
 

  
..:: LOJİK KAPI ENTEGRELERİ ::.. 

 
 ENTEGRE TÜRLERİ 
a.Lineer Entegreler 
Sürekli sinyallerle çalışan bu lojik kapı entegreleri, 
yükselteç, opamp gibi elektronik fonksiyonların 
gerçekleştirilmesinde kullanılır. 
 

b. Dijital Entegreler 
Lojik kapı içeren işlemsel devre elemanlarıdır. Bunlar 
sayma, karşılaştırma, toplama, çıkarma, çarpma, karar 
verme vs. fonksiyonlarda kullanılır. Dijital lojik kapı 
entegrelerini aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz. 

 Küçük boy entegreler(SSI): 12 adetten az kapı 
içeren entegrelere verilen addır. 

 Orta boy entegreler(MSI): 12 – 100 arası lojik 
kapı içeren entegrelerdir 

 Büyük boy entegreler(LSI): 100 – 1000 arası lojik 
kapı içeren engetrelerdir 

 Çok büyük boy entegreler(VLSI): 1000 adetten 
fazla lojik kapı içeren lojik kapı entegreleridir. 

 

Lojik Kapı Entegrelerinin Yapıldığı 
Malzemeye Göre Sınıflandırılması: 
1.RDL(Resistor-Diode- Logic): Direnç ve diyot 

kullanılarak yapılmış entegre türüdür. 

a.RDL AND (VE) Kapısının Yapısı:  
 Yandaki devrede de 
görebileceğiniz üzere 
LED’in ışık vermesi 
için A ve B girişlerinin 
lojik 1 olması 
gerekmekir. 

b.RDL OR(VEYA) Kapısının Yapısı: 
Yanda da görüldüğü gibi  

 
 
 
 
 

2. RTL(Resistor-Transistor-Logic): Direnç ve 

transistör kullanılarak yapılmış entegre türüdür. Bu tip 
entegreler 3 - 3.6 V gerilimle çalışır. Kodlanması 700 ve 
900lü sayılarla başlar. 700 ile kodlanmaya başlanmış 

RTL’ler, 0 – 70 °C arasında çalışabilir. 900 ile 

kodlanmaya başlanmış RTL’ler ise -55 °C – 120 °C 
arasında çalışır. 
 

 

 

 

Örneğin 703 entegresi 0 – 70 °C arasında çalışan 3 girişli 

bir VEYA kapısıdır. 903 entegresi ise -55 °C – 120 °C 
arasında çalışan 3 girişli bir VEYA kapısıdır. Aşağıda RTL 
serisi bir VE kapısı ve doğruluk tablosunu görebilirsiniz. 

 

Aynı şekilde RTL serisi bir NAND( VE DEĞİL) kapısı ve 
doğruluk tablosu da aşağıdaki gibidir. 

 
Yine RTL serisi bir NOT (DEĞİL) kapısı ve doğruluk 
tablosu da aşağıda örneklenmiştir. 

 
 
 

 

3.DTL(Diyote-Transistor-Logic): Diyot, transistör 

ve lojik kapı kullanılarak yapılmış entegre türüdür. Bu 
tip entegreler 830 ve 930 sayılarıyla kodlanmıştır. Bu tip 
entegrelere uygulamada pek rastlanmamaktadır. Aşağıda 
DTL serisi bir NAND kapısı ve bu kapının doğruluk 
tablosunu görebilirsiniz. 



 

 
 

4. HTL( High Threshold Logic – Yüksek Eşikli 
Lojik ): HTL serisi lojik entegreler yapısal olarak DTL 

serisi NAND kapısındaki D3 diyotun yerine bir zener diyot 
bağlanmasıyla elde edilir. Bu tip lojik entegreler 15 V 
gerilim altında çalışır ve 660 sayısıyla kodlanırlar. 
Endüstriyel uygulamalarda, ortamdaki mevcut 
elektriksel gürültünün engellenmesi gerekir. HTL grubu 
lojik entegreler de bu amaca hitap eder. Aşağıda bir HTL 
NAND kapısı görülmektedir. 
 

