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ВСТУП 
 

 

Значний прогрес у розвитку багатьох галузей науки і техніки зумовлений 

розвитком електроніки. У наш час неможливо знайти таку галузь промисловості, у 

якій би не використовувалися електронні прилади або електронні пристрої 

вимірювальної техніки, автоматики та обчислювальної техніки. Причому 

тенденція розвитку така, що частка електронних інформаційних пристроїв і 

пристроїв автоматики безперервно збільшується. Це є результатом розвитку 

інтегральної технології, упровадження якої дозволило налагодити масовий випуск 

дешевих, високоякісних мікроелектронних функціональних вузлів різного 

призначення. 

Метою навчальної дисципліни є навчання студентів принципів аналізу і 

розрахунку типових схемотехнічних рішень промислової електроніки й 

мікропроцесорної техніки, що використовуються при побудові електронних схем, 

а також комплексу питань, пов’язаних із синтезом, ефективним використанням і 

правильною експлуатацією аналогових, імпульсних і цифрових електронних 

пристроїв мікропроцесорної техніки. 

При виконанні лабораторних робіт студенти мають освоїти принципи 

функціонування, методи аналізу та способи розрахунку пристроїв аналогової, 

імпульсної та цифрової промислової електроніки; принципи вибору і практичної 

реалізації методів розрахунку електронних схем у сталих (статичних) і перехідних 

(динамічних) режимах. Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

основні властивості пасивних і активних елементів електронних схем; методи 

аналізу і синтезу основних класів аналогових і цифрових електронних схем, які 

застосовуються в промисловій мікропроцесорній техніці; уміти: вибирати 

оптимальні з точки зору розв’язання поставленого завдання типові схемотехнічні 

рішення для реалізації пристроїв промислової мікропроцесорної електроніки; 

синтезувати структурну схему електронного пристрою, призначеного для 

розв’язання поставленого завдання; узагальнювати динамічні показники 

пристроїв промислової мікропроцесорної електроніки, використовуючи поняття 

передавальної функції, амплітудної та фазової характеристик; розраховувати 

вузли аналогових, імпульсних і цифрових електронних пристроїв. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Ознайомлення з основними можливостями програмного 

комплексу Electronics Workbench при роботі з цифровою електронікою 

Мета роботи: освоїти інтерфейс програми Electronics Workbench і 

навчитися за її допомогою створювати і досліджувати віртуальні принципові й 

електронні схеми цифрових пристроїв.  

Короткі теоретичні відомості 

Робота з електронною системою моделювання EWB включає в себе три 

основні етапи: створення схеми, вибір і підключення вимірювальних приладів і, 

нарешті, активація схеми – розрахунок процесів, що протікають у 

досліджуваному пристрої. Інтерфейс користувача складається із меню, панелі 

інструментів і робочої області. 

В електронній системі Electronic Workbench є чотирнадцять розділів 

бібліотеки компонентів, які можуть бути використані при моделюванні. Нижче 

наводиться коротка довідка про основні компоненти, які використовуються при 

вивченні цифрової електроніки. 

Mixed ICs – мікросхеми змішаного типу. 

 

Восьмирозрядний АЦП 

 

Восьмизарядний ЦАП із 
зовнішнім опорним 
джерелом напруги 

 

Восьмизарядний ЦАП із 
зовнішнім опорним джерелом 
струму і парафазним виходом  

Моностабільний 
мультивібратор 

 

Багатофункціональний таймер 555, аналог – КР1006ВІ1 

 

Для компонентів розділу бібліотеки Mixed ICs, за винятком таймера, 

допускається редагування в діалоговому вікні таких параметрів: 

– верхній рівень вхідної напруги (High-Level Input Voltage Vih, В); 



 6 

– нижній рівень вхідної напруги (Low-Level Input Voltage Vil, В); 

– час встановлення при переході від нижнього рівня до верхнього і 

навпаки (Propagation Delay Time, Low-to-High Level Output Tplh; Propagation 

Delay Time, High-to-Low Level Output Tphi, c); 

– порогова напруга (Threshold Voltage Vth, B). 

Наприклад, для АЦП (ADC) перші два параметри позначають діапазон 

перетворених напруг, третій – час перетворення, четвертий – ціна молодшого 

розряду. 

Digital ICs – цифрові мікросхеми. 

 

 

Моделі цифрових ІМС серій SN74 і CD4000 (вітчизняні ІМС серій 155 і 

176, відповідно). Для конкретних ІМС замість символів хх ставляться 

відповідні номери, наприклад SN7407 – 6 буферних елементів з відкритим 

колектором, CD4081 – 4 елементи 2І і т. д. 

Logic Gates – логічні цифрові мікросхеми. 

 

Логічні елементи І, І-НЕ 

 

Логічні 
елементи 

АБО, 
АБО-НІ 

 

Логічні елементи 
ВИКЛЮЧНЕ АБО і 

ВИКЛЮЧАЮЧЕ  
АБО- НІ 

 

Логічний 
елемент НІ 

 

Трістабільний буфер 
(елемент із трьома 
станами) і буфер  

Тригер 
Шмідта 

(тип) 

 

Цифрові ІМС ТТЛ і КМОП-серій 
(тип мікросхеми) 
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Digital – цифрові мікросхеми. 

 

Півсуматор і повний 
суматор 

 
RS-тригер (тип) 

 

JK-тригери з прямим 
або інверсним 

тактовим входом і 
виходами 

передустановлення 

 

D-тригери без 
передустановлення і з 

входами 
передустановлення 

 

Серійні мікросхеми 
мультиплексорів (тип 

мікросхеми)  

Серійні мікросхеми 
декодерів / 

демультиплексорів 

 

Серійні мікросхеми 
кодерів  

Серійні мікросхеми 
елементів 

арифметико-логічних 
пристроїв 

 

Серійні мікросхеми 
лічильників  

Серійні мікросхеми 
регістрів 

 

Серійні мікросхеми 
тригерів 

  

 

Для формування і спостереження логічних величин у програмі Electronic 

Workbench використовуються такі пристрої: генератор слів, логічний аналізатор 

і логічний перетворювач. 

Генератор слів. Використовується для задання цифрових 

послідовностей. На схему виводиться зменшене зображення генератора слів 

(рис. 1.1.). На шістнадцять виходів у нижній частині генератора паралельно 

подаються біти генерованого слова. На вихід тактового сигналу подається 

послідовність тактових імпульсів із заданою частотою. Вхід синхронізації 

використовується для подачі сигналу синхронизації від зовнішнього джерела. 

 

 

Рисунок 1.1 – Позначення генератора слів 
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Подвійним клацанням миші відкривається розширене зображення (рис. 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Вікно задання параметрів генератора слів 

 

Ліва частина генератора містить 1023 слова. Виділенням відмічається 

слово, активне в даний момент. Значення цього слова відображаються в 

шістнадцятковій системі (ліве вікно), або у двійковій системі вікно Binary, або в 

міжнародній системі кодів вікно ASCII. 

Введення слів проводиться в лівій або нижній (вікно Binary або ASCII) 

частині вікна генератора за допомогою миші та клавіатури. Натисканням на 

ліву кнопку миші виділяється потрібний біт, а введення значення здійснюється 

з клавіатури. 

Для подальшого використання встановленого набору слів (шаблону) 

необхідно його зберегти. Для цього слід натиснути кнопку Pattem ... на панелі 

генератора слів і у вікні вибрати SAVE і ввести ім’я файла. Шаблон зберігається 

у вигляді файла з розширенням * .dp. Якщо необхідно знову використовувати 

даний шаблон, то слід натиснути кнопку LOAD і в діалоговому вікні двічі 

клацнути лівою кнопкою миші на імені потрібного файла з шаблоном. 

Очистити (заповнити нулями) ліву частину вікна генератора можна 

натисканням на кнопку CLEAR BUFFER. 

Генератор може працювати в трьох режимах: 
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1) покроковий (кожен раз після подачі чергового слова на вихід генератор 

зупиняється); 

2) циклічний (на вихід генератора одноразово послідовно надходять усі 

слова); 

3) безперервний (усі слова циклічно передаються на вихід генератора 

протягом необхідного часу). 

Натисканням на кнопку STEP генератор переводиться в покроковий 

режим, кнопка BURST переводить у циклічний режим, а кнопка CYCLE – у 

безперервний. 

Для того щоб перервати роботу в безперервному режимі, необхідно ще 

раз натиснути кнопку CYCLE (або CTRL + T на клавіатурі). 

Панель керування TRIGGER визначає момент початку роботи генератора. 

Момент запуску може бути заданий по позитивному чи негативному фронтах 

імпульсу синхронізації. 

У режимі EXTERNAL (зовнішня синхронізація) передача слів на вихід 

генератора синхронізується за допомогою імпульсів, що подаються на вхід 

запуску. Із приходом кожного імпульсу на вихід генератора видається одне 

слово. У режимі INTERNAL (внутрішня синхронізація) генератор виробляє 

внутрішню синхронізацію передачі слів на вихід. 

Для синхронізації роботи схеми з генератором можна встановити частоту 

імпульсів у межах від Гц до МГц у вікні FREQUENSY. 

Логічний аналізатор. На схему виводиться зменшене зображення 

логічного аналізатора (рис. 1.3, а). Логічний аналізатор підключається до 

досліджуваної схеми за допомогою виводів у його лівій частині. Одночасно 

можуть спостерігатися сигнали в шістнадцяти точках схеми. Правий нижній 

затиск використовується для подачі синхронізуючих імпульсів. Подвійним 

клацанням миші по зображенню відкривається розширене зображення 

логічного аналізатора (рис. 1.3, б). 

Часові діаграми сигналів на екрані 16-канального логічного аналізатора 

зображуються у вигляді прямокутних імпульсів. Окрім того, круглі вікна в лівій 
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частині аналізатора показують поточний стан входів аналізатора. Кожне вікно 

відповідає одному з його входів. 

 

 

а) б) 

Рисунок 1.3 – Логічний аналізатор 

 

Рівні сигналів, що в поточний момент подаються на вхід аналізатора, на 

екрані відображаються праворуч. Правий крайній вхід аналізатора відповідає 

середній часовій діаграмі на екрані аналізатора. Натискання на клавішу CLEAR 

очищає екран логічного аналізатора. У полі TIME BASE встановлюється 

часовий масштаб по горизонтальній осі. 

Логічний перетворювач. Прилад, який не має аналогів у реальності. Він 

призначений для виконання різних функціональних перетворень у схемі. З його 

допомогою можна здійснювати такі операції: 

а) отримання таблиці істинності досліджуваної схеми; 

б) перетворення таблиці істинності на логічний вираз; 

в) перетворення логічного виразу на таблицю істинності; 

г) створення логічних схем за заданим логічним виразом; 

д) синтез логічних схем на елементах І-НЕ за заданим логічним виразом. 
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На екран виводиться зменшене зображення логічного перетворювача 

(рис. 1.4, а). Подвійним клацанням миші по зображенню відкривається 

розширене зображення логічного перетворювача (рис. 1.4, б). 

 

 

а) б) 

Рисунок 1.4 – Логічний перетворювач 

 

Отримання таблиці істинності схеми . 

Для отримання таблиці істинності схеми необхідно підключити входи (А, 

В, С, D, Е, F, G, Н) логічного перетворювача до входів досліджуваної схеми (не 

більше восьми), вихід (OUT) логічного перетворювача з’єднати з виходом 

схеми. Після натискання кнопки в лівій частині екрана логічного 

перетворювача з’явиться таблиця істинності, що описує функціонування 

досліджуваної схеми. 

Введення і перетворення таблиці істинності . 

Для того щоб створити таблицю істинності, необхідно в лівій верхній 

частині приладу вибрати число змінних від А до Н (натиснути на відповідну 

букву лівою кнопкою миші). Уся ліва половина екрана заповниться 

комбінаціями нулів і одиниць, що визначають початкові вхідні умови. Трохи 

правіше розташований стовпець вихідних значень OUT (реакція на вхід), 

заповнений спочатку нулями. Змінюючи в правій колонці нулі на одиниці або X 

(довільний стан), можна описати стан виходу для будь-якої початкової умови. 
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Після клацання на кнопці в нижньому рядку зображення приладу з'явиться 

логічний вираз. 

Спрощення виразу булевої алгебри . 

Якщо таблиця істинності містить велику кількість змінних, то логічний 

вираз функції виходить громіздким. Для його перетворення на компактну 

форму слід натиснути кнопку . 

Введення і перетворення логічного виразу . 

Для отримання таблиці істинності функції, заданої логічним виразом, 

необхідно: 

а) у рядок перетворювача ввести за допомогою клавіатури логічний 

вираз; 

б) натиснути кнопку  

При введенні виразів інверсія позначається апострофом, логічне 

додавання – знаком +. Логічне множення не позначається. 

Синтез схеми за логічним виразом . 

За допомогою логічного перетворювача можна отримати схему, що 

реалізує функцію, задану логічним виразом. Для цього в нижньому рядку 

перетворювача слід ввести логічний вираз і натиснути кнопку 

. 

Після натискання цієї кнопки на робочому полі Electronics Workbench 

з’явиться еквівалентна логічному виразу схема. Усі елементи в схемі будуть 

виділені червоним кольором. Якщо потрібно використати для побудови схеми 

тільки елементи І-НЕ, то необхідно скористатися кнопкою: . 

 

Хід роботи 

1.1 Змоделювати електричне коло (рис. 1.5) на робочому полі Electronics 

Workbench. Подвійним клацанням розгорнути зображення функціонального 
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генератора, генератора двійкових слів Word Generation і логічного аналізатора 

Logic Analizer. 

 

 

Рисунок 1.5 – Експериментальная схема 

 

1.2 Ознайомитися з можливостями функціонального генератора  

(рис. 1.6), який є джерелом напруги спеціальної форми. Генератор здатний 

виробляти напругу синусоїдної, прямокутної та трикутної форми. Форма 

сигналу задається клавішами верхнього ряду. Увімкнути генератор в режимі 

генерації напруги прямокутної форми. 

 

 

Рисунок 1.6 – Функціональний генератор 

 

Частота сигналів Frequency, коефіцієнт заповнення Duty cycle, амплітуда 

Amplitude і зсув Offset базової лінії (постійної складової напруги) 

встановлюються або безпосереднім введенням з клавіатури у відповідне вікно, 
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або за допомогою відповідного лічильника. При цьому частота вихідних 

сигналів генератора може встановлюватися в межах від 0,1 Гц (Hz) до 999 МГц. 

Коефіцієнт заповнення задає для прямокутного сигналу відношення у % 

тривалості імпульсу з високим робочим рівнем до періоду, а для трикутного 

сигналу – відношення тривалості позитивного лінійно наростаючого фронту до 

періоду. Коефіцієнт заповнення 50 % відповідає симетричній формі сигналу. 

Форма синусоїдного сигналу не змінюється зі зміною даного коефіцієнта. 

Амплітуда задає максимальне значення вихідної напруги, що 

відраховується від базової лінії (зміщення за постійним струмом) з 

припущенням, що вихідний сигнал знімається між затискачами COM 

(Загальний) і «+» (або COM і «–»). Якщо вихідний сигнал знімається із 

затискачів «+» і «–», то амплітуда подвоюється. Амплітуда задається в 

діапазоні від 1 μV до 999 KV. 

Зсув задає величину постійного зміщення вихідного сигналу в межах  

від–999 КВ до +999 КВ. 

Режим джерела напруги, реалізований функціональним генератором, 

припускає, що генерується сигнал без спотворень, шумів і пульсацій, властивих 

реальним генераторам з реальним навантаженням. Параметри генерованого 

сигналу в режимі джерела напруги не залежать від величини підключеного 

навантаження. Один з вихідних затискачів генератора зазвичай підключається 

до землі. 

Установіть ті самі настройки для функціонального генератора, як 

показано на рис. 1.6. 

1.3 Ознайомитися з можливостями генератора двійкових слів (Word 

generator) (рис. 1.7), який призначений для формування послідовностей 

цифрових сигналів. Необхідна послідовність задається у вигляді списку  

4-розрядних шістнадцяткових слів. 

