
3. Aplikace logických obvodů
V této kapitole se budeme zabývat popisem realizace, vlastnostmi integrovných logických

obvodů, jejich aplikacemi v oblastech návrhu logických systémů a pravidly pro jejich praktická použití.
Tato kapitola úzce navazuje na kapitolu předcházející, která nám umožňovala obecný návrh logických
sítí. Řada aplikačních příkladů uvedených v této kapitole nám proto umožní mnohem efektivnější
způsob návrhu, kdy v rámci dekompozice použijeme teoretický návrh pouze na některé specielní
"uživatelské" bloky systému. Mnohem podrobnější údaje a vysvětlení funkce obvodů získá čtenář v
doporučené literatuře [2], [8], [9].

Předem je třeba definovat některé zásadní výchozí předpoklady, které jsou nezbytné pro použití
realizačních prvků.

V prvé řadě je to pojem pozitivní a negativní logiky.
Pozitivní   logika má napěťovou úroveň logické jedničky  U(1 ) > U(O)
Negativní logika má napěťovou úroveň logické jedničky  U( 1 ) < U(O) .

U většiny realizačních soustav se používá logika pozitivní.

Značení logických hodnot je následující: jednička "1", H nula "0", L
Značení napětí a proudů odpovídajících logickým úrovním:

vstupní: UIL, UIB, IIL, IIB 
výstupní: UOL, UOH, IOL, IOH  kde I -input (vstup), O -output (výstup)

Struktura logických obvodů

Logické obvody mohou být realizovány buď z  diskrétních součástek (tranzistorů, diod, odporů,
kondenzátorů) nebo mohou být  realizovány jako  hybridní  (kompaktní provedení na keramické
destičce realizovaná  z čipů aktivních  součástek a plošných  vrstvových  pasivních součástek) nebo  
integrované (monolitické - aktivní i  pasivní prvky jsou  realizované na  křemíkové destičce).
Nejpoužívanější jsou v součacné době monolitické obvody realizované technologií bipolárních obvodů
nebo obvodů MOS.

V následujícím bude uveden přehled zák1adních struktur logických členů, která se buď
používaly v diskrétní verzi nebo byly vývojovým stadiem obvodů integrovaných.

DL - Diodová logika

Využívá  se  zde  spínacích  vlastností   diody,
které  vycházejí z její  V-A charakteristiky.  Z
malého odporu v  propustném směru a naopak
velkého  odporu  v  závěrném  směru  vyplývá
dvojkový charakter použitého prvku. 
Nevýhodou systému je  nepřítomnost negace a
zesílení.

     Obr.3.1. Diodová logika
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RTL, RCTL - Logika odporově - tranzistorová
Nevýhodu DTL logiky (nepřítomnost zesílení, negace) řeší RTL logika, kde podstatně vzrostl

logický zisk. Podmínky logického součtu se realizují na vstupech tranzistorů, logický součin je
převeden na součet inverzních proměnných (paralelní zapojení tranzistorů). Zvýšení mezné frekvence
obvodů řeší RCTL logika urychlovací kapacitou ve vstupech (kompenzace parazitní kapacity B-E).

Obr.3.2. RTL a RCTL logika

ECL - emitorově vázaná logika, CTL - komplementární logika
U ECL logiky jde o strukturu, kde jednotlivé vstupní tranzistory pracují do společného

emitorového odporu, což rapidně zvyšuje meznou frekvenci obvodů. Tyto struktury se i v současné
době používají pro realizaci obvodů s extrémními nároky na rychlost. 
Výhodou CTL logiky je jednoduché získávání inverzních funkcí změnou typu tranzistoru a také
možnost přímé vazby prvků na sebe. 

Obr.3.3. ECL a CTL logika 

DTL - diodo-tranzistorová logika, TTL - logika tranzistor-tranzistor
DTL logika spojuje výhodné vlastnosti diodové a RTL logiky. Vlastní logické funkce (součet,

součin) se realizují jako DL logika, tranzistor zajišťuje funkci negace a zesílení logického signálu. 
TTL logika vychází z DTL logiky, kde vstupní diodový součin je nahražen víceemitorovým
tranzistorem. Tato struktura je také vzorem pro celou řadu bipolárních realizačních soustav IO TTL.

Obr.3.4. DTL a TTL logika
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Na závěr této úvodní části by bylo vhodné se zmínit o některých zkratkách, které se používají v této
oblasti a které definují složitost číslicového integrovaného obvodu.

SSI - Small Scale Integration obvody s malou integrací (<15 hradel)
MSI - Medium Scale Integration obvody střední integrace (<100 hradel)
LSI - Large Scale Integration obvody s velkou integrací (<5000 hradel)
VLSI - Very Large Scale Integration obvody s velmi velkou integrací (>5000 hradel)

Jedno elementární hradlo (NAND) představuje zapojení se 4 tranzistory.  Hranice mezi obvody LSI a
VLSI není přesně definována a obvody této kategorie představují složité programovatelné obvody,
mikroprocesory, paměti a pod. Většinou jsou vyráběny technologií MOS.

3.1. Logické obvody TTL
Základními prvky realizační soustavy  TTL  jsou součinové (NAND) a součtové (NOR) hradlo,

jejichž struktura je znázorněna na obr.3.5.

Obr.3.5. Hradla NAND a NOR

Součinové  hradlo  je  realizováno  víceemitorovým  vstupním  tranzistorem   T1  (součin)  a  následným
zesilovačem, který sestává z budiče T2 a koncového stupně T3, T4. Součtové hradlo má velmi podobnou
strukturu,  kde na vstupu opět mohou být  víceemitorové tranzistory T1, T2   (možný součin),  ale vlastní
součet je realizován paralelním zapojením budičů T3, T4. Na výstupu je opět koncový stupeň T5, T6.
                                 
3.1.1. Charakteristiky, parametry

V této části nebude naším cílem podrobný rozbor charakteristik  TTL obvodů, ale spíše poukaz
na to, jak tyto charakteristiky využít při návrhu logického obvodu.

Přenosová charakteristika

Na obr.3.6. je uvedena přechodová charakteristika TTL obvodu. Charakteristika je silně nelineární a má
definována toleranční pásma (zakázané pásmo je šrafováno). Statické hodnoty pro logické úrovně
obvodu  jsou dány pro logickou úroveň 0 saturačním napětím sepnutého tranzistoru T4 a pro logickou
úroveň 1 napájecím napětím zmenšeným o saturační napětí tranzistoru T3, úbytek na diodě a úbytek na
kolektorovém odporu tranzistoru T3. S ohledem na velký zisk ve strmé části charakteristiky je
doporučeno, aby přechod přes tento úsek netrval déle než 50 ns (možnost vzniku oscilací). V této části
všechny tranzistory pracují v lineárním pásmu, jsou velmi citlivé na vnější rušivé signály a současně v
tomto úseku charakteristiky má obvod nějvětší odběr ze zdroje. 
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Typické hodnoty napěťových úrovní:
UCC=5V ϑ = 250

UOL=0,3V UOH=3,25V
UT=1,3V

Mezné parametry napěťových úrovní:

UIL - max 0,8V UOL - max 0,4V
UIH - min     2V UOH - min 2,4V

Obr.3.6. Přenosová charakteristika

Vstupní charakteristika
Vstupní  charakteristika  udává závislost vstupního proudu II na vstupním napětí UI hradla.  Z průběhu

charakteristiky  je  zřejmé,    že  při  vstupním
napětí větším  než  prahové napětí  UT teče do
vstupu proud  cca 20µA a při vstupním napětí
menším   než   prahové   napětí    UT      musíme
sepnout proud (proud teče obráceně) cca 1mA
Je vidět,  že chování vstupu  je silně nelineární
jak  co  se   týče   hodnot   proudu  tak  i  jeho
polarity. 
Mezní hodnoty logické spotřeby vstupu jsou:

IIL  = -1,6mA IIH =  40mA
Tyto  hodnoty  také  určují  maximální  vnitřní
odpory zdrojů signálu  připojených  ke vstupu 

           Obr.3.7. Vstupní charakteristika            obvodu.

Výstupní charakteristiky

Výstupní charakteristiky udávají závislost výstupního napětí UO na velikosti výstupního proudu IO. 

Obr.3.8. Výstupní charakteristiky.
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Charakteristiky jsou dvě, jedna představuje podmínky "udržení 1" při zvětšování proudu do zátěže,
druhá představuje "udržení 0" při zvyšování spínaného proudu zátěže. Obě charakteristiky umožňují
zhodnotit poměry na výstupu obvodů při zvýšených nárocích na zatížení s tím, že máme možnost
posoudit funkci v dovoleném tolerančním pásmu jak z hlediska mezných hodnot zátěže ( a výkonové
ztráty) tak i z hlediska udržení úrovně logických signálů.

