het aangeboden signaal als toestand overgenomen. Dus als 
er een 0 signaal wordt aangeboden, zal het resultaat de toestand 0 zijn. En als er een 1 signaal wordt aangebo-
den, zal het resultaat de toestand 1 zijn. 
  

fischertechnik flipflops 
fischertechnik heeft in de loop van de jaren vele flipflop uitvoeringen op de markt gebracht. 

(Noot van de redactie: de D-flipflop heeft behalve de D-ingang ook nog een "clock" ingang. 
Het signaal op de D-ingang wordt pas naar de uitgang doorgegeven als het clocksignaal van 0 
naar 1 verandert of van 1 naar 0.)  
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Een paar van de flipflop uitvoeringen worden hieronder wat uitvoeriger beschreven. 
Van de overige flipflops kunnen de uitvoerige beschrijvingen op de website worden 
gevonden.* 
De eerste 2 uitvoeringen, de schakelstaaf en het relais zijn gebaseerd op relais-

techniek. De uitvoeringen 3 t/m 10 en 12 zijn gebaseerd op het volgende halfgeleider-

elektronica schema, een zgn. bistabiele multivibrator. De uitvoering 11, de interfaces, 

is niet zomaar te herleiden naar een elektronisch schema. Het software programma 

bepaalt de werking. 

 
 
1. Schakelstaaf 

 

Bistabiele multivibrator 

1b. SR-flipflop met overheersende reset 1a. SR-flipflop met overheersende set 

 

2a. SR-flipflop met overheersende set 

2b. SR-flipflop met overheersende reset 

2c. De Toggle flipflop m.b.v. relais is iets ingewikkelder. 
Er zijn hier 2 relais voor nodig. Er zijn hier 4 fases te on-
derscheiden. 

Fase 1: Start, er loopt nergens stroom. 

2. Relais 
Deze SR-flipflop is de eenvoudigste flipflop die er is. Er zijn 
1 relais en 2 schakelaars voor nodig (2a-2c). 

Fase 2: Set 1 
Schakelaar T wordt ingedrukt (set). 
De stroomkring loopt over de gesloten schakelaar T 

en de open contacten (b1 en b2) van relais B en 

door relais A. Hierdoor komt relais A op, de contac-

ten a1 en a2 worden gesloten en de lamp gaat bran-

den. 

Schakelstaaf 
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Fase3: Set 2 
Schakelaar T wordt losgelaten. 
De stroomkring zal nu door het nog steeds gesloten 

contact a1 door relais B gaan lopen. Relais B komt 

nu ook op en contacten b1 en b2 worden gesloten. 

Relais A blijft geactiveerd, en de lamp blijft branden. 

Fase 4: Reset 
Schakelaar T wordt ingedrukt (reset). 
De stroomkring loopt over de gesloten schakelaar T 

en de gesloten contacten (b1 en b2) van relais B 

door relais B. Relais A valt hierdoor af, de contacten 

a1 en a2 worden geopend en de lamp zal doven. 

3. Silberlingen Flipflop 
Silberlingen zijn (complexe) elektronische schakelingen van 
fischertechnik uit de jaren 70. Er kunnen behoorlijk geavanceerde 
besturingen voor modellen mee gemaakt worden. 
 
Met de flipflop uit de Silberlingen reeks zijn een aantal varianten 
te maken: 
SR-flipflop met overheersende reset, SR-flipflop met pulssturing 
T(oggle)-flipflop en de JK-flipflop. Verder zijn er met de X-ingangen 

nog meer mogelijkheden i.c.m. andere Silberlingen*. 

 

 

 

4. Silberlingen OR / AND 

Met 2 N(AND) of 2 N(OR) of een AND en een OR Silberling is een 

SR-flipflop met overheersende set of reset te maken. Zie de Silber-

lingen Elektronika-bouwsteen. 

 

Variant 2c : T(oggle) flipflop 

Variant 2a : JK-Flipflop geschakeld met J en K = 1, dus 

feitelijk een T(oggle)-flipflop. 

OR / NOR Silberling  
36481  

AND / NAND Silberling   
36482  

Silberling Elektronika-bouwsteen 
Met deze basisbouwsteen zijn heel veel schakelin-
gen te maken, o.a. ook een flipflop. Zie de website 
voor meer details over deze schakeling*. 
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12. Electronics-module 

6. Elektronika 7. IC-digitaal Praktikum 

8. Elektronika Praktikum 9. Profi sensoric 

10. E-Tec Module 11. Interfaces Centronics, Commodore,  
Intelliface, Robo Pro, TX, TXT 

*Een uitgebreide handleiding is in de bibliotheek 
van de club te vinden. Zie verder de website voor 

meer details over deze schakeling. 