На лівій стороні панелі генератора послідовності відображений стовпець 

рядків 4-символьних шістнадцяткових чисел, значення яких розташовані в 

діапазоні від 0000 до 03FF (від 0 до 1023 у десятковому вигляді). Кожен рядок 
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являє собою двійкове 16-розрядне слово. Коли генератор слова активізований, 

рядки бітів надсилаються в паралельному вигляді на відповідні клеми внизу 

приладу. 

 

 

Рисунок 1.7 – Генератор послідовності 

 

Зміна значень біт у генераторі може здійснюватися шляхом: 

– зміни двійкового 16-розрядного числа і поле Binary (зміна числа в полі 

Binary відразу ж змінює значення шістнадцяткового числа в лівому стовпчику в 

рядку, номер якого зазначений у полі Edit); 

– зміни 4-розрядного шістнадцяткового числа безпосередньо в стовпці 

задається послідовності (використовуйте смугу прокрутки, клавіші керування 

курсором, PageUp, PageDown); 

– введення двох символів ASCII в поле, позначене ASCII (введення 

символів у поле ASCII відразу ж змінює значення шістнадцяткового числа в 

лівому стовпчику в рядку, номер якого зазначений у полі Edit, код одного 

символу займає 8 біт). 

У міру виведення генератором чергового слова заданої послідовності 

значення кожного біта з’являється в кружках, що зображують клеми виведення 

внизу приладу. 

Клавіша Pattern (Шаблон) викликає діалог створення, збереження і 

багаторазового використання зразків послідовностей (рис. 1.8). 
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У цьому вікні можна встановити такі режими: 

Clear buffer – очищення стовпця послідовності; Open – введення 

збереженої послідовності з файла; Save – запис поточної послідовності до 

файла; Up counter – створення послідовності від 0000 рахунком угору (0000, 

0001, 0002 і т. д.); Down counter – створення послідовності від 03FF рахунком 

униз (03FF, 03FE, 03FD і т. д.); Shift right – рухома 1 вправо (8000, 4000, 2000, 

1000, 0800, 0400 і т. д.); Shifh left – рухома 1 вліво (1000, 2000, 4000, 8000, 0001, 

0002 і т. д.). 

 

 

Рисунок 1.8 – Діалог створення зразків послідовностей 

 

Виберіть радіокнопкою режим Up counter і натисніть клавішу Accept і 

виберіть циклічний режим роботи генератора слів. 

1.4 Використання контрольної точки дозволяє призупинити або 

перезапустити потік слів у вказаному місці. Щоб вставити контрольну точку, 

виберіть слово у вікні прокрутки, там, де ви хочете, щоб виведення зупинилося, 

потім натисніть Breakpoint. Щоб видалити контрольну точку, натисніть на 

існуючу контрольну точку у вікні прокрутки, потім натисніть Breakpoint. 

Можна використовувати більше однієї контрольної точки. Контрольні точки 

працюють і в режимі Burst, і в режимі Cycle. 

Виберіть контрольну точку, що відповідає кодові 0008. 

1.5 Кожне слово у вікні прокрутки генератора має адресу, яка 

визначається як 4-символьний шістнадцятковий номер. Коли слово в полі 
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змінюється, його адреса з’являється у вікні Edit. У міру виведення генератором 

слів у схему адреса кожного слова з’являється в полі Current. 

Щоб створити підмножину слів, які потрібно вивести, введіть початкову і 

кінцеву адреси слів у полях Initial і Final. 

Введіть значення для фінальної адреси, що дорівнює 000F. 

1.6 У секції Trigger генератора клавіша Internal визначає режим 

синхронізації виведення слів послідовності від внутрішнього тактового 

генератора, а клавіша External – режим синхронізації від зовнішнього сигналу, 

клема для підключення якого знаходиться в цій самій секції. 

Кнопки  встановлюють синхронізацію відповідно по фронту і 

спаду сигналу запуску. 

Установіть режим внутрішньої синхронізації генератора. 

1.7 На виході Data Ready генератора з’являється одиничний сигнал після 

формування ним чергового слова. 

1.8 Тактова частота генератора слів може бути встановлена в Гц, кГц або 

МГц. Кожне слово буде перебувати на виході генератора протягом одного 

періоду тактового генератора. 

Установіть тактову частоту генератора слів рівною 1 кГц. 

1.9 Ознайомитися з можливостями логічного аналізатора (рис. 1.9), який 

використовується для наочного зображення та вимірювання параметрів 

сигналу. Він має 16 каналів, які знаходяться зліва на панелі, і може розгортати у 

часі одночасно до 16 послідовностей прямокутних логічних сигналів. 
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Рисунок 1.9 – Робоча область логічного аналізатора 

 

Ліва половина відкритого вікна логічного аналізатора відображає стан 

(високий або низький) вхідних сигналів по кожному каналу. 

1.10 У секції Clock логічного аналізатора клавіша Set викликає вікно 

Clock setup, у якому можна вибрати тип синхронізації: від внутрішнього 

тактового генератора (Internal) або від зовнішнього сигналу (External), клема 

для підключення якого знаходиться в цій самій секції. Крім того, у розділі Clock 

edge можна вибрати, по якому фронту сигналу буде виконуватися 

синхронізація: по передньому Positiv або по задньому Negativ. У розділі Internal 

clock rate задається частота внутрішнього тактового генератора. 

Установіть режим внутрішньої синхронізації генератора по передньому 

фронту з частотою 2 кГц. 

У секції Trigger логічного аналізатора клавіша Set викликає вікно Trigger 

patterns, у якому визначається початок запуску розгортки від моменту 

надходження на входи аналізатора сигналів, що відповідають накладеній масці. 

Маска має 16 розрядів (по кількості входів) і може складатися із символів «1», 

«0» і «x». Символи «1» і «0» вказують на вміст входу, необхідного для появи 

інформації на екрані. Символи "x" призначені для маскування входів 
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аналізатора, для яких все одно, яка інформація на вході– «0» або «1». Маска 

сигналів за умовчанням має значення xxxxxxxxxxxxxxxx. 

Маска може бути задана для трьох кодових комбінацій A, В або С, між 

якими додатково може бути задана одна з восьми логічної функції зі списку 

Trigger combination. 

Установити для всіх кодових комбінацій A, В, С значення Х. Вибрати в 

текстовому вікні за списком Trigger combination логічну функцію A, а в 

текстовому вікні зі списком Trigger qualifier – значення Х. 

1.11 Запустити процес моделювання, шляхом натискання на кнопку 

ввімкнення живлення на панелі інструментів. 

1.12 Скопіюйте до звіту зображення логічного аналізатора. 

1.13 Проаналізувати часові діаграми, отримані в ході виконання 

лабораторної роботи. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Схеми досліджуваних електричних кіл. 

3. Осцилограми експериментальних даних. 

4. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Які зони можна виділити на монтажному столі і для чого вони 

призначені? 

2. Яким чином здійснюється вставка елементів електричного кола і як 

виконуються з'єднання між їхніми виводами? 

3. Як можна виконати редагування існуючої схеми? 

4. Як призначаються значення параметрів елементів електричного кола? 

5. Яким чином проводиться запуск програми для аналізу? 

6. Які виводи є у віртуального функціонального генератора і як 

здійснюється настроювання режимів його роботи? 
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7. Які виводи є у віртуального генератора двійкових слів і як 

здійснюється настроювання режимів його роботи? 

8. Які виводи є у віртуального логічного аналізатора і як здійснюється 

настроювання режимів його роботи? 

Література: [8, с. 25–53; 10, с. 13–38; 11, с. 10–21]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Моделювання простих логічних схем у програмному 

комплексі Electronics Workbench 

Мета роботи: набуття навичок роботи та вивчення принципу дії 

логічних функцій, побудованих на основі елементарних логічних елементів.  

 

Короткі теоретичні відомості 

При проектуванні вузлів і пристроїв цифрової електроніки широко 

використовуються методи аналізу і синтезу логічних схем, які отримали назву 

методів логічного проектування. Вони засновані на використанні алгебри 

логіки або булевої алгебри. Основним поняттям алгебри логіки є 

висловлювання – будь-яке твердження, стосовно якого можна говорити, що 

воно істинне або хибне. При цьому вважається, що кожне висловлювання не 

може бути одночасно й істинним, і хибним. Кожне висловлювання можна 

позначити певним символом. Запис 1jx  означає, що висловлене істинне, а 

0jx  – що висловлювання помилкове. 

В алгебрі логіки висловлювання можуть бути простими і складними. 

Висловлювання, значення істинності якого не залежить від значень істинності 

інших висловлювань, називається простим. При аналізі та синтезі логічних 

схем просте висловлювання розглядається як незалежна змінна, що набуває 

двох значень: 0 і 1. Висловлювання )..,( 21 nxxxy , значення істинності якого 

залежить від значення істинності інших висловлювань, що складають його, 

називається складним і також може набувати двох значень: 0 і 1. 
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При технічній реалізації перемикальних функцій змінні nxxx .., 21  

ототожнюються з вхідними сигналами, які надходять на фізичну схему, що 

реалізує перемикальну функцію, а значення )..,( 21 nxxxy  являє собою вихідний 

сигнал схеми. Сукупність значень змінних називається набором. 

Однією з поширених форм задання перемикальних функцій є таблиця 

істинності, де змінні nxxx .., 21  зазвичай розташовуються в порядку зростання 

двійкових чисел, утворених набором. Для перемикальної функції n  змінних 

існує nm 2  різних наборів, на які вона може набувати значень 0 або 1. 

У табл. 2.1 наведено повний перелік функцій двох аргументів. Функції, 

утворені логічними змінними, можна перетворювати відповідно до правил або 

законів алгебри логіки. При цьому прагнуть мінімізувати логічний вираз, тобто 

звести його до вигляду, зручного для практичної реалізації на логічних 

елементах. 

 

Таблиця 2.1 – Таблиця істинності логічних функцій двох аргументів 

1x  0 0 1 1 
Назва перемикальної 

функції 

Основне 

позначення 

Вирази через 

кон’юнкцію, 

диз’юнкцію, інверсію 2x  0 1 0 1 

0y  0 0 0 0 Константа нуль 0 00 y  

1y  0 0 0 1 
Кон’юнкція  

(логічне множення) 
21 xx   211 xxy   

2y  0 0 1 0 
Операція заборони  

по 2x  21 xx   212 xxy   

3y  0 0 1 1 Змінна 1x  1x  13 xy   

4y  0 1 0 1 
Операція заборони по 

1x  12 xx   124 xxy   

5y  0 1 0 1 Змінна 2x  2x  25 xy   

6y  0 1 1 0 
Сума за mod2 

(нерівнозначність) 
21 xx   21216 xxxxy   

7y  0 1 1 1 
Диз’юнкція (логічне 

додавання) 
21 xx   2111 xxy   
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8y  1 0 0 0 Операція Пірса 21 xx   218 xxy   

9y  1 0 0 1 
Логічна 

рівнозначність 
21 xx   21219 xxxxy   

10y  1 0 1 0 
Інверсія 2x  

(заперечення) 
2x  210 xy   

11y  1 0 1 1 
Імплікація від 2x   

до 1x  
12 xx   2111 xxy   

12y  1 1 0 0 
Інверсія 1x  

(заперечення) 
1x  112 xy   

13y  1 1 0 1 
Імплікація від  

1x  до 2x  21 xx   2113 xxy   

14y  1 1 1 0 Операція Шеффера 21 | xx  2114 xxy   

15y  1 1 1 1 Константа одиниця 1 115 y  

 

 

В електронних цифрових пристроях елементарні логічні операції над 

двійковими змінними реалізуються простими логічними схемами, які 

називаються логічними елементами або вентилями. Число входів логічного 

елемента відповідає числу змінних реалізованої ним перемикальної функції. У 

таблиці 2.2 наведено назви перемикальних функцій двох змінних і логічного 

елемента, що реалізує цю функцію, а також умовне графічне позначення 

елемента (УГП) структурних та функціональних схем цифрових пристроїв. 

Також у таблиці даються деякі назви логічних елементів, які зустрічаються у 

вітчизняній і зарубіжній літературі. 

 

Таблиця 2.2 – Перемикальні функції двох змінних 

Назва 

перемикальних 

функцій 

Назва 

логічного 

елемента 

Інші назви 

логічного 

елемента 

УГП 

логічного 

елемента 

УГП в 

Electronics 

Workbench 

Кон’юнкція 
Елемент І, 

схема збігу 

Кон’юнктор, 

клапан І, 

вентиль І   
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Диз’юнкція 

Елемент 

АБО, схема 

поділу 

Диз’юнктор, 

клапан АБО, 

вентиль АБО   

Інверсія 

(заперечення) 

Елемент НІ, 

схема 

заперечення 

Інвертор 

  

Операція Пірса 
Елемент 

АБО-НІ 

Схема НІ-АБО, 

клапан НІ-

АБО, вентиль 

НІ-АБО,   

Операція 

Шеффера 
Елемент І-НІ 

Схема НІ-І, 

клапан НІ-І, 

вентиль НІ-І   

Сума за mod 2 

АБО-АБО, 

схема 

додавання за 

mod 2 

Виключне АБО 

  

 

 

Продовження таблиці 2.2 

Сума за mod 2 та 

інверсія 

АБО-АБО-НІ, 

схема додавання 

за mod 2 

Виключне 

АБО-НІ 
  

Операція 

заборони 

Елемент НІ, 

схема заборони 
«Заборона» 

 

– 

Логічна 

рівнозначність 

(еквівалентність) 

Схема логічної 

рівнозначності 
Еквівалентність 

 

– 

Імплікація Схема імплікації Імплікатор 

 

– 

 

Основна вимога до функціонально повного набору логічних елементів 

полягає в тому, щоб за допомогою цього набору можна було побудувати будь-
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яку складну логічну схему. З огляду на те, що закони функціонування елементів 

однозначно описуються перемикальними функціями, застосовуючи операцію 

суперпозиції, можна отримати будь-яку, як завгодно складну перемикальну 

функцію. 

Слід зазначити, що двовходовий елемент І-НІ, який виконує логічну 

операцію 21 xxy  , є універсальним, оскільки всі три функції НІ, І, АБО 

основного базису можуть бути виражені через цю: 

11  xxxxy , 21212 xxxxy  , 2121213 xxxxxxy  . 

Елементи АБО-НІ, що виконують операцію 21 xxy  , також є 

універсальними. Операції НІ, І, АБО виражаються через операцію АБО-НІ 

таким чином: 

01  xxxxy , 2121212 xxxxxxy  , 21213 xxxxy  . 

Функціонально повний набір перемикальних функцій є нескоротним, 

якщо виключення будь-якої функції порушує його повноту. Такий набір можна 

скоротити за допомогою однієї, двох, трьох і чотирьох функцій. 

Прикладом повних нескоротних наборів перемикальних функцій трьох, 

двох і однієї змінної можуть слугувати: 

– диз’юнкція, логічна рівнозначність, константа нуль; 

– кон’юнкція, логічна нерівнозначність, константа одиниця; 

– кон’юнкція і заперечення; 

– диз’юнкція і заперечення; 

– операція Пірса, операція Шеффера. 

Однак набори логічних елементів і відповідні їм набори перемикальних 

функцій, як правило, мають функціональну надмірність, наприклад, широко 

використовуваний для побудови логічних схем цифрових пристроїв набір, що 

складається з перемикаьних функцій кон’юнкції; диз’юнкції та заперечення, 

який реалізується логічними елементами І, АБО, НІ відповідно. Цей набір 

елементів дає можливість досить гнучко та економічно будувати схеми, 

наприклад, на напівпровідникових приладах. Крім того, за допомогою цього 
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набору функцій найбільш просто перейти від широко поширеного запису 

перемикальної функції в канонічній формі до структурної схеми на логічних 

елементах І, АБО, НІ та ін. 