Nejvyšší proudové zátěže pro jednotlivé režimy funkce obvodu:

pro UOH=2,4V IOH = 8 mA a pro UOL=0,4V IOL = 35 mA

Výrobce zaručuje meznou  hodnotu  UOL=0,4V  pro  IOL=16mA,  z čehož vyplývá  logická zatižitelnost
hradla  - logický zisk. Při nominální mezné hodnotě logické spotřeby elementárního vstupu IIL=1,6mA
je logický zisk hradla N=10.

Odběrová charakteristika

Máme dvě odběrové charakteristiky. Jedna dává informaci o odběru ze zdroje pro elementární hradlo,
které má na vstupu pulsní signál, přičemž výstup je zatížen kapacitní zátěží (např parazitní kapacity
připojených vstupů následujících obvodů). Z obrázku je zřejmé, že i při malé kapacitní zátěži a
frekvenci pulsního signálu větší než 1MHz může dojít k překročení dovolené výkonové ztráty obvodu.
         Druhá charakteristika udává dynamické hodnoty odběru ze zdroje při přechodu obvodu z jedné
úrovně do druhé. Při přechodu přes prahové napětí UT  pracují všechny tranzistory v lineárním pásmu a
hradlo má největší odběr ze zdroje, který je připližně 30-krát vyšší než odběr v ustáleném stavu. Tato
odběrová špička, jejíž doba trvání je <10ns, je velmi silným zdrojem rušení. Tomuto rušení lze zabránit
poměrně velkou proudovou rezervou napájecího zdroje, pečlivým provedením napájecího rozvodu a
země a blokováním napájecího napětí přímo u obvodů (u zdroje rušení) keramickými kondenzátory. Ty
pak tvoří dočasnou zásobárnu energie, která musí pokrýt odběrovou špičku.

Obr.3.8. Odběrové charakteristiky

Dynamické parametry  
Dynamické parametry hradla souvisí s tím, že 
hradlo nereaguje svým výstupem na přivedený 
signál okamžitě       (přesycování  tranzistorů, 
kapacity přechodů). 
Doby zpoždění hradla jsou pro oba typy změn 
úrovně rozdílné.      Typické hodnoty zpoždění 
hradla:
zpoždění TpHL = 7 ns

TpLH = 11 ns
délka hrany hrana  < 10 ns 

   Obr.3.9. Dynamické parametry
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Logický zisk a vzájemné propojení hradel

Logickým ziskem obvodu N rozumíme číslo, které udává, kolik elementárních vstupů dalších obvodů
může být na výstup daného obvodu připojeno při zaručení výrobcem definovaných logických úrovní.
Na obr.3.10 je znázorněno propojení dvou hradel pro obě logické úrovně H a L.

Obr.3.10. Vzájemné propojení hradel

Při porovnání mezných hodnot vstupních proudů a výstupní zatižitelnosti ze vstupních a výstupních
charakteristik pro elementární hradlo vyplývá:

IOL = 16 mA max IOH = 400 µA N = 10
IIL  = 1,6 mA max IIH  = 40 µA

Při konstrukci zařízení s logickými obvody je nutné dodržet zásadu nepřekračovat logický zisk obvodu.
Pokud logická zátěž obvodu je větší než jeho povolený zisk, je třeba volit pro tento signál výkonové
hradlo se zvětšeným logickým ziskem, nebo připojené obvody rozdělit do sekcí a tyto sekce napájet
replikovaným signálem z několika obvodů. Tato úprava je nezbytná většinou u hodinových generátorů
nebo generátoru logické úrovně H.    

Dále  je  třeba  si  všimnout  logické  spotřeby
hradla s propojenými vstupy - obr.3.11. 
Paralelně   spojené   vstupy   pro   úroveň    L
neznásobují  spotřebu  (chovají  se  jako jeden
připojený   vstup),   pro  úroveň   H   se   však
spotřeba  násobí  počtem  paralelně spojených
vstupů.  Při kontrole dodržení správné logické
zátěže   je   proto   nutné   zjišťovat   logickou
spotřebu   zvláště  pro  úroveň   H  a  L  a obě
zatižitelnosti dodržet.

    Obr.3.11. Logická spotřeba paralelních vstupů

Šumová imunita

Chování obvodů vůči rušivým signálům určují dovolené meze rušení - šumová imunita.  Mez rušení
(pro určitou logickou úroveň)  odpovidá
maximální velikosti  vstupního  napětí ,
kterou  můžeme superponovat k dané  vstupní
logické  úrovni, aniž  by  došlo  ke  změně   
výstupniho   stavu  obvodu     odpovídajícího  
nerušené   logické úrovni vstupu.
Tato situace je znázorněna na obr.3.12.

      Obr.3.12. Rušení v obvodu
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Hlavními příčinami těchto poruch mohou být:
a) stejnosměrné rušivé signály, např. náhodné změny napájecího napětí, změny potenciálů 
    zemí v závislosti na odběru, parazitní pulsy s délkou pulsu delší než 20 ns, a.j.
b) impulsní signály s dobou kratší než 20 ns přicházející na vstupy obvodů kapacitní vazbou, 
    z proudových impulsů odběru a j.

Podle doby trvání rušivého signálu vůči době zpoždění hradla Tp lze šumovou imunitu rozdělit na
stejnosměrnou a impulsní. 

Stejnosměrná šumová imunita je definována pro rušivé signály s délkou trvání  > Tp , tj. signály s
dobou trvání ∆T> 20 ns. Meze těchto rušivých signálů vyplývají z přenosové charakteristiky obvodu.
Rozeznáváme dvě základní šumové imunity: 

Garatovaná šumová imunita   je definována jako  rozdíl  nejhorších  mezních  hodnot  vstupů  a výstupů
zaručených výrobcem logických obvodů. Schematicky
je   zjištění   této   šumové   imunity    znázorněno   na
obr.3.13.

Pro výstupní úroveň L: 
UOLmax=0,4V UILmax=0,8V
MRL=0,4V

Pro výstupní úroveň H:
UOHmin=2,4V UIHmin=2V
MRH=0,4V

Garantovaná stejnosměrná šumová imunita je nejhorší 
případ a je z ní zřejmé ,  že výrobce garantuje velikost 
superponovaného rušivého napětí s amplitudou 0,4V.

Obr.3.13. Garantovaná stejnosměrná šumová imunita

V praxi se používá   typická šumová imunita,  která vychází  z typických  hodnot  logických  úrovní a z
prahového  napětí  logického obvodu  UT. Pro  typické  hodnoty  logických  úrovní  platí  pro  šumovou
imunitu  MRH= 3,25 -1 ,3 = 1 ,95V ,   MRL= 1 ,3 -0,3 = l . Z těchto hodnot vyplývá, že typická šumová
imunita je rozdílná pro úroveň L a H a minimálně dvakrát větší než imunita garantovaná.

Impulsní šumová imunita   souvisí  s necitlivostí  logických obvodů  ke krátkým impulsům, jejichž
délka trvání  je srovnatelná  s dobou  potřebnou
pro překlopení hradla z jedné úrovně do druhé. 
Vzhledem  k  tomu,  že  doby   TpHL< TpLH,   je
impulsní šumová imunita pro vstupní logickou 
úroveň   H  větší než pro úroveň  L.  Závislost
této  impulsní  šumové imunity na délce trvání
vstupního rušivého pulsu ∆T je znázorněna na 
obr.3.14.
Impulsní  šumová   imunita  se   asymptoticky
blíží  pro  délky  pulsů ιιι∆T > Tp    k hodnotě 
stejnosměrné  šumové imunity.  Z praktického
hlediska lze říci, že hradlo pro délky vstupních 
rušivých pulsů ιι∆T > Tp  se chová jako filtr a
jeho šumová imunita roste.

  Obr. 3.14. Impulsní šumová imunita
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Funkce obvodu mimo dovolenou pracovní oblast

Dovolená oblast vstupních úrovní logických TTL obvodů je v rozsahu 0 až 5V. V řadě případů,
zejména při práci se zátěží, která má charakter obvodu RLC se vyskytnou případy, kdy vstupní (popř.
výstupní) úrovně logických signálů přesáhnou dovolenou pracovní oblast. Chování obvodu v
mimotoleranční oblasti je znázorněno¨na obr. 3.15.

Pro oblast vstupních úrovní  UI<0  začíná vést
substrátová dioda SD,  záporný vstupní proud
prudce   stoupá  a   aby   nedošlo   ke   zničení
obvodu,   nesmí   vstupní   proud      překročit
hodnotu 30 mA.    Proto se doporučuje chránit
vstupy  hradla   před   eventuelním  záporným
napětím       (odrazy na vedení)         paralelně
zapojenou diodou v závěrném směru.
Při  vstupních  úrovních    UI> 5V   dochází  k
napěťovému  průrazu  tranzistoru   T1   a  to v
případě  spojených  vstupů  při vstupní úrovni
UIH= 8,3V   a v případě  samostatného  vstupu
(ostatní vstupy zemněné)   při  vstupní  úrovni
UIH= 7V .         Doporučené   mezné   hodnoty
vstupních úrovní jsou proto následujicí:
pro spojené vstupy UIHmax< 7V,

Obr.3.15. Mimotoleranční oblast           pro nespojené vstupy UIHmax< 5,5V 
          pro záporné napětí UILmin> -0,8V

Protože pro záporné vstupní napětí je zničení obvodu způsobeno velkou tepelnou ztrátou na substrátové
diodě polarizované v otevřeném směru, je připustné na vstup hradla připojovat záporná napětí i s vyšší
úrovní než -0,8V s tím, že délka trvání pulsu (tj. energie spotřebovaná v diodě ) je omezená a střední
hodnota příkonu nesmí přesáhnout kritické výkonové zatížení vstupu obvodu. Např. je možné přivádět
na vstup hradla pulsy s amplitudou -2V s délkou trvání pulsuιι∆T<l0µs  (při střídě1:1).

