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ВСТУП 
 
Значний прогрес у розвитку багатьох галузей науки і техніки 

обумовлений розвитком електроніки. На сьогодні неможливо знайти будь-яку 
галузь промисловості, у якій не використовувалися б електронні прилади або 
електронні пристрої вимірювальної техніки, систем керування та автоматики. 
До того ж тенденція розвитку така, що частина 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 принципам аналізу та 
розрахунку типових схемотехнічних рішень систем керування, що 
використовуються під час побудови електронних схем, а також комплексу 
питань, пов’язаних з синтезом, ефективним використанням і правильною 
експлуатацією аналогових і цифрових електронних пристроїв систем керування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
основні властивості пасивних і активних елементів систем керування; методи 
аналізу таі синтезу основних класів аналогових і цифрових електронних схем, 
які застосовують у системах керування; принцип дії основних схем та 
пристроїв елементної бази систем керування аналогової та цифрової дії в 
дискретному та інтегральному виконанні; основні класи аналогових і цифрових 
електронних схем систем керування; послідовність аналізу режимів роботи 
пасивних та активних елементів аналогових і цифрових електронних схем 
систем керування; уміти: розраховувати основні класи аналогових та цифрових 
електронних схем систем керування; оцінювати працездатність основних класів 
аналогових і цифрових електронних схем унаслідок аналізу режимів роботи їх 
пасивних і активних елементів; досліджувати імпульсні пристрої та 
розраховувати найпростіші схеми формування імпульсів; досліджувати 
принципи дії цифрових мікроелектронних пристроїв та аналізувати галузі їх 
застосування; працювати з сучасними засобами автоматизованого проектування 
систем керування. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Дослідження режимів роботи біполярних та польових 

транзисторів 

Мета: вивчення принципу дії та властивостей, дослідження 

характеристик, ознайомлення з основними параметрами та використанням 

біполярних та польових транзисторів.  

Короткі теоретичні відомості 

Розрізняють три схеми включення біполярних транзисторів: із спільною 

базою (СБ), із спільним емітером (СЕ), із спільним колектором (СК) (рис. 1.1). 

 
Рисунок 1.1– Основні схеми включення транзисторів 

 

У бібліотеку EWB уміщена досить велика кількість імпортних 

біполярних транзисторів. У деяких випадках може виявитися більш зручним 

самостійно створити окрему бібліотеку транзисторів, використовуючи команду 

Model з меню Circuit. Параметри транзисторів можна задавати у вкладці 

«Sheet 1» діалогового вікна програмного пакета (рис. 1.2).  

 
Рисунок 1.2 – Діалогове вікно установки параметрів біполярних транзисторів 
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До складу параметрів транзисторів входять такі величини: 

  зворотний струм колекторного переходу, A (Saturation current Is [IS]);  

  коефіцієнт підсилення струму в схемі з СЕ H21 (Forward current gain 

coefficient BF [BF]);  

  коефіцієнт підсилення струму в схемі з СЕ за інверсного включення 

транзистора (емітер і колектор міняються місцями) (Reverse current gain 

coefficient BR [BR]);  

  опір бази, Ом (Base ohmic resistance rb [RB]); 

  об’ємний опір колектора, Ом (Collector ohmic resistance rc [RC]);  

  об’ємний опір емітера, Ом (Emitter ohmic resistance re [RE]);  

  ємність емітерного переходу за нульовою напруги, Ф (Zero-bias B-E 

junction capacitance Се [СJE]);  

  зворотний струм емітерного переходу, A (Base-Emitter Leakage Saturation 

Current Ise[ISE]);  

  контактна різниця потенціалів переходу база-колектор, У (З junction 

potential pc[VJC]); 

  контактна різниця потенціалів переходу база-емітер, У (В-І junction 

potential ре [VJE]). 

У програмі EWB використовується модель біполярного транзистора 

Гуммеля-Пуна. Розглянемо способи вимірювань основних характеристик 

біполярних транзисторів. Більш розповсюдженою та простішою моделлю 

(порівняно з моделлю Гуммеля-Пуна) біполярного транзистора є модель 

Еберса-Молла. Відповідно до цієї моделі статичні вхідні та вихідні ВАХ 

транзистора у схемі з СБ визначаються такими рівняннями: 

 










,
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 (1.1) 

де A = exp(Ueb/Ut)-l; C = exp(Ukb/Ut)-l; I'eo = DIeo; I'ko = DIko; D = 1-'; Ieo,Iko – 

теплові струми колекторного та емітерного переходів; , ' – коефіцієнти 

передачі струму в схемі з СБ для прямого та інверсного вмикання транзистора; 

Ukb, Ueb – напруга на колекторі та емітері відносно бази.  
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Схема для дослідження ВАХ транзистора показана на рис. 1.3. Сімейство 

вихідних ВАХ )( ebe UfI   знімається за фіксованих значень kbU  унаслідок 

зміни струму eI  і виміру ebU . Сімейство вихідних ВАХ )( bkk UfI   знімається 

за фіксованих значень eI  унаслідок зміни напруги bkU  і виміру kI .  

 
Рисунок 1.3 – Схема для дослідження ВАХ біполярного транзистора 

 

У польових транзисторах, на відміну від біполярних транзисторів, 

використовуються основні носії тільки одного типу (електрони чи дірки). 

Процеси інжекції та дифузії в таких транзисторах майже відсутні, вони не 

мають принципового значення. Основним способом руху носіїв є дрейф носіїв 

у електричному полі. 

Для того, щоб керувати струмом у напівпровіднику з постійним 

електричним полем, потрібно змінювати питому провідність 

напівпровідникового шару чи його площу. На практиці використовуються 

обидва способи. Засновані вони на ефекті поля (керування напругою на 

затворі). Провідний шар, по якому протікає струм, називають каналом. Звідси 

ще одна назва такого класу транзисторів – канальні транзистори. Канали 

можуть бути приповерхневими чи об’ємними.  

Приповерхневі канали являють собою або збагачені шари, обумовлені 

наявністю донорних домішок, у діелектрику, або інверсійні шари, що 

утворюються під дією зовнішнього поля. Об’ємні ж канали являють собою 

ділянки однорідного напівпровідника, відділені від поверхні збідненим шаром.  

Транзистори з об'ємним каналом відрізняються тим, що збіднений шар 

створюється за допомогою р-п переходу. Тому їх часто називають польовими 

транзисторами з р-n переходом чи просто «польові транзистори». У бібліотеці 

компонентів програми EWB вони виражені двома зразками: n-канальним і р-
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канальним, які показані на рис. 1.4 (а і б відповідно), де 1 – затвор (gate) –

електрод керування; 2 – витік (source) – електрод, від якого починають рух 

основні носії (у першому типі – електрони, у другому – дірки); 3 – стік (drain) –

електрод, що приймає ці носії.  

  
а) б) 

Рисунок 1.4 – Польові n-канальні (а) і р-канальні (б) транзистори  

з р-переходом керування 

 

Параметри моделей польових транзисторів задаються за допомогою 

діалогового вікна (рис. 1.5). 

 
Рисунок 1.5. – Вікно встановлення параметрів польових транзисторів з  

p-n переходом керування 

 

До складу параметрів польових транзисторів входять такі величини: 

1) напруга відсічення, В (Threshold voltage VТО [VTO]) – напруга між 

затвором і витоком польового транзистора з р-п переходом чи з ізольованим 

затвором, що працюють у режимі збіднення, за якого струм стоку досягає заданої 
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низької напруги. Для транзисторів з ізольованим затвором, що працюють у 

режимі збагачення, цей параметр називається граничною напругою; 

2) коефіцієнт пропорційності, А/В2 (Transconductance coeificient А [КР]); 

3) параметр модуляції довжини каналу, 1/В (Channel-length modulation 

lm[LAMB-DA]); 

4) об’ємний опір області стоку, Ом (Drain ohmic resistance Rd [RD]); 

5) об’ємний опір області витоку, Ом (Source ohmic resistance Rs [RS]); 

6) струм насичення p-n переходу, A (Gate-junction saturation current Is [IS]) 

тільки для польових транзисторів з p-n переходом; 

7) ємність між затвором і стоком за нульового зсуву, Ф (Zero-bias gate 

drain junction capacitance Cgd [CGD]); 

8) ємність між затвором і витоком за нульового зсуву, Ф (Zero-bias gate 

source junction capacitance Cgs [CGS]). 

