
Temat: Tworzenie układów – sieci kombinacyjnych zbudowanych z bramek logicznych : NOT, 
AND, OR, NAND, NOR 

Wstęp: 

Transistor-transistor logic (TTL) to klasa cyfrowych układów scalonych. 

Zapoczątkowana przez Texas Instruments w 1962 w rodzinie 7400 TTL była pierwszą techniką 
masowej produkcji układów scalonych, i nadal jest w szerokim użyciu. 

Układy TTL zbudowane z bipolarnych tranzystorów, są zasilane napięciem stałym 5 V. Sygnał 
TTL jest niski (logiczne "0"), gdy potencjał ma wartość od 0 V do 0,8 V w odniesieniu do 
masy, wysoki (logiczna "1") przy wartości potencjału między 2 V a 5 V. 

Wyróżnia się kilka odmian oznaczonych odpowiednio literami: 

• L (Low power) – wersja o małym poborze mocy (10 razy mniejszy niż TTL), ale wolniejsza 
od standardowej (10 MHz); nigdy nie zyskała popularności, gdyż została niemal natychmiast 
zastąpiona układami CMOS serii 4000. 

• H (High speed) – wersja szybsza od standardowej (58 MHz), ale o większym poborze mocy niż 
standardowa. Większą szybkość uzyskano przez zastosowanie 2x mniejszych rezystorów, co 
spowodowało szybsze przełączanie tranzystorów. 

• S (Schottky) – odmiana szybka (125 MHz), której tranzystory zawierają dodatkową diodę 
Schottky'ego włączoną równolegle do złącza kolektor-baza i zabezpieczającą tranzystor przed 
nasyceniem co powoduje dużo szybsze przechodzenie tranzystora ze stanu przewodzenia do 
zatkania. 

• AS (Advanced Schottky) – ulepszona seria S, charakteryzuje się jeszcze większą 
szybkością działania. 

• LS (Low power Schottky) – wersja S o znacznie niższym poborze prądu (40 MHz), zbliżonym 
do standardowej bramki; główna seria układów TTL, stosowana w większości zastosowań. 

• ALS (Advanced Low power Schottky) – unowocześniona seria LS, z mniejszym 
poborem mocy. 

• F (Fast) – nowoczesna, najszybsza seria TTL (125 MHz). 

Ponadto są produkowane układy w technologii CMOS, zgodne końcówkowo z TTL o takich samych 
oznaczeniach, wyróżniane literami C, AC, HCT, HC itp., np. 74HC00. Dodatkowo układy CMOS 
HCT mają takie same poziomy stanów logicznych jak TTL, przez co można je łączyć ze sobą. 

TTL ma większy pobór prądu niż układy wykonane w technologii CMOS, ale układy tego typu są 
szybsze. 

W technice TTL buduje się – oprócz standardowych układów logicznych – także układy z tzw. 
otwartym kolektorem na wyjściu (OC). Dzięki temu można realizować "sumę na drucie" (wired OR), 
obecnie już rzadko stosowany, kiedyś służył do podłączania urządzeń do magistrali albo do podłączania 
odbiorników większej mocy (np. diod świecących, a nawet żarówek) bezpośrednio do wyjścia 
bramki. 



Jedną z najważniejszych historycznie serii monolitycznych układów scalonych jest 74xx i jej 
pochodne. Oryginalną serię 74xx stanowiły układy typu Transistor-Transistor Logic (TTL) o 
napięciu zasilania 5 V. Jako pierwsza do masowej produkcji wprowadziła układy TTL firma 
Texas Instruments w roku 1961. W okresie największej popularności układów TTL, 
przypadającym na lata 70. i 80., asortyment tych układów obejmował ponad 300 pozycji 
katalogowych. W latach 90. układy bipolarne TTL zaczęły ustępować miejsca układom 
CMOS (Complementary MOS). 

Typowy układ z tej serii ma czternaście wyprowadzeń w 2 rzędach, przy czym 
wyprowadzenie numer 7 jest zazwyczaj wyprowadzeniem masy (GND, Vss - Ground) a 14 -
zasilania +5 V (Vcc, Vdd). 

7400 to cyfrowy układ scalony, pierwotnie produkowany przez firmę Texas Instruments, 
wykonany w technologii TTL, na który składają się cztery dwuwejściowe bramki logiczne 
NAND. Istnieje również w wersjach: szybkiej S (SN 74S00) i niskoprądowej LS (SN 
74LS00), wykorzystujących tranzystor Schottky'ego. 

7402 jest to oznaczenie cyfrowego układu scalonego zawierającego w swym wnętrzu cztery 
dwuwejściowe bramki NOR. Układ umieszczany jest w obudowie o 14 wyprowadzeniach 
zazwyczaj DIP14 lub SMD. Jest to jeden z podstawowych elementów tworzących cyfrowe 
układy elektroniczne. 

Układy o tej samej funkcji mogą różnić się technologią wykonania i przez to podstawowymi 
parametrami, jak np. 74LS02, 74HTC02, 74F02, itp. 

Przebieg ćwiczenia: 

Ćwiczący ma do dyspozycji następujące układy scalone (po 2 sztuki) 

1. UCY 7400 
2. UCY 7402 
3. UCY 7408 
4. UCY 7410 
5. UCY 7420 
6. UCY 7432 
7. UCY 7438 

Ćwiczący ma wykonać następujące doświadczenie - eksperyment: 

I. Zbadać działanie 4-wejściwej bramki NAND wykorzystując układ UCY 7420 
1. PSpice: Zaprojektować schemat badanego układu, wykonać analizę stanów logicznych 
układu, zapisać otrzymane wyniki: schemat oraz graficzne przedstawienie przebiegów 
logicznych. 
2. Wykonać analogiczne badanie układu na platformie laboratoryjnej. 



II. Korzystając z dostępnych układów scalonych zbudować jedną 4-wejściwą bramkę NAND (bez 
wykorzystania UCY 7420) Chcemy aby układ był jak najprostszy tzn. wykorzystanie jak 
najmniejszej ilości scalaków lub bramek. Oceniana jest poprawność układu oraz 
optymalizacja układu 

Wyniki: 

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

2. Z II projekt własnego schematu w PSpice (2 rzuty ekranu: schemat bramki + przebiegi) 
3. Schemat elektryczny zmontowanego układu, tabelka zaobserwowanych przebiegów 

rzeczywistych. 
4. Cały przebieg ćwiczenia powinien być dobrze udokumentowany przez tabelki, zrzuty, opis 

słowny. 
5. W sprawozdaniu powinien być zamieszczony spis urządzeń i przyrządów 

pomiarowych wykorzystanych w ćwiczeniu (nazwa, typ, numer, itp.) 
6. Uwagi i wnioski zamieszczone w sprawozdaniu powinny być opracowane 

indywidualnie przez każdego wykonującego ćwiczenie. 
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Uwaga ! 

UCY 7430 – na tym przykładzie można pokazać jak zrobić bramkę 4 wejściową z bramki 8-mio 
wejściowej (pozostałe 4 wejścia dajemy 1 lub; po 2 wejścia łączymy ze sobą). 



 

 