 
5. TTL ( Transistor- Transistor –Logic ): 
Günümüzde en yaygın kullanımı olan lojik entegre 
çeşididir. Çalışma gerilimi 5V’dur. 0.25 V’luk gerilim 
değişimlerinden etkilenmezler. TTL serisi engellerin 
girişine 0 – 0.8 V verildiğinde entegre bunu 0 olarak 
algılar, girişe 2-5V arasında bir gerilim uygulandığında 
ise girişe 1 sinyali verilmiş olur. TTL türündeki 
entegreler endüstriyel ve askeri amaçlı olmak üzere 2 
farklı türde üretilir. Endüstriyel amaçlı TTL entegreler 
74XX, askeri amaçlı TTL entegreler ise 54XX ile 

kodlanmıştır. 74XX serisi entegreler 0-70 °C’de, 54XX 

serisi entegreler ise -55 – 125 °C  arası sıcaklık 
değerlerinde çalşabilirler. TTL serisi entegreler 7 
kategoride incelenebilir: 
 
 
 

a. Standart Güçlü TTL 
b. Düşük Güçlü TTL 
c. Yüksek Güçlü TTL 
d. Schottky (Şotki) TTL 
e. Düşük Güçlü Schottky (Şotki) TTL 
f. İleri (Geliştirilmiş) Schottky (Şotki) TTL 
g. Düşük Güçlü Geliştirilmiş Schottky(Şotki) TTL 

TTL serisi entegreler daha sonra geniş biçimde ele 
alınacaktır. 
 

6. ECL ( Emitter Coupled Logic –Emiter 
Kuplajlı Lojik ): ECL türü lojik entegreler çok yüksek 

hıza ihtiyaç duyulan devrelerde kullanılırlar. Yüksek hızlı 
olmakla birlikte, fazla güç harcayan ve gürültü 
bağışıklığı yönünden zayıf olan lojik entegre türüdür. 
ECL grubu entegrelerin bir diğer özelliği ise OR ve NOR 
işlemlerini aynı anda gerçekleştirebilmeleridir yani bu 
tip entegrelerde iki çıkış bulunur. Bu kapının sembolü ise 
aşağıda gösterildiği gibidir: 

 
 

7. CMOS ( Complementary Metal Oxide 
Semiconductor Logic – Tamamlamalı Metal 
Oksit Yarı İletken Lojik ) 
CMOS serisi entegreler yapılış bakımından diğer 
entegrelerden farklıdırlar. Yapımlarında MOS teknolojisi 
kullanılmıştır. MOS, alan etkili transformatörlerde 
kullanılan bir teknolojidir. MOS teknolojisiyle üretilmiş 
entegreler diğerlerine göre daha az yer kaplarlar. CMOS 
tipi entegrelerin üretimi TTL serisi entegrelerden daha 
kolaydır, ayrıca CMOS serisi entegreler TTL serisi 
entegrelerden daha ucuzdur. 

 
MOSFET’Lİ KAPI ÖRNEKLERİ: 
1.MOSFET’li NOT(DEĞİL) Kapısı 
A girişine 0 uygulandığında N kanallı çoğalan tip MOSFET 
kesimde, P kanallı azalan tip MOSFET iletimde 
olacağından, çıkıştan 1 alırız. A girişi 1 olduğunda ise P 
kanallı azalan tip MOSFET kesimde, N kanallı artan tip 
MOSFET iletimde olacağından çıkıştan 0 alırız. Aşağıda 
MOSFET’li bir DEĞİL kapısının iç yapısını görebilirsiniz. 

 
 
 

2.MOSFET’li NAND(VE DEĞİL) Kapısı 

 



 

A ve B girişlerinin ikisinin de 0 olması durumunda T1 ve 
T2 MOSFET’leri iletime geçer. Bu durumdayken T3 ve T4 
MOSFET’leri kesimdedir. Bu nedenle bu halde Y 
çıkışından 1 alırız. 
A ve B girişlerinin ikisi de 1 olduğunda, P kanallı 
MOSFET’ler kesimde, N kanallı MOSFET’ler iletimde 
olacağından Y çıkışı 0 olur. 
A girişi 1 B girişi 0 olduğunda,T2 transistörü kesimde, T3 
transistörü iletimde,T1 transistörü iletimde T4 
transistörü kesimde olacağından Y çıkışı 1 olur. Bunlara 
göre doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir. 

 
 

3. MOSFET’li NOR( VEYA DEĞİL) Kapısı 

 
 
A ve B girişleri 0 olduğunda, T1 ve T2 MOSFET’leri 
iletime geçer,T3 ve T4 kesimde kalır dolayısıyla Y çıkışı 
1 olur. 
A ve B girişleri 1 olduğunda T3 ve T4 MOSFET’leri iletime 
geçer, T1 ve T2 kesimde kalır. Sonuç olarak Y çıkışı 0 
olur. 
A girişi 0, B çıkışı 1 olduğunda T1 ve T4 iletimde, T2 ve 
T3 kesimde olacağından Y çıkışı 0 olur. Doğruluk tablosu 
ise aşağıdaki gibidir; 

 
 

CMOS SERİSİ ENTEGRELERİN BAZI ÖZELLİKLERİ 
 
 Kapı başına yaklaşık olarak 0.01 mikro Watt güç 

harcarlar yani güç tüketimleri çok düşüktür. 

