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I. Ogólne informacje 

Laboratorium Podstaw Techniki Cyfrowej (LPTC)jest praktycznym uzupełnieniem wykładów z 
Podstaw Techniki Cyfrowej (PTC). Zajęcia laboratoryjne mają na celu: 

Praktyczną weryfikację, ugruntowanie i poszerzenie nabytej wiedzy teoretycznej oraz 
kształtowanie praktycznych umiejętności wykorzystania scalonych układów cyfrowych, 
poprawnego odczytywania wyników i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji pomiarów. 
Kształtowanie umiejętności: 
⇒ prawidłowego planowania pomiarów, celem przeprowadzenia doświadczenia; 
⇒ poprawnej organizacji stanowiska pomiarowego i właściwej eksploatacja aparatury; 

⇒ oceniania wyników pod względem ich wiarygodności celem wyciągnięcia wniosków. 

Zapoznanie studentów z elementami cyfrowymi klasy TTL, stosowanymi strukturami układów 
cyfrowych, a także metodyką projektowania urządzeń cyfrowych. Oczekuje się, że uczestnictwo w 
zajęciach pozwoli studentom na wykonywanie samodzielnych projektów z użyciem układów 
cyfrowych oraz interpretację i dyskusję otrzymanych wyników w trakcie ćwiczeń. Podstawą 
przygotowania się do ćwiczeń laboratoryjnych są wiadomości nabyte przez studentów podczas 
wykładów oraz korzystanie z dostępnej, obowiązkowej i zalecanej literatury. Przygotowanie się do 
ćwiczeń laboratoryjnych polega na:  
⇒ zapoznaniu się z tematem i celem ćwiczenia, 
⇒ przyswojeniu teoretycznych podstaw zachodzących w badanych układach,  
⇒ poznaniu zasad badania określonych zjawisk i wynikającego z niej układu, 
⇒ określeniu przewidywanych efektów pomiarów (charakterystyk, wyników, itp.),  
⇒ przyswojeniu sobie wiadomości dotyczących budowy i zasady działania użytych w ćwiczeniu 
przyrządów pomiarowych,  
⇒ przygotowaniu protokołu pomiarów (tabelki, schematy, wstępne obliczenia).  
 
Każdy student przed rozpoczęciem ćwiczeń laboratoryjnych obowiązany jest zapoznać się z 

Regulaminem Laboratorium Podstaw Techniki Cyfrowej oraz Przepisami BHP obowiązującymi w 
laboratorium, co winno być potwierdzone podpisem. 

Studenci wykonują ćwiczenia w Laboratorium Podstaw Techniki Cyfrowej w 
dwuosobowych zespołach lub w szczególnych przypadkach trzyosobowych. 

Ćwiczenia wykonywane są w formie „równym frontem”, tzn. ustawiony jest w laboratorium jeden 
temat ćwiczeń, realizowany przez wszystkie podgrupy. Podgrupy laboratoryjne wykonują 
ćwiczenie według ustalonego przez prowadzącego harmonogramu. 

Po wykonaniu każdego etapu ćwiczenia należy uzyskane wyniki zaprezentować 
prowadzącemu w celu sprawdzenia i potwierdzenia realizacji programu. Każda podgrupa 
laboratoryjna/zespół przygotowuje jedno wspólne sprawozdanie, w którym notuje wyniki 
pomiarów, uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, schematy połączeń, obliczenia oraz polecenia 
prowadzącego zajęcia dotyczące danego ćwiczenia. Zatwierdzenie sprawozdania oznacza zaliczenie 
części praktycznej i teoretycznej danego ćwiczenia. 

Studenci przedstawiają sprawozdanie z ćwiczenia w formie pisemnej, na następnych 
zajęciach. Szczegółowe zasady wykonywania sprawozdania określa koordynator przedmiotu. Na 
laboratoriach wykonuje się 8 doświadczeń. Każde ćwiczenie trwa 3 godziny lekcyjne. 

Pierwsze spotkanie organizacyjne, regulamin BHP, zasady pracy, itd stanowi wprowadzenie 
oraz dokonywany jest podział na podgrupy laboratoryjne. Dziesiąte spotkanie przeznaczone jest na 
ewentualne odrobienie zaległego ćwiczenia, przedstawienie projektów. 

