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Namn Datum Handledarens sign. 

Laboration

Varför denna laboration? 
Vid såväl konstruktion som felsökning och reparation av digitala kretskort är det viktigt att känna 
till de grundläggande skillnader som fi nns mellan digitala kretsfamiljer. I  den här laborationen får du 
undersöka egenskaper hos logikkretsar av typen 74LS00, 74HC00 samt 4011 som alla innehåller fyra st 
NAND-grindar men tillhör tre olika kretsfamiljer. Du skall undersöka nivåerna på in- och utsignaler 
- vilka nivåer som krävs för att kretsarna skall uppfatta insignalen som 1:a eller 0:a och hur utsignalernas 
nivåer påverkas vid strömuttag.  

Inkoppling av spänningsmatning  
För inkoppling av spänningsmatningen behöver du  kopplingsplatta, multimeter, 74LS00, 74HC00 samt 
4011B. 
Placera s  efter varandra på kopplingsplattan och anslut 5V spänningsmatning till samt-
liga kretsar. Utnyttja den fasta 5V spänningen på spänningsaggregatet. Utnyttja den fasta 5V spänningen på spänningsaggregatet. Utnyttja den fasta 5V spänningen på spänningsaggregatet. Utnyttja den fasta 5V spänningen på spänningsaggregatet. Utnyttja den fasta 5V spänningen på spänningsaggregatet. 
Grundkopplingen för spänningsmatning är denna (jämför med datablad på kretsarna):  
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Kontrollmät spänningsmatningen över varje krets – den skall vara 5V. 
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Utrustning mm 
∗   Digital multimeter  
*   Spän ningsag gre gat som ger 5V DC 
*   Kopplingsplatta. 
*   Diverse: Kopplingssladdar för spänningsaggregat , fl era färger isolerad enkelledare till 
     kopplingsplattan samt avbitartång. 
*   Komponentsats: Potentiometer med ratt 1k eller 10k. Trimpotentiometer: 1k, 10k och 47k. 
      IC: 74LS00, 74HC00 samt 4011. (Komponentsats:  ELK102A)
∗   Datablad: 74LS00, 74HC00 och CD4011 (fi nns som bilaga till läroboken ). 
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Mätning vid olika nivåer på insignal

Skapa en variabel spänning 0-5V  
För att kunna undersöka hur kretsen fungerar för olika nivåer på insignalen behöver du en variabel spän-
ning. Du skapar denna med hjälp av en spänningsdelare direkt från 5V på detta sätt. 

                                       

Variabel utspänning 0-5V
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Testa att du får en variabel utspänning 0-5V från din koppling när du vrider på potentiometerns ratt. 

Dags att koppla in kretsarna 
Nu har du spänningsmatning till kretsarna och en variabel spänningskälla för 0 - 5V. 
Välj ut en NAND-grind i varje IC-krets. Från databladet kan du hitta uppgifter på hur kretsarna är kon-
fi gurerade dvs. hur NAND-grindarna är kopplade till IC-kretsarnas ben. 
För 74LS00 och 74HC00 gäller samma koppling (nedan t.v) medan 4011-serien har egen koppling (nedan 
t.h). 
                      74LS00, 74HC00                                                           4011
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Välj till exempel den grind som är ansluten till ben 1, 2 och 3 - samma konfi guration på alla tre kret-
sarna!  
Anslut den enaden ena ingången (ben 1) på var och en av de grindar du valt ut (en på varje krets)  till +5V dvs. en  ingången (ben 1) på var och en av de grindar du valt ut (en på varje krets)  till +5V dvs. en 
logisk 1:a (samma som spänningsmatningen av kretsen). 
(OBS: Kretsarna måste ha spänningsmatning 5V vid alla mättillfällen.)
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Oansluten ingång
Du skall nu först undersöka hur kretsarna uppträder på grund av en oansluten ingång. 
a) Mät spänningen på de tre kretsarnas utgångar UUT (ben 3) och notera värdet i tabellen nedan. 
b) Vilken spänning (logisk nivå) förväntar du fi nns på den  ingången. 
c) Mät till slut även UIN på den oanslutna ingången. 