Розрізняють три схеми включення польових транзисторів із загальним 

затвором (З3), із загальним витоком (ЗВ), із загальним стоком (ЗС). Для 

дослідження сімейства вихідних ВАХ польового транзистора у схемі ЗВ може 

бути використана схема, наведена на рис. 1.6.  

 
Рисунок 1.6 – Схема для дослідження ВАХ польового транзистора  

з p-n переходом керування 

 

Вона містить джерело напруги затвор-витік Ug, досліджуваний 

транзистор VT, джерело живлення Ucc, вольтметр Ud для контролю напруги 

стік-джерело й амперметр Id  для виміру струму стоку. Вихідна ВАХ знімається 

за фіксованих значень Ug унаслідок зміни напруги Ud і виміру струму стоку Id. 
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Напругу Ug, за якої струм Id має близьке до нуля значення, називають напругою 

відсічення. Маючи характеристики )( dd UfI  , можна визначити крутизну 

характеристики gd dUdIS / , що є однією з найважливіших характеристик 

польового транзистора як підсилювального приладу.  

Інший тип польових транзисторів – транзистори з приповерхневим 

каналом і структурою метал-діелектрик – напівпровідник (МДН-транзистори). 

Якщо діелектриком є оксид (двоокис кремнію), використовують назву МОН-

транзистори. МДН-транзистори бувають двох типів:  

– транзистори з вбудованим каналом;  

– з індукованим каналом (канал наводиться під дією напруги, 

прикладеного до електрода керування).  

У бібліотеці компонентів програми EWB МДН-транзистори з вбудованим 

каналом подані двома зразками: n-канальним та р-канальним, попарно 

показаними на рис. 1.7, а, на якому цифрою 4 позначена підкладка. Кожен тип 

МДН-транзисторів подані у двох варіантах: з окремим виводом підкладки і 

загальним виводом підкладки та витоку. Аналогічний вид мають позначення 

МДН-транзисторов з індукованим каналом (рис. 1.7, б).  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1.7 – МДН-транзистори з вбудованим (а) та індукованим (б) каналами 
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Для дослідження характеристик МДН-транзисторів використовують 

схему на рис. 1.8. З її допомогою можна одержати сімейство вихідних 

характеристик МДН-транзисторів за фіксованих значень напруги на затворі gU  

і підкладці bU . Маючи такі характеристики, можна визначити крутість 

транзистора S під час керування з боку затвора, а також крутість під час 

керування з боку підкладки ddd dUdIS / ; статичний коефіцієнт підсилювача 

gd UUM / , вихідний диференціальний опір ddd dIdUR /  та інші параметри.  

 
Рисунок 1.8 – Схема для дослідження характеристик МДП-тразисторів 

 

Порядок виконання роботи 

1. Дослідити статичні вольт-амперні характеристики (ВАХ) біполярного 

транзистора, уключеного за схемою з СБ. 

1.1 Зібрати схему, наведену на рис. 1.9. Усі вимірювальні прилади 

привести до режиму вимірювання постійного струму (режим DC). 

 
Рисунок 1.9 – Схема для визначення ВАХ транзистора у схемі зі СБ 

 

1.2 Зняти вхідну ВАХ – )( ebe UfI   при constU kb  . Змінюючи струм 

емітера та реєструючи його величину амперметром А1, вимірювати напругу 

ebU . Дані занести до табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 – Експериментальні дані 

eI , мА; А1 0 2 4 6 8 10 20 
0kbU  В; V2 ebU , В; V1        

15kbU  В; V2 ebU , В; V1        
 

1.3 Під час побудови вхідних ВАХ біполярного транзистора вхідним 

сигналом беруть струм ( be II , ), оскільки біполярний транзистор – прилад, 

керований струмом. За результатами вимірювань побудувати графіки. 

1.4 Для біполярного транзистора у схемі зі СБ (рис. 1.9) зняти вихідну 

ВАХ – )( kbk UfI   при constI e  . Дані занести до табл. 1.2. За результатами 

вимірювань побудувати графіки сімейства вихідних ВАХ. 
Таблиця 1.2 – Експериментальні дані 

kbU  В; V2 -0.5 0 2 4 6 8 10 20 
0eI , мА; А1 kI , мА; А2         
2eI , мА; А1 kI , мА; А2         
4eI , мА; А1 kI , мА; А2         
8eI , мА; А1 kI , мА; А2         

 

2. Дослідити статичні вольт-амперні характеристики біполярного 

транзистора, уключеного за схемою з СЕ. 

2.1 Зібрати схему, наведену на рис. 1.10. 

 
Рисунок 1.10 – Схема для визначення ВАХ транзистора у схемі зі СЕ 

 

2.2 Зняти вхідну ВАХ – )( beb UfI   при constU ke  . Дані занести до 

таблиці, аналогічної табл. 1.1. Вимірювання проводити при bI  = 0; 0,01; 0,05; 

0,1 мА, keU  = 0 та + 15 В. За результатами вимірювань побудувати графіки. 
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2.3 Зняти сімейство вихідних ВАХ – )( kek UfI   при constIb  . Дані 

занести до таблиці, аналогічної табл. 1.2. За результатами вимірювань 

побудувати графіки сімейства вихідних ВАХ. 

3. Дослідити статичні вольт-амперні характеристики польових 

транзисторів з p-n переходом керування. 

3.1 Зібрати схему для отримання характеристик польових транзисторів з 

p-n переходом керування, наведену на рис. 1.6. Для дослідження вибрати 

транзистор за вказівкою викладача. 

3.2 Змінюючи напругу затвор-витік, зняти значення струму стоку за 

фіксованих значень напруги стік-витік. Експериментальні значення занести до 

таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 – Експериментальні дані стоково-затворних характеристик 

ВU св ,  ВU зв ,  0 0,2 0,4 0,8 1 1,4 1,6 2 
2 AI с ,          
5 AI с ,          

10 AI с ,          
 

3.3 Змінюючи напругу стік-витік, зняти значення струму стоку за 

фіксованих значень напруги затвор-витік. Експериментальні значення занести 

до таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 – Експериментальні дані стокових характеристик 

ВU зв ,  ВU св ,  0 0,2 0,5 1 2 4 6 10 
0 AI с ,          

0,2 AI с ,          
0,5 AI с ,          
1 AI с ,          

 

3.4 На підставі отриманих даних побудувати вхідні та вихідні 

характеристики польового транзистора. 

4. Дослідити статичні вольт-амперні характеристики МДП-транзисторів. 

4.1 Зібрати схему для отримання характеристик МДП-транзисторів, 

наведену на рис. 1.8. Для дослідження вибрати транзистор за вказівкою 

викладача. 
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4.2 Повторити дослідження за вказаною схемою згідно з пунктами 3.2–

3.4. Експериментальні дані занести до таблиці, аналогочної табл. 1.3–1.4. 

5. Занести пояснення щодо створення схем до звіту та зробити висновки. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Схеми для зняття ВАХ і осцилограм. 

3. Таблиці з результатами вимірювань. 

4. Вхідні та вихідні характеристики біполярних і польових транзисторів. 

5. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Опишіть принцип дії БТ, наведіть його схеми ввімкнення. 

2. Які три області (режими) роботи має БТ? 

3. Наведіть схему та методику дослідження статичних характеристик 

транзистора для схеми зі СБ і СЕ. 

4. Наведіть вхідні та вихідні характеристики транзистора, уключеного за 

схемами зі СБ і СЕ. 

5. Надайте загальну характеристику схеми включення транзистора зі СК. 

6. Чим відрізняються уніполярні, польові та канальні транзистори?  

7. Як побудований польовий транзистор із p-n переходом керування?  

8. Чим відрізняються МДП- і МПО-транзистори?  

9. Назвіть відмінні ознаки МДП-транзисторів з індукованим і вбудованим 

каналом.  

10. Що таке порогова напруга та напруга відсічки?  

11. Наведіть стоко-затворні та стокові характеристики транзистора. 

12. Як визначити крутизну стоко-затворної характеристики та активну 

вихідну провідність? 

13. Поясніть особливості роботи і галузі застосування польових 

транзисторів. 

Література: [3, с. 88–123; 5, с. 58–73; 6, с. 101–153; 9, с. 228–242]. 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Дослідження підсилювальних каскадів на біполярних та 

польових транзисторах 
Мета: вивчення принципу дії та властивостей, характеристик 

підсилювальних каскадів на біполярних та польових транзисторах. 