Varianty výstupních obvodů hradel TTL

Kromě základní struktury výstupu hradla s logickým ziskem N=10 se vyrábí obvody se zvýšeným
logickým ziskem N=30 - viz obr.3.16, obvody s otevřeným kolektorem  - obr.3.17 a obvody s
třístavovým výstupem - obr.3.19. 

    Obr.3.16. Obvod s logickým ziskem N=30 Obr.3.17. Obvod s otevřeným kolektorem

U výkonového obvodu s logickým ziskem N=30 je maximálni zkratový proud obvodu  IOH=50 mA.
Výhodou obvodů s otevřeným kolektorem je možnost připojení řady takovýchto výstupů na společnou
sběrnici (několik vysilačů na jedné sběrnici, multiplex zdrojů dat a.j.) a vytvoření t.zv. "drátového
součtu", což v řadě případů zjednodušuje řešení obvodu - obr.3.18.

101



Obr.3.18. Propojení hradel s OK     Obr.3.19. Obvod se třístavovým výstupem

Na obr.3.19. je principielní schema obvodu se třístavovým výstupem. Výhodou tohoto obvodu je opět
jednoduchý způsob připojení na sběrnici, multiplex datových zdrojů apod. S těmito typy výstupů se
realizuje čím dále tím více obvodů zejména z oblasti výpočetní techniky, kde sdílení sběrnice řadou
vysilačů a přijimačů a přenos dat po sběrnici je jedním ze základních komunikačních prostředků. Při
porovnání obvodů s otevřenými kolektory s obvody třístavovými je nutné zdůraznit, že třístavové
obvody umožňují realizovat mnohem rychlejší přenosy po sběrnici než obvody s otevřeným
kolektorem. Je to způsobeno tím, že otevřený kolektor pracuje do sběrnice s časovou konstantou danou
společným odporem R a parazitní kapacitou připojených vstupů. Sepnutí sběrnice je bezproblémové,
rozepnutí sběrnice ale nabíhá do úrovně H s časovou konstantou RC.

Parametry a srovnání obvodů TTL řady N, H, L, S, LS
Kromě standardní řady N jsou vyráběny další řady obvodů, které se liší v proudových statických a
dynamických parametrech SN74N   - standardní řada

SN74L   - Low Power (s malou spotřebou)
SN74H   - High Speed (rychlá)
SN74S   - rychlá s Shottky přechody
SN74LS -  kombinace řady L a S

Na obr.3.20 až obr.3.23 jsou pro ilustraci uvedeny struktury třívstupového hradla těchto řad.

Obr.3.20. SN7410 Obr.3.21. SN74L10

Obr.3.22. SN74H10 Obr.3.23. SN74S10
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Porovnání významných statických  i dynamických parametrů těchto řad obvodů je uvedeno v
následující tabulce.

  IOL[mA]   IOH[mA]   IIL[mA]   IIH[mA]    Tp[ns]    NO    NI   P[mW]   fmax[MHz]

    N     16    400    1.6     40     10    10   -1    10      25
    L       3    100    0.18     10     30      1   -0.1      1        5
    H     20    500    2     50       6    10   -1     20      50
    S     20        1    2     50       3    10   -1     20     125
    LS     20        1    0.2     10     10    10   -0.1     15     100

Nejpoužívanější řadou bipolárních obvodů TTL je řada LS, která spojuje významné vlestnosti řad L
(nízká spotřeba) a S (vysoká rychlost). Při propojení obvodů LS mezi sebou je logický zisk těchto
obvodů N=100.

3.1.2. Vznik a odstranění rušení

Rušení v zařízeních s logickými obvody TTL můžeme v zásadě rozdělit do dvou základních skupin:
vnější rušení, které je dáno působením vnějšího prostředí na systém (do toho lze počítat i připojení na
síťový rozvod) a rušení vznikající uvnitř systému, které je způsobováno špatným konstrukčním (ne
návrhovým) řešením daného systému. Tyto dvě skupiny nemůžeme jednoznačně rozdělit a v mnoha
případech se poruchy z obou skupin nejen kombinují ale i vzájemně ovlivňují. 

Přičiny vzniku rušení můžeme roztřídit do následujicich skupin:
a) Vnější rušeni - je dáno prostředím, kde  je  zařízení  umístěno. Poruchy  mohou  do zařízení
    přicházet elektromagnetickým polem  zdroje rušení ( oblouky  na kontaktech,  spínání relé,
    silné změny elektromagnetického pole silových strojů aj.) nebo jako následek poruch 
    silového vedení, k němuž je zařízení připojeno (spínání velkých výkonů -zejména  
    indukčností, připojování motorů aj.).
b) Rušení v důsledku nepřizpůsobeného vedení logických signá1ů - vznikají odrazy na vedení,
    extrémní stavy namáhání obvodů, parazitní signály na zemních spojích aj.
c ) Přeslechy z  jednoho vedení  do drubého nebo  přeslechy  z jednoho  hradla do druhého ve
     stejném obvodu.
d) Rušení do nepoužitých vstupů logických obvodů, které úzce souvisí s přeslechy.
e) Rušení v obvodech napájení - je způsobené rušením v síťovém rozvodu, samotným zdrojem
    nebo špičkovými odběry hradel při jejich překlápění.

Základními prostředky, jak odstranit zdroj nebo následek rušení jsou:
a) Stínění - ochrana  proti  rušivým  vnějším   elektromagnetickým  polím  i  přeslechům  mezi
    signá1ovými cestami.
b) Zemnění - dobré, správně vedené a spíše předimenzované zemnící spoje jak na deskách, tak 

       i v celém zařízení. Někdy zemnící spoje současně plní funkci stínění.
c) Přestavba zařízení - což je oprava nesprávného konstrukčního řešení, přemístění a izolování
    vnitřních zdrojů rušení, změna polohy integrovanýcb obvodů na deskách v důsledku 
    zkrácení signá1ových vodičů, změny způsobu vedení napájecích sběrnic aj.
d) Pomocné obvody pro odstranění poruch - tvoři je pasivní i aktivní prvky, které jsou nutné 
    pro zmenšení nebo úplné odstranění poruchových signálů. Mezi tyto pomocné obvody patří
    stejnosměrné a střídavé filtry  v  rozvodu  napájení,  zakončovací články pro dlouhá vedení,
    diodové členy pro tvarování signálů s poruchami aj .

Vnější rušení
Toto rušení vzniká v prostředí, kde je zařízení umístěno. Do zařízení poruchy mohou přicházet buď
elektromagnetickým polem zdroje rušení nebo přenosem po silovém vedení.
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Rušení přenosem po silovém vedení (spínání indukčností, motorů aj.) se úzce váže k rušení v obvodech
napájení a jeho odstranění bude popsáno dále.
Rušení vnějším elektromagnet. polem lze odstranit kombinací stínění, zemění a přestavby zařízení.
Způsob odstranění: - zařízení se umísťuje do feromagnetické skříně , která se dobře uzemní

- díly citlivé na poruchy umístit co nejdále od výkonových prvků (relé, 
   tyristory, zdroje) 
- značnou výhodu mají 4 nebo 8 plátové plošné spoje
- velký vliv hraje zemění a jeho správné vedení.

Pokud se nepodaří stíněním odstranit vliv vnějšího rušení,  je třeba použít logické členy s vyšší
šumovou imunitou ( DTL, diskrétní obvody ) .

Rušení v důsledku nepřizpůsobeného vedení logických signálů
Tento způsob vzniku rušení je jedním z nejčastějších. Spoje mezi logickými členy lze provést
jednoduchými vodiči, vodiči na plošném spoji, stíněnými nebo koaxiálními kabe1y. V zásadě lze říci,
že spoje do 25 cm a jejich provedeni není kritické. Všechny spoje, jejichž délka je nad 25 cm je nutné
pokládat za homogenní (dlouhé) vedení.
Vznik rušivých signálů: a ) Dlouhé    vedení   způsobuje       zpoždění signálu.

