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Przedstawiony na sche-
macie z†rys. 1 prÛbnik sta-
nÛw logicznych zosta³ wyko-
nany na bazie popularnego
uk³adu NE556 (w jednej obu-
dowie dwa timery 555). Za
pomoc¹ tego urz¹dzenia moø-
na wykryÊ obecnoúÊ stanu
niskiego i†wysokiego TTL,
stanu wysokiej impedancji,
a†takøe wykrywaÊ impulsy
prostok¹tne. Stany logiczne
s¹ sygnalizowane za pomoc¹
diod LED D1 i†D2. PrÛbnik
moøe byÊ zasilany z†tego sa-
mego ürÛd³a co testowany
uk³ad, wtedy nie trzeba sto-
sowaÊ dodatkowego przewo-
du masy.

Gdy na wejúciu jest lo-
giczna ì1î, dioda LED D2
úwieci jasno, przy podaniu
stanu ì0î dioda LED D2 nie
úwieci. Podczas gdy nie jest
wykonywany øaden pomiar
lub podczas pomiaru wy-
st¹pi stan wysokiej impe-
dancji, dioda LED D2 úwieci
s³abo.

Jeøeli na grot sondy zo-
stan¹ podane impulsy, dioda
LED D1 zaczyna pulsowaÊ
z†czÍstotliwoúci¹ oko³o 1†Hz
bez wzglÍdu na czÍstotliwoúÊ
badanego przebiegu. Jedno-
czeúnie z†diod¹ LED D1 pul-
sowaÊ zaczyna dioda LED D2
z†czÍstotliwoúci¹ tak¹ sam¹
jak badany przebieg.

Blok detekcji impulsÛw
sk³ada siÍ z†dwÛch timerÛw
pracuj¹cych w†uk³adzie mo-
nostabilnym. Podanie impul-
su na wejúcie TRIG timera
U1A powoduje pojawienie

siÍ jego wyjúciu impulsu
o†czasie trwania zaleønym
od wartoúci elementÛw C2
i†R3. Impuls ten jest poda-
wany na wejúcie TRIG dru-
giego timera UA1B. Na wyj-
úciu Q' pojawia siÍ stan wy-
soki o†czasie trwania zaleø-
nym od wartoúci elementÛw

C6 i†R5. Do³¹czona do wej-
úcia dioda LED D2 zostaje
w³¹czona. RÛwnieø w³¹czo-
ny zostaje  tranzystor T1,
ktÛrego kolektor do³¹czony
jest do wejúcia RESET timera
U1A. Zadzia³anie tranzysto-
ra T1 powoduje podanie sta-
nu niskiego na wejúcie RE-
SET i†zablokowanie pierw-
szego timera na czas dzia³a-
nia drugiego timera. W†ten
sposÛb uzyskujemy regularne
impulsy steruj¹ce diod¹ LED
D2 (w†modelu oko³o 0,5 s)
niezaleønie od czÍstotliwoú-
ci przebiegu wejúciowego.

Urz¹dzenie zmontowano
na jednostronnej p³ytce dru-
kowanej, ktÛrej schemat mon-
taøowy pokazano na rys. 2.
Grot sondy pomiarowej moø-

Prosty próbnik logiczny
Przedstawiamy
budowÍ taniego

w†wykonaniu prÛbnika
stanÛw logicznych, ktÛry
jest przyrz¹dem bardzo
przydatnym w†praktyce
elektronika zajmuj¹cego
siÍ technik¹ cyfrow¹.

Rekomendacje:
szczegÛlnie polecamy

pocz¹tkuj¹cym
elektronikom

ìcyfrowymî, ktÛrzy
zyskuj¹ dziÍki niemu

spore moøliwoúci
diagnostyczne.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 470Ω
R2, R5, R6, R8, R10: 1kΩ
R3: 100kΩ
R4: 470Ω
R7, R9: 10kΩ
Kondensatory
C1, C3...C5" 10nF
C2, C6: 4,7µF/16V
Półprzewodniki
D1, D2: LED
D3: 1N4148
T1: BC547
U1: NE555

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
pcb.ep.com.pl oraz na p³ycie CD-
EP2/2004B w katalogu PCB.

Rys. 2

Rys. 1

na wykonaÊ z†kawa³ka grube-
go drutu miedzianego z†koÒ-
cÛwk¹ zaostrzon¹ pilnikiem.
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