Короткі теоретичні відомості 
Основні схеми побудови підсилювачів на біполярних транзисторах 

обумовлюються можливими способами їхнього включення – СБ, СЕ і СК. 
Коротко розглянемо базові схеми підсилювачів з допоміжними елементами, що 

показані на рис. 2.1, де позначено: Ucc – напруга живлення, Ui – вхідна напруга, 
Uo – вихідна напруга, Rk – опір колекторного навантаження, С – роздільний 
конденсатор, Re – емітерний опір, Rl, R2 – резисторні подільники, що задають 

режим каскаду на постійному струмі. Особливістю класичної схеми каскаду зі 
СБ (pис. 2.1, а) є наявність окремого джерела зсуву Us, за допомогою якого 
задається режим транзистора на постійному струмі, що досить незручно. Тому 

на практиці використовується каскад зі СБ за схемою pис. 2.1, б, у якому режим 
за постійним струмом задається подільником на резисторах Rl, R2, а на 
змінному струмі база з’єднана із «землею» через блокувальний конденсатор Сb.  

 
а) б) в) г) 

Рисунок 2.1 – Базові підсилювальні каскади з СБ (а, б), СЕ (в) і СК (г) 
 

Базові каскади характеризуються вхідним Rвх і вихідним Rвих опором, 

коефіцієнтом підсилення струму Кі і напруги Кu. Нижче як довідкова 

інформація наиводяться наближені вирази для цих характеристик.  
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Для каскаду з СБ: 

Rвх = Re||Rе;  Rвих = Rk;  Kі = α;  Ku = αRk/(Re+Re`). 

Для каскаду з СЕ: 

Rвх = β(Re+Re`);  Rвих = Rk/β+(Re+Re`)(Rk+Rі)/(Re+Rе`+Rі); 

Kі = β; Кu  = -Rkβ/(Re+Re`). 

Для каскаду з СК: 

Rвх = β(Re+Rе`);  Rвих = Re+Rе`;  Кі = β;  Ku = 1. 

У наведених формулах Rе` – опір емітерного переходу; α – коефіцієнт 

підсилення струму транзистора у схемі з СБ; || – значок паралельного з’єднання 

резисторів; Rі – внутрішній опір джерела вхідного сигналу з урахуванням 

опорів паралельно включених резисторів Rl, R2; b – коефіцієнт підсилення 

струму транзистора у схемі СЕ.  

Проектування підсилювача починається з визначення режиму 

транзистора на постійному струмі, що називають статичним режимом. Залежно 

від струму колектора транзистора та величини спадання напруги на електродах 

транзистора підсилювального каскаду, а також від амплітуди вхідного сигналу, 

розрізняють такі режими: режим А; режим В; режим С; режим D і проміжні 

режими, наприклад, АВ.  

У режимі А струм у вихідному колі підсилювача протікає протягом 

усього періоду сигналу. Для підсилювального каскаду класу А розрахунок 

статичного режиму полягає у виборі такого колекторного струму Ico (його 

називають струмом спокою у робочій точці), за якого спадання напруги на 

колекторному навантаженні Rk, по-перше, дорівнює падінню напруги на 

транзисторі (напруга коллектор-емітер Uсе) і, по-друге, було б менше 

амплітудного значення у разі максимального вхідного сигналу. 

У режимі В струм через транзистор протікає протягом половини періоду 

вхідного сигналу (180°). Половину цього кута, що відповідає моменту 

припинення струму через активний елемент, називають кутом відсічки. 

Ідеально цей кут дорівнює 90°. Через нелінійність початкових ділянок 

характеристик транзисторів форма вихідного струму за його малих значень 
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істотно відрізняється від форми струму в лінійному режимі. Це викликає значні 

нелінійні перекручування вихідного сигналу. Режим В зазвичай 

використовують у двотактних вихідних каскадах, що мають високий ККД, у 

інших каскадах його застосовують порівняно рідко. Частіше вибирають 

проміжний режим АВ, за якого кут відсічення трохи більший за 90° і у разі 

відсутності вхідного сигналу через активний елемент протікає струм, рівний 

5...15 % від максимального струму із заданим рівнем вхідного сигналу. Такий 

вибір дозволяє зменшити нелінійні перекручування. 

У режимі С струм через транзистор протікає протягом проміжку часу, 

меншого половини періоду вхідного сигналу, тобто з кутом відсічення, меншим 

за 90°. Струм спокою в режимі С дорівнює нулю. Його використовують у 

потужних підсилювачах, у яких навантаженням є резонансний контур 

(наприклад, у вихідних каскадах радіопередавачів). 

Режим D (чи ключовий) – режим, за якого транзистор знаходиться тільки у 

двох станах: або цілком замкнений, або цілком відкритий. Такий режим 

використовується у ключових схемах. Під час вибору параметрів робочої точки 

активного елемента необхідно враховувати розкид його параметрів від екземпляра 

до екземпляра та їхню залежність від температури (зворотний струм переходів, 

коефіцієнт передачі за струмом), а також схильність до зміни параметрів у часі 

(завдяки старінню). Усе це вимагає вживання спеціальних заходів для стабілізації 

коефіцієнта підсилення та інших параметрів підсилювачів.  

Зміни параметрів особливо небезпечні в перших каскадах підсилювачів 

постійного струму, тому що у разі гальванічного міжкаскадного зв’язку та 

великому коефіцієнті підсилення це може призвести до істотної зміни 

нульового рівня на виході. Тому в більшість транзисторних підсилювачів для 

стабілізації положення робочої точки вводять стабілізувальний зворотний 

зв’язок чи використовують методи температурної компенсації (зокрема, 

уведенням термозалежних опорів).  

Для підвищення температурної стабільності підсилювальних каскадів 

використовують також різні способи термостабілізації. Перший спосіб 
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термостабілізації – параметричний – ґрунтується на застосуванні 

термочутливих елементів, зокрема, напівпровідникових діодів. Під час зміни 

температури навколишнього середовища опір термозалежного елемента 

змінюється так, що зміна струму чи бази напруги між емітером і базою 

компенсує зміну струму колектора. Другий спосіб термостабілізації – 

застосування негативного зворотного зв’язку за постійним струмом, причому 

використовують як місцеві, так і загальні зворотні зв’язки. У разі місцевого 

зворотному зв’язку найчастіше застосовують зворотний зв'язок за струмом і 

трохи рідше – за напругою.  

У багатокаскадних підсилювачах для стабілізації статичного режиму 

перевага надається негативному зворотному зв’язку за постійним струмом, що 

охоплює весь підсилювач. При цьому місцеві зворотні зв’язки застосовувати 

недоцільно, тому що вони завжди зменшують коефіцієнти підсилення окремих 

каскадів і знижують ефективність загального зворотного зв’язку.  

Підсилювальні каскади на польових транзисторах, на відміну від 

біполярних, керуються напругою, прикладеним або до замкненого р-n-переходу 

(у транзисторах з р-n-переходом керування), або між електрично ізольованим 

затвором і підкладкою, що часто з’єднується з одним із електродів транзистора 

(у МДП-транзисторах). Струм затвора в підсилювальних каскадах на польових 

транзисторах досить малий і для кремнієвих структур з р-n-переходом керування 

не перевищує 10 нА. Для МДП-транзисторів цей струм на кілька порядків 

менший. Для транзисторів із р-n-переходом вхідний опір на низьких частотах 

складає десятки мегаом, а для МДП-транзисторів досягає десятків і сотень 

тераом. З підвищенням частоти вхідний опір транзисторів істотно зменшується 

через наявність ємностей затвор-стік і затвор-витік.  

Серед базових каскадів на польових транзисторах на практиці 

найбільшого поширення одержали каскади із спільним витоком (аналог СЕ) і 

витокові повторювачі (аналог СК), показані у двох модифікаціях на pис. 6.4, що 

відрізняються способом реалізації статичного режиму; зсув забезпечується або 

завдяки спаданню напруги на резисторі, уключеному в коло джерела живлення 
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(pис. 2.2, а, в), або завдяки подачі на затвор додаткової напруги (pис. 2.2, б, г). 

Через те, що струм затвора польових транзисторів дуже малий, можна вважати, 

що в першому випадку напруга затвор-джерело майже дорівнює падінню 

напруги на опорі RS.  