Krets UUT (V)UT (V)UT Förväntad UIN (1/0) Mätt UIN (V)
74LS00
74HC00
4011

Förklara resultatet: 

Spänningsnivån för 1:a in 
Du skall nu ta reda på vilken nivå på inspänning som krävs för att en krets skall uppfatta den logiska 
innivån  som 1:a (VIH). IH). IH

a) Leta först reda på det värde tillverkaren uppger för VIH i databladet på respektive krets. Anteckna värdet 
i tabellen nedan (välj gränsvärdet vid 25°C). 
b) Du skall därfefter koppla den variabla spänningen till var och en av grindaran - i tur och ordning. 
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Övervaka (mät) spänningen på utgången (U
att utgången blir låg (Vatt utgången blir låg (Vatt utgången blir låg (V
Anteckna ditt värde på VOL nedan samt vid vilken nivå på insignalen (VT) som utspänningen blir låg.T) som utspänningen blir låg.T

           
Krets UUT, VOL(V) VIH enl. datablad Mätt VIH (VT) (V)

74LS00
74HC00
4011
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Spänningsnivån för 0:a in 
Du skall nu ta reda på vilken nivå på inspänning som krävs för att en krets skall uppfatta den logiska 
innivån som 0:a  (VIL). Du använder samma koppling som tidigare. IL). Du använder samma koppling som tidigare. IL
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a) Leta först reda på det värde tillverkaren uppger för VIL i databladet på respektive krets. Anteckna värdet 
i tabellen nedan (välj gränsvärdet vid 25°C). 
b) Koppla nu  den variabla inspänningen till var och en av grindaran i tur och ordning på det här sättet: 
Övervaka (mät) spänningen på utgången (U och till och till 

Anteckna ditt värde på VOH nedan samt vid vilken nivå på insignalen VIL (VT) som utspänningen blir T) som utspänningen blir T
hög.

           
Krets UUT, VOH(V) VIL enl. datablad Mätt VIL (VT) (V)

74LS00
74HC00
4011

Mätningar vid belastad utsignal  
Du skall nu mäta hur mycket varje krets kan belastas och ändå behålla sin logiska nivå. 
Insignalerna (på båda ingångarna) skall nu vara fasta logiska nivåer enligt scheman och du kan använda 
0V och den fasta 5V som insignaler. 

Hur mycket ström kan kretsarna mata ut  (IOH)
Detta är kopplingen för att mäta hur mycket ström utgången kan mata (source). 
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För att utgången skall ligg hög (H) ut skall insignalerna vara 0 och 5V (01) enligt ovan. 
Genom att minska värdet på R ökar strömmen och därmed belastningen på kretsen. 
Du skall undersöka kretsarnas förmåga att mata ut ström genom att sakta öka lasten (minska R) till dess 
att utnivån (VOH) kan ifrågasättas. Som gränsvärde använder du den absolut lägsta nivå som kan accepteras OH) kan ifrågasättas. Som gränsvärde använder du den absolut lägsta nivå som kan accepteras OH
för att en krets i samma familj skall uppfatta signalen som hög (V )  dvs ≤ 2,0V för 74LS00 och ≤ 3.5V  dvs ≤ 2,0V för 74LS00 och ≤ 3.5V  dvs ≤ 2,0V för 74LS00 och ≤ 3.5V 

Genom att välja dessa nivåer får vi ett jämförande mått på kretsarnas förmåga Genom att välja dessa nivåer får vi ett jämförande mått på kretsarnas förmåga Genom att välja dessa nivåer får vi ett jämförande mått på kretsarnas förmåga Genom att välja dessa nivåer får vi ett jämförande mått på kretsarnas förmåga Genom att välja dessa nivåer får vi ett jämförande mått på kretsarnas förmåga Genom att välja dessa nivåer får vi ett jämförande mått på kretsarnas förmåga Genom att välja dessa nivåer får vi ett jämförande mått på kretsarnas förmåga Genom att välja dessa nivåer får vi ett jämförande mått på kretsarnas förmåga Genom att välja dessa nivåer får vi ett jämförande mått på kretsarnas förmåga 
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Eftersom kretsarnas förmåga att mata ström skiljer får man överväga lämpliga värden på lasten. 
Prova med 1k-trimpot för 74LS00, 47k-trimpot för 4011 samt 1k- eller eventuellt 10k-trimpot för 
74HC00.  
Genomför mätningen genom att sakta vrida R från minsta belastning (stort R) till den kritiska nivån enlig 
ovan.  OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra 
kretsen. kretsen. 
Anteckna den utnivå (VOH)  du stannar på (skall vara nära gränsvärdet!), mät resistansen (koppla bort OH)  du stannar på (skall vara nära gränsvärdet!), mät resistansen (koppla bort OH
den före mätning!) och beräkna strömmen på utgången (UUT/RLAST). Den ström du mäter och räknar ut  LAST). Den ström du mäter och räknar ut  LAST
på detta sätt fi nns inte i databladen men som jämförelse tar du reda på det största värde på IOH, för varje 
krets, som respektive datablad anger som största ström (IOH vid VOH ). 