      Zpoždění je závislé na provedení dlouhého vedení 
     a na jeho vlnovém odporu. Jeho hodnota se 
     pohybuje v rozsahu 3 ~ 7 ns/m.

b ) Při změnách úrovně  na výstupu vysílače dochází k
    proudovým špičkám při nabíjení a vybíjení vedení. 
     Při  náběžné hraně  na vstupu  do  dlouhého vedení
     protéká nabíjecí proud do vedení  IOLH (cca 20 mA)
     z výstupu  vysílače do  signálového  vedení.    Tuto

        Obr.3.24. Nabíjení a vybíjení vedení      
proudovou  špičku  je nutné  hradit z kondenzátorů
paralelně  zapojených  k napájení  jak  vysílače  tak
přijímače, aby nedocházelo k rušivým impulsům na
napájecím vodiči.   Při spádové hraně na vstupu do
dlouhého  vedení  protéká  vybíjecí proud  IOHL (cca
40 mA)  a  současně  na  straně  přijímače  nabíjecí
proud  ze  vstupu  hradla   IIHL (cca 20 mA).    Aby
nedocházelo  na  zemním  vodiči  k  rušivým  pulsů
vlivem  těchto  proudových  špiček  je nutné dlouhé
vedení  zemnit  na obou koncích do jednoho bodu s

        Obr.3.25. Dlouhé vedení      vysílačem  nebo  přijímačem.       Správně zapojené
                 dlouhé vedení je uvedeno na obr.3.25.

c ) Přeslechy z jednoho vedení do druhého vznikají vzájemnou vazbou (indukčnost a kapacita) těchto
vedení. Velikost indukovaného napětí závisí na poměru impedance vedení a vzájemné impedance.
Hodnoty impedancí závisí na druhu použitého vedení. Poměry jsou nejpříznivější u koaxiálního kabelu,
který má nízkou vlastní impedanci a vysokou účinnost stínění tj .vysokou vzájemnou impedanci.
Dobrých výsledků lze také dosáhnout stočenými dvěma vodiči, z nichž jeden je zemnící a druhý
signálový (twist). Ke zmenšení přeslechů též přispívá velmi nízký vnitřní odpor vysílače a přijimače.
Při použití jednoduchého vodiče nebo vodiče na plošném spoji řídíme se pravidlem, že délka zpoždění
signálu tímto vedením má být kratší než nejkratší doba čela impulsu. Pro nejkratší dobu čela impulsu a
zpožděni signálu 5 ns/m vychází délka vedení 25 cm. Aby nedocházelo k přeslechům je výhodné vést
delší vedení jak na plošném spoji tak i při propojování desek v roštu pokud možno kolmo na sebe.
Maximální délka paralelních signálových vodičů na desce plošného spoje je 15 cm.

d ) Odrazy na vedení vznikají většinou při nepřizpůsobeném vedení. Vedení mezi dvěma hradly TTL je
proto nutné přizpůsobit k charakteristické impedanci vedení.Ne vždy je to zcela možné a proto s odrazy
na vedení je nutné počítat. Na obr.3.26 jsou znázorněny průběhy signálu na výstupu vysílače a
přijimače dlouhého vedení s délkou 1m o vlnové impedanci 75 Ω. Při spádové hraně vstupního signálu
vedení vzniká na vstupu přijímače záporná napětová špička s amplitudou až  -2V, která závisí na vlnové
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impedanci vedení (největší u 75Ω) a jeho délce 
(největší cca 1 m). Velikost této špičky ovlivňuje 
amplitudu následné kladné špičky, která nepřesahuje 
velikost 0,6V. Záporná napěťová špička zatěžuje 
neúměrně vstup přijimače, přičemž proud, který
protéká substrátovou diodou nesmí přesáhnout 
hodnotu 30 mA. Jištění vstupu přijímače proti 
záporným překmitům se provádí pomocí rychlé 
spínací diody zapojené paralelně se vstupem přijimače 
(viz obr.3.27). 
Dalším závažným zkreslením je prodleva na náběžné 
hraně signálu. Podle vlnové impedance vedení se   
prodleva může dostat do oblasti rozhodovací úrovně 

        Obr.3.26. Signály přijimače a vysilače hradla (vysílače). Prodlevu lze zmenšit lepším 
přizpůsobením vedení. V každém případě na výstup 
vysílače proto nesmí být zapojen žádný další vstup, 
protože by měl v oblasti prodlevy šumovou imunitu 
rovnou nule.
Dalším faktorem, který určuje charakter signálů 
dlouhého vedení je dobré přizpůsobení přijímače a 
vysílače charakteristické impedanci vedení. 
Pro dobré přizpůsobení vedení je vhodné použít 
doporučené zakončovací členy - terminátory, jejichž 

   Obr.3.27. Jištění vstupu zapojení je uvedeno na obr.3.28.

Obr.3.28. Terminátory

Je dobré si připomenout charakteristické impedance některých vedení:
- plošný spoj silný 2 mm na dvouplátové desce tlouštky 1 mm má impedanci 50 Ω, na 
  dvouplátové desce tlouštky 2 mm 100 Ω
- twist (stočená dvoulinka) má impedanci 100 Ω
- koaxiální kabel podle druhu většinou 50 nebo 75 Ω

Pro správnou funkci logických spojů je třeba se řídit následujícími pravidly:
- samostatný vodič nebo vodič na plošném spoji nesmí být delší než 25 cm.Všechny spoje delší
  než 25 cm je nutné pokládat za dlouhé vedení. Samostatné vodiče v roštu nesmí být vedeny ve
  svazcích, na plošném spoji by měly vodiče na protilehlých vrstvách být vedeny kolmo na sebe

    (přeslechy)
- v rozsahu  25 cm  až  1 m  používat  twist  (z = 100 Ω).  Do  70 cm  s dostatečným  zatížením
  (alespoň 50%) se nemusí vedení zakončovat, s malým zatížením nebo pro delší vedení je třeba
  použít k zakončení buď diodový dělič nebo jeden z odporových terminátorů
- v rozsahu  1 m ~ 3 m   je třeba použít  twist a dobré  zakončení buď odporovým děličem  nebo
  použitím seriového odporu 
- pro spoje delší než 3 m  je nutné používat koaxiální kabel a dobré odporové zakončení
- při použití obvodů SN74S se délky spojů pro jejich ošetření zmenšují přibližně 2 krát
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- stíněné vodiče, twist a koaxiálni kabely zemnit na obou stranách u vysilače i přijimače 
- rozdělit přijímací a vysílací hradlo a oddělit jejich napájení LC filtrem 
- vysílací hradlo použít jako jediné hradlo v obvodu, vstupy spojit, nepoužívat hradlování 
  vysílače
- přijímací hradlo použít jako jediné hradlo v obvodu, vstupy spojit a připojit na linku, 
  nepoužívat hradlováni přijimače
- přijímací i vysílací hradlo musí mít na napájení paralelně k obvodu keramický kondenzátor 
  100nF 
- k buzení dlouhého vedení v žádném připadě nepoužívat klopné obvody .

Přeslechy
Přeslechy z jednoho vedení do druhého nebo jednoho hradla do druhého vznikají vzájemnou vazbou
(indukčnost, kapacita vedení, kapacity hradla mezi vstupy obvodu) signálových cest. U vedení velikost
indukovaného napětí závisí na poměru impedance signálového vedení a vzájemné impedance. Ke
zmenšení přeslechů přispívá použití koaxiálního kabelu nebo jiného stíněného vodiče (twist),
zakončení dlouhého vedení terminátory , které zmenšují kmitavý průběh signálu na vedení a zmenšují
impedanci vedení, použití hradel s malým výstupním odporem (výkonová hradla 7440). K přeslechům
může docházet také mezi signálovými vodiči na desce plošného spoje. Jejich délka by neměla
přesáhnout 25 cm. Maximální délka paralelně vedených signálových vodičů na desce plošného spoje by
neměla přesáhnout 15 cm. Aby nedocházelo k přeslechům, je výhodné delší vedení vést ve směrech
kolmých na sebe. Zejména při propojování konektorů desek v roštu je třeba vést propojovací dráty co
nejkratší a nesvazkovat je.

K  přeslechům  může  docházet  také  uvnitř    jednoho
obvodu vlivem  parazitních  kapacit mezi jednotlivými
signálovými cestami uvnitř obvodu (viz obr.3.29). 
Zejména k přeslechům může v obvodu dojít při značně
strmých   průbězích   signálů   nebo   při    extrémních
podmínkách funkce obvodu.  Tyto extrémní podmínky
vznikají při buzení obvodů,  které obsahují indukčnost

Obr.3.29. Rušení uvnitř obvodu a  kapacitu  a   kdy   na   signálovém   vodiči   vznikají
záporné  i  kladné  překmity,   které  hradlo  (vysilač  i

přijimač) namáhají.  Vlivem těchto extrémních  podmínek funkce může dojít k přeslechům přes
parazitní kapacity obvodu nehledě na to, že v hradle může dojít k příliš velké výkonové ztrátě.  Z těchto
důvodů je nezbytné vysilač i přijimač v obvodu osamostatnit a zbylá hradla obvodu nepoužívat.