Завдання логічного проектування на першому етапі повністю 

еквівалентне математичній задачі представлення заданої перемикальної функції 

перемикачів функціями вибраної функціонально повної системи. При 

проектуванні логічних схем спочатку необхідно записати перемикальну 

функцію в певній вихідній формі: досконала диз’юнктивна нормальна форма 

(ДДНФ) і досконала кон’юнктивна нормальна форма (ДКНФ). Однак ці форми, 

як правило, досить складні. Тому їх мінімізують або за допомогою діаграм 

Вейча, або шляхом перетворення виразів для перемикальних функцій за 

допомогою формул і тотожностей, наведених у табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 – Формули для мінімізації перемикальних функцій 

Назва тотожності 
Тотожність 

для диз’юнкції для кон’юнкції 

Елементарне 

висловлювання 

xxxx  ..  xxxx  ..  

00 x  00 x  

11x  11x  

1 xx  0 xx  

xxx  0  xxx 1  

Аасоціативні    jkijki xxxxxx      jkijki xxxxxx   

Переміщувальні ikki xxxx   ikki xxxx   

Розподільні 

(дистрибутивні) 
    jkijiki xxxxxxx     jikijki xxxxxxx   

Поглинання   ikii xxxx   ikii xxxx   

Склеювання     ikiki xxxxx   ikiki xxxxx   

Співвідношення 

подвійності 

(формула де 

Моргана) 
n

n

xxx

xxx





..

..

21

21  
n

n

xxx

xxx





..

..

21

21  
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Для того щоб отримати ДДНФ функції, потрібно скласти її таблицю 

істинності. Наприклад, візьмемо таблицю істинності: 

 

1x  2x  3x  y  

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 1 0 1 

 

У комірках результату y  відмічаються лише ті комбінації, які призводять 

логічний вираз у стан одиниці. Далі розглядаються значення змінних, при яких 

функція дорівнює 1. Якщо значення змінної дорівнює 0, то вона записується з 

інверсією. Якщо значення змінної дорівнює 1, то без інверсії. 

Перший рядок містить 1 у вказаному полі. Відмічаються значення всіх 

трьох змінних: 01 x , 02 x , 03 x . 

Таким чином, усі змінні представлені нулями, відповідно вони 

записуються в кінцевому виразі інверсією цієї змінної. Перший член ДДНФ 

аналізованої функції виглядає так: 321 xxx  . 

Змінні другого члена: 01 x , 02 x , 13 x . 

3x  у цьому випадку буде представлений без інверсії: 

Таким чином аналізуються всі комірки y . Досконала ДНФ цієї функції 

буде диз’юнкцією всіх отриманих членів (елементарних кон’юнкцій). 

Досконала ДНФ розглянутої функції буде мати вигляд: 

321321321321 xxxxxxxxxxxxy  . 

Перемикальні функції є математичними моделями деяких реальних 

електронних цифрових схем. Для того щоб синтезувати найбільш оптимальний 
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цифровий пристрій (наприклад, з мінімальними апаратними витратами), 

математичну модель цього пристрою, зображену у вигляді ДДНФ або ДКНФ, 

перетворять до відповідного вигляду з використанням законів алгебри логіки. 

Перетворення ДДНФ або ДКНФ логічної функції до мінімального вигляду 

аналітичного запису називається процесом мінімізації. 

Розглянемо алгоритм мінімізації, запропонований американським ученим 

Вейчем. Вейч запропонував спеціальні діаграми-карти, у які можна записати всі 

конституанти одиниці, що входять до ДДНФ (конституанти нуля, що входять 

до ДКНФ) тієї чи іншої булевої функції. На рис. 2.1 як приклад наведено 

діаграми для мінімізацій функцій двох і трьох змінних відповідно. 

 
 

а) б) 

Рисунок 2.1 – Діаграми Вейча для функцій 2 (а) та 3 (б) змінних 

 

Кожній клітинці діаграми в разі мінімізації ДДНФ відповідає певна 

конституанта одиниці. Метод мінімізації за допомогою діаграм Вейча полягає в 

тому, що. конституанти одиниці, які входять в ДДНФ булевої функції, 

заносяться у відповідні клітинки діаграми. Наявність відповідної конституанти 

одиниці позначається в клітинці діаграми цифрою 1, а відсутність – 0. Усі 

діаграми побудовані таким чином, що поруч розташовані одиниці по 

горизонталі або вертикалі склеюються між собою відповідно до законів 

склеювання алгебри логіки. Одну й ту саму конституанту одиниці можна 

використовувати для склеювання з кількома іншими конституантами одиниці з 

метою отримання найбільш простого остаточного виразу. Мета всіх операцій – 
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отримати якомога менше число прямокутників (у тому числі квадратів), щоб 

число членів ДДНФ зменшилося. 

Формувати прямокутники можна тільки при включенні в них хоча б 

одного нового члена. Склеювання можна здійснювати і шляхом замикання 

крайніх ребер у «бочку». Таким чином отримана діаграма Вейча геометрично 

утворює циліндр. На рис. 2.2 наведені деякі правила склеювання конституант 

одиниці для функцій 2 і 3 змінних. 

Оскільки для трьох змінних діаграма являє собою як розгортку циліндра, 

розрізаного по C , то одиниці, розташовані по краях діаграми (наприклад, як це 

зображено на рис. 2.2), вважаються розташованими поруч. 

 

 

 
 

   

Рисунок 2.2 – Приклади для ілюстрації правил склеювання 

 

Метод мінімізації ДДНФ за допомогою діаграм Вейча включає таку 

послідовність дій: 

– заносяться у відповідну діаграму конституанти одиниці, що входять до 

ДДНФ функції, яка мінімізується; 

– використовуючи наведені вище правила склеювання, знаходять прості 

імпліканти функцій (простою імплікантою називається деяка кон’юнкція, 
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отримана в результаті склеювання конституант одиниці, що не бере участь у 

склеюванні з жодною іншою з кон’юнкцією); 

– знаходиться шукана мінімальна диз’юнктивна нормальна форма 

(МДНФ) вибором мінімальної сукупності простих імплікант, що покриває всі 

конституанти одиниці діаграми. 

Аналогом діаграм Вейча є карти Карно. Вони дозволяють зображати на 

площині прямокутника конституанти одиниці (нуля) для функцій більше 

чотирьох змінних. На відміну від діаграм Вейча, у яких окремим рядкам і 

стовпцям відповідають окремі змінні, у картах Карно їм можна присвоювати 

значення декількох змінних. При цьому повинні бути представлені всі можливі 

комбінації цих змінних, наприклад: AB , BA , BA  і BA . Таким чином, загальна 

кількість змінних мінімізованої за допомогою карти Карно функції може бути 

більшою, ніж у випадку використання діаграм Вейча. Сам процес мінімізації 

аналогічний описаному на прикладі діаграм Вейча. 

Мінімізація функцій алгебри логіки методом діаграм Вейча і карт Карно 

через свою наочність широко використовується при ручному процесі 

мінімізації логічних функцій при невеликій кількості змінних, зазвичай не 

більше п’яти. У випадку, коли кількість змінних більше, необхідно 

використовувати методи, які характеризуються однозначністю алгоритму, що 

дозволяє автоматизувати процес мінімізації на ЕОМ. Одним з таких методів є 

метод Квайна і Мак-Класки. 

Хід роботи 

1.1 Відповідно до варіанта завдання (табл. 2.4) на підставі таблиці 

істинності (табл. 2.1) записати логічні вирази для двох перемикальних функцій 

в ДДНФ. 

Таблиця 2.4 – Варіанти завдання 

Логічні 

елементи 

Перемикальні функції 

2y  14y  4y  3y  6y  10y  8y  12y  9y  11y  1y  13y  

І-НІ 
1 2 3 4 5 6 

АБО та НІ 
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АБО-НІ 
7 8 9 10 11 12 

І та НІ 

І-НІ 
13 14 15 16 17 18 13 

АБО та НІ 

АБО-НІ 
19 20 21 22 23 24 19 

І та НІ 

 

Наприклад, для функції диз’юнкції ( 21 xxy  ) логічний вираз на 

підставі таблиці істинності (табл. 2.1) буде мати вигляд: 

212121 xxxxxxy  . 

 

 

1.2 Мінімізувати отримані логічні вирази шляхом перетворення виразів 

для перемикальних функцій за допомогою формул і тотожностей (табл. 2.3) і за 

допомогою діаграм Вейча. 

При мінімізації на підставі тотожностей (табл. 2.3) отримаємо такий 

вираз: 

 
    212111

21121221212121

xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxy




 

Мінімізуємо за допомогою діаграм Вейча логічну функцію двох 

змінних 21 xxy  . На підставі таблиці істинності (табл. 2.1) складемо карту 

Карно (рис. 2.3), у якій найменування стовпців і рядків являють собою значення 

змінних, причому змінні розташовуються в такому порядку, щоб при переході 

до сусіднього стовпця або рядка змінювалося значення тільки однієї змінної. 

 

Рисунок 2.3 – Карта Карно для мінімізації логічної функції 
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Таблицю заповнюють значеннями функції, відповідними комбінаціям 

значень змінних. На карті Карно відмічають групи, що складаються з n2  

комірок (n  – число змінних) і містять 1, оскільки вони описуються простими 

логічними виразами. Кожна група об’єднує дві комірки, відповідні логічним 

перетворенням: 

 
  .

;

21122121

12212121

xxxxxxxx

xxxxxxxx




 

Компактний вираз, що описує функцію, являє собою диз’юнкцію 

логічних виразів, отриманих за допомогою карт Карно. У результаті отримуємо 

вираз в ДДНФ, що збігається з перемикальною функцією диз’юнкції: 

21 xxy  . 

1.3 На базі логічних елементів І, АБО, НІ виконати функціональні схеми, 

що реалізують задані логічні вирази до мінімізації (рис. 2.4). Отримати часові 

діаграми роботи зазначених схем. 

 

Рисунок 2.4 – Схема реалізації заданої функції на базі  

логічних елементів І, АБО, НІ 

 

1.4 На базі заданих логічних елементів, залежно від варіанта (табл. 2.4), 

виконати функціональні схеми, що реалізують задані логічні вирази до і після 
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мінімізації (рис. 2.5). Отримати часові діаграми роботи зазначених схем  

(рис. 2.6). 

 

Рисунок 2.5 – Схема реалізації заданої функції на базі логічних елементів І-НІ 

 

Рисунок 2.6 – Часові діаграми роботи досліджуваної схеми 

 

1.5 Проаналізувати схеми та часові діаграми, отримані в ході виконання 

лабораторної роботи. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Експериментальні схеми. 

3. Осцилограми експериментальних даних. 
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4. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Яким чином здійснюється процес синтезу цифрових логічних схем? 

2. Що таке перемикальна функція? 

3. Назвіть приклади функціонально повних систем логічних функцій. 

4. Що таке таблиця істинності? 

5. Скільки існує різних булевих функцій трьох змінних? 

6. Наведіть таблиці істинності для таких логічних функцій: АБО, 

виключне АБО, І, АБО-НІ, І-НІ. 

7. Що являє собою метод диз’юнктивного розкладання? 

8. Як здійснюється пошук оптимальної структури логічної функції після 

використання стандартних методів? 

9. Дайте характеристику методу мінімізації на основі діаграм Вейча. 

10. Дайте характеристику методу мінімізації на основі карт Карно. 

11. У чому полягає універсальність логічних елементів АБО-НІ, І-НІ? 

Література: [1, с. 38–65; 2, с. 32–78; 7, с. 112–138]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Дослідження напівпровідникових цифрово-літерних 

індикаторів у програмному комплексі Electronics Workbench 

Мета роботи: ознайомлення з принципами побудови напівпровідникових 

цифрово-літерних індикаторів та вивчення принципу їх дії. 

Короткі теоретичні відомості 

Цифрово-літерні індикатори на основі світлодіодних елеменітів являють 

собою інтегральну мікросхему з діодних структур (у вигляді сегментів або 

точкових елементів) та необхідних електричних з’єднань. Світлодіоди являють 

собою напівпровідникові діоди, призначені для перетворення електричної 

енергії на енергію некогерентного світлового випромінювання. При протіканні 

через діод прямого струму відбувається інжекція неосновних носіїв заряду 

(електронів або дірок) у базову область діодної структури. Процес мимовільної 
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рекомбінації інжектованих неосновних носіїв заряду, що відбувається як у 

базовій області, так і в самому np   переході, супроводжується їхнім 

переходом з більш високого енергетичного рівня на більш низький. При цьому 

надлишкова енергія виділяється шляхом випромінювання кванта світла. 

Для виготовлення світлодіодів використовуються такі напівпровідникові 

матеріали: фосфід галію; карбід кремнію; тверді розчини галій–миш’як–фосфор 

та галій–миш’як–алюміній. Шляхом додавання до напівпровідникових 

матеріалів атомів речовин-активаторів можна змінювати колір випромінювання 

діодів, наприклад, на основі фосфіду галію з домішкою цинку, кисню або азоту 

одержують прилади зеленого, жовтого і червоного кольорів. 

Готові сегменти (смужки) із зазначених матеріалів розташовують на 

одній підкладці таким чином, щоб при відповідній комбінації збуджених 

сегментів досягалося чітке зображення однієї цифри або букви. Однорозрядні 

цифро-буквені індикатори дозволяють відтворювати будь-яку цифру від 0 до 9, 

а також ряд букв та символів. За числом сегментів, що припадають на один 

розряд, індикатори поділяються на 7-, 9- та 35-елементні, також деякі 

індикатори мають децимальну точку. 

На рис. 3.1 наведено схеми індикаторів типу АЛС324, що відрізняються 

тим, що в індикаторі типу АЛС324В аноди всіх світлодіодів з’єднані між 

собою, а в індикаторі типу АЛС324А з’єднані катоди. Це накладає деякі 

особливості на схемотехніку схем керування такими індикаторами.  

 

а) 
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б) 

Рисунок 3.1 – Схеми індикаторів типу АЛС324: АЛС324А (а) та АЛС324В (б) 

 

Для керування індикаторами із загальним анодом може 

використовуватися схема, наведена на рис. 3.2, а (показано керування одним 

сегментом, для інших сегментів – аналогічно).  

До виходу інвертора з відкритим колектором через обмежувальний 

резистор підключається катод світлодіода. Якщо на виході інвертора низький 

потенціал, то через світлодіод тече прямий струм, що забезпечує світіння 

світлодіода. При високому рівні потенціалу на виході струм через діод дуже 

малий і світіння відсутнє. 

Для керування індикаторами із загальним катодом може 

використовуватися схема, наведена на рис. 3.2, б. Катоди з’єднуються з точкою 

нульового потенціалу, а аноди підключаються через резистор до емітера 

транзистора, що працює як емітерний повторювач (при використанні 

потужного інвертора транзистор можна не використовувати). Світіння 

світлодіода відбувається при високому рівні потенціалу на виході інвертора. 
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а) б) 

Рисунок 3.2 – Схема керування індикаторами із загальними анодами (а) та 

загальними катодами (б) 

 

Основними електричними та світловими параметрами індикаторів на 

основі світлодіодів є: сила світла та постійна пряма напруга при заданому 

постійному прямому струмі; колір світіння; розкид значень сили світла в 

одному індикаторі. 

Рідкокристалічні (РК) цифрово-літерні індикатори використовують рідкі 

кристали – речовини, що виявляють у визначеному інтервалі температур 

властивості як рідин, так і кристалів. Вони здатні в рідкому стані зберігати 

упорядкованість молекул подібно до кристалів. Для створення РК індикаторів 

використовуються так звані нематичні рідкі кристали, що є структурним 

різновидом даного класу речовин. Тонкий шар рідкокристалічної речовини, 

поміщений між двома скляними пластинами, досить добре пропускає світло. 

Однак товсті шари рідких кристалів майже непрозорі. 

Оптичні характеристики рідких кристалів змінюються під впливом 

зовнішнього електромагнітного поля. Саме ця властивість використовується 

для побудови елементів індикації на основі тонких прозорих шарів 

рідкокристалічної речовини. 