W przypadkach usprawiedliwionej nieobecności na ćwiczeniach istnieje możliwość 
odrobienia ćwiczenia z inną grupą laboratoryjną. Odrabianie zaległych ćwiczeń należy uzgodnić z 
prowadzącym ćwiczenia. W czasie ćwiczenia obowiązuje znajomość instrukcji oraz teorii z 
wykładu i ćwiczeń audytoryjnych obejmujących tematykę ćwiczenia. 
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W przypadku niedostatecznego przygotowania teoretycznego prowadzący może nie 
dopuścić studenta do wykonywania ćwiczenia. Jest to równoznaczne z nieobecnością 
nieusprawiedliwioną. 
W przypadku rażąco nieudolnego wykonywania ćwiczenia, nieumiejętnego posługiwania się 
sprzętem laboratoryjnym, niszczenia sprzętu pomiarowego a także innego wyposażenia 
laboratorium lub innego postępowania szkodliwego z punktu widzenia pozostałych osób 
korzystających z laboratorium studenci mogą zostać usunięci z laboratorium. Sposób oceniania 
wykonania ćwiczenia przez studentów jest przedstawiany przez prowadzącego w czasie zajęć 
wprowadzających do ćwiczeń laboratoryjnych. 
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Przeznaczenie laboratorium, tryb zaliczeń 

Laboratorium Podstaw Techniki Cyfrowej przeznaczone jest dla studentów I roku Informatyki I 
stopnia. Mieści się w sali nr 6 w budynku przy ul. Sienkiewicza. 
Blok tematyczny składa się z ośmiu kompleksowych ćwiczeń. Zajęcia odbywają się równym frontem 
(wszystkie zespoły wykonują to samo ćwiczenie). 

Tematy ćwiczeń są następujące: 

1. Sprawdzenie poprawności podstawowych bramek logicznych: NOT, AND, OR 
2. Tworzenie układów - sieci kombinacyjnych zbudowanych z bramek logicznych: NOT, AND, OR, 

NAND, NOR 
3. Projektowanie i badanie układów arytmetycznych: sumatorów i komparatorów 
4. Projektowanie i badanie koderów i dekoderów 
5. Projektowanie i badanie multiplekserów i demultiplekserów 
6. Sprawdzenie poprawności działania przerzutników 
7. Projektowanie i badanie rejestrów równoległych i przesuwających 
8. Projektowanie i badanie liczników synchronicznych i asynchronicznych 

Każde ćwiczenie składa się z dwóch części 
1. wirtualnej – wykonywanej przy wykorzystaniu programu PSpice Student 9.1(PS) 
2. rzeczywistej – wykonywanej na platformie pomiarowej (badanie konkretnego scalonego układu 

cyfrowego)(PL). 

Zachowanie kolejności wykonywania jest istotna. Pierwszą czynność w środowisku wirtualnym 
należy wykonać na pracowni (w domu przygotowując się do zajęć) i dopiero po przedstawieniu wyników 
symulacji prowadzącemu zajęcia można przystąpić do kolejnej, części drugiej - zbadania na platformie 
rzeczywistego układu scalonego. 

Celem ćwiczeń jest: opanowanie zasad działania prostych układów cyfrowych, nabycie umiejętności 
projektowania i łączenia prostych obwodów elektrycznych, opanowanie podstawowej terminologii i 
sporządzania sprawozdań z wykonanych pomiarów. Do każdego ćwiczenia jest dostępna instrukcja. 

Wszelkie informacje dotyczące PTC, sylabusy, harmonogram ćwiczeń, zasady zaliczania oraz inne 
informacje są dostępne na stronie: 

http://www.kf.imif.uph.edu.pl/ 

Aby zapewnić prawidłowość wykonywania ćwiczeń (szczególnie pomiarów na platformie 
laboratoryjnej) zajęcia prowadzone są przez 2 osoby (nauczyciela akademickiego oraz 
wspomagającego laboranta) 

Do zajęć dopuszcza się studentów, którzy opanowali w dostatecznym stopniu wymaganą w ćwiczeniu teorię. 
Po wykonanym doświadczeniu studenci opracowują uzyskane wyniki w formie sprawozdania, które 
przynoszą na kolejne zajęcia. Sprawozdania zawierające błędy lub niekompletne są oddawane do poprawy. 
Aby zaliczyć laboratorium należy spełnić następujące warunki: 

- wykonać wszystkie zaplanowane doświadczenia 
- opracować wszystkie sprawozdania z wykonanych ćwiczeń 
- zaliczyć kolokwium z pojęć wprowadzonych na wykładzie. 