Rušení do nepoužitých vstupů
Pro zamezení indukce rušivých signálů do nepoužitých vstupů je nezbytné všechny nepoužité vstupy
připojit na signály , které nemění logickou funkci obvodu, ale které vysokou impedanci nepoužitých
vstupů sníží na hodnotu ostatních zapojených vstupů.
Signálem, na který je možné nepoužité vstupy připojit může být: napájecí napěti  UCC , zemnící vodič,
generátor úrovně  H (log.1),  jiné použité signálové vstupy nebo výstupy. Výběr připojení na určitý
signál je vedeno požadavkem, aby dodatečné propojení neměnilo logickou funkci obvodu. Výběr je
rozdílný pro hradla   NAND, NOR   i  klopné obvody .

Nepoužité vstupy hradla  NAND/AND  je možné připojit na:
- napájecí napětí  UCC  ale vždy přes odpor velikosti  1 ~ 5k,  aby ve spojení se vstupní parazitní
  kapacitou obvodu vytvořil filtr (nepoužité vstupy nepřipojovat na napájecí napětí přímo! )
- generátor   úrovně    H  (výstup   výkonového   hradla   s  uzeměným   vstupem,   hradlo  svou
  charakteristikou působí jako aktivní filtr).
- spojení těchto vstupů se vstupy použitými. Nepoužité vstupy nebo vstupy připojené přes 
  odpor na napájecí napětí způsobují přídavné zpoždění obvodu.

Nepoužité vstupy hradla  NOR/OR  je možné připojit na:
- úroveň L t.j. na dobrý zemní vodič 
- spojit  s již použitým vstupem. 
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Nepoužité vstupy klopných obvodů je třeba zapojit tak, aby se neměnila funkce klopného obvodu. U JK
klopných obvodů kromě všech možností ošetření jako u hradla NAND přistupuje ještě možnost
zapojení nepoužitých vstupů na výstupy Q resp.   klopného obvodu nebo na hodinový signál tak, abyQ
vyhovovala funkci klopného obvodu. Velmi důležité a choulostivé je připojení nepoužitých vstupů
nastavení (S) a nulování (R). Tyto vstupy v žádném případě nesmí zůstat nezapojeny a i jejich připojení
přes odpor na napájecí napětí je nesprávné. Vzhledem k tomu, že tyto vstupy jsou velmi citlivé na
rušivé impulsy, je nutné je zapojovat na generátor logické úrovně H.
Způsoby ošetření nepoužitých vstupů hradel a klopných obvodů jsou uvedeny na obr.3.30.

Obr.3.30. 0dstranění rušení do nepoužitých vstupů

Rušení v obvodech napájení
Rušení v obvodech napájení lze rozdělit do tří samostatných skupin. Je to rušení vzniklé vlivem
nerovnoměrných odběrových charakteristik hradel a obvodů s dlouhým vedením, rušení vznikající ve
zdroji a rozvodu napájecího napětí a vnější rušení, které vzniká přenosem rušivých signálů po silovém
vedení.
a ) Rušení vlivem nerovnoměrnosti odběrových charakteristik hradel a obvodů s dlouhým vedením
Vzniká na základě příliš velké impedance napájecího a zemnicího vodiče rozvodu napájení. Hradla při
překlápění mají proti klidovému stavu až 6 násobně zvýšený odběr a při jejich synchronní práci může
dojít k velmi velkému krátkodobému poklesu napájecího napětí. Délka trvání těchto extrémních odběrů
je velmi krátká (cca 6 ns), ale může způsobit pokles i pod úroveň prahového napětí hradel. Podobná
situace vzniká při napájení dlouhých vedení, kdy při nabíjení resp. vybíjení vedení dochází ke
krátkodobým ale velkým poklesům napájecího napětí. Dále u dlouhého vedení přistupuje otázka
impedance zemního vodiče, ktérá může zpdsobit dodatečný vznik rušivých impulsů. Všechna tato
rušení lze odstranit dodatečnými kondenzátory zapojenými paralelně k napájení logických obvodů
(hradí impulsní odběry hradel) a jiným konstrukčním uspořádáním napájecích a zemních vodičů desky
plošného spoje.
Při návrhu a konstrukci napájecích sběrnic desky plošného spoje je vhodné se řídit následujicími
pokyny:

- napájecí vodič dimenzovat tak, aby měl minimálni impedanci (silnějši plošný spoj)
- uspořádat zemní vodiče tak, aby tvořily co nejvíce oddělených vodivých cest a ty spojit v 
  jednom bodě.Dimenzovat zemní vodič tak, aby měl co nejmenši impedanci (silný plošný spoj)
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- výhodné je použít 4 nebo 8 plátové plošné spoje, u kterých dvě vnitřní vrstvy tvoří celý 
  rozvod  napájecích  napětí  (vrstvy  mezi  sebou  tvoří  kondenzátor,  který  se účastni  filtrace 
  rušení z napájení UCC)
- k zamezení špiček na napájecím napětí UCCvlivem nerovnoměrnosti odběrových charakteristik
  hradel zapojovat paralelně s napájením dodatečné kondenzátory, které špičkové odběrydotují. 
  Prakticky se používá kondenzátor 10 nF na jedno hradlo nebo 100 nF na 20 hradel.
- každé  vysílací a  přijímací  hradlo dlouhého vedení musí mít svůj  vlastní kondenzátor 100 nF
- délka spoje od hradla k nejbližšímu filtračnímu kondenzátoru nesmí překročit 10cm
- kromě filtračních kondenzátorů 100nF umístit na desce podle potřeby několik 
  elektrolytických kondenzátorů 10 µF ~5 0 µF. Všechny fi1trační kondenzátory musí  mít  
  rychlou odezvu tj. používat keramické a tantalové kondenzátory
- napájení  jednotlivých desek  zařízení nebo někdy i jednotlivých sekcí na desce rozdělit a 
  vložit do jejich napájení  LC filtr  pro zabránění přenosu rušení. Ukázka tohoto rozděleného 
  napájení  je na obr.3.31.

Obr.3.31. Rozvod napájení

b ) Rušení ve zdroji a rozvodu napájecího napětí  vzniká  buď  špatným  návrhem  zdroje nebo špatným
konstrukčním uspořádáním napájecích a zemnících vodičů v zařízení.
Požadavky na napájecí zdroj a stabilizátor jsou: 

UCC = 4,75 ~ 5,25 V s přesností 5%, zbytkový brum nesmí přesáhnout 200 mVšp-šp, 
maximální proud dimenzovat o 20% vyšší než je skutečný stejnosměrný odběr zařízení.

Špičkový odběr z napájení je hrazen filtračními kondenzátory na deskách.
Zdrojem rušivých pulsů na napájecím napětí bývá velice často chybně pracující pulsní zdroj nebo
kmitající stabilizátor napětí. Dalším zdrojem poruch může být nevhodná volba propojení zemnění a
napájení v zařízení. Platí pravidlo, že zdroj a všechny země ostatních bloků zařízení se musí zemnit do
jednoho bodu a to vždy u bloku s největším odběrem (jinak by docházelo k úbytkům na zemním
vodiči). Správné zemnění bloků zařízení je znázorněno ne obr.3.32.

Obr.3.32. Zemnění v zařízení

c ) Vnější rušení vzniká přenosem rušivých signá1ů ze síťového rozvodu přes transformátor,
stabilizátor a vyhlazovací filtry na sběrnici rozvodu napájecích napětí. Tyto rušivé signály vznikají
zejména v důsledku připojování velkých indukčností, motorů a j. na síťový rozvod, ke kterému je
připojeno naše zařízení. Odstranění těchto rušivých signálů si vynucuje použití střídavého filtru na
straně připojení k síťovému rozvodu. Dá se říci, že zařízení bez tohoto střídavého filtru má velmi malou
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naději na bezporuchovou činnost. Schéma takovéhoto filtru pro odběry do 4 A je znázorněno ne obr.
3.33. Všechny vodiče síťového rozvodu jsou navzájem filtrovány LC filtrem. Pro dosažení dobrých

filtračních vlastností  je nutné, aby
indukčnosti v přívodech k  síťovému  
rozvodu měly feritové   jádro   (aby  
byly  rychlé)  a požadavek    na    
rychlost je i  u filtračních  kapacit   
filtru.  Síťový transformátor  má dvě
elektrostatické fólie,  které jsou
spojeny  na příslušné zemní vodiče.

     Obr.3.33. Střídavý filtr

Na závěr této kapitoly uvedeme  souhrn několika pravidel,  kterými je vhodné se řídit, aby
nedocházelo k rušení:

- dodržet mezní hodnoty obvodů TTL
- při návrhu vycházet z typických hodnot zaručovaných výrobcem
- nepoužité vstupy obvodů náležitě připojit 
- dodržet strmost pracovních impulsů
- napájecí napětí stabilizovat a blokovat kondenzátory
- napájecí a zemnící sběrnice musí mít minimální impedanci a musí být blokovány

kondenzátory
- dodržet požadavky na správnou funkci dlouhého vedení
- citlivé části zařízení stínit
- silové a elektromagnetické prvky prostorově oddělit od bloků s obvody TTL
- zemnění provést samostatnými vodiči spojenými do jednoho bodu. Zemníeí vodiče musí mít 
  minimální impedanci
- zdroj na síťový rozvod připojit přes střídavý filtr.

