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NÁZEV ÚLOHY:       

MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK IO 7400 

ÚKOL: 

1) Změřte převodní statickou charakteristiku Uvýst = f(Uvst) jednoho hradla 
NAND TTL se spojenými vstupy bez zatížení. 

 

2) Změřte převodní charakteristiku hradla NAND se zatížením.                          
Při obou měřeních zapisujte hodnoty napájecího proudu ICC pro konstrukci 
odběrové charakteristiky. 

 

3) Určete oblast změny logického stavu. 
 

4) Pomocí selektoru dat a logické sondy ověřte logickou funkci měřeného 
obvodu. 

 

5) Meze měřených veličin volte tak, aby nebyly překročeny mezní hodnoty 
udávané výrobcem pro daný typ integrovaného obvodu, zvlášť pokud se jedná 
o velikost přípustného vstupního napětí. 

 

6) Výsledky měření zpracujte graficky - nakreslete převodní a odběrové 
charakteristiky obvodu. Vyznačte i toleranční pole vstupního a výstupního 
napětí pro úroveň L a H. Uveďte katalogové hodnoty obvodu. 

 

 

TEORETICKÝ ÚVOD: 

Každé dvouvstupové hradlo NAND integrovaného obvodu MH 7400 plní 

logickou funkci negovaného logického součinu: Y A B=  ⋅  
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Pravdivostní tabulka: 

Vstupní úrovně Výstupní 
úrovně 

A B Y 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 
 

Napěťové úrovně TTL logiky: 

 
Úroveň Vstup Výstup 

L 0 - 0,8 V 0 -0,4 V 

H 2 - 5 V 2,4 - 5 V 
neurčitý 

stav 0,8 - 2 V 0,4 - 2,4 V 

 

 

 

Na obr. 1 je zapojení jednoho logického hradla NAND. 

Obr. 1 
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Princip činnosti: 

Přivedeme-li na jeden (nebo dva) vstupy hradla signál o úrovni L (log. 0), bude 
přechod (přechody) báze-emitor tranzistoru T1 polarizován v propustném směru. 
Tranzistor T1 bude v saturaci. Tranzistory T2 a T4 jsou vlivem T1 uzavřeny. 
Tranzistor T3 pracuje ve funkci emitorového sledovače. Udržuje výstupní úroveň 
obvodu ve stavu H log. 1, t.j. na napětí, které je asi o 1,5 V menší, než je napětí UCC. 
Zvětší-li se napětí vstupu (úroveň L) nad asi 0,7 V, začne se tranzistor T2 otevírat, 
tranzistor T4 ale zůstane uzavřen. Při zvětšování napětí na vstupu se bude výstupní 
napětí (stav H) zmenšovat. Jakmile napětí na vstupu dosáhne úrovně přibližně 1,4 V, 
otevře se i tranzistor T4, zvětší se zesílení obvodu. Při malé změně napětí na vstupu 
dojde k velké změně napětí na výstupu. Při dalším zvětšování napětí na vstupu se 
tranzistor T2 více otevře a napětí na jeho kolektoru se zmenší. Tím se více uzavře 
tranzistor T3. Dioda D zabezpečuje, aby napětí na emitoru tranzistoru T3 bylo při 
sepnutých tranzistorech T2 a T4 téměř stejné jako napětí na bázi tranzistoru T3. 
Tranzistor T4 je nyní v nasyceném stavu a výstupní napětí obvodu je rovné 
saturačnímu napětí tohoto tranzistoru, tj. asi 0,4 V. Výstupní napětí má úroveň L. Při 
změně vstupní úrovně H na L probíhá celý proces opačně. Nosiče proudu 
nahromaděné na bázi tranzistoru T4 jsou odváděny odporem R3, nosiče proudu na 
bázi tranzistoru T2 jsou odváděny tranzistorem T1, který je nasycen. Tranzistor T3 se 
otevírá a pracuje jako emitorový sledova pětí, tj. je-
li vstup spojen se společným bodem 0, protéká jím proud daný napětím UCC, 

toru T1 v propustném 
 napětí přibližně 1,4 V bude 

roud nulový. S dalším zvětšováním napětí na vstupu se přechod báze-emitor 
olarizuje do závěrného směru. Vstupní proud je pak kladný (vtéká do obvodu) a je 

