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Az átviteli karakterisztika
tápfeszültségfüggése

(folytatás)

Az eddigi vizsgálatok során az in-
verter kimenete terheletlen volt.
A következőkben megvizsgáljuk,
hogy milyen változásokat okoz,
ha a kimenetre egyre nagyobb
terhelést kapcsolunk. A terhelé-
sek azonos tápfeszültségről mű-
ködő további inverterek beme-
netei lesznek. Már tudjuk, hogy
a TTL áramköröknél a katalógus
szerint egy kimenetre 10 beme-
net kapcsolható rá, azaz a meg-
engedett legnagyobb kimeneti
terhelés (Fan Out, FO) értéke
10. A 7. ábrán látható kis kapcso-
lást használjuk ismét, de az in-

verter kimenetére további inver-
terek bemeneteit is rákötjük ter-
helésként. A változó kimeneti
terhelési (FO) értékek hatását,
különféle tápfeszültségek mel-
lett, a 3. táblázat mutatja be. Itt is
szerepel a terheletlen kimenet
feszültsége, majd egy, kettő, há-
rom, négy, öt, illetve 10 beme-
nettel terheljük a kimenetet.

A táblázatból kiolvasható,
hogy még 2,5 V-os tápfeszültsé-
gen is képes az inverter 10 beme-
netet is meghajtani, még 10-es
FO értéknél is jól elkülönül a H
és az L szint értéke. A 2 V-os mű-
ködésnél viszont az L szint a ter-
heléssel jelentősen megemelke-
dik, FO = 10 esetében megköze-
líti a H értékét! Ennek az a ma-

gyarázata, hogy már a terhelet-
len eset is a működőképesség ha-
tárát jelenti a 2 V-os tápfeszültsé-
gen, a terhelés pedig tovább
rontja a helyzetet.

Egy új szempont szerint is ér-
demes megvizsgálnunk a mérési
eredményeinket. A terheletlen
TTL áramkörök kimeneti értékei
olyanok, hogy azokat az azonos
tápfeszültségű CMOS áramkörök
helyesen tudják feldolgozni! A
CMOS áramkörök kimenőjeleit
pedig a TTL elemek képesek
használni! Így tehát akár vegyes
logikai hálózatok is kialakíthatók.

Ha azonban a TTL kimenetet
terheljük (pl. másik TTL elemek-
kel), a táblázatainkból kiolvasha-
tó, hogyan változnak a kimeneti
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Az eredeti TTL digitális IC-k viselkedése
csökkentett tápfeszültség mellett  3.

Dr. Madarász László, okl. villamosmérnök, madarasz@3lan.hu

A kimeneti terhelés (FO) hatása a jelszintekre, 
különböző tápfeszültségeken

Mérték-
egység

FO – 1 2 3 4 5 10

V

5 V-os tápfeszültség
Hki 4,25 3,98 3,86 3,8 3,76 3,74 3,69
Lki 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11

4,5 V-os tápfeszültség
Hki 3,7 3,54 3,4 3,3 3,25 3,2 3,15
Lki 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,12

4 V-os tápfeszültség
Hki 3,29 2,94 2,84 2,77 2,71 2,67 2,6
Lki 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,13

3,5 V-os tápfeszültség
Hki 2,73 2,62 2,53 2,46 2,4 2,35 2,26
Lki 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,13

3 V-os tápfeszültség
Hki 2,33 2,2 2,09 2,04 1,99 1,95 1,82
Lki 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,1 0,13

2,5 V-os tápfeszültség
Hki 1,86 1,73 1,68 1,65 1,62 1,59 1,55
Lki 0,05 0,05 0,06 0,07 0,1 0,1 0,13

2 V-os tápfeszültség
Hki 1,38 1,37 1,37 1,37 1,36 1,36 1,36
Lki 0,07 0,13 0,22 0,46 0,63 0,74 0,95

3. táblázat
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értékek, nagyobb terhelés esetén
ez a TTL-CMOS együttműködési
lehetőség megszűnik!

A dinamikus viselkedés 
változása csökkenő 

tápfeszültségnél

Ha csökken a tápfeszültség, vár-
hatóan romlik az áramkörök di-
namikus viselkedése is. A jelkés-
leltetési idők, a működési idők
változása a legegyszerűbben
számláló- és oszcillátorkapcsolá-
sok vizsgálatával tehető szemléle-
tessé. Ezek általában bonyolul-
tabb áramkörök, mint az egysze-
rű logikai kapuk, ezért is érdekes
lehet velük kísérletezni.