3.1.3.Obvody pro úpravu vstupních signálů

Účelem obvodů pro úpravu vstupních signálů je zpracovat vstupní signály do zařízení a převést
je na logickou úroveň TTL logiky. Vstupními signály mohou být jak elektrické tak i neelektrické
signály, které je nutné napěťově upravit a vytvarovat. Z elektrických vstupních signálů je to převod z
kladné nebo záporné úrovně na úroveň log.1 (H), u neelektrických vstupních signálů se většinou jedná
o vstupy z kontaktních členů, optických a magnetosenzitivních vstupů. Signály upravené na úroveň
logických signálů TTL je dále nutné vytvarovat tak, aby náběžné a spádové hrany odpovídaly svým
průběhem požadavkům kladeným na signály zejména sekvenční části řady TTL.

Úprava signálů kladné polarity
Na obr.3.34 je zapojení převodníku úrovně pro vstupní napěti U > 5V. Odpor 470 Ω zajištuje úroveň L
na vstupu hradla, odpor R se volí podle velikosti vstupního napětí U s ohledem na mezný proud diodou,
která tvoří omezovač napětí na vstupu hradla proti napájecímu napětí UCC. Vstupy hradla jsou zapojeny
paralelně, protože překračujeme nominální hodnoty vstupních úrovní hradla. Obvod úpravy vstupních
signálů libovolné úrovně i se zápornými překmity je uveden na obr.3.35. 

Obr.3.34. Úprava signálů kladné polarity      Obr.3.35.
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Velikost odporu R se volí podle velikosti vstupního napětí U tak, aby tranzistor spolehlivě sepnul.
Dioda chrání  tranzistor  před  záporným  vstupním  napětím,  které  by bylo menší než napětí  UBE

tranzistoru. Tranzistor sám pracuje jako omezovač s maximální výstupní úrovní +UCC. 

Úprava signálů záporné polarity
V    tomto    případě    se    jedná   zejména   o
převodníky   z   MOS   logických  úrovní    na
úrovně TTL. Jednoduché zapojení převodníku 
úrovně je na obr.3.36.        Velikost odporu R
(1~10k)   se   volí   podle   úrovně  záporného
vstupního   signálu   -U (-3 ~ -15V)   tak, aby
proud   tranzistorem  nepřesáhl   jeho  kritické
parametry. 

      Obr.3.36. Úprava signálů záporné polarity

Ošetření kontaktních vstupů
Při spínání nebo rozpínání kontaktního členu dochází vlivem nedokonalého sepnutí a vlivem geometrie
pohybu kontaktů k odskokům, které se projeví jako vícenásobné sepnutí a rozepnutí. Doba, po kterou
dochází k odskokům na kontaktech, závisí na mechanické koncepci spínacího prvku a pohybuje se v
rozmezí  2~10 mS. Tato falešná sepnutí a rozepnutí je nutné odstranit.
Ošetření přepínacího kontaktu  je výhobné řešit statickým SR klopným obvodem, jehož jedna varianta
je znázorněna na obr.3.37 (můžeme také použít přepínání ve výstupech SR klopného obvodu).

Obr.3.37. Ošetření přepínacího kontaktu Obr.3.38. Ošetření spínacího kontaktu

Ošetření spínacího kontaktu je složitější. Odstranění odskoků na kontaktu je v tomto případě možné jen
použitím monostabilního klopného obvodu, který má za úkol překlenout dobu odskoků, nebo použitím
pasivního filtru s následným dynamickým vytvarováním signálu. Na obr.3.38. je zapojení s RC filtrem
připojeným na kontakt a výstup z tohoto filtru je tvarován Schmittovým klopným obvodem. Velikost
kapacity C se volí podle doby odskoků a je pro doby do  3mS C=1µF, pro doby do  7mS C=2µF.

Optické a magnetosenzitivní vstupy
Řada signálů přichází do zařízení z různých čidel, mezi nimiž se nejčastěji vyskytují optické snimače a
snimače pracující na principu změny magnetického toku. 
Na obr.3.39 je zapojení, které zpracovává signál z fototranzistoru. Ošetření tohoto snimače se provádí
Schmittovým klopným obvodem, u něhož citlivost na optický vstup řídíme odporem R1 a velikostí
zpětné vazby určujeme hysterezi obvodu.

Obr.3.39. Vstup z optického snimače Obr.3.40. Magnetosenzitivní vstup
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Vstup z magnetosenzitivního členu je znázorněn na obr.3.40. Výstupní napětí emitorového sledovače
magnetosenzitivního čidla je tvarováno Schmittovým obvodem 7413. Tvarování je nutné vzhledem k
dosti pomalým hranám výstupního signálu ze snimače.

Tvarování vstupních signálů
Po úrovňovém převedení vstupních signálů na úroveň TTL je nutné provést korekce dynamického tvaru
těchto signálů. Všeobecný požadavek na tvar signálu vyžaduje co nejstrmější hrany bez parazitních
zákmitů. Za spodní hranici kvality impulsního signálu lze pokládat signál s délkou náběžné nebo
spádové hrany  T=10µS.
Základním obvodem pro tvarování může být obyčejné hradlo - viz obr.3.41. Efekt tvarování vzniká na
základě nelineární charakteristiky s prahovým napětím  UT=1,3V. V rozmezí  0,15V od této úrovně
se mění výstupní napětí hradla z jedné logické úrovně do druhé. Při seriovém spojení několika hradel
(max tři) je limitní délka hrany výstupního pulsu (dáno dynamickými charakteristikami hradel)  6nS.
Nevýhodou tohoto jednoduchého zapojení je dopravní zpoždění výstupního signálu za vstupním, které
je dáno součtem dopravních zpoždění jednotlivých hradel ( u tří hradel je 3*10nS) a absence hystereze.
Velmi kvalitním tvarovačem (ale stejně jako u serie hradel bez hystereze) je zapojení uvedené na
obr.3.42. Tvarování se provádí SR klopným obvodem, kde strmost hran je výstupního pulsu je
způsobena kladnou zpětnou vazbou klopného obvodu.

Obr.3.41. Tvarování hradlem     Obr.3.42. Tvarování SR klopným obvodem

Na obr.3.43 jsou znázorněna  základní zapojení Schmittova klopného obvodu a charakteristika
integrované verze Schmittova klopného obvodu 7413. Tato zapojení již splňují požadavky na klasický
tvarovací obvod, který má napěťovou úroveň pro překlápění a hysterezi. Hystereze je u tohoto obvodu
nezbytná zejména při tvarování signálů se superponovaným šumem, který právě pomocí hystereze
může být účinně potlačen.
Klasické Schmittovy klopné obvody jsou uvedeny ve dvou variantách. První je tvarovač signálů s
nízkým vstupním odporem (R+Rg < 220Ω ) pro úroveň vstupního signálu v rozmezí úrovní TTL (dioda
ve vstupu chrání obvody proti záporným špičkám). Druhé zapojení má vysoký vstupní odpor a slouží ke
tvarování signálů v široké oblasti úrovní. Citlivost je definována vstupním děličem v bázi tranzistoru,
hysterezi yrčuje velikost zpětné vazby vlastního klopného obvodu (odpor 1k5).

Obr.3.43. Schmittovy klopné obvody
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3.1.4. Obvody pro úpravu výstupních signálů

Obvody pro úpravu výstupních signálů mají za úkol úrovňově převést a výkonově zesílit logické
signály TTL tak, aby byly použitelné v návazných elektronických zařízeních, nebo aby mohly přímo
ovládat akční členy připojení na řízený proces. Obvody pro úpravu výstupních signálů můžeme rozdělit
do několika skupin:

Úprava signálů na úroveň s kladnou polaritou výstupního signálu
Nejprve je třeba se zmínit o obvodech s otevřeným kolektorem, které mají výstupní tranzistor
dimenzován pro spínání  5V/16mA (standard) nebo větších napětí, než je napájecí napětí UCC nebo
popřípadě i pro spínání větších proudů  (5V/40mA, 15V/40mA, 30V/40mA).

Základní obvody pro úpravu úrovně jsou zapojení na obr.3.44. Odpor Rz je zatěžovací odpor, který je
volen s ohledem na maximální proud spínacím tranzistorem. Velikost odporu R se volí podle
potřebného proudu IB tranzistoru (mezný odpor R = 300Ω). U tohoto zapojení nejsou již vlivem zátěže
definovány na výstupu hradla logické úrovně. Druhé zapojení je variantou prvého, které však zlepšuje
poměry na výstupu hradla odporem proti napájecímu napětí UCC. Na výstup logického členu je pak
možné připojit další hradla s tím, že logický zisk tohoto výstupu je N = 5.

Obr.3.44. Úprava výstupního signálu s kladnou úrovní

Úprava signálů na úroveň se zápornou polaritou výstupního signálu

V  podstatě  se  jedná  o  převodníky  úrovní   z   TTL
úrovně  na  úrovně  MOS.   Na obr.3.45  je   zapojení,
které  tento  převodník realizuje.  Velikost odporu R se
volí podle proudu IK a velikosti napájecího napětí U.