řechodu v závěrném směru. Proud má hodnotu 
esítek μA. Bude-li napětí na vstupu větší než 5 V, závěrný proud 

          

 

č. Je-li na vstupu hradla nulové na

odporem R1 a úbytkem napětí na přechodu báze-emitor tranzis
směru. Velikost proudu je asi - 1,1 mA. Při vstupním
p
p
určen převážně proudem tohoto p
řádu jednotek až d
přechodu se lavinovitě zvětší a vstupní napětí dosáhne hodnoty průrazného napětí 
přechodu. To pak vede k destrukci tranzistoru T1. Přivedeme-li na vstup záporné 
napětí, záporný vstupní proud vzroste. Při velikosti tohoto napětí asi - 1 V se začne 
otevírat tzv. záchytná dioda, zapojená mezi každý vstup a zem (katoda na vstupu). 
Ta nyní „převezme zatížení“ obvodu; bude-li se záporné vstupní napětí dále 
zvětšovat, zvětší se i proud touto diodou, což může vést k její destrukci a pak  
k destrukci celého obvodu. Trvalé zatěžování vstupu záporným napětím není možné. 
Je-li výstup obvodu ve stavu H, je ze zdroje odebírán proud asi 4 mA, je-li ve stavu L, 
činí proud přibližně 10 mA. Při změnách stavu obvodu, tj. během spínání a vypínání 
tranzistorů je zdroj zatěžován špičkami přechodových proudů. Ze špiček je 
nejvýraznější špička při přechodu výstupu ze stavu L do stavu H, kdy se mění 
současně stavy tranzistorů T3 a T4 a kdy se odvádějí nosiče proudu nahromaděné  
v bázi tranzistoru T4. Tato špička zvětšuje odběr ve stavu L asi o 10 mA. 
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SCHÉMA: 

1) Bez zatížení  
 

 

 

 

 

 

       

 

 

2) Se zatížením 
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MĚŘENÝ PŘÍSTROJ:  

• IO – Integrovaný logický obvod typu 7400 
 

 

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE: 

 

• V1 – voltmetr 
• V2 – voltmetr   
• mA – miliampérmetr  
 

 

OMOCNÉ PŘÍSTROJE: 

 

dpor 5000Ω 
 

 

DROJ: 

droj +5V 

 

 

 

 

P

• P – regulovatelný o

Z

 

• Rz - stabilizovaný z
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TABULKY NAMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH HODNOT: 

U1 U2 I 
V V α k mA 

0     

0,5     

1     

…     

…     

…     

…     

4     

5     

 

Tabulka pro druhý bod zadání bude stejná. 

ĚŘENÍ: 

• Při měření převodní charakteristiky dochází při určitém vstupním napětí     
e třeba nejprve 
istiku proměřit 

ti, kde dochází k nejmarkantnějším změnám. 
 

• y nedošlo p ěření převodní charakteristiky k  překročení povolené 
dnoty vstupního napětí (Uvst CC), je doporučena regulace vstupního 
ětí pomocí potenciometru napájeného napětím UCC. 

 

• P i měření nastavujte postupně napětí U1 pomocí vstupního 
tenciometru. Odečítejte hodnoty U2 a ICC a zapisujte je do tabulky.  

 

• dnoty vstupního napětí U1 mezi 1V a 2V volte jemně odstupňované 
lem předem zjištěného bodu zlomu charakteristiky.  

 

• kální maximum odběrové charakteristiky zjistěte jemnou změnou 
vstupního napětí ve směru H-L.            

POKYNY K M

k prudkému poklesu výstupního napětí. Z tohoto důvodu j
zhruba určit velikost tohoto napětí a potom charakter
zejména v jeho blízkos

Ab ři m
ho ≤ U
nap

ř
po

Ho
ko

Lo
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