A 8. ábrán egy kétbites John-
son-számláló látható, amit a két
D tároló alkot. A tárolók (T1 és
T2) kimenetein sorban ezek a
kódok jelennek meg:

00 – 10 – 11 – 01,

majd elölről ismétlődik a soro-
zat. A számlálót egy pergésmen-
tesített váltóérintkezős nyomó-
gombbal (NG) lehet léptetni, a
pergésmentesítést két NAND-ka-
puval oldottuk meg. (Ha közvet-
lenül a nyomógombbal léptet-
nénk a számlálót, a pergési jelen-
ség miatt egy-egy megnyomáskor
nem egy, hanem véletlenszerű-
en több-kevesebb fázissal változ-
na meg a számláló állapota.)

A 8. ábrán megjelöltük a láb-
számozást. A 7400 IC-ben négy
darab kétbemenetű NAND kapu
van, ezek közül tetszőlegesen le-
het kiválasztani kettőt, ezért
nem feltétlenül kell az ábrán lát-
ható két kaput felhasználni. A
7474 IC két darab D tárolót tar-

talmaz, a bekötésük a kapcsolási
rajz alapján egyértelmű, de
egyes katalógusokban a tárolók
vezérlőjeleit más módon is jelö-
lik, ezért itt célszerű volt a láb-
számozás megjelölése.

Fontos, hogy mindkét IC táp-
feszültségét a változtatható fe-
szültségű tápegységre kössük, és
az 1 kohm-os felhúzó ellenállá-
sok is ide csatlakoznak. A teljes
kapcsolás a beállított, vizsgált
tápfeszültségről működik!

Ez az áramkör nem tűnik bo-
nyolultnak, mégis jóval összetet-
tebb, mint az előzőek. A NAND
kapuk egyenként négy-négy
tranzisztort tartalmaznak (aho-
gyan a 2. ábrán láttuk), egy-egy
D tárolót kb. 30 tranzisztor al-
kot. (Azért nem lehet pontosan
megadni a tranzisztorok számát,
mert a katalógusokban nem
tranzisztor-szinten adják meg a
D tároló felépítését, csak azt mu-
tatják be, hogy milyen kapuháló-
zattal alakították ki azokat.) A
teljes kapcsolás így 68 tranzisz-
torból áll, ami már elég tekinté-
lyes áramköri méret.

A kapcsolás működésének
megfigyelésére a DVM jól fel-
használható. Ha az egyik tároló
kimenetére kötjük, két nyomó-
gomb-működtetéskor H szintet
mutat, majd két gombnyomás-
kor L szintet. Mindezt az 5 V-os
tápfeszültségen kipróbálhatjuk.
Ezután csökkenthető a tápfe-
szültség, minden új értéknél
nyolc-tíz gombnyomással léptet-
hetjük, és így ellenőrizhetjük a
számlálót. A szerző által felhasz-
nált SN7474N 2,8 V-os tápfe-
szültségnél még működött, 2,75
V mellett már nem lehetett lép-
tetni a számlálót (a pergésmen-
tesítő kapcsolás még működött,
de a számláló már nem.)

A pergésmentesített nyomó-
gombbal egy valódi számláló IC
is működtethető, pl. a 9. ábrán
bemutatott módon. Az SN7493N
egy négybites bináris számláló,
törlési lehetőséggel (az R01 és az
R02 a két törlő bemenet, a törlés-
hez mindkettőnek H szinten kell
lennie). A számláló két darabra
van bontva, az Abe bemenetű egy-
bites részre (ennek a kimenete
az A pont) és a Bbe bemenetű há-
rombitesre (ennek a kimenete a
B, a C és a D pont). Annak érde-
kében, hogy a teljes négybites
számláló a rendelkezésünkre áll-
jon, az első rész A kimenetét rá
kell kötnünk a második rész Bbe
bemenetére, ahogyan ez a 9. áb-
rán is látható. Ennél a kis kapcso-
lásnál is megadtuk a lábszámo-
zást, elsősorban azért, mert az
SN7493N tápfeszültség-pontjai
szokatlan helyen vannak. Az
SN74XXN tokok többségénél
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9. ábra

8. ábra
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két átellenes sarokponton talál-
juk meg a tápfeszültség csatlako-
zópontjait (pl. 7. és a 14. vagy 8.
és a 16. láb), de itt nem ezt a
megoldást alkalmazták, mint
ahogyan például a 7490-es deci-
mális számláló IC-nél sem.