Obr.3.45. Úprava výstupního signálu se zápornou 
   úrovní

Obvody úpravy výstupniho výkonu
Tyto obvody lze řadit do skupin úpravy úrovně výstupního signálu. Podmínkou je, aby logický signál
dostatečně dobře vybudil výkonový spinač, který výkonovou zátěž spíná. Pro odporovou zátěž jsou
uvedena na obr.3.46 dvě typická zapojení. Obě zapojení používají jako budič obvod s otevřeným
kolektorem.

Obr.3.46. Výkonové výstupní obvody
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Obvody indikace
Velmi často je potřeba v zařízení indikovat logické stavy. Jako indikační prvky mohou sloužit LED
diody, žárovky nebo doutnavky. V podstatě jde u těchto obvodů o spínání výkonové zátěže. Ukázky
těchto zapojení jsou uvedeny na obr.3.47.

Obr.3.47. Obvody indikace

U obvodu ovládání doutnavky (nebo digitronu) je třeba dát pozor na koncový spinač, jehož tranzistor
musí mít dostatečně veliké závěrné kolektorové  napětí a dobrý pracovní režim (RBE< 1k), aby nedošlo
k průrazu a tím ke zničení návazných logických obvodů.
 
Obvody připojení výkonových spínačů a indukčností
V řadě případů výstupními členy logických systémů bývají relé nebo akční členy, které mají charakter
indukčnosti. U těchto zátěží je třeba koncový výkonový tranzistor chránit proti průrazu špičkou
inverzního napětí , která vzniká při rozpínání indukčnosti.Dvě zapojení, jedno pro menší a druhé pro
větší výkon,  jsou uvedena na obr.7.48. Velikost odporu R se volí podle velikosti proudu zátěží Z a
neměl by být menší než 300Ω. Ochranou tranzistoru proti průrazu závěrnou špičkou na indukčnosti je
dioda v závěrném směru paralelně s induktivní zátěží.

Obr.3.48. Výstupní obvody s indukční zátěží

3.1.5.  Obvody pro přenos dat

Hlavní úskalí přenosu dat na větší vzdálenost bude kromě přizpůsobení vedení (tj. vnitřní
rušení, odrazy na vedení) vnější rušení způsobené indukcí parazitních signálů do vedení popřípadě
úrovňový rozdíl zemních potenciálů vysilače a přijimače.

Otázka indukce rušivých signálů do vedení se řeší v podstatě dvěma způsoby:  zvýšením aktivní úrovně
přenášených signálů (tím vzniká větší šumová imunita vedení) při asymetrickém napájení linky a
přenosem signálu po  symetrické lince (rušení se indukuje stejně do signálového i zemnícího vodiče) se
symetrickými vysílači a přijímači. Rozdíl zemních potenciálů přijímače a vysílače lze odstranit pouze
galvanickým oddělením. Pro tento účel se.používají optoizolátory, které kromě galvanického oddělení
snižují citlivost přenosové linky na vnější rušení (proudové buzení linky). Linka bývá zpravidla
realizována twistem (100 ~ 200 Ω) nebo koaxiálnim kabelem ( 50 ~ 100 Ω ).
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Zvýšená úroveň nesymetrické linky
Na  obr.3.49 je znázorněno zapojení přijimače a vysilače linky přenosu dat,  u níž je napětí přenášeného
signálu zvýšené na 12 V. Vysílač tvoří výkonový invertor s výstupním výkonovým tranzistorem, v

jehož kolektoru  je  odpor      hodnotou
odpovídající     impedanci     dlouhého
vedení  Z.          Přijímací stranu tvoří
terminátor, který současně slouží jako 

dělič  napětí   pro  přijímací  hradlo  a
omezující     dioda,    která    omezuje
záporný  překmit a snižuje  odrazy na
vedení.

Obr.3.49. Nesymetrická linka

A1ternativní  řešení vysílače a  přijímače linky  přenosu  dat je  znázorněno na  obr. 3.50.  Vysílač tvoří
výkonový invertor, spínací tranzistor a  emittorový sledovač jako  výkonový člen napájející linku.

Linka je    napájena    přes   
seriový odpor  R,   který      
hodnotou odpovídá impedanci
 použitélinky  (proudové
buzení linky omezuje  
překmity).  Dioda omezující   
kmitání   linky   je zapojena    
 na vysílači. Přijimač  je
tvořen terminátorem,  který
současně slouží jako dělič  

Obr.3.50. Proudové buzení linky napětí, a přijímacím hradlem.

Nesymetrická linka se symetrickým signálem
Dalším  způsobem  zmenšení rušení je přenosová linka,  která je napájena symetrickým signálem
úrovně DTL  (úrovni H odpovídá  +12V,  úrovni L odpovídá  -12V).      Tato  forma  signálu  je  
základem  pro komunikaci  terminálů  podle  normy  EIA RS-232-C.  Pro napájení linek
těchtostandardních zařízení se používají  monolitické  obvody   SN75150  a  SN75154.  Obvod  

SN75150 je dvojitý invertujicí linkový
vysilač s maximálni rychlostí přenosu
20KBd.             Obvod   SN75154  je
čtyřnásobný      invertujici      linkový
přijimač  s   nastavitelným  prahovým
napětím   (vstup  T )     a  hysterezí  s
maximálni  rychlostí přenosu 20KBd.
Použití těchto  obvodů pro přenos dat

      Obr.3.51. RS 232 C po lince je znázorněno na obr.3.51

Symetrická linka
Pro napájení symetrické linky se vyrábějí linkové symetrické vysílače SN751 09 (6mA proudová linka)
SN75110 (12mA proudová linka) a symetrické linkové přijimače SN751 07 (úrovňový TTL výstup)
SN751 08 (Open col1.). Vstup vysílače je nesymetrický v úrovních TTL, výstup do linky je symetrický 

Obr.3.52. Symetrická linka
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proudový (napětově 2V).Vstup přijímače z linky je opět symetrický proudový , výstup je±
nesymetrický v úrovních TTL. Přijimač ignoruje společné (na obou linkách) napětí do úrovně  3V.±
Citlivost přijimače je velmi velká (25mV pro úroveň HTTL). Maximální rychlost přenosu je 10MBd.
Použiti těchto obvodů pro přenos dat po lince je znázorněno na obr.3.52.
Tento typ linky se velmi často používá v provozech s vysokou úrovní rušení.

Galvanické oddělení optoizolátory
V  případě,   že  mezi  vysilačem  a  přijimačem  linky  je  příliš  velký  zemní  potenciál  nebo  z   
jiných konstrukčních  důvodů  je  požadováno  galvanické  oddělení,  je  výhodné  použít  jako  
přijimač z linky optoizolátor  (dvojice LED dioda a fototranzistor).  Současně  s  tím  je  linka  napájena
 proudově, čímž roste její šumová  imunita vůči  vnějším  rušivým signálům.  Jednoduché zapojeni

linky s optoizolátorem TIL111 je na
obr.3.53.
Vysílač  tvoří negátor 7404,  přijímač
je     složen     z     LED     diody      a
fototranzistoru  v   obvodu   TIL lll  a
Schmittova   obvodu   7413,       který
vytváří  logické úrovně TTL. 
Maximální   přenosová    rychlost    je 
50KBd.

Obr.3.53. Linka s optoizolátorem

Na obr.3.54 je přenosová linka, která jako přijímač používá optoizolátor HP5082-4360 (nový typ
HCPL-2601). Optoizolátor se skládá z LED diody a optocitlivého hradla NAND s otevřeným
kolektorem. Hradlo má pomocný vstup E (uvolnění přenosu z linky ).

Obr.3.54. Symetrická linka s optoizolátorem

Linka je vytvořena jako dva nesymetrické signálové vodiče proti zemnímu vodiči (balanční zapojení).
Vysílač tvoří dvě výkonová hradla 7440, přijímač je složen ze symetrického terminátoru, diody v
závěrném směru, která snižuje odrazy na lince, optoizolátoru HP5082-4360 a invertoru 7404. Hodnoty
odporů terminátoru závisí na požadované hodnotě zakončovacího odporu dvojice aktivních vodičů (pro
minimální odrazy) a na hodnotách napětí a proudu vstupní LED diody optoizolátoru. Maximální
přenosová rychlost linky je 10MBd (závisí na kvalitě linky).

3.1.6.  Monostabilní klopné obvody

Monostabilní klopný obvod je zařízení, které v závislosti na vstupním spoušťovém signálu
vytváři jeden puls definované délky. Vstupním spoušťovým signálem bývá většinou hrana vstupního
pulsu, od které se doba monostabilního klopného obvodu počítá.
Podle typu hrany a délky monostabilního stavu obvodu vzhledem k délce vstupního signálu můžeme
monostabilní klopné obvody rozdělit do několika skupin:

-  podle aktivní hrany - MKO reagujici na náběžnou nebo spádovou hranu
-  podle délky monostabilního pu1su - MKO prodlužující nebo zkracující vstupní puls.
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Monostabilní klopné obvody s aktivní náběžnou hranou
Na obr.3.55 je obvod zkrácení vstupního pulsu. Pro odpor R platí R < 250Ω, aby byla pro návazné
hradlo definována hodnota UIL. Pro vstupní puls musí platit, že délka vstupního pulsu musí být delší
než doba T. 