 
а) б) в) г) 

Рисунок 2. 2 – Базові підсилювальні каскади на польових транзисторах зі 

спільним витоком (а, б) і спільним стоком (в, г) 

 

Для польового транзистора з р-n-переходом керування, що працює в 
широкому діапазоні температур, положення робочої точки може змінюватися 
через додаткове спадання напруги на резисторі R2, опір якого зазвичай 
вибирається досить великим. Це пов’язано зі зміною зворотного струму р-n-
перехода, що використовується як затвор, зміною контактної різниці 
потенціалів затвор-канал і рухливості носіїв заряду в каналі. Зміна струму стоку 
за фіксованої напруги зсуву визначається наближеним співвідношенням  
Id = Ido[(Тo/Т)0,66-1], де Ido – струм стоку за температури Тo; Т – температура, для 
якої визначається Id.  

Аналіз дестабілізувальних факторів, що викликають зміну струму стоку, 
показує, що у разі зміни температури вони мають різні знаки і, отже, можлива 
їхня взаємна компенсація. Точка, у якій у разі змін температури зміна струму 
стоку мінімальна, називають температурно-стабільною точкою. Однак 
ефективна компенсація можлива тільки в невеликому діапазоні температур. 
При цьому для польових транзисторів з ізольованим затвором температурно-
стабільна робоча точка відсутня взагалі.  
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Основним прийомом підвищення температурної стабільності є збільшення 

глибини послідовного зворотного зв’язку за струмом, що здійснюється за 

допомогою збільшення опору Rs і, як наслідок, супроводжується збільшенням 

напруги зсуву. У підсумку вже з порівняно невеликими напругами затвор-витік, 

польові транзистори працюють поблизу режиму відсічки, де крутість 

характеристики мала. Для усунення цього недоліку на затвор подають додаткову 

напругу, яка відмикає від дільника напруги на резисторах Rl, R2 (pис. 2.2, в, г), що 

забезпечує роботу транзистора на ділянці з більшою крутістю. 

У польових транзисторів з індукованим каналом подача напруги зсуву від 

зовнішнього джерела обов’язкова, тому що за його відсутності транзистор 

замкнений. Температурна стабілізація здійснюється завдяки послідовному 

зворотному зв’язку, що вводиться за допомогою резистора Rs. Слід зазначити, 

що температурні зміни струму стоку в польових транзисторах у багато разів 

менші за зміни колекторного струму біполярних транзисторів. Тому зазвичай 

забезпечення необхідної температурної стабільності не викликає великих 

ускладнень. Зворотний зв’язок, який при цьому виникає по змінному струмові, 

нейтралізується шунтуванням резистора Rs блокувальним конденсатором.  

Під час аналізу підсилювальних каскадів на польових транзисторах 

оперують крутістю характеристики So і струмом стоку Ido, що відповідають 

нульовій напрузі затвор-витік. При цьому використовують такі наближені 

співвідношення, що описують характеристики польових транзисторів:  

Ic = Ico(1-Ugs/Ugso)2; S = So(l-Ugs/Ugso); So = 2IcoUgso. 

У цих формулах Ic – поточне значення струму стоку; Ico, So – початковий 

струм стоку і крутість характеристики з напругою відсічки Ugso; Ugs, S – поточні 

значення напруги затвор-витік і крутості характеристики.  

Вхідний опір підсилювальних каскадів на pис. 2.2 в області середніх 

частот дорівнює опору резистора R2 чи Rl||R2, вихідний опір каскаду з спільним 

витоком дорівнює Rd||Rdsd, де Rdsd – диференціальний опір каналу сток-виток; як 

зазвичай, воно істотно більше Rd, тому вихідний опір майже дорівнює Rd. Для 

каскаду із спільним стоком з виконуваними на практиці припущеннями 
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SRs = 1 і SRdsd = 1 вихідний опір рівний 1/S. Коефіцієнти підсилення за напругою 

каскадів із спільним витоком і стоком визначаються відповідно формулами:  

KuCB= S(Rd)2/(Rd+Rs); KuCC= SRs/(1+SRs).  

Порядок виконання роботи 

1. Дослідити характеристики підсилювального каскаду зі СЕ. 

1.1 Зібрати схему підсилювального каскаду зі спільним емітером, 

показану на рис. 2.3. Ознайомитись з принципом його дії. 

 
Рисунок 2.3 – Підсилювальний каскад зі спільним емітером 

 

Резистори R1 і R2 утворюють дільник напруги, за допомогою якого на 

базу транзистора подається постійна напруги від джерела живлення E1 для 

установки робочої точки. Повний опір у колі бази транзистора:  

RБ = R1 R2 / (R1 + R2). Резистори R3 і R5 є внутрішнім і зовнішнім 

навантаженням транзистора відповідно. Конденсатори C1 і C2 перешкоджають 

попаданню постійної напруги на вхід і вихід підсилювального каскаду. 

Резистор R4 є елементом негативного зворотного зв’язку, який слугує для 

зменшення нелінійних спотворень. Зі збільшенням напруги бази UБ 

підвищується колекторний струм транзистора. Оскільки IК ~ IЕ, то збільшується 

падіння напруги на R4: UR4 = IЕ R4. Різниця UБЕ = UБ-UR4 складає частину 

вхідної напруги, яка протидіє зростанню посилення транзистора. Отже, 

утворюється послідовний негативний зворотний зв’язок за струмом. 

Коефіцієнт посилення цієї схеми за напругою KU = UВИХ / UВХ наближено 
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можна обчислити за формулою: KU = R3 / R4. Вхідний опір RВХ ~ RБ h21 R4 / (RБ 

+ h21 R4), вихідний опір RВИХ ~ R3. 

1.2 Подати на вхід сигнал частотою 1 кГц, амплітудою 100 мВ. Отримати 

осцилограми вхідного та вихідного сигналів. Розрахувати коефіцієнт 

підсилення. 

1.3 Зняти амплітудну характеристику підсилювача UВИХ = f (UВХ) при  

f = 1 КГц. Результати занести до таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 – Експериментальні дані 

UВХ 1 мВ 25 мВ 50 мВ 100 мВ 250 мВ 500 мВ 750 мВ 1 В 3 В 
UВИХ          
 

1.4 Побудувати графік амплітудної характеристики. 

1.5 Зняти амплітудно-частотну характеристику підсилювача UВИХ = f (fВХ) 

при UВХ = 100 мВ. Результати занести до таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 – Експериментальні дані 

fВХ 10 Гц 100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц 10 МГц 100 МГц 
UВИХ         
 

1.6 Побудувати графік амплітудно-частотної характеристики. 

2. Дослідити характеристики підсилювального каскаду зі СК. 

2.1 Зібрати схему підсилювального каскаду зі спільним колектором, 

показану на рис. 2.4. Ознайомитись з принципом його дії. 

 
Рисунок 2.4 – Підсилювальний каскад зі спільним колектором 
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Принцип дії схеми полягає в такому: якщо на базу транзистора подати 

вхідну напругу UБ > 0,6 В, то почне протікати колекторний струм, який 

викликає падіння напруги на резисторі R3. Вихідна напруга зростає настільки, 

щоб напруга база-емітер досягла 0,6 В. Тоді UВИХ = UБ-UБЭ~UБ-0,6 В, або 

UВИХ = UВХ-0,6 В. Якщо збільшувати вхідну напругу, то колекторний струм і 

падіння напруги на R3 також будуть збільшуватися. Унаслідок цього напруга 

UБЕ лише незначно збільшиться у разі підвищення колекторного струму. Отже, 

вихідна напруга зростає майже так само, як і вхідна. Коефіцієнт посилення за 

напругою: KU = UВИХ/UВХ~1. Оскільки зміна напруги емітера повторює зміну 

вхідної напруги, то схему із загальним колектором називають емітерним 

повторювачем. Призначення інших елементів схеми аналогічні схемі з СЕ. 

Вхідний опір: RВХ~RБh21R3/(RБ+h21R3), вихідний опір: RВИХ = RГ/h21, де RГ – 

вихідний опір генератора на вході схеми. 

2.2 Проробити пункти 1.2–1.6. 

3. Дослідити характеристики підсилювального каскаду на польовому 

транзисторі зі спільним витоком. 

3.1 Зібрати схему підсилювального каскаду на польовому транзисторі зі 

спільним витоком, показану на рис. 2.5. Ознайомитись з принципом його дії. 