Krets VOH (=c:a VIH) R IOH IOH vid VOH enl. datablad
74LS00 vid
74HC00 vid
4011 vid

Vilken krets tycks ha den bästa förmågan att mata ut ström : 

Hur mycket ström kan kretsarna sänka  (IOL)
Detta är kopplingen för att mäta hur mycket ström utgången kan sänka (sink). 
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För att utgången skall ligga låg (L) ut skall båda insignalerna vara +5V (11) enligt ovan. 
Genom att minska värdet på R ökar strömmen och därmed belastningen på kretsen. 
Du skall undersöka kretsarnas förmåga att sänka ström genom att sakta öka lasten (minska R) till dess 
att utnivån (VOL) ifrågasättas. Som referens använder du den absolut högsta nivå som kan accepteras för OL) ifrågasättas. Som referens använder du den absolut högsta nivå som kan accepteras för OL
att en krets i samma familj skall uppfatta signalen som låg (VIL) IL) IL
74HC00  och 4011. 74HC00  och 4011. 
sänka ström. sänka ström. 
Eftersom kretsarnas förmåga att sänka ström skiljer får man överväga lämpliga värden på lasten. 
Prova med 1k-trimpot för 74LS00, 47k-trimpot för 4011 samt 1k- eller eventuellt 10k-trimpot för 
74HC00.  
Genomför mätningen genom att sakta vrida R från minsta belastning (stort R) till den kritiska nivån enlig 
ovan.   OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra OBS: Se till att R står på max resistans när du börjar och inte på 0ohm vilket kan förstöra 
kretsen. kretsen. 
Anteckna den nivå du stannar på, mät resistansen (koppla bort den före mätning!) och beräkna ström-
men på utgången ((5V–UUT)/RUT)/RUT LAST). Den ström du mäter på detta sätt fi nns inte i databladen men som LAST). Den ström du mäter på detta sätt fi nns inte i databladen men som LAST
jämförelse tar du reda på det största värde på IOL , för varje krets, som respektive datablad anger som 
största ström (IOL vid VOL ). 
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Krets VOL (=c:a VIL) R IOL IOL vid VOL enl. databladOL enl. databladOL

74LS00 vid
74HC00 vid
4011 vid

Vilken krets tycks ha den bästa förmågan att sänka ström : 

Avslutande uppgifter 
1. Du vill tända en lysdiod från utgången på en NAND-grind som sitter i en CMOS 4011. Rita ett schema 
som visar hur kopplingen kan se ut:   

                

  

2. Beräkna störmarginalerna för hög respektive låg för en 74HC00 vid matningsspänningen 6V, ström-
men 5,2mA och temperaturen 25°C. 

               

  

3. Vilka av följande påståenden är riktiga:  
  En 74LS00 har symetriska utgångar.   
  Symetrisk utgång medför oftast att kretsens förmåga att sänka och mata ut ström är lika stor.   
  En  CMOS i 4000-serien (till exempel 4011) är bra på att mata ut ström.   
  Utgången på en 74HC00 kan tända en lysdiod både vid hög och låg nivå ut.   
  En 74LS00, 74HC00 och 4011 har samma benkonfi guration. 
  VIH för en krets motsvarar kretsens tröskelvärde (VT).    T).    T

  Om det ligger 12V på ingången till en 4011 bör man kontrollera matningsspänningen till kret-
sen.   

  En 74HC00 med VCC=6V kan ha 6V på utgången.   

Mina synpunkter 
Jag tycker den här laborationen var: 

  Tråkig    Jobbig     Rolig 
  Svår        Lagom     Lätt      Lärorik   och/eller: __________________________


