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ÚČEL MĚŘENÍ
Cílem této laboratorní úlohy je změření správnosti a kvality průchodu signálu navrženým
generátorem signálu.

ZADÁNÍ
Generují se dva signály a to periodicky.
1. Na nepájivém poli sestavte SLO s integrovaným čítačem a pevnou pamětí 29f010,
výstupy budou na vývodech D1 a D0 paměti. Čítač je třeba zkrátit na cyklus čítání 0 ... 11
asynchronním vstupem MR nebo /PL.
2. Ověřte osciloskopem, funkci generátoru.
3. Zjistěte, jak se chovají výstupy paměti v časových okamžicích změny stavu čítače
4. Zjistěte, jak se chová čítač při přechodu ze stavu 11 do stavu 0Změřte pro napájecí napětí 2
a 5V:

PODMÍNKY MĚŘENÍ
Nutné dodržovat zásady pro práci s C-mos obvody.
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VÝCHOZÍ POZNATKY A PŘEDPOKLADY
Jde o integrovaný obvod,skládající se z čítače, hradla nand a paměti(Am29F010). Základ
obvodu tvoří čítač a paměť. Při tomto zapojení je čítání čítače omezeno do stavu 11 po stavu
11 dochází k resetování čítače přes hradlo nand. Výstupy z čítače jsou připojeny na vstupy
paměti přes, kterou jsou realizovány dané výstupní funkce pomocí předem naprogramovaného
algoritmu.
• Přepneme sondy na rozsah 1:10
• Nastavíme osciloskop na hodnotu 1:10
• Ve vhodném poměru nastavíme hodnotu napětí na dílek a hodnotu časové základny
osciloskopu pro daný typ měření

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY
Obr.1 Závislost Q1 a Q2

Obr. 2 Závislost Q1 na T

Obr. 3 Chování čítače z přechodu ze stavu 11 do stavu 0

VYHODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH VÝSLEDKŮ
Podle daných předpokladů chování funkce jsme osciloskopem ověřili funkci generátoru.
Na daných obrázcích jsou názorně vidět časové závislosti chování obvodů. Tímto měřením
jsme ověřili správnost funkce tohoto obvodu.
Obr. 1 Závislost Q1 na Q2 1Ch výstup Y0 , 2Ch Y1
Obr. 2 Závislost Q1 na T 1Ch výstup Y0 , 2Ch clk (hodiny)
Obr. 3 Chování čítače při přechodu ze stavu 11 do stavu 0 je 1Ch clk (hodiny) a 2Ch výstup
nand (master reset) ,při tomto stavu(z 11 do 0) dochází na krátkou dobu(špičkově) k přechodu
do stavu 12 při, k nastavení obvodu do stavu 0.
Drobné nepřesnosti mohou být způsobeny přechodovými jevy na nepájivém kontaktním poli
dále pak nepřesností měřících přístrojů zejména frekvenčního generátoru. A nepřesného
odečítání hodnot ze stínítka osciloskopu.

ZÁVĚR
Tato laboratorní úloha proběhla celkem bez problémů až na drobnější problémy
s kalibrací sond osciloskopu. Účel laboratorní úlohy byl splněn ,protože
naměřené údaje se přibližně shodují s údaji danými výrobcem.