 
Рисунок 2.5 – Підсилювальний каскад зі спільним витоком 

 

Резистор R2 є стоковим навантаженням польового транзистора. Резистор 

R3 підтримує позитивний потенціал витоку відносно загального проводу та 

одночасно є елементом негативного зворотного зв’язку за струмом. Резистор R1 
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з’єднує затвор транзистора із загальним проводом. Конденсатор C3 слугує для 

підвищення коефіцієнта посилення на високих частотах завдяки компенсації 

негативного зворотного зв’язку. Коефіцієнт посилення за напругою: KU~SR2, 

вхідний опір: Rвх~R1, вихідний опір: Rвих~R2. 

3.2 Подати на вхід сигнал частотою 1 кГц, амплітудою 100 мВ. Отримати 

осцилограми вхідного та вихідного сигналів. Розрахувати коефіцієнт підсилення. 

3.3 Зняти амплітудну характеристику підсилювача Uвих = f(UВХ)  

при f = 1 КГц. Результати занести до таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 – Експериментальні дані 

UВХ 1 мВ 10 мВ 25 мВ 50 мВ 100 мВ 200 мВ 300 мВ 500 мВ 
UВИХ         
 

3.4 Побудувати графік амплітудної характеристики. 

3.5 Зняти амплітудно-частотну характеристику підсилювача Uвих = f(fвх) 

при UВХ = 20 мВ. Результати занести до таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 – Експериментальні дані 

fВХ 10 Гц 100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц 10 МГц 
UВИХ (S1 увімкн.)        
UВИХ (S1 вимкн.)        

  

3.6 Побудувати графік амплітудно-частотної характеристики. 

4. Дослідити характеристики підсилювального каскаду на польовому 

транзисторі зі спільни стоком. 

4.1 Зібрати схему підсилювального каскаду на польовому транзисторі зі 

спільним стоком, показану на рис. 2.6. 

 
Рисунок 2.6 – Підсилювальний каскад зі спільним стоком 
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4.2 Проробити пункти 3.2–3.6. 

5. Занести пояснення щодо створення схем до звіту та зробити висновки. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Схеми для зняття характеристик підсилювальних каскадів. 

3. Таблиці з результатами вимірювань. 

4. Графіки АЧХ і ФЧХ підсилювальних каскадів. 

5. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Що таке підсилювальний каскад?.  

2. Наведіть класифікацію підсилювальних каскадів. 

3. Надайте характеристику режимам роботи підсилювальних каскадів. 

4. Охарактеризуйте основні принципи побудови підсилювачів. 

5. Поясніть необхідність застосування зворотніх зв’язків у підсилювачах. 

6. Як визначається коефіцієнт посилення за напругою для розглянутих 

схем? 

7. Чому фаза сигналу на виході схеми з СК не змінюється порівняно зі 

схемою з СЕ? 

8. Чому коефіцієнт посилення за напругою схеми зі СК менший за 

одиницю? 

9. Надайте характеристику методам установки робочої точки в 

підсилювальному каскаді на польовому транзисторі. 

10. Охарактеризуйте види підсилювачів на польових транзисторах. 

Література: [4, с. 224–278; 5, с. 113–201; 8, с. 401–435]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Дослідження типових схем на операційних підсилювачах 

Мета: отримання навичок експериментального дослідження типових 

схем на операційних перетворювачах та визначення основних параметрів таких 

схем. 
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Короткі теоретичні відомості 

Операційні підсилювачі займають особливе місце серед аналогових 

інтегральних мікросхем, призначених для посилення, перетворення і обробки 

сигналів, що змінюються за законом непреривної функції. Операційні підсилювачі 

є найбільш універсальним багатофункціональним базовим елементом для 

побудови багатьох вузлів, що використовуються не тільки для лінійного 

перетворення, посилення і обробки сигналів, а й для нелінійного перетворення. 

Під час аналізу схем на ОП зазвичай приймають такі припущення (при 

ОУвхR  та ОУUK ):  

– входи ОП не споживають струму; 

– напруга між входами ОП дорівнює нулю. 

Розглянемо найбільш поширені типові схеми на ОП. 

Інвертувальний підсилювач (рис. 3.1) являє собою ОП, охоплений колом 

паралельного негативного зворотного зв’язку за напругою на резисторах R0, R1. 

Вхідний сигнал поданий на інвертувальний вхід. Неінвертувальний вхід 

заземлений. 

 
Рисунок 3.1 – Схема інвертувального підсилювача 

 

Оскільки неінвертувальний вхід ОП заземлений та різниця напруг між 

входами ОУвхвих KUU /  дуже мала, то інвертувальний вхід теж має нульовий 

потенціал щодо землі. Тому: 

 1/ RUI вхвх  .  (3.1) 

Оскільки входи ідеального ОП не споживають струму, то: 

 1/ RUII вхвхос  .  (3.2) 
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Вихідну напругу, тобто напругу на вихідному виводі щодо загальної 

шини, можна знайти як падіння напруги від струму Iос на резисторі R2, тобто: 

 100 / RRURIU вхосвих  .  (3.3) 

Звідси коефіцієнт посилення інвертувального підсилювача: 

 10 // RRUUK вхвихінвU  .  (3.4) 

За заданої ЕРС джерела сигналу Ег з внутрішнім опором 0гR  формула 

(3.4) матиме вигляд: 

  ггвихінвU RRRЕUK  10 // . (3.5) 

Вхідний опір інвертиртувального підсилювача з ідеальним ОП 

визначається опором резистора R1, Rвх інв = R1. Вихідний опір Rвых інв ≈ 0. 

Неінвертувальний підсилювач (рис. 3.2) являє собою ОУ, охоплений 

колом послідовного негативного зворотного зв’язку за напругою на резисторах 

R0, R1. 

  
Рисунок 3.2 – Схема неінвертувального підсилювача 

 

Вхідний сигнал поданий на неінвертувальний вхід. Вираз для коефіцієнта 

посилення цієї схеми можна отримати, використовуючи умову рівності напруг 

на входах ОП і вважаючи ОП ідеальним, тоді: 

  011 / RRRUU вихвх  .  (3.6) 

Звідси коефіцієнт підсилення схеми: 

   інвUвхвихнеінвU KRRUUK  1/1/ 10 . (3.7) 

Наявність внутрішнього опору джерела сигналу не впливає на значення 

коефіцієнта підсилення схеми, оскільки вхідні струми ОП дорівнюють нулю. 
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Для реальних ОП опори у вхідних колах роблять рівними для зменшення 

струмової складової похибки Uвих ош. 

Унаслідок наявності у схемі неінвертувального підсилювача послідовного 

негативного зворотнього зв’язку за напругою, його вхідний опір зростає в n 

разів. З неідеальним ОП: 

 неінвUОУUОУвхнеінввх kRKnRR / . (3.8) 

Інвертуювальний суматор (рис. 3.3) призначений для формування 

напруги, рівної посиленій алгебраїчній сумі декількох вхідних сигналів, тобто 

він виконує математичну операцію складання кількох сигналів. При цьому 

вихідний сигнал додатково інвертується. 

 
Рисунок 3.3 – Схема суматора 

 

Як результат, сигнал на виході суматора можна розрахувати відповідно 

до виразу: 

 nосвхnосвхосвх RRURRURRUU /...// 2211  . (3.9) 

Якщо в колі негативного зворотного зв’язку схеми інвертувального 

підсилювача резистор замінити конденсатором, то отримана схема буде 

інтегрувати вхідні сигнали (рис. 3.4). 

 
Рисунок 3.4 – Схема інтегратора 
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У цьому випадку будемо мати: 
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Підставляючи вираз для струму під знак інтеграла, одержимо остаточно: 

   dttUТtUtU вхіcвих )(/1)()( , (3.11) 

де CRTi 1  – час інтегрування, тобто час, за який вихідна напруга досягає рівня 

вхідної під час подачі на вхід сходинки напруги. 

Отже, вихідна напруга пропорційна інтегралу від вхідної напруги з 

протилежним знаком. У реальних схемах інтеграторів у коло зворотного 

зв’язку включається резистор для того, щоб конденсатор не накопичував заряду 

завдяки паразитним струмам, що призвело б до зсуву нуля. 

На рис. 3.5, а показана спрощена схема диференціатора. Його робота 

визначається такими виразами: 
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Рисунок 3.5 – Спрощена (а) і реальна (б) схеми диференціатора 

 

Підставляючи вираз для струму в напругу, отримуємо: 

  dttdUTtU вхвих /)()(    (3.13) 

де 10CRT  T – постійна часу. 