Існує два принципи роботи рідкокристалічних індикаторів. 
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Перший з них полягає в тому, що при поданні електричного поля до 

тонкого шару рідкокристалічної речовини, поміщеної між двома скляними 

пластинами, відбувається руйнування упорядкованої структури рідких 

кристалів, що викликає дифузійне розсіювання світла в цій області (ефект 

динамічного розсіювання). У результаті прозорий рідкокристалічний шар стає 

мутним та при зовнішньому висвітленні виникає контраст між збудженими 

ділянками рідких кристалів та незбудженими. При знятті зовнішнього 

електричного поля первісна  структура рідких кристалів відновлюється і 

зазначений контраст зникає. 

РК індикатори складаються з двох плоско-паралельних скляних пластин, 

між якими знаходяться шари рідких кристалів завтовшки 12-20 мкм. На одній 

скляній пластині прозорим струмопровідним покриттям нанесений рисунок 

цифри у вигляді сегментів, на другій пластині прозорим струмопровідним 

покриттям нанесений електрод, що є загальним для цифр. 

Існують індикатори, що працюють у відбитому («на відображення») та 

минаючому («на просвіт») світлі. У першому випадку на заднє скло індикатора 

наноситься шар, що відбиває, у другому – за індикатором повинно бути 

використане додаткове джерело світла. 

При подачі керуючої напруги рідкі кристали в зоні дії електричного поля 

втрачають прозорість і, якщо задня поверхня, що відбиває, біла, то спостерігач 

бачить темну цифру на білому фоні. Якщо задній відбивач має чорний колір та 

внутрішні поверхні індикатори теж зачорнені, то матово-світле зображення 

цифри буде добре помітне на чорному фоні. 

Збудження рідкокристалічного шару в індикаторах здійснюється змінною 

напругою синусоїдальної форми або форми типу меандр з ефективним 

значенням від 2,7 до 30 В та частотою 30-1000 Гц. Постійна складова напруги 

не допускається. 

Типовий елемент РК приладу для відображення інформації складається з 

двох прозорих скляних пластин, між якими поміщені РК. З внутрішнього боку 
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пластин розташовані електроди, їхня кількість та розташування беруться 

такими, щоб можна було реалізувати необхідне зображення. 

Якщо осередок працює на просвіт, то електроди на обох пластинах 

виконуються прозорими. При роботі на відображення задній електрод 

виконують непрозорим. Для роботи в умовах низької освітленості створюється 

підсвічування. Для цього в РК індикаторах, що працюють на просвіт, за 

задньою пластиною розміщають джерело світла, а в індикаторах, що працюють 

на відображення, джерело світла розміщають попереду або збоку. 

Індикатори мають форму тонкої пластини, до країв якої підведені виводи 

електродів. Електроди виконують у вигляді тонких, майже не помітних на склі 

струмопровідних смужок. Для підключення до схеми використовують 

спеціальні панелі, що мають еластичні виступи, зроблені з електропровідної 

гуми. Контактування забезпечується за рахунок механічного притискання 

індикаторів до панелей. Окремі конструкції мають стрічкові виводи, що 

забезпечують їхнє розпаювання на платах. 

Широкого поширення набули цифрові, буквено-цифрові та мнемонічні 

РК індикатори сегментного типу. У них прозорі електроди виконані у вигляді 

сегментів, від яких зроблені окремі виводи. Непрозорий електрод виготовляють 

суцільним з єдиним виводом. 

При подачі напруги на загальний електрод та вибрані прозорі сегментні 

електроди під відповідним сегментом з’являється смуга, колір якої різко 

відрізняється від навколишнього фону. Сполучення цих смуг утворить 

необхідну цифру, букву або знак. Змінюючи сегменти, підключені до джерела 

напруги, змінюють відображувані цифри, букви або мнемосхеми. 

Відомі також матричні конструкції, коли електроди на обох сторонах 

виконані у вигляді груп взаємно перпендикулярних ліній, що створюють 

матрицю. При подачі напруги на горизонтальну та вертикальну лінії зміна 

забарвлення спостерігається тільки на ділянці перетину відповідних ліній, у 

якій електричне поле між електродами має досить велику напруженість. 
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Велика кількість виводів ускладнює практичне застосування матричних 

індикаторів, тому їх намагаються виконувати у вигляді конструкції, що має 

внутрішню електронну схему керування. 

Змінну напругу використовують як керуючу. При постійній напрузі 

термін служби компонента знижується на порядок через міграцію домішок на 

електроди та зниження контрастності зображення. Тому в технічних умовах, 

указуючи напругу керування, звичайно обумовлюють допустиме значення 

постійної складової (50 – 170 мв). 

Часто використовують так званий фазовий метод керування, при якому на 

загальний електрод на задній поверхні та на електроди на передній поверхні 

подаються прямокутні імпульси, зсунуті між собою за фазою на 180° для 

засвітлення сегмента та однакові за фазою, якщо дані сегменти не повинні 

засвітитись. При практичному використанні індикаторів потрібно знати такі 

параметри: 

– коефіцієнт контрасту знака по відношенню до фону; 

– час реакції (час «вмикання»);  

– час релаксації (час «вимикання»); 

– напругу та струм керування (2 – 20 В, 1 – 100 мкА);  

– частоту напруги керування (30 – 1000 гц). 

РК індикатори прості за конструкцією, дешеві, мають низьке 

енергоспоживання, забезпечують високу контрастність зображення, що не 

зменшується при збільшенні освітленості, добре сумісні з мікросхемами 

керування. Однак вони мають такі недоліки:  

– необхідність мати підсвічування при роботі в темряві; 

– вузький робочий температурний діапазон (від –15 до +55 °С); 

– зміна параметрів протягом терміну зберігання та при роботі.  

Сфера застосування таких елементів: економічні пристрої та системи з 

цифровим, буквеним, графічним або мнемонічним  відображенням інформації. 
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Перевагою РК індикаторів, порівняно із світлодіодними індикаторами, є 

малий струм споживання (одиниці – сотні мкА), а недоліком – більш складна 

схема керування. 

На рис. 3.3 показана схема збудження сегментів сигналами змінної 

напруги. Пристрій складається з двох логічних схем «і» з двома входами ,2DD  

,3DD  інвертора 1DD  та ключа-формувача на транзисторі VT . 

 

Рисунок 3.3 – Схема збудження сегментів РК індикатора  

сигналами змінної напруги 

 

На колектор транзистора подається напруга, яка дорівнює подвійній 

амплітуді номінальної змінної напруги збудження даного РК індикатора. З 

транзистора VT  на сегмент індикатора знімається однополярна змінна напруга 

прямокутної форми амплітудою 40 В. Для усунення постійної складової 

імпульсної напруги живлення до загального електрода прикладається постійна 

напруга 20 В. 

На вхід 2DD  подається напруга збудження частотою f = 60 – 100 Гц, а 

на вхід 3DD  – напруга гасіння частотою f = 10 – 40 Гц. При низькому 

логічному рівні сигналу керування відкривається 2DD  і транзистор працює в 

імпульсному режимі з частотою, що відповідає частоті збудження РК сегмента. 

Керуючий сигнал з високим логічним рівнем, що надходить на керуючий вхід, 
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відкриває 3DD . У результаті пристрій формує напругу меншої частоти, на яку 

РК індикатор не реагує. 

Можливий інший спосіб формування напруги керування РК індикатора. 

Його схема показана на рис. 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Формування напруги керування РК індикатора 

 

На входи логічних елементів ,2DD  3DD  від зовнішнього генератора 

подають імпульсну напругу з частотою f = 60 – 100 Гц, інвертовані одна 

відносно одної. Залежно від рівня сигналу керування на сегмент індикатора 

через ключ-формувач (транзистор 1VT ) прикладається напруга прямокутної 

форми, пряма або інвертована. На загальний електрод індикатора через інший 

ключ-формувач (транзистор 2VT ) постійно подається сигнал однієї фази. При 

збігу фаз на електродах сегмента останній не збуджується. При розходженні 

фаз відбувається збудження сегмента. Такий спосіб керування дозволяє 

зменшити напругу живлення індикатора у два рази. 

Зовнішній вигляд семисегментного індикатора наведено на рис. 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Загальний вигляд семисегментного індикатора 
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Відповідність двійкового коду семисегментного індикатора відображено у 

табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 – Таблиця істинності семисегментного індикатора 

N 

(10) 
X1 X2 X3 X4 A B C D E F G 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

3 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

5 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

6 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

7 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

 

Згідно з наведеною таблицею можна побудувати булеві функції для 

кожної комбінації вхідного сигналу. Розглянемо приклад, коли засвічується 

сегмент «А», для цього запишемо булеву функцію: 

 
4321432143214321

4321432143214321

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxAy




 

На підставі отриманої булевої функції будуємо карту Карно задля 

спрощення функції: 

21xx 21xx 21xx 21xx

43xx

43xx

43xx

43xx

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0 0

0

12

3

4
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На підставі карт Карно виконується мінімізація логічної функції. 

1 2 3 4 

1x 2x 3x 4x

1x 3x
 

1x 2x 3x 4x

1x 2x 4x
 

1x

2x

3x 4x

1x
4x

2x

 

1x 2x 3x 4x
1
1

0
0 1

00
0

3x1x 2x
 

 

Згідно з картою Карно, отримаємо остаточний результат мінімізованої 

логічної функції, що має такий вигляд:  

  32142142131 xxxxxxxxxxxAy  . 

Хід роботи 

1.1 Мінімізовану логічну функцію засвічування сегмента «А» реалізувати 

на основі логічних елементів (рис. 3.6) 

 

Рисунок 3.6 – Реалізація схеми засвічування сегмента «А» 

1.2 Задати необхідні параметри моделювання (рис. 3.7). 



 44 

 

Рисунок 3.7 – Параметри моделювання 

 

1.3 Коли схема складена і готова до запуску, натиснути кнопку вмикання 

живлення на панелі інструментів. Змінюючи стани ключів відповідно до 

потрібного коду, добитися засвічування світлодіода на виході схеми ( )(xF ), що 

є доказом правильних розрахунків та правильної реалізації булевої функції. 

1.4 Створити підсистему схеми засвічування сегмента «А» (рис. 3.8). Для 

створення підсхеми потрібно виділити ділянку схеми, причому лінії виділення 

повинні перетинати ті провідники, які надалі стануть виводами підсхеми. Після 

цього викликається діалогове вікно створення підсхеми (Circuit> Create 

Subcircuit або клавіатурне скорочення Ctrl + B), у якому в рядку Name 

вводиться ім’я підсхеми (А), після чого вибираємо Copy from Circuit (підсхема 

копіюється з вказаною назвою в розділ бібліотеки Favorites без внесення змін у 

вихідну схему). 

 

Рисунок 3.8 – Підсистема засвічування сегмента «А» 
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1.5 Згідно з номером варіанта побудувати булеву функцію засвічування 

сегмента, для чого провести необхідні розрахунки. Вихідні дані до вибору 

сегмента для розрахунку наведені у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 – Вихідні дані до вибору сегмента для розрахунку 

 Номер варіанта 

 1 2 3 4 5 6 7 

Сегмент B C D E F G H 

 

1.6 Скласти досліджувану схему згідно з побудованою булевою 

функцією. 

1.7 Провести моделювання підсистеми засвічування сегмента «А» та 

сегмента згідно з номером варіанта. Як індикаторний пристрій вибрати 

семисегментний індикатор (рис. 3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Реалізація схеми засвічування двох сегментів 

 

1.8 Змінюючи стани ключів, добитися засвічування відповідного сегмента 

індикатора. Записати варіанти вхідних сигналів для засвічування  

1-го сегмента, 2-го сегмента та двох сегментів одночасно. 

1.9 Занесіть пояснення щодо створення схем до звіту та зробіть висновки. 
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Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Побудована булева функція засвічування сегменту. 

3. Схема, побудована згідно з булевою функцією. 

4. Отримані експериментальні дані.  

5. Висновки щодо виконаної роботи. 

Контрольні питання 

1. Які основні електричні параметри індикаторів? 

2. Які ви знаєте переваги рідкокристалічних індикаторів порівняно з 

світлодіодними? 

3. За допомогою чого змінюють колір випромінювання світлодіодних 

індикаторів? 

4. Від чого залежить вибір схеми керування світлодіодними 

індикаторами? 

5. Наведіть схему керування індикаторами із загальним анодом.  

6. Наведіть схему керування індикаторами із загальним катодом. 

7. Наведіть схему збудження сегментів РК індикатора сигналами змінної 

напруги. 

8. Наведіть схему формування напруги керування РК індикатора. 

9. Дайте характеристику методу мінімізації на основі карт Карно. 

Література: [3, с. 98–103; 4, с. 311–368; 10, с. 96–129]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Дослідження комбінованих пристроїв у програмному 

комплексі Electronics Workbench 

Мета роботи: вивчення принципу дії комбінованих схем цифрових 

пристроїв – шифратора, дешифратора, мультиплексора та суматора. 

Короткі теоретичні відомості 

Комбінаційний пристрій – це пристрій з n  входами і m  виходами. Якщо 

КП виконано на базі ідеальних, тобто безінерційних елементів, то стан його 

виходів однозначно визначається станом його входів у той самий момент часу. 
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Шифратор кодів – це комбінаційний пристрій, що перетворює подану на 

вхід команду деякого символу на бінарний код цього символу відповідно до 

деякого стандарту чи таблиці істинності. Шифратори (кодери) 

використовуються найчастіше для перетворення десяткових чисел на двійковий 

або двійково-десятковий код, наприклад, у мікрокалькуляторах, у яких 

натискання десяткової клавіші відповідає генерації відповідного двійкового 

коду. 

До подачі на вхід шифратора команд 1ix  або 0ix , ( 1,0  ni ) на 

виходах шифратора має місце так звана вихідна комбінація: на всіх виходах 

шифратора є нулі 0jy , mj ,1 , де m  – число виходів шифратора (зазвичай 

4m ), або на всіх виходах шифратора є одиниці 1jy , mj ,1 . 

Синтез шифратора прямих кодів цифр 0 ... 9 за умови: 

1ix , 9,0i ; 0jy , 4,0j . 

Прямі коди цифр 0 ... 9 у системі 8-4-2-1 є двійковими числами цих цифр, 

зворотні коди цифр 0 ... 9 є інверсією прямих кодів. Таблиця істинності 

заданого шифратора наведена в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 – Таблиця істинності шифратора прямих кодів 

Цифра 
Команди Виходи 

9x  8x  7x  6x  5x  4x  3x  2x  1x  0x  4y  3y  2y  1y  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
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Оскільки можливе натискання відразу декількох клавіш, у шифраторах 

використовується принцип пріоритету старшого розряду, тобто при натисканні 

клавіш 9, 5 і 2 на виході шифратора буде генеруватися код 1001, відповідний 

цифрі 9. 

У табл. 4.1 перший рядок показує, яка вихідна комбінація на виході 

шифратора, коли команди на вхід шифратора не подані. Рівняння каналів 

шифратора мають такий вигляд: 

 





















.

,

,

,

984

76543

76322

975311

xxy

xxxxy

xxxxy

xxxxxy

 (4.1) 

Рівняння (4.1) відповідають табл. 4.1. Так, для верхнього рядка, коли 

команди не подані, вихідні сигнали 0jy , 4,0j . Зрозуміло, що при 

кодуванні будь-якої цифри тільки на деяких виходах шифратора з’являються 

сигнали логічної одиниці. Так, при кодуванні, наприклад, цифри 7, коли 17 x  

отримуємо 1321  yyy , 04 y . 

Синтез шифраторів прямих кодів цифр 0 ... 9 за умови: 

0ix , 9,0i ; 0jy , 4,0j . 