 Besleme gerilimi için aralık oldukça esnektir. 3-15 V 
arası besleme yapılabilir. Besleme gerilimiyle, 
entegrenin çalışma hızı arasında doğru orantı 
vardır.( CD40XX serisi entegreler için besleme 
gerilimi aralığı 3-18 V’dur.) 

 Gürültü emniyet payı çok yüksektir. Bu sebepten 
dolayı da HTL grubundan sonra en yüksek gürültü 
bağışıklığına sahiptir. 

 Yüksek frekanslarda verimli sonuçlar vermediğinden 
genelde 5 MHZ’den yüksek frekanslarda kullanılmaz. 

 Gecikmesi fazladır. Yüksek besleme durumunda bile 
gecikme süresi yaklaşık 50 ns dolaylarındadır. 

 Kullanılırken, giriş geriliminin besleme gerilimini ( 
Vdd) aşmamasına dikkat edilmelidir. ( 4049 ve 4050 
entegrelerinde böyle bir sorun yoktur.) 

 TTL sersisi entegrelerde olduğu gibi CMOS serisi 
entegrelerde de kullanılmayan girişler mutlaka (+) 
veya (-) beslemeye bağlanmalıdır. Bu bağlantıların 
yapılmaması durumunda entegrenin kararsızlığı ve 
harcadığı güç artmaktadır. 

 Besleme yokken entegrenin girişine herhangi bir 
sinyal ( akım ) uygulanmamalıdır. 

 CMOS entegreleri, JFET ve MOSFET’lerle 
yapıldığından giriş empedansları oldukça yüksektir. 
Bu entegrelere elle dokunmamız halinde entegrede 
statik yük boşalması oluşur. 

 Karakteristik değerler Vdd gerilimine bağlı olarak 
değişir. Vdd’nin arttırılması durumunda entegrenin 
hızı da harcadığı güç de artmaktadır. 

 
 
 
 

 

MOS ve CMOS KULLANILIRKEN DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 
 Bu elemanlar elektrostatik yüklere karşı çok 

hassastırlar, bu nedenden dolayı da çevredeki 
herhangi bir statik yük yoğunluğu bu entegrelerin 
kararsız çalışmasına neden olabilir. Bu yük yoğunluğu 
bir insan bedeninde toplanan statik yük de olabilir. 
Her ne kadar firmalar üretim aşamasında statik yük 
koruyucularını entegrelere dahil etmiş olsalar da 
çoğu zaman bu önlem dahi etkisiz kalmaktadır. 

 CMOS elemanlar antistatik kaplarda taşınmalı veya 
saklanmalıdır. Bu kaplar; plastik, sünger ya da köpük 
olabilir. 

 CMOS entegreler bir devrede kullanılmadığında ya da 
köpük vb. maddelerde saklanmadıkları zaman, 
ayakları aşağı tarafta kalacak biçimde alüminyum 
levhaların üzerine konmalıdır. 

 Lehimlemede kullanılan havya ve el aletleri 
muhakkak topraklamalı olmalıdır. 

 CMOS elemanlar topraklanmış masaya konmalıdır. 
Aynı şekilde entegreyi kullanan kişi entegreye 
dokunmak zorunda kalacaksa, kişi bedeni de 
topraklanmalıdır.( Örneğin el bileğini 
topraklayabiliriz. ) 



 

 Herhangi bir şekilde statik elektrik üreten; cam, 
naylon gibi maddeler CMOS entegrelere kesinlikle 
değdirilmemelidir. 

 Fırça ve Sprey ile temizlik yapılmalıdır. 

 Devrede elektrik varken, CMOS elemanların söküp 
takılma işlemleri yapılmamalıdır. 