Спрощена схема диференціатора нестійка, тобто схильна до генерації 

коливань, тому на практиці її доповнюють резистором R1 у вхідному колі, а 

іноді й конденсатором C0 у колі зворотного зв’язку (рис. 3.5, б). Ці елементи 
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«завалюють» амплітудно-частотну характеристику диференціатора в області 

високих частот, забезпечуючи стійку роботу схеми. 

Необхідно відзначити, що властивість диференціювання вхідних сигналів 

забезпечується реальною схемою тільки в області низьких частот при 

  01,max/1 TT . 

Порядок виконання роботи 

1.1 Зібрати схему інвертувального підсилювача, показану на рис. 3.6.  

 

Рисунок 3.6 – Схема інвертувального підсилювача на ОП 

 

1.2 Подати на вхід сигнал частотою 1 кГц, амплітудою 100 мВ. Отримати 

осцилограми вхідного та вихідного сигналів. Розрахувати коефіцієнт підсилення. 

1.3 Зняти амплітудну характеристику підсилювача Uвих = f (UВХ) при  

f = 1 КГц. Результати занести до таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 – Експериментальні дані 

UВХ 1 мВ 10 мВ 50 мВ 100 мВ 200 мВ 300 мВ 500 мВ 1 В 
UВИХ         

 
1.4 Побудувати графік амплітудної характеристики. 

1.5 Зняти амплітудно-частотну характеристику підсилювача Uвих = f (fвх) 

при UВХ = 20 мВ. Результати занести до таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 – Експериментальні дані 

fВХ 10 Гц 100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц 10 МГц 100 МГц 
UВИХ         
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1.6 Побудувати графік амплітудно-частотної характеристики. 

1.7 Зібрати схему неінвертувального підсилювача, показану на рис. 3.7. 

 
Рисунок 3.7 – Схема неінвертувального підсилювача на ОП 

 

1.8 Повторити пункти 1.2–1.6. 

1.9 Зібрати схему суматора на операційному підсилювачі, показану на 

рис. 3.8. Як вихідні дані взяти такі параметри: 21 R  кОм, 32 R  кОм, 

43 R  кОм, 54 R  кОм, 21 E  В, 32 E  В, 43 E  В. 

 
Рисунок 3.8 – Схема суматора на ОП 

 
1.10 Порівняти вихідну напругу інвертувального суматора напруги, 

отриману в результаті експерименту, з вихідною напругою, отриманою в 

результаті розрахунку. 

1.11 Зібрати схему інтегратора, показану на рис. 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Схема інтегратора на ОП 

 

1.12 Подати на вхід сигнал з генератора частотою 1 КГц, амплітудою 1 В. 

Отримати осцилограми вихідних напруг за синусоїдної, пилкоподібної та 

прямокутної вхідної напруги. Під час подачі прямокутної напруги вихідні 

осцилограми отримати з додатковими конденсаторами: 0,1 мкФ, 0,001 мкФ. 

1.13 Зняти амплітудно-частотну характеристику підсилювача Uвих = f (fвх) 

при UВХ = 1В. Результати занести до таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 – Експериментальні дані 

fВХ 10 Гц 100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц 10 МГц 100 МГц 
UВИХ         

 

1.14 Побудувати графік амплітудно-частотної характеристики. 

1.15 Зібрати схему диференціатора, показану на рис. 3.10. 

 
Рисунок 3.10 – Схема диференціатора на ОП 
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1.16 Повторити пункти 1.12–1.15. Під час подачі прямокутної напруги 

вихідні осцилограми отримати з конденсаторами: 0,1 мкФ, 0,01 мкФ. 

1.17 Занести пояснення щодо створення схем до звіту та зробити 

висновки. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Схеми для зняття характеристик ОП. 

3. Таблиці з результатами вимірювань. 

4. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 
1. Які загальні принципи побудови пристроїв на ОП? 

2. Які основні переваги інтегральних ОП? 

3. Як впливає негативний зворотній звя’зок на стабільність коефіцієнта 

підсилення? 

4. Як впливає зворотний зв’язок на вхідний і вихідний опори 

підсилювача? 

5. Як працює схема суматора на ОП? 

6. Від чого залежить полярність вихідної напруги суматора? 

7. Навести формули розрахунку коефіцієнтів посилення інвертувального 

та неінвертувального підсилювача на ОП. 

8. Перелічити основні параметри ОП. 

9. Чому для живлення ОП використовується двополярна напруга? 

10. У чому полягають відмінності між ідеальним і реальним 

інтеграторами? 

11. Чи залежить вихідна напруга диференцювального каскаду від 

швидкості зміни вхідної напруги? Пояснити. 

12. Чи залежить вихідна напруга диференцювального каскаду від 

величини опору в колі зворотного зв’язку? 

13. З яких умов виводиться співвідношення між вхідною та вихідною 

напругою в схемі суматора на основі ОП? 

Література: [1, с. 569–632; 5, с. 241–286; 11, с. 258–292]. 
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Дослідження напівпровідникових цифро-буквених 

індикаторів 

Мета : ознайомлення з принципами побудови напівпровідникових 

цифро-буквених індикаторів та вивчення їх принципу дії. 

Короткі теоретичні відомості 

Цифро-буквені індикатори на основі світлодіодних елементів являють 

собою інтегральну мікросхему з діодних структур (у вигляді сегментів або 

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

собою напівпровідникові діоди, призначені для перетворення електричної 

енергії на енергію некогерентного світлового випромінювання. Під час 

протікання через діод прямого струму відбувається інжекція неосновних носіїв 

заряду (електронів або дірок) у базову область діодної структури. Процес 

мимовільної 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 за допомогою 

випромінювання кванта світла. 

Для виготовлення світлодіодів використовують такі напівпровідникові 

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

та галій-миш’як-алюміній. Унаслідок додавання в напівпровідникові матеріали 

атомів речовин-активаторів можна змінювати колір випромінювання діодів. 

Наприклад, на основі фосфіду галію з домішкою цинку, кисню або азоту 

одержують прилади зеленого, жовтого та червоного кольорів перетину. 

Готові сегменти (смужки) із зазначених матеріалів розташовують на 

одній підкладці так, щоб за відповідної комбінації збуджених сегментів 

досягалося чітке зображення однієї цифри або літери. Однорозрядні цифро-

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

також літери та символи. За числом сегментів, що припадають на один розряд, 
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індикатори поділяють на 7-, 9-, та 35-елементні, також деякі індикатори мають 

децимальну крапку. 

На рис. 4.1 наведено схеми індикаторів типу АЛС324, які відрізняються 

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

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

особливості на схемотехніці схем керування такими індикаторами.  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4.1 – Схеми індикаторів типу АЛС324: АЛС324А (а) та АЛС324В (б) 

 

Для керування індикаторами з загальним анодом може 

використовуватися схема, наведена на рисунку 4.2, 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 протікає прямий струм, що забезпечує світіння 

світлодіода. За високого рівня потенціалу на виході струм через діод дуже 

малий та світіння відсутнє. 

Для керування індикаторами із загальним катодом може 

використовуватися схема, наведена на рисунку 4.2, б. Катоди з’єднуються з 
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крапкою нульового потенціалу, а аноди підключаються через резистор до 

емітера транзистора, що працює як емітерний повторювач (з використанням 

потужного інвертора транзистор можна не використовувати). Світіння 

світлодіода відбувається за високого рівня потенціалу на виході інвертора. 

 

 
а) б) 

Рисунок 4.2 – Схема керування індикаторами з загальними анодами (а) та 

загальними катодами (б) 

 

Основними електричними та світловими параметрами індикаторів на 

основі світлодіодів є: сила світла та постійна пряма напруга з заданим 

постійним прямим струмом; колір світіння; розкид значень сили світла в 

одному індикаторі. 

Рідкокристалічні (РК) цифро-буквені 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 кристалам. Для створення РК індикаторів 

використовують 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. 

Широкого поширення здобули цифрові, буквено-цифрові та мнемонічні 

РК індикатори сегментного типу. У них прозорі електроди виконані у вигляді 
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сегментів, від яких зроблені окремі виводи. Непрозорий електрод виготовляють 

цільним з єдиним виводом. 

Під час подачі напруги на загальний електрод та обрані прозорі сегментні 

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

відрізняється від навколишнього тла. Сполучення цих смуг утворить необхідну 

цифру, літеру або знак. Змінюючи сегменти, підключені до джерела напруги, 

змінюють відображувані цифри, літери або мнемосхеми. 