Таблиця істинності такого шифратора наведена в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 – Таблиця істинності шифратора прямих кодів 

Цифра 
Команди Виходи 

9x  8x  7x  6x  5x  4x  3x  2x  1x  0x  4y  3y  2y  1y  

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 

3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 

4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 

5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
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Рівняння каналів шифратора згідно з табл. 4.2 мають вигляд: 
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 (4.2) 

Структурно-логічна схема шифратора, побудована на основі рівнянь (4.2), 

показана на рис. 4.1, а; УГП – на рис. 4.1, б. 

 

 

а) б) 

Рисунок 4.1 – Структурно-логічна схема (а) та УГП (б) шифратора зі 

зворотними входами: 0ix , 9,0i ; 0jy , 4,0j  

 
Загальний метод синтезу шифратора прямих кодів цифр 0 ... 9 містить 

такі пункти: 

1. Згідно з умовою роботи шифратора складається таблиця істинності. 

Раніше в табл. 4.1 та 4.2 показані таблиці істинності для двох умов роботи 

шифраторів. 

2. Складаються рівняння каналів і структурно-логічна схема шифратора, 

як, наприклад, рівняння (4.1) і (4.2), отримані відповідно для умов: 1ix ; 

0jy  і 0ix ; 0jy , 9,0i , 4,0j . У табл. 4.3 показано, яка логіка 
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пов’язує команди шифраторів з прямими входами при різних видах команд 

1ix  або 0ix  і різних вихідних комбінацій 0jy  або 1jy . 

Таблиця 4.3 – Зв’язок команд шифраторів з логічними елементами 

 0jy  1jy  

1ix  

АБО 
команд, що викликають 
зміну 10  на виході 

 

АБО-НІ 
команд, що викликають 
зміну 01  на виході 

 

0ix  
І-НІ 

команд, що викликають 
зміну 10  на виході 

І 
команд, що викликають 
зміну 01  на виході 

 

Дешифратор – це комбінаційний пристрій, призначений для 

перетворення паралельного двійкового коду на унітарний, тобто позиційний 

код. При подачі на вхід дешифратора паралельного двійкового коду вихідний 

сигнал з’явиться тільки на тому його виході, номер якого відповідає 

десятковому еквіваленту вхідного двійкового коду. Залежно від типу 

дешифратора, цей сигнал може мати як рівень логічної одиниці (при цьому на 

всіх інших виходах рівень логічного 0), так і рівень логічного 0 (при цьому на 

всіх інших виходах рівень логічної 1). 

В умовних позначеннях дешифраторів і шифраторів використовуються 

букви DC і CD (від слів decoder і coder відповідно). 

Якщо кількість двійкових розрядів дешифрованого коду позначити через 

n , то число виходів дешифратора повинно бути n2 . Якщо частина вхідних 

наборів не використовується, то дешифратор називають неповним. 

Функціонування дешифратора описується системою логічних рівнянь, 

складених на основі таблиці істинності. Одноступінчастий дешифратор 

(лінійний) – найбільш швидкодіючий, але при значній розрядності вхідного 

слова вимагає застосування логічних елементів з великим числом входів і 

сильно навантажує джерела вхідних сигналів. Розглянемо приклад побудови 

дворозрядного дешифратора на основі базових логічних елементів за 

допомогою таблиці істинності (табл. 4.4). 
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Таблиця 4.4 – Таблиця істинності дешифратора 

2x  1x  0y  1y  3y  3y  

0 0 1 0 0 0 
0 1 0 1 0 0 
1 0 0 0 1 0 
1 1 0 0 0 1 

 
Складемо відповідні логічні рівняння для побудови схеми дешифратора: 

 .,,, 210212211210 xxyxxyxxyxxy   (4.3) 

Графічну схему дешифратора, що реалізує отримані логічні рівняння 4.3, 

наведено на рис. 4.2, а. Умовне графічне позначення дворозрядного лінійного 

дешифратора з інверсними виходами наведено на рис. 4.2, б. 

 

 

а) б) 

Рисунок 4.2 – Схема дешифратора, що реалізує логічні рівняння 4.3 (а), умовне 

графічне позначення дворозрядного дешифратора 

з інверсними виходами (б) 

 

Малорозрядні дешифратори в вигляді ГИС позволяют строить 

дешифратори большої розрядності по пирамидальной или матричной структурі 

із отдельных лінійних дешифраторів. При цьому входное слово ділиться на 

поля, розрядність яких соответствует числу входів имеющихся ГИС 

дешифраторів.  

Мультиплексор – комбінаційний пристрій, що забезпечує комутацію 

одного з входів на загальний вихід під керуванням сигналів на адресних входах. 

Номер входу, який підключають дорівнює числу (адресі), що визначається 
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комбінацією логічних рівнів на адресних входах. Паралельні цифрові дані (D) 

за допомогою мультиплексора перетворяться на послідовні інформаційні 

сигнали, які передаються по одному сигнальному виводу. Демультиплексор, 

навпаки, перетворює послідовні сигнали на вході на паралельні дані на виході. 

Розглянемо приклад побудови мультиплексора з чотирма 

інформаційними (D) і двома адресними шинами (X1 і X2) на основі базових 

логічних елементів, за допомогою таблиці істинності (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 – Таблиця істинності мультиплексора 

1x  2x  y  

0 0 0D  
0 1 1D  
1 0 2D  
1 1 3D  

 

Складемо відповідне логічне рівняння для побудови схеми 

мультиплексора: 

 3210 21212121 DxxDxxDxxDxxy   (4.4) 

Графічна схема мультиплексора, що реалізує отримані логічні рівняння 

4.4, наведена на рис. 4.3, а; УГП мультиплексора показано на рис. 4.3, б. 

 

 

а) б) 

Рисунок 4.3 – Графічна схема (а), умовне графічне позначення  

мультиплексора (б) 

 



 53 

Суматор є найпростішим цифровим пристроєм, призначеним для 

додавання двох чисел, заданих у двійковому коді. Додавання проводитися 

порозрядно – від молодшого розряду до старшого. У кожному розряді 

необхідно знайти суму iS  доданків iX  і iY  та переносу з попереднього розряду 

1iP . За кількістю входів розрізняють півсуматори, однорозрядні суматори і 

багаторозрядні суматори. 

Півсуматорами називаються пристрої з двома входами і двома виходами, 

на яких виробляються сигнали суми і перенесення. У таблиці 4.6 наведена 

таблиця істинності півсуматора. 

Таблиця 4.6 – Таблиця істинності півсуматора 

ia  ib  iS  1iC  

0 0 0 0 
0 1 1 1 
1 0 1 0 
1 1 0 1 

 

Складемо відповідні логічні рівняння для побудови схеми півсуматора: 

 baPbabaS  ; . (4.5) 

Графічна схема півсуматора реалізованого на основі логічних рівнянь 4.5, 

наведено на рис. 4.4, а; УГП півсуматора показано на рис. 4.4, б. 

 

 

а) б) 

Рисунок 4.4 – Графічна схема (а), умовно-графічне позначення  

півсуматора (б) 
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Графічна схема півсуматора з використанням логічних елементів 

ВИКЛЮЧНЕ-АБО наведена на рис. 4.5. 

 

Рисунок 4.5 – Схема півсуматора 

 

Схема суматора може бути реалізована на двох півсуматорах, з’єднаних 

як зазначено на схемі рис. 4.6. 

 

Рисунок 4.6 – Схема суматора 

 

Залежно від характеру введення-виведення кодів і організації переносів 

багаторозрядні суматори бувають послідовного і паралельного принципу дії. 

У послідовному суматорі додавання кодів здійснюється порозрядно, 

починаючи з молодшого розряду за допомогою комбінаційного суматора на три 

входи. Утворений у даному розряді перенос затримується на час і надходить на 

вхід суматора в момент надходження наступного розряду доданків. Таким 

чином, послідовно розряд за розрядом проводитися додавання кодів чисел. 

Схема послідовного суматора наведено на рис. 4.7. 
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Рисунок 4.7 – Схема послідовного суматора 

 

Перевагою послідовного суматора є простота апаратної реалізації, а 

недоліком – досить великий час підсумовування. 

За допомогою паралельного суматора досягається більш висока 

швидкодія. Вхідні коди надходять на входи суматора одночасно в усіх 

розрядах. Для цього в кожному розряді використовується комбінаційний 

суматор на три входи, на виходах якого утворюються значення суми jS  даного 

розряду і переносу 1jP  в старший розряд. У процесі проходження сигналу 

переносу встановлюється остаточне значення суми в кожному розряді. 

Очевидно, що протягом цього часу на входах суматора присутні сигнали iX , 

iY , що відповідають підсумовуваним кодами. Максимальна за часом 

підсумовування виходить у тому випадку, коли перенос, що виник у першому 

розряді, поширюється по всіх розрядах (наприклад, при додаванні кодів 11..11 і 

00..01). У паралельному суматорі зазвичай застосовуються різні способи 

прискорення переносу (паралельний, груповий і т. д.) 

 

Хід роботи 

1.1 Змоделювати лінійний шифратор на базі логічних елементів І-НІ в 

середовищі Electronics Workbench. Приклад моделювання графічної схеми 

лінійного шифратора на базі логічних елементів АБО наведено на рис. 4.8. 
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Рисунок 4.8 – Шифратор на базі логічних елементів АБО 

 

1.2 Розробити схему електричну функціональну повного лінійного 

дешифратора двійкового коду в десятковий на три входи з використанням 

базових логічних елементів. Отримати часові діаграми його роботи. 

Приклад моделювання графічної схеми лінійного дешифратора 

двійкового коду в десятковий код з двома входами в програмі Electronics 

Workbench наведено на рис. 4.9. 

 

Рисунок 4.9 – Дешифратор на базі логічних елементів 
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1.3 Розробити схему електричну функціональну мультиплексора із 

шістьма інформаційними (D) і трьома адресними шинами (X) з використанням 

базових логічних елементів. Дослідити часові діаграми його роботи. 

Приклад моделювання графічної схеми мультиплексора із чотирма 

інформаційними (D) і двома адресними шинами (X) в програмі Electronics 

Workbench наведено на рис. 4.10. 

 

Рисунок 4.9 – Мультиплексор на базі логічних елементів 

 

1.4. Розробити схему електричну функціональну трирозрядного суматора 

з послідовним переносом з використанням півсуматорів. Отримати часові 

діаграми його роботи. Приклад моделювання графічної схеми дворозрядного 

сумтора наведено на рис. 4.10. 

 

Рисунок 4.10 – Схема дворозрядного суматора 
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1.5 Занесіть пояснення щодо створення схем до звіту та зробіть висновки. 

 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Таблиці істинності досліджуваних комбінаційних пристроїв. 

3. Схеми досліджуваних комбінаційних пристроїв. 

4. Часові діаграми роботи.  

5. Висновки щодо виконаної роботи. 

Контрольні питання 

1. Яким чином здійснюється переведення числа з однієї позиційної 

системи числення в іншу? 

2. Яким чином здійснюються арифметичні операції у двійковій системі 

числення? 

3. Що таке дешифратор? 

4. За яким принципом і на яких логічних елементах будуються лінійні 

дешифратори? 

5. Які логічні функції виконує дешифратор? 

6. Як на основі дешифратора зробити логічну схему, що реалізує функцію 

BABAF  ? 

7. Як з двох дешифраторів 2х4 зробити один дешифратор 3х8? 

8. Що таке мультиплексор? 

9. У яких пристроях цифрової техніки використовують мультиплексори? 

10. Записати вирази, що описують роботу мультиплексора 2-1 (16-1). 

11. Як побудувати півсуматор на логічних елементах? 

12. Як побудувати схему повного однорозрядного суматора на базі схем 

півсуматора? 

13. Як здійснюється додавання і віднімання багаторозрядних чисел у 

суматорі? 

Література: [6, с. 46–76; 7, с. 238–252; 9, с. 75–93]. 

 



 59 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Дослідження RS- та JK-тригерів у програмному комплексі 

Electronics Workbench 

Мета роботи: набуття практичних навичок побудови та вивчення 

принципу дії RS- та JK-тригерів. 

Короткі теоретичні відомості 

Тригер – це пристрій, що має два стійкі стани. Тригер має два виходи – 

прямий Q  та інверсний Q . Стан тригера визначається логічним рівнем сигналу 

на його прямому виході Q . Кажуть, що тригер знаходиться в одиничному стані, 

якщо 1Q , а 0Q  і, відповідно, у нульовому, коли 0Q , а 1Q . У деяких 

тригерів, зокрема у RS-тригерів, є невизначений стан, коли логічні рівні 

сигналів на виходах однакові ( QQ  ). Такий стан є забороненим. 

Перехід з одного стану в інший (процес перекидання тригера) 

відбувається лавиноподібно за рахунок внутрішнього глибокого позитивного 

зворотного зв’язку. На відміну від лінійних комбінаційних схем, логічний стан 

вихідних сигналів тригера залежить не тільки від комбінації вхідних 

інформаційних сигналів (сигналів на R, S, D, C, J, K та ін. входах), але і від його 

внутрішнього вихідного стану. 

Тригери можуть працювати в режимі запису (установлення), зберігання 

та перезапису. Тригери бувають асинхронні та синхронні. У свою чергу, 

синхронні тригери поділяються на: 

– синхронні тригери, керовані потенціалом (статичні або однотактні 

тригери); 

– синхронні тригери, керовані фронтом, які називаються також 

динамічними або двотактними тригерами. 

В асинхронних тригерів зміна стану на виході відбувається при будь-якій 

зміні вхідних сигналів. Якщо при формуванні вхідних сигналів виникають 

короткі помилкові імпульси, то вони можуть викликати помилкові 

спрацьовування тригера. Це і є основним недоліком асинхронних тригерів. 
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Умовне графічне позначення асинхронного RS-тригера з інверсними 

входами наведено на рис. 5.1. Буква «T» на основному полі означає, що тригер 

однотактний. Кружки вказують на інвертування сигналу, наприклад, щоб 

встановити тригер в одиничний стан ( 1Q ) необхідно на вхід установки 

подати 0S . 

 

Рисунок 5.1 – Умовно-графічне позначення асинхронного RS-тригера з 

інверсними входами 

 

 

Таблиця 5.1 – Таблиця істинності асинхронного RS-тригера 

Логічна комбінація інформаційних 
сигналів (момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах після 
подачі інформаційних сигналів 

(момент часу 1t ) 

S  R  
1tQ  1tQ  

0 1 1 0 
1 0 0 1 

1 1 tQ  tQ  

0 0 1 1 
 

Закон функціонування RS-тригера описується таблицею істинності  

(табл. 5.1). У ній через tQ  і tQ  позначені вихідні логічні рівні сигналів тригера 

до установлення комбінації вхідних сигналів, а через 1tQ  і 1tQ  – стан тригера 

після установлення зазначеної комбінації вхідних сигналів. В останньому рядку 

на прямому та інверсному виходах тригера встановлюються одиничні рівні, що 

неприпустимо. Для RS-тригера з інверсними входами комбінація 0R , 0S  є 

забороненою. 
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Для виключення помилкових спрацьовувань застосовують синхронні 

тригери, у яких зміна вихідних станів відбувається в момент подачі спеціальних 

імпульсів синхронізації. Ці імпульси синхронізації подаються після завершення 

перехідних процесів у схемах формування вхідних сигналів тригера. Вхід C , на 

який подаються імпульси синхронізації, називають синхровхід (іноді його 

називають тактовим входом). УГП синхронного RS-тригера з прямими входами 

показано на рис. 5.2. 

 

Рисунок 5.2 – Умовно-графічне позначення синхронного статичного RS-

тригера з прямими входами 

 

Таблиця 5.2 – Таблиця істинності синхронного статичного RS-тригера 

Логічна комбінація інформаційних сигналів 
(момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах 
після подачі інформаційних 
сигналів (момент часу 1t ) 

C  S  R  
1tQ  1tQ  

0 X  X  
tQ  tQ  

1 0 0 tQ  tQ  

1 0 1 0 1 
1 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 

 

Даний тригер змінює вихідний стан під впливом вхідних інформаційних 

сигналів при активному потенціалі на синхровході «C», тому тригери такого 

класу називають «синхронними тригерами, керованими потенціалом» (або 

однотактним тригерами). Закон функціонування синхронного RS-тригера з 

прямими входами описується табл. 5.2. Перший рядок таблиці станів 
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синхронного RS-тригера відповідає режиму зберігання, останній – забороненої 

комбінації, Х – означає будь-який логічний рівень сигналу. 