Nie zaliczone ćwiczenia można odrobić w wyznaczonych dodatkowo terminach. 
Stanowiska pomiarowe w laboratorium są tak zaprojektowane, aby ćwiczący miał zapewniony pełen zestaw 
potrzebnych mu do wykonania pomiarów elementów. 
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Na każdym stanowisku ćwiczeniowym znajduje się: 

- komputer PC z oprogramowaniem PSpice i dostępem do Internetu. 
- zasilacz stabilizowany 
- generator funkcyjny 
- platforma do połączeń badanego układu z kompletem przewodów połączeniowych. 
- próbnik stanów logicznych 
- lampa oświetleniowa z soczewką 
- odpowiednie układy scalone wydaje prowadzący zajęcia (po weryfikacji narysowanego układu połączeń). 

Na pracowni należy zastosować się do następujących zasad (wyciąg z Regulaminu): 

- studenci nie mogą przebywać w pracowni bez nadzoru osób prowadzących zaj ęcia. 
- w razie pożaru należy opuścić natychmiast pracownię. 
- nie wolno palić tytoniu. 
- nie wolno spożywać posiłków w trakcie zaj ęć. 
- obwody łączymy przy wyłączonym zasilaniu, napięcie zasilaj ące można włączyć tylko po sprawdzeniu 

układu przez prowadzących zajęcia na ich wyraźne polecenie. 
- nie wolno próbować samodzielnego naprawiania uszkodzonej aparatury. 
- po zakończeniu zaj ęć należy bezwzględnie: 

 

• oddać prowadzącemu wydane układy scalone. 
• uporządkować stanowisko pomiarowe ( posortować i ułożyć w wiązki przewody pomiarowe) 

Za zawinione uszkodzenia studenci ponoszą odpowiedzialność materialną. Zauważone usterki i ewentualne braki w 
zestawach należy zgłaszać pracownikom prowadzącym zajęcia. 

II. Modelowanie w środowisku wirtualnym PSpice Student. 

Z programem komputerowym PSpice Student studenci mieli już do czynienia na Pracowni Podstaw 
Elektroniki przy wykonywaniu ćwiczenia nr 8. Przypomnijmy sobie podstawowe zasady korzystania z 
programu. 

Program PSpice Student jest jednym z kilku, dostępnych bezpłatnie w internecie, 
komputerowych programów umożliwiających analizę wirtualną analogowych i cyfrowych układów 
elektronicznych. Program ten jest uproszczoną wersją profesjonalnego symulatora SPICE 
przeznaczonego głównie do badania i projektowania złożonych układów scalonych. Litera P 
oznacza, że program jest obsługiwany przez komputery PC. Termin SPICE jest akronimem 
angielskich słów: Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis. 

Symulację pracy obwodów elektrycznych program SPICE przeprowadza wykorzystując 
układy nieliniowych równań różniczkowych, które następnie rozwiązuje metodami numerycznymi. 
Możliwe są : 

analiza częstotliwościowa AC 
analiza stałoprądowa DC 
analiza stanów nieustalonych Transient 
analiza furierowska FT 

W programie wyniki otrzymuje się w formie tabel lub odpowiednich wykresów. 
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 W tej części instrukcji nie opisujemy wszystkich możliwości programu, lecz tylko te 
najbardziej naszym zdaniem przydatne do prawidłowego wykonania ćwiczenia w Laboratorium 
Podstaw Techniki Cyfrowej. 

Wymagania do pracy z programem PSpice Student w pracowni Podstaw Elektroniki (gdzie 
symulujemy pracę układów elektrycznych) są inne niż w Laboratorium Podstaw Techniki Cyfrowej 
gdzie korzysta się najczęściej tylko z analizy stanów nieustalonych. 
Wiele wstępnych czynności w obydwu przypadkach pracy z programem PSpice jest taka sama. 

Dla przypomnienia, utrwalenia i nauczenia się nowych możliwości pracy z programem 
została napisana ta część instrukcji. 

Możliwe jest wykonanie części (wirtualnej) ćwiczenia w domu. Wyniki muszą być 
przedstawione prowadzącemu na zajęciach w laboratorium. Aby możliwe było wykonanie takich 
pomiarów konieczna jest instalacja programu na komputerze domowym. 