РК індикатори прості за конструкцією, дешеві, мають низьке 

енергоспоживання, забезпечують високу контрастність зображення, що не 

зменшується у разі збільшення освітленості, добре сумісні з мікросхемами 

керування. Однак вони мають такі недоліки:  

– необхідність мати підсвічування під час роботи в темряві; 

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

– зміна параметрів протягом терміну збереження та під час роботи.  

Галузь застосування таких елементів: економічні пристрої та системи з 

цифровим, буквеним, графічним або мнемонічним  відображенням інформації. 

Перевагою РК індикаторів порівняно зі світлодіодними індикаторами є 

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

схема керування. 

На рис. 4.3 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 4.3 – Схема збудження сегментів РК індикатора  

сигналами змінної напруги 
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На колектор транзистора подається напруга, яка дорівнює подвійній 

амплітуді номінальної змінної напруги збудження цього 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. За низького логічного 

рівня сигналу керування відкривається 2DD  та транзистор працює в 

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

Сигнал керування з високим логічним рівнем, що надходить на вхід керування, 

відкриває 3DD . Як результат пристрій формує напругу меншої частоти, на 

яку РК індикатор не реагує. 

Можливий інший спосіб формування напруги керування РК індикатора. 

Його схема показана на рис. 4.4. 

 
Рисунок 4.4 – 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 іншої. 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. За 
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збігом фаз на електродах сегмента останній не збуджується. У разі розходження 

фаз відбувається збудження сегмента. Такий спосіб керування дозволяє 

зменшити напругу живлення індикатора у два рази. 

Зовнішній вигляд семисегментного індикатора наведено на рис. 4.5. 

 
Рисунок 4.5 – Зовнішній вигляд семисегментного індикатора 

 

Відповідність двійкового коду до семисегментного індикатора подано у 

таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – відповідність двійкового коду до 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 бульові функції для 

кожної комбінації вхідного сигналу. Розглянемо приклад, коли запалюється 

сегмент «А». Для цього запишемо бульову функцію: 

 
.4321432143214321

4321432143214321
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxAy
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На підставі отриманої бульової функції будуємо карту Карно задля 

спрощення функції. 

21xx 21xx 21xx 21xx

43xx

43xx

43xx

43xx

 
 

На основі 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

3x1x 2x  

 

Згідно з картою Карно, отримаємо остаточний результат мінімізованої 

логічної функції, який має такий вигляд:  

  32142142131 xxxxxxxxxxxAy  . 

Порядок виконання роботи 

1.1 Мінімізовану логічну функцію запалювання сегмента «А» реалізувати 

на основі логічних елементів (рис. 4.6). 

 
Рисунок 4.6 – Реалізація схеми запалення сегмента «А» 
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1.2 Задати необхідні параметри моделювання (рис. 4.7). 

 
Рисунок 4.7 – Параметри моделювання 

 

1.3 Коли схема зібрана та готова до запуску, натиснути кнопку вмикання 

живлення на панелі інструментів. Змінюючи стани ключів відповідно до 

потрібного коду, домогтися запалення світлодіода на виході схеми ( )(xF ), що є 

доказом вірних розрахунків та вірної реалізації бульової функції. 

1.4 Створити підсистему схеми запалення сегмента «А» (рис. 4.8). Для 

створення підсхеми потрібно виділити ділянку схеми, причому лінії виділення 

мають перетинати ті провідники, які в подальшому 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 із вказаною назвою в розділ бібліотеки Favorites без внесення змін у 

вихідну схему). 

 
Рисунок 4.8 – Підсистема запалення сегмента «А» 
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1.5 Згідно з номером варіанта побудувати бульову функцію запалення 

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

сегмента для розрахунку наведені у таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 – 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 Зібрати досліджувану схему згідно з побудованою бульовою 

функцією. 

1.7 Провести моделювання підсистеми запалення сегмента «А» та 

сегмента згідно з номером варіанта.Які індикаторний пристрій вибрати 

семисегментний індикатор (рис. 4.9). 

 
Рисунок 4.9 – Реалізація схеми запалення двох сегментів 

 

1.8 Змінюючи стани ключів, домогтися запалення відповідного сегмента 

індикатора. Записати варіанти вхідних сигналів для запалення 1-го сегмента, 

2-го сегмента та двох сегментів одночасно. 

1.9 Занести пояснення щодо створення схем до звіту та зробити висновки. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Побудована бульова функція запалення сегмента. 
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3. Схема, побудована згідно з бульовою 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 зі 

світлодіодними? 

3. За допомогою чого змінюють колір випромінювання світлодіодних 

індикаторів? 

4. Від чого залежить вибір схеми керування світлодіодними 

індикаторами? 

5. Наведіть схему керування індикаторами з загальним анодом.  

6. Наведіть схему керування індикаторами з загальним катодом. 

7. Наведіть схему збудження сегментів РК індикатора сигналами змінної 

напруги. 

8. Наведіть схему формування напруги керування РК індикатора. 

9. Надайте характеристику методу мінімізації на основі карт Карно. 

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

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Дослідження лічильників імпульсів 

Мета: вивчення структури та послідовності роботи двійкових 

лічильників. 

Короткі теоретичні відомості 

На базі рахункових 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 тощо. Цифрові 

послідовні пристрої, які виконані за схемою лічильника, але мають один 
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рахунковий вхід і один вихід, називають подільниками частоти. Отже, будь-

який лічильник може слугувати як подільник 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 тим 

же 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, поділяють на 

лічильники прямого рахунку (підсумовувальні) і на лічильники зворотного 

рахунку (віднімальні). У інтегральному виконанні випускаються також 

реверсивні лічильники, у яких є спеціальний вхід для перемикання режиму 

роботи, тобто напрямки рахунку. Багато типів лічильників, що випускаються 

промисловістю в інтегральному виконанні, мають додаткові входи 

передустановки, 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, 

що надійшли на вхід лічильника, за якого лічильник «повертається» до 

початкового стану, називають модулем або коефіцієнтом рахунку m . 

Наприклад, максимальний модуль рахунку лічильника з двох тригерів дорівнює 

422 m , а загалом для n -розрядного лічильника – nm 2 . Модуль рахунку 

лічильника чисельно збігається з модулем ділення подільника частоти. 

Найпростіший підсумовувальний двійковий лічильник може бути 

побудований унаслідок послідовного з’єднання рахункових Т-тригерів. На 
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рис. 5.1 наведена функціональна схема чотирирозрядного двійкового лічильника 

з послідовним переносом, а на рис. 5.2 – часові діаграми його роботи. 

 
Рисунок 5.1 – Двійковий підсумовувальний лічильник з 

послідовним переносом 

 

 
Рисунок 5.2 – Часові діаграми у двійковому підсумовувальному лічильнику з 

послідовним переносом 

 

Кожен T-тригер змінює свій стан за зрізом ( 01 ) сигналу на своєму 

вході синхронізації C. Логічні рівні на виходах тригерів відповідають 

двійковим числам, які зростають з надходженням кожного вхідного імпульсу. 

Наприклад, після надходження 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 менше частоти їх вхідних імпульсів. Тому двійкові 
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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. 5.3). 

 
Рисунок 5.3 – Віднімальний двійковий лічильник з послідовним переносом 

 
Логічні рівні на виходах тригерів (часові діаграми на рис. 5.4) 

відповідають двійковим числам, які зменшуються з надходженням 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. 

Число віднімальних імпульсів (у десятковому коді) 

 
Стан лічильника (у десятковому коді) 

Рисунок 5.4 – Часові діаграми віднімального двійкового лічильника з 

послідовним переносом 
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Після надходження 8 імпульсів стан лічильника буде 

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

стану лічильник переходить в максимальний (для чотирирозрядного лічильника 

– це відповідає десятковому числу 15). 

Як підсумовувальний, так і віднімальний лічильники можуть мати входи 

установки всіх розрядів у одиничний і (або) нульовий стан. У останньому 

випадку вони називаються зазвичай входами скидання. Реалізація установки в 

одиничний стан здійснюється об’єднанням усіх S входів тригерів (на рис. 5.1 не 

показано). Реалізація установки в нульовий стан здійснюється об’єднанням усіх 

R входів тригерів (на рис. 5.3 не показано). Є лічильники і з порозрядною 

установкою. 

Аналізуючи схеми послідовних підсумовувального (рис. 5.1) та 

віднімального (рис. 5.3) лічильників, можна помітити, що вони відрізняються 

лише колом підключення входу синхронізації C усіх T-тригерів, окрім першого. 

