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Měření parametrů logického obvodu 

TEST: 

Konec 

1. Jaké jsou hodnoty logických úrovní u TTL obvodů 

2. Nakreslete schéma pro měření vstupní charakteristiky 

 logického obvodu 

3. Nakreslete schéma pro měření převodní charakteristiky 

 logického obvodu a jak vypadá 

4. Nakreslete schéma pro měření odběrové charakteristiky 

 logického obvodu 

5. Nakreslete schéma pro měření výstupní charakteristiky 

 logického obvodu pro úroveň  L a H  



Zpět 

Řada logických obvodů TTL má definovány následující hodnoty: 

 

 na vstupu:  Log 1 ………………napětí  UIH ≥ 2,0 V 

   Log 0 ………………napětí  UIL ≤ 0,8 V 

 na výstupu: Log 1 ………………napětí  UOH ≥ 2,4 V 

   Log 0 ………………napětí  UOL ≤ 0,4 V 

 

 Význam jednotlivých katalogových značení napětí je: 

 

  UIH   - vstupní napětí v logické 1 (Input High) 

  UIL   - vstupní napětí v logické 0 (Input Low) 

  UOH  - výstupní napětí v logické 1 (Output High) 

  UOL  - výstupní napětí v logické 0 (Output Low) 

1. Hodnoty logických úrovní u TTL obvodů 

Měření parametrů logického obvodu 



Zpět 

2. Schéma pro měření vstupní charakteristiky 

 logického obvodu  
 

 

Měření parametrů logického obvodu 



Zpět 

3. Schéma pro měření převodní charakteristiky 

 logického obvodu a jak vypadá 

Měření parametrů logického obvodu 



Zpět 

4. Schéma pro měření odběrové charakteristiky 

 logického obvodu 

Měření parametrů logického obvodu 



Zpět 

5. Schéma pro měření výstupní charakteristiky 

 logického obvodu pro úroveň  L a H 

Měření parametrů logického obvodu 

Úroveň  L Úroveň  H 



Zodpověděl  jsi  všechny  otázky ? 

 

Pokud  ne,  zkus to znovu !  

Stiskni „Opakovat“ 

a zkontroluj  si své  odpovědi  

tlačítkem        . 

 

Opakovat Měření parametrů logického obvodu 