 

CMOS ENTEGRELER HAKKINDA EK BİLGİLER 
 
CMOS serisi entegreler 40XX ve 74CXXli(54CXX) sayılarla 
kodlanırlar. 74CXX serisi entegreler “National” firması 
tarafından geliştirilmiş olup yine bu firmanın ürettiği 
74XX(54XX) serisi TTL entegrelerle birlikte kullanılmak 
üzere üretilmiştir. 40XX’li ve 74CXXli entegreler 
arasındaki fark, 74CXX’li entegrelerin çıkışına kapasite 
arttırıcı transistör yerleştirilmiş olmasıdır. Bu nedenden 
dolayı 74CXX serisi CMOS entegreler daha fazla güç 
harcarlar. 
TTL ve CMOS entegrelerinin her ikisi de çok yaygın 
olarak kullanıldığından kimi zaman bu iki entegrenin 
birbirini sürmesini gerektiren durumlarla karşılaşabiliriz. 
Bu tür durumlarda aşağıda göreceğiniz bağlantı şekilleri 
kullanılabilir; 
 

 
 

Yukarıda CMOS serisi bir entegrenin TTL  serisi bir 
entegreye bağlanışını görebilirsiniz. Benzer şekilde TTL 
serisi bir entegre de bir CMOS’a bağlanabilir. 

 
 

NOT: CMOS serisi entegrelerle yalnızca düşük güçlü TTL 

entegreler sürülebilir. 
 
   

7. I2L ( Integrated Injection Logic – Entegre 
Enjeksiyonlu Lojik ) 
 
En son bulunan lojik entegre ailesidir. Daha çok büyük 
ölçekli entegrelerde (LSI) kullanılır. Bazı ufak farklılıkla 
olmasına rağmen RTL ailesene oldukça benzerler. 
 

I2L Ailesinin RTL Ailesinden Farkları 
 
 Kolektör direnci yerine PNP transistör kullanılmıştır. 

 Baz ucunda direnç yoktur. 

 Çok kollektörllü transistörler kullanılmıştır. 
 

 
 
 
I2L ailesi kompleks yapılı entegreler için oldukça 
uygundur. I2L ailesini kullanarak bir kırmık ( yonga ) 
üzerine çok daha fazla sayıda devre kurulabilir. 
 

Entegrelerde kullanılan bazı kısaltmaların 
anlamları: 
C : CMOS 
L: Low Power TTL 
H: High Power TTL 
S: Schottky TTL 
LS: Low Power Schottky TTL 

ALS: Advanced Low Power Schottky TTL 
HCT: High Speed CMOSS Logic 

 

LOJİK ENTEGRE PARAETRELERİ 
Lojik entegre parametresi kavramını, belli bir 
teknolojiye göre üretilmiş bir entegrenin çalışma özelliği 
olarak tanımlayabiliriz. 
 
1.Lojik Gerilim Seviyeleri 
Bu seviyeler , lojik ifadelerdeki 1 ve 0 değerlerini temsil 
eden gerilim değerleridir. 1 seviyesinin H(High), 0 
seviyesinin L(Low) ile gösterildiğini kabul edersek, 
gerilim seviyeleri aşağıdaki gibi olur; 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 
Bu şekillerdeki kısaltmaların anlamları ise şöyledir: 
VIHMAX = Girişin 1 olması için uygulanabilecek en yüksek 
gerilim seviyesi 
VIHMIN = Girişin 1 olması için uygulanabilecek en düşük 
gerilim seviyesi 
VILMAX = Girişin 0 olması için uygulanabilecek en yüksek 
gerilim seviyesi 
VILMIN = Girişin 0 olması için uygulanabilecek en düşük 
gerilim seviyesi 
VOHMAX = Çıkışın 1 olması için uygulanabilecek en yüksek 
gerilim seviyesi 
VOHMIN = Çıkışın 1 olması için uygulanabilecek en düşük 
gerilim seviyesi 
VOLMAX = Çıkışın 0 olması için uygulanabilecek en yüksek 
gerilim seviyesi 
VOHMIN = Çıkışın 1 olması için uygulanabilecek en düşük 
gerilim seviyesi 
 
2.Yayılım gecikmesi ve hız 
Bir lojik kapının girişine uygulanan sinyal ile bu girişlere 
uygun olarak çıkışta belirmesi gereken lojik değerin 
oluşması arasında geçen süre olarak tanımlanır. Bu değer 
ns cinsinden belirtilir. Örneğin bir DEĞİL kapısının 
yayılım gecikmesi 15 ns olarak tanımlanmış olsun. Bunun 
anlamı bu DEĞİL kapısının girişine 1 uygulandıktan 15 ns 
sonra bu kapının çıkışından 0 alacağımızdır. Yayılım 
gecikmesi ne kadar düşükse entegre o kadar hızlı olur.  
CMOS serisi entegrelerin yayılım gecikmesi TTL serisi 
entegrelerden daha fazladır. Bu nedenle zamanın önemli 
olduğu, sayıcı, dijital saat, kronometre gibi 
uygulamalarda TTL serisi entegreler kullanılır. 
Entegrelerde hız kavramı ise yayılım gecikmesiyle 
orantılıdır. Örneğin bir entegrenin hızı 4 MHZ ise bunun 

anlamı o entegrenin hata yapmadan 4 MHZ’lik bir 
frekans sıklığı ile tetiklenebileceğidir. 
 