UWAGA: przed przystąpieniem do instalowania programu na swoim komputerze należy 
wyłączyć programy antywirusowe, gdyż nie pozwalają one na prawidłowe 
zainstalowanie wszystkich dostępnych w wersji free funkcji. 

a.) uruchomienie programu 

Po uruchomieniu komputera, program PSpice Student można uruchomić różnymi 
sposobami: 

1.   skrótem z pulpitu; (gdy jest),  

 
lub 

2.  kolejno Start →Programy→PSpice Student→PSpice Design Manager 

otwierając okno startowe programu  (Rys. 1).  

Ewentualnie na skróty 

3. Start →Programy→PSpice Student→Schematics  

lub skrótem (gdy jest) 

 

 

 

od razu otwierając okno do rysowania schematów  (Rys 2.).  
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Rys 1. 

Następnym krokiem jest uruchomienie Run Schematics i jest to także możliwe dwoma sposobami: 
1. uruchamiając przez kliknięcie przyciskiem myszki na pierwszą od góry ikonkę (znajdującą 

się w lewym pionowym pasku); 
z menu 

2. Tools →Schematics. 
lub w przypadku uruchamiania za pomocą skrótu z pulpitu (jeśli jest)  

 
Otwiera się okno programu, do projektowania schematu badanego układu. 
 
b.) rysowanie schematu 

Aby przystąpić do rysowania należy wybrać opcję Get New Part 

 
Rys 2. 

W zależności od ustawień w programie może pokazać się okienko wyboru wklejanych elementów 
przedstawione na Rys. 3 lub (od razu) okienko przedstawione na Rys. 4 
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Rys. 3 

Chcąc zobaczyć rysowany element układu należy nacisnąć przycisk Advanced >> zobaczymy okno 
przedstawione na Rys. 4. 

 
Rys 4. 

naciśnięcie przycisku Place&Close wkleja wybrany z listy element w rysowany schemat. 
Połączenia (przewody) rysujemy za pomocą ołówka. 

Dwukrotne szybkie kliknięcie w wybrany element, nazwę, lub wartość liczbową podświetla 
go na czerwono i umożliwia w otwierającym się oknie dialogowym dokonanie zmian (nazwy, 
parametrów itp.). Aby obrócić wklejony element korzystamy z kombinacji klawiszy Ctrl + r . 

Przykładowo gdy wybrane do symulacji są generatory typu DigClock 
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Rys. 5 

musimy ustawić czas trwania i czas braku sygnału wstawiając odpowiednie wartości 
(w sekundach) w pole Value zatwierdzić je kolejno przyciskiem Save Attr a okno dialogowe 
zamknąć przyciskając OK. Wprowadzanie parametrów powtarzamy dla pozostałych generatorów. 

Gdy do symulacji pracy wybierzemy generatory typu DigStim przy zaznaczeniu go do 
ustawiania parametrów pokaże się okienko 

 
Rys. 6 

możemy zmienić nazwę (strzałka), klikając na OK otworzymy okno w którym wpisujemy tylko 
częstotliwość sygnału. Można także przesunąć (opóźnić) czas rozpoczynania się przebiegu wpisując 
jakąś wartość w pole Time delay.  

 



 

 

Przyciskając Tak zapiszemy zadeklarowane parametry. Czynność taką powtarzamy, dla 
każdego użytego w schemacie generatora. 
Po narysowaniu obwodu i ustaleniu odpowiednich parametrów generatorów sygnałowych 
możemy przystąpić do analizy jego działania. 

 
Rys. 7 

Naciskając OK pokaże się 
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c.) analiza pracy układu 

Aby dokonać analizy pracy układu klikamy przycisk Setup Analysis. Wówczas program 
wymusza na nas konieczność zapisania schematu. Jeżeli układ jest narysowany niepoprawnie 
ukazuje się okno Message Viewer, które wyszczególnia popełnione błędy. Dopiero po ich 
poprawieniu i zapisaniu możemy ponownie uruchomić Setup Analysis. 

 
Rys. 8. 

W oknie wybieramy potrzebne mam typy charakterystyk zaznaczając odpowiednie pola. 
Klikając w napis otwieramy okno w którym ustawiamy parametry, przykładowo dla 
charakterystyki Transient wygląda to tak jak na Rys. 9. 

 
Rys. 9. 