Динамічними тригерами називають синхронні тригери, керовані фронтом 

або зрізом імпульсів синхронізації. Їх називають також двотактними тригерами, 

оскільки процес зміни їх стану відбувається за два такти. 

Будь-який динамічний тригер складається з двох однотактний 

синхронних тригерів – провідного (master) і веденого (slave). Установлення 

стану ведучого тригера відбувається в першому такті (наприклад, при високому 

рівні сигналу на синхровхід C). Установлення веденого – у другому такті, 

наприклад, після зміни рівня сигналу на синхровході C з високого на низький. 

У веденому тригері перезаписується стан ведучого тригера. 

До числа динамічних тригерів належить JK-тригер. Його умовне графічне 

позначення наведено на рис. 5.3. Закон функціонування JK-тригера описується 

табл. 5.3. 

Зміна або підтвердження стану тригерів відбуваються за зрізом імпульсу 

синхронізації (це показує коса риска на синхровході C і знак « » в таблиці 

істинності). 

У JK-тригерах, порівняно з синхронним RS-тригерами, усунена 

невизначеність стану при подачі на його інформаційні входи (J і K) активних 

рівнів сигналу (порівняйте останні рядки табл. 5.2 та табл. 5.3). JK-тригер у цій 

ситуації інвертує свій вихідний стан по кожному фронту сигналу (в даному 

випадку по спадному) на синхровході C. Тобто він працює як лічильний 

 T-тригер. 

 

Рисунок 5.3 – Умовно-графічне позначення JK-тригера 
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Таблиця 5.3 – Таблиця істинності синхронного статичного JK-тригера 

Логічна комбінація інформаційних сигналів 
(момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах 
після подачі інформаційних 
сигналів (момент часу 1t ) 

C  J  K  
1tQ  1tQ  

0 X  X  
tQ  tQ  

1 X  X  
tQ  tQ  

 0 0 tQ  tQ  

 0 1 0 1 

 1 0 1 0 

 1 1 tQ  tQ  
 

JK-тригер називають універсальним, оскільки шляхом комутації його 

виводів даний тип тригера можна перетворити на будь-який інший тип тригера: 

RS, D або T. 

Хід роботи 

1.1 Скласти схему для дослідження асинхронного RS-тригера з 

інверсними входами, реалізованого на двох логічних елементах 2І-НІ (рис. 5.4). 

Задати керуючі клавіші для ключів SB1 і SB2. Для цього по черзі увійти в 

їх діалогові вікна Switch Properties і у вікні Key вкладки Value задати керуючі 

клавіші «S» для ключа SB1 і «R» для ключа SB2. Тепер клавішами S і R можна 

замикати і розмикати відповідні їм ключі. 

 

Рисунок 5.4 – Схема для дослідження асинхронного RS-тригера 

 з інверсними входами 
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1.2 Провести дослідження роботи асинхронного RS-тригера з інверсними 

входами, реалізованого на двох логічних елементах 2І-НІ (рис. 5.4). 

1.3 Зафіксувати і відмітити на графіках рис. 5.5 логічні рівні вихідних 

сигналів Q  і Q  тригера при різних комбінаціях логічних сигналів на входах 

установлення S і скидання R. Красний колір індикаторів відповідає високому 

рівню напруги (+ 5 В – рівень логічної одиниці), а білий – низькому (0 В – 

логічний нуль). Комбінації вхідних сигналів набирати за допомогою ключів 

SB1 і SB2 послідовно відповідно до часових діаграм на рис. 5.5. 

 

Рисунок 5.5 – Часові діаграми роботи асинхронного RS-тригера 

з інверсними входами 

 

1.4 Заповнити за результатами експерименту таблицю істинності 

асинхронного RS-тригера з інверсними входами (табл. 5.4) для чого 

проаналізувати часові діаграми. 

Таблиця 5.4 – Таблиця істинності асинхронного RS-тригера 

Логічна комбінація інформаційних 
сигналів (момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах після 
подачі інформаційних сигналів 

(момент часу 1t ) 

S  R  
1tQ  1tQ  

0 1   
1 0   
1 1   
0 0   
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1.5 Провести дослідження роботи статичного синхронного RS-тригера з 

прямими входами, реалізованого на чотирьох логічних елементах 2І-НІ. Схема 

модельованої установки наведена на рис. 5.6. На логічних елементах DD3 і DD4 

виконаний RS-тригер з інверсними входами. Логічні елементи DD1 і DD2 

відіграють роль інвертуючих цифрових ключів, що керують подачею сигналів 

скидання і встановлення на інформаційні входи тригера. При 0C  ці ключі 

закриті. 

 

Рисунок 5.6 – Схема для дослідження статичного синхронного 

RS-тригера з прямими входами 

 

1.6 Зафіксувати і відмітити на графіках рис. 5.7 логічні рівні вихідних 

сигналів Q  і Q  тригера при різних комбінаціях логічних сигналів на входах 

установлення S і скидання R. Комбінації вхідних сигналів набирати за 

допомогою ключів SB1, SB2 і SB3 послідовно відповідно до часових діаграм на 

рис. 5.7. 

При рівні сигналу синхронізації 0C  необхідно переконатися, що ні при 

якій комбінації на інформаційних входах R і S тригера не відбувається змін 

його стану. 

1.7 Заповнити за результатами експерименту таблицю істинності 

синхронного RS-тригера з прямими входами (табл. 5.5) для чого проаналізувати 

часові діаграми його роботи. 
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Рисунок 5.7 –Часові діаграми роботи статичного синхронного 

RS-тригера з прямими входами 

 

Таблица 5.5 – Таблиця істинності синхронного RS-тригера 

Логічна комбінація інформаційних сигналів 
(момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах 
після подачі інформаційних 
сигналів (момент часу 1t ) 

C  S  R  
1tQ  1tQ  

0 X  X    
1 0 0   
1 0 1   
1 1 0   
1 1 1   

 

1.8 Провести дослідження роботи JK-тригера, реалізованого на основі 

двовходових логічних елементів 2І-НІ і двох тривходових логічних елементах 

3І-НІ. 

Схема модельованої установки з JK-тригером наведена на рис. 5.8. У ній є 

два синхронних RS-тригери з прямими входами. На елементах DD1 ... DD4 

реалізований ведучий тригер (master), а на елементах DD5 ... DD8 – ведений 

(slave). Запис на ведучий тригер відбувається по високому логічному рівню 

сигналу на вході синхронізації ( 1C ). У цей час ведений тригер зберігає свій 

стан унаслідок закритих ключів DD5, DD6. 
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Рисунок 5.8 – Схема для дослідження JK-тригера 

 

При зміні сигналу на вході синхронізації C на протилежний ( 01 ) 

ведучий тригер переходить у режим зберігання, оскільки закриваються ключі 

DD1, DD2. Водночас, завдяки відкриттю ключів DD5, DD6, відбувається 

перезапис вихідних сигналів ведучого тригера у ведений. Наступна зміна рівня 

логічного сигналу на вході синхронізації C з нуля на одиницю ( 10  ) 

переводить ведений тригер у режим зберігання, а ведучий – у режим запису. 

Якщо на входах J і K присутня логічна одиниця, то при зміні сигналу на вході 

синхронізації C з одиниці на нуль відбувається інвертування стану веденого 

тригера (на DD5 ... DD8). 

1.9 Зафіксувати і відмітити на графіках рис. 5.10 логічні рівні вихідних 

сигналів QQQ ,, 11  і Q  тригера при різних комбінаціях логічних сигналів на 

інформаційних J і K входах і вході синхронізації C. Комбінації вхідних сигналів 

набирати за допомогою ключів SB1, SB2 і SB3 послідовно відповідно до асових 

діаграм на рис. 5.9. 

1.10 Проаналізувати отримані дані та заповнити таблицю істинності  

JK-тригера (табл. 5.6) 
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Рисунок 5.9 – Часові діаграми роботи JK-тригера 

 

Таблиця 5.6 – Таблиця істинності JK-триггера 

Логічна комбінація інформаційних сигналів 
(момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах 
після подачі інформаційних 
сигналів (момент часу 1t ) 

C  J  K  
1tQ  1tQ  

0 X  X    
1 X  X    

 0 0   

 0 1   

 1 0   

 1 1   
 

1.11 Занесіть пояснення щодо створення схем до звіту та зробіть 

висновки. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Принципові електричні схеми всіх лабораторних установок. 

3. Яасові діаграми і таблиці з експериментальними даними. 

4. Висновки щодо виконаної роботи. 
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Контрольні питання 

1. Які рівні напруги відповідають логічному нулю і логічній одиниці? 

2. Який тригер називається асинхронним? 

3. Який тригер називається синхронним? 

4. Чим відрізняються статичні тригери від динамічних? 

5. Чим відрізняються однотактні тригери від двотактних? 

6. Яка комбінація вхідних сигналів є забороненою для синхронного  

RS-тригера з прямими входами? 

7. За яких логічних рівнів вхідних сигналів синхронний RS-тригер з 

прямими входами встановлюється в одиничний стан? 

8. За яких логічних рівнів вхідних сигналів синхронний RS-тригер з 

прямими входами встановлюється в нульовий стан? 

9. За яких логічних рівнів вхідних сигналів синхронний RS-тригер з 

прямими входами зберігає свій стан? 

10. Наведіть схему асинхронного RS-тригера з інверсними входами і 

поясніть його роботу. 

11. Наведіть схему синхронного RS-тригера з прямими входами і поясніть 

його роботу. 

12. Наведіть схему JK-тригера на логічних елементах І-НІ і поясніть його 

роботу. 

13. Складіть таблицю станів (істинності) для асинхронного RS-тригера з 

інверсними входами. 

14. Складіть таблицю станів (істинності) для синхронного RS-тригера з 

прямими входами. 

15. Складіть таблицю станів (істинності) для JK-тригера. 

Література: [2, с. 411–462; 3, с. 118–132; 11, с. 45–52]. 
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Лабораторна робота № 6 

Тема. Дослідження D- та T-тригерів у програмному комплексі 

Electronics Workbench 

Мета роботи: набуття практичних навичок побудови та вивчення 

принципу дії D- та T-тригерів. 

Короткі теоретичні відомості 

Серед синхронних тригерів важливе місце посідають синхронні  

D-тригери (або, як їх часто називають, тригери затримки). Є два їх різновиди – 

статичні D-тригери і динамічні D-тригери. 

Умовно-графічне позначення статичного синхронного D-тригера 

наведено на рис. 6.1. 

 

Рисунок 6.1 – Умовно-графічне позначення статичного синхронного D-тригера 

 

Синхронний статичний D-тригер має один інформаційний вхід D і один 

вхід синхронізації C. У момент подання на вхід синхронізації C логічної "1" 

тригер встановлюється в стан DQ  . При нульовому сигналі на вході 

синхронізації стан тригера не змінюється, тригер знаходиться в режимі 

зберігання. 

У синхронного D-тригера відсутній режим розриву внутрішнього 

позитивного зворотного зв’язку, тому всі комбінації вхідних сигналів є 

допустимими. 

Закон функціонування синхронного статичного D-тригера описується 

таблицею істинності (табл. 6.1). У ній через tQ  і tQ  позначені вихідні логічні 

рівні сигналів тригера до установлення комбінації вхідних сигналів (вихідний 
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стан), а через 1tQ  і 1tQ  – стан тригера після установлення зазначеної комбінації 

вхідних сигналів. Символ «Х» означає будь-який логічний рівень сигналу. 

Таблиця 6.1 – Таблиця істинності синхронного статичного D-тригера 

Логічна комбінація інформаційних 

сигналів (момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах після 

подачі інформаційних сигналів 

(момент часу 1t ) 

C  D  
1tQ  1tQ  

0 X  
tQ  tQ  

1 0 0 1 

1 1 1 0 

 

Динамічний D-тригер, так само як і синхронний статичний, має один 

інформаційний вхід D і один вхід синхронізації C (рис. 6.2), але на рівні 

сигналу синхронізації C він реагує по-іншому. 

 
Рисунок 6.2 – Умовно-графічне позначення динамічного D-тригера 

 
Закон функціонування динамічного D-тригера описується таблицею 

істинності (табл. 6.2). D-тригер є двотактним, тому зміна або підтвердження 

його стану відбувається після зміни сигналу на вході синхронізації C з високого 

логічного рівня на низький ( 01 ) або, як кажуть, по зрізу імпульсу 

синхронізації. При незмінному рівні сигналу на вході синхронізації C 

динамічний D-тригер свого стану не змінює і працює в режимі зберігання. 

Спрацьовування динамічного D-тригера по зрізу в таблиці істинності 

позначається знаком « », а на його УГП –  косою рискою на вході 

синхронізації C. 
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Таблиця 6.2 – Таблиця істинності динамічного D-тригера 

Логічна комбінація інформаційних 

сигналів (момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах після 

подачі інформаційних сигналів 

(момент часу 1t ) 

C  D  
1tQ  1tQ  

0 X  
tQ  tQ  

1 X  
tQ  tQ  

 0 0 1 

 1 1 0 

 

Реагування на перепад сигналу синхронізації C досягається завдяки тому, 

що динамічний D-тригер складається з двох однотактних синхронних тригерів 

– ведучого (master) і веденого (slave). Ведучим тригером є синхронний  

D-тригер, а веденим – синхронний RS-тригер. Установлення стану ведучого 

тригера відбувається в першому такті, а установлення веденого – у другому 

такті. Після зміни рівня сигналу на вході синхронізації C з високого на низький 

у ведений тригер перезаписується стан провідного тригера. 

До числа динамічних тригерів належать і T-тригери. Їх умовно-графічне 

позначення наведено на рис. 6.3. Закон функціонування T-тригера досить 

простий. Тригер змінює свій вихідний стан на протилежний по зрізу імпульсу 

на вході синхронізації C (табл. 6.3). За будь-яких постійних логічних рівнів 

сигналу на вході синхронізації C T-тригер працює в режимі зберігання. 

 
Рисунок 6.3 – Умовно-графічне позначення T-тригера 
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Таблиця 6.3 – Таблиця істинності динамічного T-тригера 

Логічна комбінація інформаційних 

сигналів (момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах після 

подачі інформаційних сигналів 

(момент часу 1t ) 

C  1tQ  1tQ  

0 tQ  tQ  

1 tQ  tQ  

 
tQ  tQ  

 
T-тригери широко використовуються як подільники частоти на 2. Вони є 

складовою частиною цифрових лічильників. Однак промисловістю в 

інтегральному виконанні T-тригери не випускаються. Їх реалізують зазвичай на 

основі інтегральних динамічних D-тригерів або JK-тригерів. 

Хід роботи 

1.1 Провести дослідження роботи статичного синхронного D-тригера. 

Схема статичного синхронного D-тригера, реалізованого на чотирьох логічних 

елементах 2І-НІ, наведена на рис. 6.4. Він складається з асинхронного  

RS-тригера з інверсними входами на логічних елементах DD3 і DD4 і 

інвертуючих цифрових ключах на логічних елементах DD1 і DD2. Ці ключі 

керують подачею сигналів скидання і встановлення на інформаційні входи RS-

тригера. При 0C  ці ключі закриті. 

 

Рисунок 6.4 – Схема для дослідження статичного 

синхронного D-тригера 
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Задати клавіші керування для ключів SB1 і SB2. Для цього по черзі увійти 

в їх діалогові вікна Switch Properties і у вікні Key вкладки Value задати керуючі 

клавіші «D» для ключа SB1 і «C» для ключа SB2. Тепер клавішами «D» і «C» 

можна замикати і розмикати відповідні їм ключі. 

