
Bipolar transistor brukt i en ttl-inverter 

Ttl står for Transistor Transistor Logic. 

 

 

Figuren over viser en inverter laget vha to NPN transistorer, og to motstander. Denne 

kretstegningen er litt mer lik hvordan en inverter er laget i ttl-teknologi, enn den 

kretstegningen med en transistor og to motstander. 

NPN-transistoren nærmest A inngangen kaller jeg T1. NPN-transistoren nærmest X utgangen 

kaller jeg T2. Motstanden fra +V ned på basen til T1 kaller jeg RB. Motstanden fra +V ned til 

collector på T2 kaller jeg RC. 

Når spenningen inn på A er 0,0 V, vil spenningen på basen til T1 være 0,7 V, og T1 leder. 

Spenningen over RB er (+V-0,7) V. Basestrømmen i T1 er bestemt av spenningen over RB, 

dividert på RB.  

NPN transistoren T1 kan ses på som to dioder som står mot hverandre. Dvs fra basen til 

collector er det også en «diode» (PN-overgang). Fra basen på T1 ned til jord, via T2 er det da 

to PN-overganger i serie. PN-overgangen fra B (base) til C (collector) på T1, og PN-

overgangen fra B til E (emitter) på T2. For at det skal gå strøm her, må spenningen på B på T1 

være 1,4 V. Når A=0,0 V, er spenningen B på T1 bare  0,7 V. NPN transistor T2 vil da ikke 

lede. Da T2 ikke leder, går det ikke noe strøm fra +V, gjennom RC og ned til jord (jord=0,0 V) 

gjennom T2 (C til E). Da det ikke går strøm gjennom RC, vil det være samme spenning på 

begge sider av RC. Spenningen X = +V. Signalet inn på A (0,0 V) medfører at signalet ut på X 

=5,0 V. Signalet er da invertert. 



 

Hvis f.eks signalet inn på A =+V = 5,0 V, vil det gå en strøm fra +V (5,0 V), gjennom RB, 

deretter gjennom PN-overgangen fra B til C på T1, og videre gjennom PN-overgangen  B til E 

på T2.  Da leder T2. Når T2 leder går det en strøm fra +V, gjennom RC, gjennom T2 (C til E) og 

ned til jord. Denne strømmen medfører at det blir et spenningsfall over RC. Dette 

spenningsfallet blir (tilnærmet) lik +V. Da blir X= 0,0 V (tilnærmet) 

 

Inn på A=5,0 V gir ut på X=0,0 V 

(Fra forrige side: )  

Inn på A=0,0 V gir ut på X=5,0 V 

Denne krets er en inverter. 

 

 

 