Czas trwania analizy wpisujemy w sekundach wypełniając pole Final Time . 
Pole Print Step możemy pozostawić z ustawieniami programowymi (0ns). Wybrane 
parametry zapisujemy przez OK. 
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Opcja Bias Point Detail musi być uruchamiana przy każdej analizie - umożliwia ona zbadanie 
rozkładu prądów i napięć w obwodzie. 
Następnie przeprowadzamy symulację pracy zbudowanego układu. 
W tym celu wybieramy przycisk Simulate (lub w pasku narzędzi Analysis → Simulate) 
ewentualnie - klawisz funkcyjny F11. 

 
Rys. 10 

Pokazuje się okno z wykresami badanych przebiegów. 
Sygnały wejściowe, przejściowe (gdy są) i wyjściowe są pomieszane ze sobą. Patrz Rys. 11 

 
Rys. 11 
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Aby analizowanie uzyskanych wyników było łatwiejsze wykorzystując odpowiednie funkcje 
programu porządkujemy je. Likwidujemy wyświetlone przebiegi, (zaznaczamy myszką, 
klikając lewym przyciskiem zmieniamy kolor wybranego przebiegu (na czerwony) usuwamy 
przyciskiem Delete. 

Gdy w rysowanym schemacie pominiemy wklejanie znaczników (rysunek poniżej) 

 

po uruchomieniu symulacji wyświetli się puste pole wykresu, takie jak po wykonaniu 
czynności opisanych powyżej. 

Wybieramy przycisk Add Trace w pasku narzędziowym 

 

Rys 10. 

Zaznaczone nazwy analiz wyświetlają się w pasku Trace Expression (w kolejności wyboru, oddzielone 
znakiem 
dwukropka). 
Po przyciśnięciu przycisku OK otwiera się okno, w którym zgodnie z ustawieniami Analisis 
Setup 
tworzone są wykresy patrz Rys. 12 

 

pokazuje się okno z wykazem dostępnych analiz badanego układu sygnałów. 



 14 

 
Rys 12. 

Aby wkleić otrzymane wykresy (przebiegi sygnałów) do pliku tekstowego należy wejść w 
opcję Window. (patrz strzałka na rysunku). Z listy wybieramy Copy to Clipboard.., a z 
otwartego okienka (Rys. 13) kolorystystykę i zatwierdzamy przez OK. 

Po przejściu do pliku tekstowego można wkleić (Ctrl + v) otrzymany przebieg, jego 
przykładowy wygląd przedstawia Rys. 14 

Rys. 14 

 
Rys. 13. 
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d.) analiza wyników na podstawie otrzymanych przebiegów 

Wybieramy przycisk Toggle cursor i przesuwając go po przebiegach odczytujemy 
wyświetlające się obok osi pionowej stany logiczne. 

 

Uzyskane wyniki dla wszystkich możliwych stanów logicznych najwygodniej zapisać jest 
w tabeli. Dla czytelności kolumny 2, 3 i 4 zatytułujmy zgodnie z oznaczeniami na 
wykresach. Na przykład dla jednego z przebiegów miałoby to postać. 

 

IN OUT Lp. Czas[s] 
TM5 TM4 U1A:Y 

1 <0 ; 0,5> 0 0 1 

2 <0,5 ; 1>    

3 <1 ; 1,5>    

4 <1,5 ; 2>    
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III. Praktyczne montowanie układów pomiarowych 

Obsługa platformy laboratoryjnej  

Do badania układów cyfrowych wykorzystujemy platformę laboratoryjną. 

 

Rys 7. 

Powyższe zdjęcie przedstawia górną powierzchnię platformy pomiarowej. 

G1; G2; G3; …. G9 to zestawy połączonych ze sobą gniazd (tzw. węzły). 

Do gniazd S1 - S5 przyłączamy sygnał z generatora kablem koncentrycznym, tzw. BNC umieszczone 
obok czerwone gniazda „gorące”, (z takim samym opisem jak gniazda BNC) M -czarne gniazda to 
podłączenie „masy” 

Pola oznaczone literą U1, U2, … U6 służą do umieszczenia (w zależności od ilości pinów/nóżek) 
badanego układu scalonego. Umieszczone obok ponumerowane gniazda są wyprowadzeniami 
odpowiednich pinów/nóżek gniazda układu scalonego. 

L1; L3 to zestawy 20 diód (numeracja odpowiada kolejności) a obok oporników wyprowadzono 
wspólną 
dla nich katodę. 
L2 to zestaw ze wspólną anodą. 

W polu W1 umieszczono wyświetlacz 7 segmentowe ze wspólną anodą, a w polu W2 ze wspólną 
katodą, literowe oznaczenia są odpowiednim oznakowaniem wyprowadzonych końcówek. 