1.2 Зафіксувати і відмітити на графіках рис. 6.5 логічні рівні вихідних 

сигналів Q  і Q  тригера при різних комбінаціях логічних сигналів на 

інформаційному вході D і вході синхронізації C. Червоний колір індикаторів 

відповідає високому рівню напруги (+ 5 В – рівень логічної одиниці), а білий – 

низькому (0 В – логічний нуль). Комбінації вхідних сигналів набирати за 

допомогою ключів SB1 і SB2 послідовно відповідно до часових діаграм на  

рис. 6.5. 

 

Рисунок 6.5 – Часові діаграми роботи статичного 

синхронного D-тригера 

 

1.3 Заповнити за результатами експерименту таблицю істинності 

статичного синхронного D-тригера (табл. 6.4). 

Таблиця 6.4 – Таблиця істинності статичного синхронного D-тригера 

Логічна комбінація інформаційних 

сигналів (момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах після 

подачі інформаційних сигналів 

(момент часу 1t ) 

C  D  
1tQ  1tQ  

0 X    

1 0   

1 1   
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1.4 Провести дослідження роботи динамічного D-тригера, реалізованого 

на логічних елементах 2І-НІ. 

Схему динамічного D-тригера наведено на рис. 6.6. У ній є два синхронні 

тригери з прямими входами. На елементах DD1 ... DD4 реалізований ведучий 

D-тригер (master), а на елементах DD5 ... DD8 - ведений (slave) RS-тригера. 

Запис на ведучий тригер відбувається по високому логічному рівню сигналу на 

вході синхронізації ( 1C ). У цей час ведений тригер зберігає свій стан 

унаслідок закритих ключів DD5, DD6. При зміні сигналу на вході синхронізації 

C на протилежний ( 01 ) вудучий тригер переходить у режим зберігання, 

оскільки закриваються ключі DD1, DD2. Водночас, завдяки відкриттю ключів 

DD5, DD6, відбувається перезапис вихідних сигналів ведучого тригера у 

ведений. Наступна зміна рівня логічного сигналу на вході синхронізації C з 

нуля на одиницю ( 10 ) переводить ведений тригер у режим зберігання, а 

ведучий – у режим запису. 

 

Рисунок 6.6 – Схема для дослідження 

динамічного D-тригера 

 

1.5 Зафіксувати і відмітити на графіках рис. 6.7 логічні рівні вихідних 

сигналів Q  і Q  тригера при різних комбінаціях логічних сигналів на 

інформаційному вході D і вході синхронізації C. Комбінації вхідних сигналів 

набирати за допомогою ключів SB1 SB2 послідовно відповідно до часових 

діаграм на рис. 6.7. 
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Рисунок 6.7 – Часові діаграми роботи динамічного D-тригера 

 

1.6 Проаналізувати отримані дані. З урахуванням експерименту 

заповнити таблицю істинності динамічного D-тригера (табл. 6.5). 

Таблиця 6.5 – Таблиця істинності динамічного D- тригера 

Логічна комбінація інформаційних 
сигналів (момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах після 
подачі інформаційних сигналів 

(момент часу 1t ) 

C  D  
1tQ  1tQ  

0 X    
1 X    

 0   

 1   
 

1.7 Провести дослідження роботи T-тригера, реалізованого на основі 

динамічного D-тригера на логічних елементах 2І-НІ. 

Схему лабораторної установки наведено на рис. 6.8. З неї видно, що  

T-тригер являє собою динамічний D-тригер, охоплений колом зворотного 

зв’язку (вихід Q  вхід D). Цей зв'язок формує коло запізнення через скінчений 

час поширення сигналів у логічних елементах. Запізнення принципово 

необхідне для роботи схеми. 
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Рисунок 6.8 – Схема для дослідження T-тригера на основі динамічного  

D-тригера 

 

1.8 Зафіксувати і відмітити на графіках рис. 6.9 логічні рівні вихідних 

сигналів Q  і Q  тригера при різних рівнях сигналу на вході синхронізації C. 

Рівень вхідних сигналів задавати за допомогою ключа SB2 послідовно 

відповідно до часових діаграм на рис. 6.9. 

 

Рисунок 6.9 – Часові діаграми роботи T-тригера 

 

1.9 Проаналізувати отримані дані. З урахуванням експерименту 

заповнити таблицю істинності T-тригера (табл. 6.6). 

Таблиця 6.3 – Таблиця істинності динамічного T-тригера 

Логічна комбінація інформаційних 
сигналів (момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах після 
подачі інформаційних сигналів 

(момент часу 1t ) 

C  1tQ  1tQ  

0   
1   
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1.10 Занесіть пояснення щодо створення схем до звіту та зробіть 

висновки. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Принципові електричні схеми всіх лабораторних установок. 

3. Часові діаграми і таблиці з експериментальними даними. 

4. Висновки щодо виконаної роботи. 

Контрольні питання 

1. Як умовно позначаються статичні та динамічні D- і T-тригери на 

електричних схемах? 

2. Чим відрізняється тригер від комбінаційної схеми? 

3. Який тригер називається асинхронним? 

4. Який тригер називається синхронним? 

5. Чим відрізняються статичні тригери від динамічних? 

6. Чим відрізняється однотактний тригер від двотактних? 

7. За яких логічних рівнів вхідних сигналів синхронний статичний  

D-тригер встановлюється в одиничний стан? 

8. За яких логічних рівнів вхідних сигналів синхронний статичний  

D-тригер встановлюється в нульовий стан? 

9. За яких логічних рівнів вхідних сигналів синхронний статичний  

D-тригер здійснює збереження свого стану? 

10. За яких умов динамічний D-тригер встановлюється в одиничний стан? 

11. За яких умов динамічний D-тригер встановлюється в нульовий стан? 

12. За яких логічних рівнів вхідних сигналів динамічний D-тригер 

здійснює збереження свого стану? 

13. За яких умов T-тригер встановлюється в одиничний стан? 

14. За яких умов T-тригер встановлюється в нульовий стан? 

Література: [3, с. 121–152; 8, с. 455–501; 10, с. 150–171]. 
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Лабораторна робота № 7 

Тема. Дослідження лічильників імпульсів у програмному комплексі 

Electronics Workbench 

Мета роботи: вивчення структури та послідовності роботи 

підсумомувальних та піднімальних двійкових лічильників. 

Короткі теоретичні відомості 

На базі лічильних тригерів можна побудувати цифровий пристрій, що 

отримав назву електронного лічильника, який дозволяє вести підрахунок 

електричних імпульсів, що надійшли на його вхід. Лічильники можуть 

відрізнятися модулем рахунку і типом лічильної послідовності, яка, зокрема, 

може бути двійковою, двійково-десятковою, у коді Грея і т.д. Цифрові 

послідовні пристрої, які виконані за схемою лічильника, але мають один 

лічильний вхід і один вихід, називаються подільниками частоти. Таким чином, 

будь-який лічильник може бути подільником частоти, якщо використовується 

інформація тільки одного з його виходів. 

Як розрядні тригери лічильників і подільників можуть бути використані 

двоступеневі D-тригери, Т- і JK-тригери. 

Лічильники і подільники поділяються на асинхронні та синхронні. У 

синхронних лічильниках усі розрядні тригери синхронізуються паралельно 

одним і тим самим імпульсом синхронізації, який надходить від джерела цих 

імпульсів. Асинхронні лічильники мають послідовну синхронізацію, тобто 

кожний наступний розрядний тригер синхронізується вихідними імпульсами 

тригера попереднього розряду. Асинхронні лічильники іноді називають 

послідовними, а синхронні лічильники – паралельними. Паралельні лічильники 

мають більш високу швидкість рахунку, ніж асинхронні. 

Лічильники, незалежно від способу синхронізації, поділяються на 

лічильники прямого рахунку (підсумовувальні) і на лічильники зворотного 

рахунку (віднімаюльні). В інтегральному виконанні випускаються також 

реверсивні лічильники, у яких є спеціальний вхід для перемикання режиму 

роботи, тобто напрямку рахунку. Багато типів лічильників, що випускаються 
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промисловістю в інтегральному виконанні, мають додаткові входи 

передустановлення, що дозволяють використовувати ці лічильники в режимі 

регістра пам’яті. 

Лічильники належать до послідовних пристроїв з циклічно 

повторюваною послідовністю станів. Число, що відповідає кількості імпульсів, 

які надійшли на вхід лічильника, при якому лічильник «повертається» в 

початковий стан, називається модулем або коефіцієнтом рахунку m . 

Наприклад, максимальний модуль рахунку лічильника з двох тригерів дорівнює 

422 m , а в загальному випадку для n -розрядного лічильника - nm 2 . 

Модуль рахунку лічильника чисельно збігається з модулем ділення подільника 

частоти. 

Найпростіший підсумовувальний двійковий лічильник може бути 

побудований шляхом послідовного з’єднання лічильних Т-тригерів. На рис. 7.1 

зображена функціональна схема чотирирозрядного двійкового лічильника з 

послідовним переносом, а на рис. 7.2 – часові діаграми його роботи. 

 

Рисунок 7.1 – Двійковий підсумоввальний лічильник з послідовним переносом 

 

 

Рисунок 7.2 – Часові діаграми у двійковому підсумовувальному лічильнику з 

послідовним переносом 
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Кожен T-тригер змінює свій стан по зрізу ( 01 ) сигналу на своєму вході 

синхронізації C. Логічні рівні на виходах тригерів відповідають двійковим 

числам, які зростають з приходом кожного вхідного імпульсу. Наприклад, після 

приходу 7-го імпульсу стан тригерів буде таким: 

0,1,1,1 4321  QQQQ . 

Це двійкове число (0111) відповідає десятковому числу: 

721212120 0123
10 N . 

Звідси і назва «підсумовувальний двійковий лічильник». 

З часових діаграм випливає, що частота імпульсів на виході кожного 

тригера у два рази менша за частоту їх вхідних імпульсів. Тому двійкові 

лічильники називають також подільниками частоти. Загальний коефіцієнт 

ділення дорівнює: 

nK 2 , 

де n  – кількість послідовно ввімкнених тригерів. 

На основі Т-тригерів можна побудувати віднімальний двійковий 

лічильник, якщо на вхід наступного тригера подавати сигнали з інверсного 

виходу попереднього тригера (рис. 7.3). На рис. 7.3 показані часові діаграми, 

що пояснюють роботу віднімального двійкового лічильника. 

 

Рисунок 7.3 – Віднімальний двійковий лічильник з послідовним переносом 

 
Логічні рівні на виходах тригерів (часові діаграми на рис. 7.4) 

відповідають двійковим числам, які зменшуються з приходом кожного 

наступного вхідного імпульсу. До подачі імпульсів на вхід синхронізації всі 

розряди лічильника були встановлені в одиничний стан, тобто ,1,1 21  QQ  

1,1 43  QQ . Це двійкове число (1111) відповідає десятковому числу 15. 



 82 

Число віднімаюльих імпульсів (у десятковому коді) 

 

Стан лічильника (у десятковому коді) 

Рисунок 7.4 – Часові діаграми віднімального двійкового лічильника з 

послідовним переносом 

 

Після надходження 8 імпульсів стан лічильника стає 

0,1,1,1 4321  QQQQ , що відповідає десятковому числу 7. З нульового 

стану лічильник переходить у максимальний (для чотирирозрядного лічильника 

– це відповідає десятковому числу 15). 

Як підсумовувальний, так і віднімальний лічильники можуть мати входи 

встановлення всіх розрядів в одиничний і (або) нульовий стан. В останньому 

випадку вони називаються зазвичай входами скидання. Реалізація встановлення 

в одиничний стан здійснюється об’єднанням усіх S входів тригерів (на рис. 7.1 

не показано). Реалізація установлення в нульовий стан здійснюється 

об’єднанням усіх R входів тригерів (на рис. 7.3 не показано). Є лічильники і з 

порозрядним установленням. 

Аналізуючи схеми послідовних підсумовувальних (рис.7.1) і 

віднімальних (рис.7.3) лічильників, можна помітити, що вони відрізняються 

лише колом підключення входу синхронізації C усіх T-тригерів, крім першого. 
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Це дозволяє реалізувати реверсивний двійковий лічильник на T-тригерах, 

використовуючи між ними керовані комутатори (мультиплексори 2 в 1). 

На рис. 7.5 наведена функціональна схема трирозрядного реверсивного 

лічильника. Цей лічильник може працювати як підсумовувальний при подачі на 

керуючий вхід низького логічного рівня або як віднімальний, якщо подати на 

керуючий вхід високий логічний рівень. У лічильнику застосовані 

мультиплексори (DD2, DD4), комутуючі один з входів (X0 або X1) на свій вихід 

залежно від логічного рівня сигналу на адресному вході «A». 

 

Рисунок 7.5 – Реверсивний двійковий лічильник з послідовним переносом 

 

Розглянутий реверсивний лічильник має коло асинхронного скидання 

всіх тригерів у нульовий стан. При подачі логічної одиниці на вхід скидання 

розряди лічильника встановлюються в стан 0,0,0 321  QQQ , незалежно від 

рівня сигналу на вході керування UU / . 

Загальним недоліком усіх лічильників з послідовним переносом (у 

літературі їх іноді називають асинхронними лічильниками) є великі та 

нерівномірні затримки поширення вхідного сигналу до всіх виходів тригерів, 

що обмежує їх швидкодію і створює великі проблеми у створенні 

багаторозрядних лічильників, особливо з довільним коефіцієнтом рахунку. 

Для вирівнювання часових затримок усіх тригерів застосовують 

лічильники з паралельним переносом, які називаються також «синхронними 

лічильниками», тому що вхідний сигнал «С» подають паралельно на вхід 

синхронізації всіх тригерів. Синхронні лічильники мають високу швидкодію, 
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легко допускають нарощування розрядності та реалізації довільних 

коефіцієнтів перерахунку. 

Хід роботи 

1.1 Провести дослідження підсумовувального лічильника з послідовним 

переносом на JK-тригерах (рис. 7.6). 

 

 

 

Рисунок 7.6 – Схема для дослідження підсумовувального довічного лічильника 

з послідовним переносом на JK-тригерах 

 

1.2 Зафіксувати і відмітити на графіках рис. 7.7 логічні рівні вихідних 

сигналів Q1 ... Q4 тригерів при послідовній зміні сигналу на вході синхронізації 

C. Червоний колір індикаторів відповідає високому рівню напруги (+ 5 В – 

рівень логічної одиниці), а білий – низькому (0 В – логічний нуль). Рівень входу 

синхронізації змінювати за допомогою ключа SB1 послідовно відповідно до 

часових діаграм на рис. 7.7. 

1.3 Заповнити за результатами експерименту таблицю істинності 

підсумоввального лічильника з послідовним переносом (табл. 7.7). 
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Рисунок 7.7 – Експериментальні часові діаграми у двійковому 

підсумовувальному лічильнику з послідовним переносом 

 

Таблиця 7.1 – Таблиця істинності підсумоввального лічильника з 

послідовним переносом 

Число поданих імпульсів 
на вхід синхронізації C 

Сталий стан розрядів лічильника 

C  Двійковий 1234 QQQQ  Десятковий 

0 0000 0 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

 

1.4 Провести дослідження віднімального лічильника з послідовним 

переносом на JK-тригерах (рис. 7.8). 

1.5 Подачею напруги рівня логічної одиниці встановити тригери в стан 

Q1 = 1, Q2 = 1, Q3 = 1, Q4 = 1 (верхнє положення перемикача SB2). Після цього 

перевести перемикач SB2 У нижнє положення, що відповідає подачі на входи S 

установлення тригерів логічного нуля. 
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Рисунок 7.8 – Схема для дослідження віднімального двійкового лічильника з 

послідовним переносом на JK-тригерах 

 

1.6 Зафіксувати і відмітити на графіках рис. 7.9 логічні рівні вихідних 

сигналів Q1...Q4 тригерів при послідовній зміні сигналу на вході синхронізації 

C. Червоний колір індикаторів відповідає високому рівню напруги (+ 5 В – 

рівень логічної одиниці), а білий – низькому (0 В – логічний нуль). Рівень 

сигналу синхронізації набирати за допомогою ключа SB1 послідовно 

відповідно до часових діаграм на рис. 7.9. 