3.Gürültü Bağışıklığı 
Bir lojik entegrenin düzgün biçimde çalışabileceği 
maksimum gürültü seviyesine gürültü bağışıklığı denir. 
Endüstriyel elemanların (röle, bobin, motor, trafo, vb.) 
istenmeyen bazı elektriksel ya da manyetik sinyaller 
yayabildiğini biliyoruz. İşte bu sinyaller karşısında  
 
 
entegrelerin gösterdiği dayanıklılık sınırı, gürültü 
bağışıklığı sınırı olarak da adlandırılır. Gürültü kavramı 
milivolt (mV) cinsinden ifade edilir. 
CMOS entegrelerin gürültü bağışıklığı TTL serisi 
entegrelerden çok daha fazladır. 
 
4.Güç Harcaması 
Bir lojik kapının, çalışması sırasında harcadığı güç 
miktarıdır. Bu değer miliwatt cinsinden ifade edilir. 
Lojik kapı entegrelerinin harcadıkları güç ile hızları 
doğru orantılıdır. 
 
5.Çıkış Kapasitesi (fan out) 
Bir lojik kapının çıkışına bağlanabilecek maksimum lojik 
kapı sayısıdır. Örneğin standart TTL’lerde bu değer 
10’dur. 
Bir kapının çıkışına belirlenenden çok kapı bağlanırsa 
kapı hatalı çalışır. 
 
6.Giriş Kapasitesi (fan in) 
Lojik devrelerin girişine bağlanacak kapı sayısı da belli 
bir değerle sınırlanmalıdır. Bu sayı giriş kapasitesi (fan 
in) olarak da ifade edilebilir. Bu değer kullanılacak 
entegrenin kataloğunda belirtilir. Entegrenin düzgün 
çalışabilmesi için bu değerin üstüne çıkılmamalıdır. 
 
7.Besleme Voltajı 
Entegrenin besleme gerilimini belirler ve bu değer her 
entegre serisinde farklı değerde olmaktadır. Çok yaygın 
kullanım alanına sahip bir entegre olan TTL türü bir 
entegrenin besleme voltajı 5V, CMOS serisi entegrelerin 
besleme gerilimi ise 3-18 V arasında değişir. 
 

8. Hız – Güç Üretimi 
Lojik entegre aileleri çok değişik, hız-güç harcaması 
oranına sahiptir. Bu nedenle bu aran lojik entegre 
aileleri için bir anlamda ayırt edici bir özellik 
olmaktadır.Hız- güç üretimi olarak adlandırılan kavram 
ise kapı yayılımı gecikmesi ile, kapı güç harcamasının 
çarpımından elde edilen değerdir. 
 
9. Pals Frekansı. 
Dijital devrenin girişine uygulanacak tetikleme palsinin 
MHZ cinsinden frekansının ifadesidir. Bu değer de her 
entegre ailesinde farklılıklar gösterir. 
 
NOT: İyi bir lojik entegre; 

 Hızlı çalışmalıdır 

 Az güç harcamalıdır 

 Fiyatı az olmalıdır 



 

 Çevre koşullarının değişimine karşı toleranslı 
olmalıdır 

 
 
 
 

 
TTL SERİSİ LOJİK ENTEGRELERİN ALT 

GRUPLARININ ÖZELLİKLERİ 
TTL ailesinden olan entegreler günümüzde en yaygın 
kullanım alanına sahip entegrelerdir. Bu entegreleri 
çeşitli alt kategorilerde inceleyebiliriz. 
 
Standart TTL Yapılı Entegreler ( 74XX ) 
En yaygın olarak kullanılan TTL alt grubudur. Bu 
entegreler kapı başına yaklaşık olarak 10 mW güç 
tüketirler. TTL serisi entegrelerin yayılım gecikmesi 10 
ns, maximum hızı ise 35 Mhz’dir. Aşağıda TTL serisi bir 
NAND kapısı görebilirsiniz. 