Połączenia wykonujemy przewodami wchodzącymi w skład wyposażenia stanowiska 
pomiarowego. Przewody są różnokolorowe – wybieramy jeden kolor (np. czerwone - do 
połączeń napięcia zasilania +5V; brązowe – do podłączenia masy (bieguna ujemnego) a inne 
kolory dla sygnałów wejściowych i wyjściowych). 
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Przed przystąpieniem do łączenia układu elektrycznego rzeczywistej bramki badany scalony układ 
umieszczamy w podstawce (z odpowiednią ilością nóżek; pola oznaczone literą U). 

Schemat pomiarowy powinien być w miarę możliwości uniwersalny, tj taki który można rozszerzyć , 
rozbudować dodać nowe funkcjonalności, wykorzystujemy rozdzielenie sygnałów do tego służą punkty 
węzłowe : G1; G2; G3; …. G9. Istotną rolą jest konsekwencja w kolorystyce dobranych przewodów, 
ułatwia sprawdzanie poprawności układu. 

UWAGA: Należy zgrać numerację gniazd na platformie z numeracją wyprowadzonych końcówek 
układu scalonego. (Układ scalony ma na obudowie wcięcie, informuje ono o standardowej numeracji 
końcówek układu. Pierwsza (przy wycięciu) z lewej strony nóżka to nóżka nr 1 układu. 

Widok przedstawiony na zdjęciu poniżej przedstawia połączenia na spodniej stronie platformy. 
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IV. Podstawowe bramki logiczne 

Technika cyfrowa, ze względu to, że układy cyfrowe potrafią przetwarzać sygnały w sposób 
prosty, z małą ilością przekłamań i jednocześnie niezwykle szybko staje się głównym sposobem na 
przetwarzanie danych. 
Najbardziej gwałtowny rozwój (przetwarzania danych cyfrowych) obserwujemy w takich dziedzinach 
techniki jak: komputery, robotyka, telekomunikacja czy automatyka, - to tam stosuje się nowe 
generacje układów cyfrowych, coraz to szybsze i bardziej scalone (np. mikroprocesor zawiera 
obecnie nawet kilka milionów tranzystorów). Układy o tej skali scalenia nazywają się układami 
VLSI (ang. Very Large Scale Integration). 
 
My na pracowni będziemy badali układy cyfrowe o niezbyt złożonej strukturze, należące do 
układów o niewielkiej skali scalenia, tzw. SSI (ang. Small Scale Integration). 

 
Działanie układów logicznych opiera się na dwuelementowej algebrze Boole'a. Prawa i zasady tej 
algebry umożliwiają analityczną syntezę funkcji logicznych i zbudowanie na tej podstawie 
odpowiednich schematów logicznych układów. 
 
Funkcja logiczna to funkcja, której argumenty oraz ona sama może mieć tylko jedną z dwu wartości, 0 
(inaczej ang. FALSE - czyli Fałszywe) lub 1 (inaczej ang. TRUE - czyli Prawdziwe). 
Argumenty funkcji (ang. INPUT) – stany wejściowe układu (oznaczane są dużą literą A, B, C,….), a 
wartości funkcji (ang. OUTPUT) - stan wyjściowy tego układu (oznaczany literą Y). Funkcję logiczną 
można opisać: słownie, w postaci - tzw. tablicy prawdy (ang. truth table), algebraicznie (równaniem 
boolowskim) lub graficznie (symbolami logicznymi). Patrz przykład poniżej 

 

Podstawowymi funkcjami logicznymi są: 
OR (suma) 
AND (iloczyn), 
NOT (negacja). Każdy dowolnie skomplikowany układ logiczny można za ich pomocą 

opisać. Często mówi się że są one tzw. funkcjonalnie pełnym zestawem elementów. 
Korzystając tylko z bramek NAND lub bramek NOR można także opisać każdą złożoną funkcję, w 
tym również funkcje AND, OR, NOT. Mówimy, że te bramki tworzą tzw. minimalny zestaw 
funkcjonalnie pełny. 

Może się wydawać, że stosowanie bramek NAND czy NOR do opisu funkcji sumy, iloczynu czy 
negacji tylko komplikuje zadanie. Okazuje się jednak, że tak nie jest. Zaletą jest użycie do opisu 
jednoelementowego zbioru. 
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Najszerszą ofertę producentów układów cyfrowych stanowią bramki NAND, gdyż są one 
najchętniej stosowane (mówi się, że bramka NAND jest bramką uniwersalną). 