Число віднімальних імпульсів (у десятковому коді) 

 

Рисунок 7.9 – Експериментальні часові діаграми у двійковому віднімальному 

лічильнику з послідовним переносом 
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1.7 Заповнити за результатами експерименту таблицю істинності 

віднімального лічильника з послідовним переносом (табл. 7.2). 

Таблиця 7.2 – Таблиця істинності віднімального лічильника з 

послідовним переносом 

Число поданих імпульсів 

на вхід синхронізації C 
Сталий стан розрядів лічильника 

C  Двійковий 1234 QQQQ  Десятковий 

0 0111 7 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

1.8 Провести дослідження реверсивного трирозрядного двійкового 

лічильника з послідовним переносом на JK-тригерах (рис. 7.10). 

 

Рисунок 7.10 – Схема для дослідження реверсивного двійкового лічильника з 

послідовним переносом на JK-тригерах 
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1.9 Подачею напруги рівня логічної одиниці скинути тригери в стан  

Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 0 (верхнє положення перемикача SB2). Установити за 

допомогою перемикача SB3 режим додавання і після цього перевести 

перемикач SB2 у нижнє положення, що відповідає подачі на входи R 

установлення тригерів логічного нуля. 

1.10 Відповідно до даних табл. 7.3 в режимі підсумовування подати 4 

позитивні імпульси на вхід синхронізації лічильника, фіксуючи після кожного 

імпульсу стан Q1 ... Q3 тригерів. Рівень сигналу синхронізації набирати за 

допомогою ключа SB1. Двійковий код станів занести до табл. 7.4 і перевести 

його у відповідний десятковий код. Після цього встановити за допомогою 

перемикача SB3 режим віднімання та продовжити подачу імпульсів на вхід 

синхронізації лічильника за допомогою перемикача SB1. Зафіксований стан 

тригерів занести до табл. 7.3 і перевести в десятковий код. 

Таблиця 7.3 – Таблиця істинності реверсивного двійкового лічильника з 

послідовним переносом 

Число поданих імпульсів 

на вхід синхронізації C 
Сталий стан розрядів лічильника 

C  Двійковий 1234 QQQQ  Десятковий 

Режим підсумовування 

0   

+1   

+2   

+3   

+4   

Режим віднімання 

-1   

-2   

-3   

-4   

 

1.11 Занесіть пояснення щодо створення схем до звіту та зробіть 

висновки. 
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Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Принципові електричні схеми всіх лабораторних установок. 

3. Часові діаграми і таблиці з експериментальними даними. 

4. Висновки щодо виконаної роботи. 

Контрольні питання 

1. За яких логічних рівнів вхідних сигналів JK-тригер установлюється в 

одиничний стан? 

2. За яких логічних рівнів вхідних сигналів JK-тригер установлюється в 

нульовий стан? 

3. За яких логічних рівнів вхідних сигналів JK-тригер змінює свій стан на 

протилежний? 

4. Чи є заборонена комбінація вхідних інформаційних сигналів для  

JK-тригерів? 

5. Який закон функціонування T-тригера? 

6. Яким чином на JK-тригері реалізувати T-тригер? 

7. Які функції виконує підсумовувальний лічильник і в якому коді 

виходить результат? 

8. Які функції виконує віднімальний лічильник і в якому коді виходить 

результат? 

9. Які функції виконує реверсивний лічильник і в якому коді виходить 

результат? 

10. Скласти таблицю станів (істинності) для JK-тригера. 

11. Пояснити роботу підсумовувального двійкового лічильника з 

послідовним переносом на JK-тригері. 

12. Пояснити роботу віднімального двійкового лічильника з послідовним 

переносом на JK-тригері. 

13. Пояснити роботу реверсивного двійкового лічильника з послідовним 

переносом на JK-тригері. 

14. Визначити коефіцієнт розподілу частоти двійкового лічильника. 

Література: [5, с. 401–482; 6, с. 113–144; 10, с. 200–231]. 
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Лабораторна робота № 8 

Тема. Дослідження цифро-аналогових та аналого-цифрових 

перетворювачів у програмному комплексі Electronics Workbench 

Мета роботи: дослідити різні типи перетворювачів, закріпити теоретичні 

знання про різні типи ЦАП і АЦП, їх призначення і принципи роботи. 

Короткі теоретичні відомості 

Цифро-аналогові перетворювачі використовуються для перетворення 

цифрового коду на аналоговий сигнал, наприклад, в автоматизованих системах для 

керування  виконавчими органами (електродвигунами). 

Найбільш простий ЦАП з ваговими резисторами (рис. 8.1) складається з двох 

блоків. Резистивна схема (матриця) виконана на резисторах 41...RR . 

Підсумоввальний підсилювач включає в себе операційний підсилювач і резистор 

зворотного зв’язку 0R . Опорна напруга onU  (3 В) підключається до резисторів 

матриці перемикачами D, C, B і A, керованими однойменними клавішами 

клавіатури, та імітуючими код перетворення. Вихідна напруга вимірюється 

мультиметром. 

 

Рисунок 8.1 – ЦАП з ваговими резисторами 

 

Якщо всі перемикачі замкнуті на «землю», як показано на рис. 8.1, то 

напруга на вході та виході ОП дорівнює 0 В. Припустимо тепер, що перемикач 

А встановлений у положення, відповідне логічній 1. Тоді на вхід ОП через 
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резистор 1R  подається напруга 3 B. Розрахуємо для цього випадку коефіцієнт 

посилення напруги за формулою: 

 066,0150000/10000/ 10  RRK . (8.1) 

Звідси отримуємо, що вихідна напруга визначається з виразу: 

2,03066,00 U  В, що відповідає двійковій комбінації 0001 на вході цифро-

аналогового перетворювача. 

Подамо тепер на входи ЦАП двійкову комбінацію 0010. Для цього 

встановимо перемикач B у положення, відповідне логічній одиниці, тим самим 

подамо на ОП через резистор 2R  напругу 3 B. Для коефіцієнта посилення в 

даному випадку отримуємо 535,075000/10000/ 20  RRK . Помноживши 

цей коефіцієнт посилення на величину вхідної напруги, знайдемо, що вихідна 

напруга дорівнює 0,4 B. 

Таким чином, при переході до кожного чергового двійкового числа, 

імітованого ключами, вихідна напруга ЦАП збільшується на 0,2 B. Це 

забезпечується за рахунок збільшення коефіцієнта посилення напруги ОП при 

підключенні різних за опором резисторів. Якщо в схемі на рис. 8.1 ми 

підключили б тільки один резистор 4R  (за допомогою перемикача D), то тим 

самим установили б коефіцієнт посилення: 133.018700/10000 K . При цьому 

вихідна напруга ОП складе близько 1,6 B. 

Якщо всі перемикачі в схемі на рис. 8.1 встановлені в положення, що 

відповідають логічним одиницям, вихідна напруга ОП дорівнює 3onU  B, 

оскільки коефіцієнт передачі в цьому випадку стає рівним 1. 

Схема цифро-аналогового перетворювача на рис. 8.1 має два недоліки: 

по-перше, у ній опори резисторів можуть змінюватися в широких межах, по-

друге, точність перетворення невисока через вплив опору транзисторних 

ключів у відкритому і закритому станах. 

Схема ЦАП сходинкового типу наведена на рис. 8.2. Вона складається з 

резистивної матриці RR 2 , що нагадує сходи, і підсумовувального 

підсилювача. Перевага такого з’єднання резисторів полягає в тому, що 
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використовуються резистори лише двох номіналів. Опір кожного з резисторів 

51...RR  дорівнює  

20 кОм, а резисторів 086 ,... RRR  – 10 кОм. 

 

 

Рисунок 8.2 – ЦАП сходинкового типу 

 

ЦАП сходинкового типу аналогічний ЦАП з ваговими резисторами. Якщо 

у розглянутому прикладі використовується опорна напруга 3,75 B, то перехід 

до кожної наступної двійкової послідовності на входах призводить до 

збільшення аналогового вихідного сигналу на 0,25 B. Опорну напругу вибрано 

рівною 3,75 B з міркувань зручності сполучення з ІМС сімейства ТТЛ при 

заміні ключів A ... D такими ІМС. 

Вихідна напруга ЦАП на рис. 8.2 визначається за формулою: 

   n
n

in
i

nn
on RSSSSRUU 2/22..22 2

2
1

100    (8.2) 

де iS  – значення цифрового сигналу (0 або 1) на i -му вході, n  – число розрядів 

перетворення (для схеми на рис. 8.2 4n ), R  – опір резистора матриці RR 2  

( R  = 10 кОм для схеми на рис. 8.2). 

Варіант ЦАП з використанням комутуючого пристрою двійково-

десяткового лічильника 74160 (К155ІЕ9) показаний на рис. 8.3. 
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Рисунок 8.3 – Чотирирозрядний ЦАП сходинкового типу 

на базі лічильника 74160 

 

З порівняння ЦАП на рис. 8.2 і 8.3 видно, що в другому випадку відсутнє 

джерело опорної напруги – його роль виконує сам лічильник-комутатор. 

Еквівалентне значення onU  можна отримати на підставі формули 8.2 або 

результатів вимірювань. 

АЦП прямого перетворення є найбільш простими і часто вбудовуються 

безпосередньо в датчики. Розглянемо як приклад перетворювач постійної 

позитивної напруги на частоту (рис. 8.4). 

 

Рисунок 8.4 – АЦП прямого перетворення 
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АЦП виконаний на двох ОП, підсилювач ОП1 увімкнений у режимі 

інтегратора, а підсилювач ОП2 – у режимі регенеративного компаратора з 

гістерезисом. Коли вихідна напруга компаратора fU  має максимальне додатне 

значення 1U , діод VD зміщений у зворотному напрямку і напруга sU  на виході 

ОП1 зменшується за лінійним законом зі швидкістю, яка визначається 

амплітудою вхідного позитивного сигналу iU , до тих пір, поки не досягне 

значення 211 / RRU . У цей момент компаратор перемикається в інший стан, при 

якому напруга на його виході дорівнює максимальному від’ємному значенню 

2U , діод VD відкривається і вихідна напруга інтегратора швидко наростає до 

значення 212 / RRU . При цьому компаратор повертається в первинний стан і 

цикл повторюється. 

Оскільки час наростання вихідної напруги інтегратора значно менший 

часу спаду, який обернено пропорційний амплітуді вхідного сигналу, частота 

циклів повторення F буде прямо пропорційна вхідній напрузі. Нехтуючи 

власним часом перемикання компаратора, можна записати такий вираз для 

визначення частоти вихідних імпульсів: 

   21413 / UUCRRRUF i  .  (8.3) 

Насправді розмах напруги на виході ОП1 дещо більший за величину 

  2121 / UURR   через відмінне від нуля значення часу перемикання 

компаратора, а частота відповідно менша значення, обумовленого виразом 8.3, 

причому ця розбіжність буде особливо значною при великих амплітудах 

вхідного сигналу. 

Із зазначеними на рис. 8.4 номіналами елементів схема повинна 

забезпечувати лінійність перетворення не гірше %1  в діапазоні зміни вхідних 

напруг 20 мВ...10 В, при цьому частота вихідних імпульсів повинна 

змінюватися від 20 Гц до 10 кГц. 

Хід роботи 

1.1 Скласти схему, показану на рис. 8.1. Змінюючи положення 

перемикачів A, B, C, D, заповнити таблицю 8.1. 
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Таблиця 8.1 – Результати досліджень 

D C B A вихU  

0 0 0 0  
0 0 0 1  
0 0 1 0  
0 0 1 1  
0 1 0 0  
0 1 0 1  
0 1 1 0  
0 1 1 1  
1 0 0 0  
1 0 0 1  
1 0 1 0  
1 0 1 1  
1 1 0 0  
1 1 0 1  
1 1 1 0  
1 1 1 1  

 

1.2 Скласти схему, показану на рис. 8.2. Заповнити таблицю 8.2, 

аналогічну таблиці 8.1. 

1.3 Скласти схему, показану на рис. 8.3. Використовуючи формулу (8.1) і 

параметри схеми рис. 8.3, розрахуйте значення еквівалентної вихідної напруги. 

Отримайте осцилограми сигналів на рахунковому вході лічильника і виході 

ЦАП і поясніть отримані результати. 

1.4 Скласти схему, показану на рис. 8.4. Отримати осцилограми сигналів 

на виходах ОП1 і ОП2. Змінюючи напругу 1E , виміряти частоту вихідного 

сигналу, дані занести до таблиці 8.3. 

Таблиця 8.3 – Результати досліджень 

1E , В 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 

вихf            

  

1.5 На підставі результатів таблиці 8.3 побудувати графік залежності 

)( 1Effвих  . 

1.6 Занесіть пояснення щодо створення схем до звіту та зробіть висновки. 
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Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Принципові електричні схеми всіх лабораторних установок. 

3. Часові діаграми і таблиці з експериментальними даними. 

4. Висновки щодо виконаної роботи. 

Контрольні питання 

1. Призначення АЦП і його місце в системі передачі цифрової 

інформації? 

2. За яким законом вибираються опори в ЦАП з ваговими резисторами? 

3. Розрахуйте коефіцієнт посилення напруги ОП і вихідну напругу ЦАП в 

схемі на рис. 8.1 для випадку, коли в положення логічної одиниці встановлений 

тільки перемикач С. 

4. Отримайте вираз для розрахунку вихідної напруги ЦАП в загальному 

вигляді. 

5. Чим відрізняється ЦАП сходинкового типу від ЦАП з ваговими 

резисторами? 

6. Розрахувати вихідну напругу ЦАП на рис. 8.2 для 8 комбінацій 

перемикачів A, B, C, D. 

7. Охарактеризуйте методи схемної реалізації АЦП.  

8. Дайте характеристику структурній схемі паралельного АЦП. 

9. Що таке АЦП прямого перетворення, у яких пристроях його доцільно 

застосовувати? 

10. Перелічіть основні аналогові елементи, які є основною частиною АЦП 

та ЦАП. 

Література: [6, с. 198–230; 8, с. 600–683; 10, с. 256–289]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Кількість лабораторних занять – 18 годин (9 лабораторних занять). 

Поточний контроль на лабораторних заняттях протягом змістових 

модулів: 

− відвідування лабораторних занять – 0,7 бала за заняття (максимум 

6,3 бала за семестр); 

− виконання лабораторного завдання – 0,3 бала за виконане 

лабораторне завдання (максимум 2,7 бала за семестр); 

− захист лабораторної роботи – захист на оцінку «відмінно» – 4 бали 

за лабораторну роботу, захист на оцінку «добре» – 3 за лабораторну роботу, 

захист на оцінку «задовільно» – 2 бали за лабораторну роботу (максимум 36, 27 

та 18 балів за семестр); 

− своєчасність захисту всіх лабораторних робіт – 0,55 бала за 

лабораторну роботу (максимум 5 балів за семестр). 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

Для складання іспиту, 
курсового проекту 
(роботи), практики 

Для заліку 

90–100 A Відмінно 

Зараховано 

82–89 B 
Добре 

74–81 C 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 E 

35–59 FX Незадовільно з 
можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0–34 F Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
навчальної дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки звіту з лабораторної роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

 

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 

 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: 

«ПРОМИСЛОВА ЕЛЕКТРОНІКА ТА МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА» 

 

ЗВІТ 

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1 

 

 

Виконав 

студент групи  

ПІБ 

 

Перевірив 

ПІБ 

 

 

 

Кременчук 2017 

  



  

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Промислова електроніка та мікропроцесорна техніка» (частина ІІ) 

для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності  

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

 

 

 

 

Укладачі: к. т. н., доц. А. П. Калінов, 

к. т. н., доц. В. О. Мельников, 
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