A kapcsolásban működő tran-
zisztorok számát most is csak be-
csülni lehet, a számláló áramkör
kb. 220 tranzisztorból áll. A mű-
ködés ellenőrzése ismét a DVM-
mel történhet, a számláló vala-
melyik kimenetére kötve azt. A
nyomógomb működtetésével le-
het léptetni az áramkört. Az A ki-
menet minden gombnyomásra
reagál, a B csak minden máso-
dikra, a C minden negyedikre, a
D minden nyolcadikra. A szerző
rendelkezésére álló Texas Inst-
ruments gyártmányú SN7493N
példányt 2,8 V tápfeszültségnél
még lehetett léptetni, de ennél
kisebb tápfeszültségen már nem.

A TTL kapukból, inverterek-
ből sokféle oszcillátort lehet ki-
alakítani. Ezek közül a legna-
gyobb frekvenciájúak a gyűrűs
oszcillátorok, melyek páratlan
számú invertáló elemből állnak.
Ha egyetlen invertert használ-
nánk, annak kimenetét a saját
bemenetére visszakötve, ez az
áramkör nem rezeg be. De há-
rom sorba kötött inverter már
egy üzembiztos oszcillátort ad,
hasonló módon az öt, hét stb.
tagból álló is. Kísérletünkben öt
tagú gyűrűs oszcillátort használ-
tunk, a 10. ábra szerinti kapcso-
lásban.

A gyűrűs oszcillátor működési
sebességét az egyes tagjainak jel-
késleltetési ideje határozza meg.
Tegyük fel, hogy ez a felhasznált
inverterek esetében azonos, tP
értékű. Ha bekapcsoláskor az
oszcillátor kimenete H szintre
kerül, ez tP idő múlva az első in-
verter kimenetét L szintre váltja,
újabb tP múlva a második inver-
ter kimenete H szintű lesz, to-
vábbi tP idő múlva a harmadik
inverter kimenetén L szint lép
ki, majd újabb tP idő elteltével a
negyedik inverter kimenete H-ra
ugrik. Ez az ötödik inverter ki-
menetét további tP idő múlva L
szintre váltja. Ez a változás me -
gint körbehalad, ismét átkapcso-

lódik minden inverter, s ez is-
métlődik, míg az áramkörön
tápfeszültség van. Amikor a ki-
meneten, és így a kapcsolási raj-
zon a bal szélen levő inverter be-
menetén L®H átmenet lép fel,
ez 5tP idő alatt ér el a kimenetre,
ott H®L változást okozva, ami
újabb 5tP idő alatt fog itt a kime-
neten ismét L-H változást okoz-
ni. Egy oszcillátorperiódus idő-
tartama tehát 10tP, a frekvencia
így

Általánosságban pedig, ha n in-
vertáló elemből áll a gyűrűs oszc-
illátor, a periódusideje T = 2ntP,
a frekvenciája pedig

ahol n 3-nál nem kisebb páratlan
szám lehet. Az oszcillátor jelét a
DG-Scope 20 MHz kijelzőjén fi-
gyeltük meg. A vízszintes eltérí-
tést úgy állítottuk be, hogy 2 us,
azaz 2000 ns időtartam jelenjen
meg. A 2000 ns alatt kirajzolódó
periódusokat megszámolva meg-
határozható az oszcillátor frek-
venciája, s abból az inverterek
jelkésleltetési ideje. Ha a tápfe-
szültség 5 V-os volt, a 2000 ns
alatt 26 periódus rajzolódott ki,

így egy periódus időtartama 77
ns volt. Mivel öt invertert hasz-
náltunk, ennek az értéknek a ti-
zede adja meg egy inverter tP jel-
késleltetési idejét, ami így 7,7 ns-
ra adódik.