Poniższa tabela przedstawia podstawowe typy bramek 

 

W standardowej obudowie układu scalonego jest wycięcie, które informuje jednoznacznie o 
kolejności wyprowadzeń. (Patrz zaznaczenie na rysunku). 
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Schemat sprawozdania  
 
 Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń w pracowniach Zakładu Fizyki i Analizy 
Numerycznej staramy się ujednolicić tak by zachować jednakową strukturę (schemat) ich 
wykonania. W tym celu ustaliliśmy kolejność, w jakiej zapisujemy uzyskane wyniki z 
przeprowadzonego ćwiczenia. Prawidłowo wykonane sprawozdanie powinno być czytelne, 
estetyczne i rzetelne, po sprawdzeniu przez prowadzącego zajęcia staje się oficjalną 
dokumentacją z przeprowadzonych pomiarów. 
 W laboratorium Podstaw Techniki Cyfrowej sprawozdania sporządzamy w formie 
wydrukowanego pliku (z dowolnego edytora tekstowego np.: Word). 
W celu zapisu uzyskanych pomiarów konieczne jest posiadanie na zajęciach jakiegoś nośnika 
do zapisu np.: pendriva. 
 Schemat sprawozdania powinien zawierać: 
 
1. Tabelę pracowni   wypełniamy ją podając: imię, nazwisko i rok studiów, grupę i zespół, nr 
ćwiczenia i datę wykonania ćwiczenia. Nr grupy piszemy cyfrą rzymską, a nr zespołu 
cyfrą arabską np. II/5. 

2. Temat ćwiczenia  wpisywany poniżej tabeli. 
3. Cel ćwiczenia  wystarczy opisać w kilku zdaniach bezpośrednio po temacie ćwiczenia. 
 
 Wzór pierwszej strony sprawozdania  to plik (w formacie pdf) zawierający w/w 
punkty sprawozdania i jest dostępny na stronie Zakładu w zakładce Zajęcia Dydaktyczne. Po 
wypełnieniu Tabelki na zakończenie zajęć dajemy ją do podpisu prowadzącemu zajęcia. 
 

Po podpisaniu nie wolno nic zmieniać w dokonanych zapisach. 
 
W edytorze tekstowym korzystając z odpowiednich funkcji programu PSpice umieszczamy: 
 
4. Spis przyrządów pomiarowych  zapisujemy nazwy przyrządów pamiętając że przewody, 

przełączniki, płytki montażowe itp. nie są przyrządami. 
5. Schemat układu pomiarowego  to zrzut narysowanego w programie PSpice układu do 

symulacji. 
6. Wynik pomiaru to zrzut ekranu z przebiegami symulacji.  

7. Tabela prawdy  tworzona jest na podstawie analizy przebiegów symulacji, i powinna 
zawierać czas trwania i wartości stanów na wejściach i wyjściach układu. 

8. Schemat układu elektrycznego   aby przystąpić do badania rzeczywistego układu 
scalonego konieczne jest samodzielne narysowanie układu połączeń z zaznaczeniem 
sposobu wizualizacji wyników symulacji. Po sprawdzeniu prawidłowości możliwe jest 
przystąpienie do łączenia układu na platformie laboratoryjnej. 

 
Uruchomienie zasilania możliwe jest tylko po sprawdzeniu prawidłowości połączonego 

układu i następuje na wyraźne polecenie prowadzącego zajęcia. 
 

9. Opis  w sposób zwięzły opisujemy czynności wykonywane w trakcie badania układu np.: 
Na oba wejścia układu podałem sygnał logiczny LO (niski) na wyjściu otrzymałem…… 
wartość stanu logicznego (ze względu na brak możliwości obrazowania (wizualizacji)) 
sprawdziłem wykorzystując próbnik stanów logicznych. 

 
Konieczny jest opis dla  wszystkich możliwych kombinacji sygnałów wejściowych.  

10. Wnioski  wyciągamy na podstawie porównania wyników teoretycznych (z programu 
PSpice) i uzyskanych wyników badania rzeczywistych układów scalonych. 

11. Zadania dodatkowe  wykonanie wpływa na końcową ocenę  
Za sprawozdanie (ćwiczenie) można uzyskać punktację zgodnie z zapisami w sylabusie.  
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