 
 
Yukarıdaki devrede A ve B girişlerinin bağlı olduğu T1 
transistörünün iletimde olması için A veya B girişlerinden 
herhangi birinin veya her ikisinin de 0 olması gerekir. 
Eğer her iki sinyal de 1 olursa, T1 transistöründe C-E 
arası kesimde olur bu esnada T1 transistöründe B’den 
C’ye doğru bir sinyal iletimi başlar.( B’den E’ye olamıyor 
çünkü her iki emiterden de, baz akımına ters yönlü 
sinyal uygulanıyor.) T1’deki bu iletimin nedeni hem 
A’dan hem B’den T1’e ters yönlü sinyal uygulanmasıdır. 
Bu sinyal T2 transistörünün çalışmasını sağlar. T2 
transistörü iletimde olduğunda T3 de iletime geçer. A ve 
B girişlerinden herhangi birisi 0 olduğunda T1 iletime 
geçer ve T2nin baz ucu T1 üzerinden 0’a 
bağlanır.Dolayısıyla T2 kesimde kalır. Bu durumda T3 
transistörü de kesime gider. T4 transistörü iletimde 
olacağından çıkıştan 1 sinyalini alırız. 

 
Düşük Güçlü TTL Yapılı Entegreler (74LXX) 
Standart yapılı TTL’lerin yapısında birtakım değişiklikler 
yapılarak oluşturulmuş entegrelerdir. Standart güçlü 
entegrelere göre daha az güç tüketirler. Devrede tüm 
dirençlerin değeri arttırılarak devrenin daha az akım 
harcaması sağlanmıştır. 
 
 
 

 
 
 

 
Yukarıda bu entegre ailesine ait bir NAND kapısı 
görebilirsiniz. Bu tip entegrelerde güç harcaması kapı 
başına 1mW’a düşürülmüş ancak gecikme kapı başına 
33ns’ye yükselmiştir. Ayrıca maksimum hız da 3Mhz’e 
inmiştir. Bu örnekte de gördüğümüz gibi lojik kapılarda 
güç harcamasıyla hız, doğru orantılıdır.  
 
Yüksek Güçlü TTL Yapılı Entegreler (74HXX) 
Standart güçlü TTL konusunda verilen örnek devredeki 
tüm dirençler küçültülmüş ve T3 ile T4 Darlington 
bağlantısıyla bağlanarak T4’ün anahtarlama hızı 
arttırılmıştır. 

 
Yüksek güçlü TTL’de kapı başına güç harcaması 22mW, 
hız ise 50 Mhz’dir. Kapı başı gecikme süresi ise 6 ns’dir. 
Devre yüksek akım çektiği için girişlere koruma diyotları 
konulmuştur. 
 
 
 
 
 



 

Schottky (Şotki) Yapılı TTL Entegreler (74SXX) 

 
Transistörün doyum durumunda iletime geçmesi, ya da 
doyumda olmadığında kesime gitmesi belli bir zaman 
aralığında gerçekleşir. Şotki diyot sayesinde transistör, 
kesime ya da iletime daha hızlı gider. Bu sayede kapının 
hızı artar. Şotki TTL serisinde kapı başına güç harcaması 
19mW, gecikme 3ns ve hız 125 Mhz’dir.  

 
Aşağıda Schottky TTL serisi bir NAND kapısı 
görebilirsiniz: 

 
 
Düşük Güçlü Schottky TTL Entegreler (74LSXX) 
Bu seride direnç değerleri Schottky TTL’den çok daha 
yüksektir.  Bu alt grupta kapı başına güç harcaması 
2mW, 10ns, hız ise 35Mhz’dir. Bu seriden olan entegreler 
düşük güç harcanması gereken yerlerde kullanılır. 
Aşağıda bu seriden bir NAND kapısının iç yapısını 
görebilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
İleri (Geliştirilmiş) Schottky TTL Entegreler (74ASXX) 
Bu serideki TTL entegreler TTL ailesi içindeki en hızlı 
kapılardır. Henüz yeni bulunduklarından piyasada 
karşımıza pek fazla çıkmazlar. 
 
Düşük Güçlü Geliştrilmiş TTL Entegreler (74ALSXX) 
74 LS serisi entegrelere göre hız ve güç tüketimi 
bakımından oldukça üstündürler. Örneğin kapı başına 
güç tüketimleri yalnızca 1mW dolaylarındadır. 74ALS 
serisi entegreler henüz yeni bulunmuş olduklarından  
piyasada pek fazla bulunmazlar.  

 