Obr.3.55. MKO zkracující vstupní puls

Monostabilní obvod prodlužující vstupní puls je uveden na obr.3.56. Obvod prodlužuje vstupní puls
(min 30ns) o dobu stanovenou časovou konstantou.

Obr.3.56. MKO prodlužující vstupní puls

Monostabilní klopné obvody s aktivní spádovou hranou
Na obr.3.57 je zapojení monostabilního klopného obvodu, který zkracuje vstupní puls. Pro délku
vstupního pulsu kratšího než T MKO obvod vstupní puls opakuje.

Obr.3.57. MKO zkracující vstupní puls

Jednoduchou úpravou MKO  z obr.3.57 (zpětná vazba z výstupu) dostaneme zapojení, které zkracuje
nebo prodlužuje délku vstupního pulsu. Tento obvod je uveden na obr.3.58.

Obr.3.58. MKO zkracující i prodlužující vstupní puls

Různých zapojení monostabilních klopných obvodů je celá řada. Strukturou se liší zejména MKO pro
dlouhé časy, kde časovací člen je realizován s tranzistorem, který plní funkci snimače a komparátoru s
vysokým vstupním odporem. Dále je velmi často používán výstupní tvarovač se statickým SR klopným
obvodem. 

116



Obvody pro zpoždění pulsu a tvarování hrany
V řadě případů je třeba vytvořit pulsní signál, který má oproti vstupnímu signálu definované zpoždění.
Nejjednodušším zapojením realizujícím takovouto funkci je kaskáda N hradel, která zpožďuje vstupní
puls o  T = N.10nS  - viz obr.3.59.

   Obr.3.59. Zpoždění pulsu kaskádou hradel 

Jinou variantou je použít zpožďovací člen složený z integračního RC obvodu a Schmittova klopného
obvodu jako výstupního tvarovače. S použitím diody v časovacím členu dostaneme různé varianty
časových úprav vstupního signálu viz obr.3.60. 

Obr.3.60. Zpoždění a časová úprava vstupního pulsu

V některých případech potřebujeme při příchodu náběžné nebo spádové hrany vytvarovat krátký puls.
Dvě takováto zapojení jsou uvedena na obr.3.61.

Obr.3.61. Náhrada hrany pulsem

Integrované monostabilní klopné obvody
V základní řadě TTL obvodů jsou dva typy monostabilních klopných obvodů 74121 a 74123, které se
zčásti liší svou funkcí. Tyto obvody mají ekvivalenty u všech výrobců.
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MKO 74121
Obvod obsahuje jeden MKO, který má dva vstupy A - aktivní na spádovou hranu signálu a jeden vstup
B - aktivní na náběžnou hranu signálu (tento vstup má Schmittův obvod, takže reaguje i na pomalý
průchod přes prahovou úroveň). Na obr.3.62 je znázorněna značka obvodu, podmínky generace
monostabilního pulsu, časový diagram funkce obvodu a nomogram pro volbu časové konstanty.

Pro rozsah hodnot R = 1k ~ 40kΩ a C = 10p ~ 1mF je rozsah časů  T = 40ns ~ 40s

     Obr.3.62. MKO 74121

MKO 74123
Obvod je dvojitý znovuspustitelný (retriggerable) MKO. Na rozdíl od 74121, který v průběhu aktivního
běhu monostabilního pulsu nereaguje na aktivní hrany vstupu, obvod 74123 s každou aktivní hranou
zahajuje generaci nového monostabilního pulsu (vhodné pro hlídací obvody - watch dog timer). Obvod
má jeden vstup A - aktivní na spádovou hranu a jeden vstup B - aktivní na náběžnou hranu (reaguje i na
pomalý průchod přes prahovou úroveň). Navíc má obvod asynchronní vstup nulování. Na obr.3.63 je
znázorněna značka obvodu, podmínky generace monostabilního pulsu, časový diagram funkce obvodu
a nomogram pro volbu časové konstanty.

Pro rozsah hodnot R = 5k ~ 50kΩ a C = 10p ~ 1mF je rozsah časů  T = 40ns ~ 20s

Obr.3.63. MKO 74123
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3.1.7.  Generátory pulzů

Generátory pulsů jsou zařízení, která vytvářejí periodický pulsní signál. Převážnou část těchto
obvodů tvoří astabilní klopné obvody. Jejich účelem je generovat hodinový popř. synchronizační
signál, jejichž dynamické parametry odpovídají požadavkům pro řízení klopných obvodů.

Astabilní klopné obvody
Astabilní klopné obvody jsou zapojení s kladnou zpětnou vazbou, kde vlastní frekvence kmitání je dána
časovou konstantou popř. krystalem. 
Na obr.3.64 jsou dvě základní zapojení, kde u jednoho AKO je frekvence dána krystalem a u druhého
je krystal nahražen kondenzátorem . U obou zapojení se využívá linearizace hradel odporovými
vazbami. Frekvenční rozsah těchto zapojení je f = 1 ~ 20MHz.

Obr.3.64. Nesymetrický AKO

Na obr.3.65 jsou uvedena dvě zapojení symetrického AKO. Frekvenci generovaného průběhu určují
konstanty RC zpětných vazeb ( f ~ 1/2RC ), které mohou být rozdílné a tím můžeme generovat
nesymetrický puls. Zapojení se mezi sebou liší pouze ve způsobu připojení časovacích členů. Obě
zapojení mají vstup řídicího signálu UŘ, který umožňuje zastavit a znovu spustit generaci signálu z
definované úrovně.

Obr.3.65. Symetrický AKO

Pro zvláště dlouhé časy se časová konstanta AKO realizuje s tranzistorem, který má funkci snimače a
komparátoru s velkou vstupní impedancí.
Zajímavé jsou generátory realizované z integrovaných monostabilních klopných obvodů. Na obr.3.66
jsou uvedena dvě zapojení s MKO 74121. Obě zapojení mají kladnou zpětnou vazbu, takže výstupní
průběh tvoří krátký puls s opakovací periodou danou RC obvodu.

Obr.3.66. Generátory pulsů vytvořené z MKO

Pro dlouhé časy a nesymetrický průběh výstupního signálu je výhodné použít dvojici monostabilních
klopných obvodů, kde spádová hrana výstupu jednoho MKO spouští druhý a naopak. Výhodou tohoto
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zapojení je, že můžeme realizovat generátory pulsů s periodou i nekolika desítek sekund. Příklad tohoto
zapojení je uveden na obr.3.67.

Obr.3.67. Generátor pulsů s MKO 74121

Generátory pulsů se zvýšenou odolností vůči rušení
Většina zapojení diskutovaných v předcházejícím odstavci je velice náchylná na rušení jak z rozvodu
napájení, tak i prostřednictvím přeslechů. Obvody jsou nejvíce citlivé v době, kdy napětí naintegrované
na kondenzátoru časového členu se blíží prahovému napětí hradla pro překlopení. Rušivý puls, který by
přišel na časový člen nemá takový účinek (časový člen je většinou integrační a rušení vyfiltruje) jako
rušivý signál, který přichází na obvod z napájení. Ten se přenese na výstup obvodu a vzhledem ke
kladné zpětné vazbě AKO způsobí okamžité překlopení obvodu do inverzního stavu. Tomuto
nepříznivému jevu lze zabránit , když se do smyček kladné zpětné vazby zapojí spinače, které jsou po
celou dobu integrace časového členu rozpojeny a spínají se pouze v okamžiku, kdy napěťová úroveň na
kondenzátoru časového členu se blíží prahové úrovni logického obvodu. V tomto okamžiku je teprve
kladná zpětná vazba zapojena a obvod může překlopit. Principiální zapojení takovéhoto generátoru a
jeho praktická realizace jsou uvedeny na obr.3.68.

Obr.3.68. Generátor se zvýšenou odolností vůči rušení

V zapojení se jako komparátor úrovně i spinač používá tranzistor. Seriová kombinace malého odporu a
diody umožňuje rychlé přebití časového členu. Frekvenci určuje časová konstanta RC.

Generátory pulsů odvozených od síťového kmitočtu
V řadě případů stačí jako vnitřní hodinový nebo synchronizační signál signál s frekvencí odpovídající
frekvenci síťového rozvodu. V těchto případech stačí převést na logické úrovně a vhodně dynamicky
vytvarovat střídavý signál ze zdroje. Hrany tohoto signálu by měly být kratší než 1µs. Tato zapojení
budou obsahovat usměrňovač, komparátor, omezovač a tvarovací obvod. Dvě z těchto zapojení jsou
uvedena na obr.3.69.
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