Az oszcilloszkóp kijelzőjén az
is látható, hogy a gyűrűs oszcillá-
tor egyáltalán nem szabályos
négyszögjeleket állít elő, inkább
egy torz szinuszhullámra emlé-
keztet a kimenőjel. Ennek az az
oka, hogy az inverterek kimene-
tének nincs ideje a tápfeszültség-
nek megfelelő L illetve H szintre
beállnia, mert időközben a be-
meneten már ismét változik a jel-
érték. Mindezt jól meg lehet fi-
gyelni az oszcilloszkóp segítségé-
vel, s még arra is van lehetőség,
hogy a keletkező jel amplitúdó-
ját is meghatározzuk. Ha a tápfe-
szültség +5 V, az oszcillátor 3,8 V-
os amplitúdót szolgáltatott.

A tápfeszültség-függés vizsgá-
latakor a korábban már említett,
Texas Instruments gyártmányú,
7022 dátumfeliratú SN7404N
IC-t használtuk, ami 2 V-ról még
biztonságosan működött. A mé-
rések és a számítások eredmé-
nyeit a 4. táblázat tartalmazza.
Látható, hogy a tápfeszültség
csökkentésekor az inverterek jel-
késleltetési ideje növekszik. A
növekedés eléggé jelentős, a kez-
deti 7,7 ns-ról 66,7 ns-ra lassul le
az inverter. A táblázatban a rez-
gési amplitúdó csökkenése is
megfigyelhető.

A gyűrűs oszcillátor frekvenci-
ája +5 V tápfeszültségen 12,99
MHz volt, +2 V esetén már csak
1,5 MHz. Akár feszültség-frek-
vencia konverterként is felhasz-
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4. táblázat

Tápfeszültség Periódusszám
(2000 ns alatt) Periódusidő

tp, 
egy inverter
késleltetési

ideje

Rezgés 
amplitúdója

5 V 26 77 ns 7,7 ns 3,8 V

4,5 V 23 87 ns 8,7 ns 3,4 V

4 V 21 95 ns 9,5 ns 3 V

3,5 V 17 118 ns 11,8 ns 2,4 V

3 V 13 154 ns 15,4 ns 2 V

2,5 V 7 286 ns 28,6 ns 1,7 V

2 V 3 667 ns 66,7 ns 1,5 V

10. ábra
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nálható az áramkör, igaz, hogy a
linearitása nem túlságosan jó.

Egy nagyobb, két számláló
IC-t tartalmazó áramkört is
megvizsgáltunk, a 11. ábrán sze-
repel a kapcsolás. Két darab
7493 típusú számlálót kaszká-
dosítottunk, így nyolcbites
számlálót kaptunk. Ezt egy asta-
bil multivibrátor léptette, ami
inverterekből kialakított RC
oszcillátor volt. A teljes áram-
kört kb. 446 tranzisztor alkotja.
Az ábrán szereplő elemértékek

esetén az oszcillátor frekvenciá-
ja kb. 20 Hz, ami 0,05 s perió-
dusidőnek felel meg. A nyolcbi-
tes számláló az oszcillátorból
kilépő impulzussorozatot 256-
tal leosztja, így a második szám-
láló D kimenetén kilépő jel pe-
riódusideje már 12,8 s. Az itt ki-
lépő jel négyszöghullám, 6,4 s-
ig H, további 6,4 s-ig L szintű.
Ezek az időtartamok lehetővé
teszik, hogy a DVM segítségével
kényelmesen ellenőrizzük az
áramkör működőképességét.

Az 5. táblázatból látható, hogy
az 2,8 V-ig működött.

Érdekes lehet egy új paramé-
ter figyelemmel kísérése, még-
pedig a tápáramé! Az áramkör
tápárama ugyanis jelentősen vál-
tozik a tápfeszültség csökkenté-
sével! A táblázatból kiolvasható,
hogy az 5 V tápfeszültségen fo-
gyasztott 70 mA-rel szemben pl.
3 V-os tápfeszültségen már csak
34 mA-t vesz fel az áramkörünk.

(Folytatjuk)
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Tápfeszült-
ség

Működő-
képesség Tápáram

5 V

Működik

70 mA

4,5 V 59 mA

4 V 50 mA

3,5 V 42 mA

3 V 34 mA

2,8 V 32 mA

2,8 V alatti Nem
működik

5. táblázat

11. ábra
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