Це дозволяє реалізувати реверсивний двійковий лічильник на T-тригерах, 

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

На рис. 5.5 наведена функціональна схема 3 розрядного реверсивного 

лічильника. Цей лічильник може працювати як підсумовувальний під час 

подачі на вхід керування низького логічного рівня або як віднімальний, якщо 

подати на вхід керування 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 5.5 – Реверсивний двійковий лічильник з послідовним переносом 
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Розглянутий реверсивний лічильник має коло асинхронного скидання 

усіх тригерів у нульовий стан. Під час подачі логічної одиниці на вхід скидання 

розряди лічильника установлюються у стан 0,0,0 321  QQQ , незалежно від 

рівня сигналу на вході керування UU / . 

Загальним недоліком усіх лічильників з послідовним перенесом (у 

літературі їх іноді називають асинхронними лічильниками) є великі та 

нерівномірні затримки поширення вхідного сигналу до всіх виходів тригерів, 

що обмежує їх швидкодію та спричиняє великі проблеми у створенні 

багаторозрядних лічильників, особливо з довільним коефіцієнтом рахунку. 

Для вирівнювання часових затримок усіх тригерів застосовують 

лічильники з паралельним переносом, які називають також «синхронними 

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

синхронізації всіх тригерів. Синхронні лічильники володіють високою 

швидкодією, легко допускають нарощування розрядності та реалізації 

довільних коефіцієнтів перерахунку. 

Порядок виконання роботи 

1.1 Провести дослідження підсумовувального лічильника з послідовним 

переносом на JK-тригерах (рис. 5.6). 

 
Рисунок 5.6 – Схема для дослідження підсумовувального довічного лічильника 

з послідовним переносом на JK-тригерах 

 

1.2 Зафіксувати і відзначити на графіках рис. 5.7 логічні рівні вихідних 

сигналів Q1...Q4 тригерів з послідовною зміною сигналу на вході синхронізації 
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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. 5.7. 

1.3 Заповнити за результатами експерименту таблицю істинності 

підсумовувального лічильника з послідовним переносом (табл. 5.7). 

 
Рисунок 5.7 – Експериментальні часові діаграми у двійковому 

підсумовувальному лічильнику з послідовним переносом 

 

Таблиця 5.1 – Таблиця істинності підсумовувального лічильника з 

послідовним переносом 

Число поданих імпульсів 
на вхід синхронізації C Сталий стан розрядів лічильника 

C  Двійкове 1234 QQQQ  Десяткове 
0 0000 0 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

 

1.4 Провести дослідження віднімального лічильника з послідовним 

переносом на JK-тригерах (рис. 5.8). 
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1.5 Подачею напруги рівня логічної одиниці установити тригери у стан 

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

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

установки тригерів логічного нуля. 

 
Рисунок 5.8 – Схема для дослідження віднімального двійкового лічильника з 

послідовним переносом на JK-тригерах 

 

1.6 Зафіксувати і відзначити на графіках рис. 5.9 логічні рівні вихідних 

сигналів Q1...Q4 тригерів з послідовною зміною 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. 5.9. 

 
Рисунок 5.9 – 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. 5.2). 

Таблиця 5.2 – Таблиця істинності віднімального лічильника з 

послідовним переносом 

Число поданих імпульсів 
на вхід синхронізації C Сталий стан розрядів лічильника 

C  Двійкове 1234 QQQQ  Десяткове 
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. 5.10). 

 
Рисунок 5.10 – Схема для дослідження реверсивного двійкового лічильника з 

послідовним переносом на JK-тригерах 

 

1.9 Подачею напруги рівня логічної одиниці скинути тригери до стану 

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

допомогою перемикача SB3 режим додавання і після цього перевести 

перемикач SB2 в нижнє положення, що відповідає подачі на входи R установки 

тригерів логічного нуля. 
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1.10 Відповідно до даних табл. 5.3 у режимі додавання подати 4 

позитивних 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. 5.4 і перевести 

його у відповідний десятковий код. Після цього установити за допомогою 

перемикача SB3 режим віднімання та продовжити подачу імпульсів на вхід 

синхронізації лічильника за допомогою перемикача SB1. Зафіксований стан 

тригерів занести до табл. 5.3 і перевести в десятковий код. 

Таблиця 5.3 – Таблиця істинності реверсивного двійкового лічильника з 

послідовним переносом 

Число поданих імпульсів 
на вхід синхронізації C Сталий стан розрядів лічильника 

C  Двійкове 1234 QQQQ  Десяткове 
Режим додавання 

0   
+1   
+2   
+3   
+4   

Режим віднімання 
-1   
-2   
-3   
-4   

 

1.11 Занести пояснення щодо створення схем до звіту та зробити висновки. 

 
Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Принципові електричні схеми усіх 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? 
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2. За яких логічних рівнів вхідних сигналів JK-тригер установлюється у 

нульовий стан? 

3. За яких змін 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. Як 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. Пояснити роботу підсумовувального двійкового лічильника з 

послідовним переносом на JK-тригері. 

11. Пояснити роботу віднімального двійкового лічильника з послідовним 

переносом на JK-тригері. 

12. Пояснити роботу реверсивного двійкового лічильника з послідовним 

переносом на JK-тригері. 

Література: [5, с. 401–482; 6, с. 113–144; 10, с. 200–231]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Дослідження цифро-аналогових та аналого-цифрових 

перетворювачів 

Мета: 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, у автоматизованих системах для 

керування  виконавчими органами (електродвигунами). 
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Найбільш простий ЦАП з ваговими резисторами (рис. 6.1) складається з 

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

Підсумовувальний 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 

кнопками клавіатури, та імітувальними кодами перетворення.  

 
Рисунок 6.1 – ЦАП з ваговими резисторами 

 

Якщо усі перемикачі замкнуті на «землю», як показано на рис. 6.1, то 

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

установлений в положення, відповідне логічній 1. Тоді на вхід ОП через 

резистор 1R  подається напруга 3 B. Розрахуємо для цього випадку коефіцієнт 

посилення напруги за формулою: 

 066,0150000/10000/ 10  RRK . (6.1) 

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 

установимо перемикач B у положення, відповідне логічній одиниці, унаслідок 

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

отримуємо 535,075000/10000/ 20  RRK . Помноживши цей коефіцієнт 

посилення на величину вхідної напруги, знайдемо, що вихідна напруга 

дорівнює 0,4 B. 
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Отже, під час переходу до кожного чергового двійкового числа, 

імітованого ключами, вихідна напруга ЦАП збільшується на 0,2 B. Це 
забезпечується завдяки збільшенню коефіцієнта посилення напруги ОП у разі 
підключення різних за опором резисторів. Якщо у схемі на рис. 6.1 підключити 

тільки один резистор 4R  (за допомогою перемикача D), то установться 

коефіцієнт посилення: 133,018700/10000 K . При цьому вихідна напруга ОП 

складе близько 1,6 B. 
Якщо всі перемикачі у схемі на рис. 6.1 установлені в положення, що 

відповідають логічним одиницям, вихідна напруга ОП рівна 3onU  B, оскільки 

коефіцієнт передачі у цьому разі рівний 1. 
Схема цифро-аналогового перетворювача на рис. 6.1 має два недоліки: 

по-перше, у ній опори резисторів можуть змінюватися у широких межах, по-
друге, точність перетворення невисока через вплив кінцевого опору 
транзисторних ключів у відкритому та закритому станах. 

Схема ЦАП сходинкового типу наведена на рис. 6.2. Вона складається з 
резистивної матриці RR 2 , що нагадує сходи, і підсумовувального 
підсилювача. Перевага такого з’єднання резисторів полягає в тому, що 
використовуються резистори лише двох номіналів. Опір кожного з резисторів 

51...RR  дорівнює 20 кОм, а резисторів 086 ,... RRR  – 10 кОм. 

 
Рисунок 6.2 – ЦАП сходинкового типу 

 

ЦАП сходинкового типу аналогічний ЦАП з ваговими резисторами. Якщо 

у розглянутому прикладі використовується опорна напруга 3,75 B, то перехід 
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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 міркування зручності сполучення з ІМС сімейства ТТЛ у разі 

заміни 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   , (6.2) 

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

розрядів перетворення (для схеми на рис. 6.2 4n ), R  – опір резистора матриці 

RR 2  ( R  = 10 кОм для схеми на рис. 6.2). 

Варіант ЦАП з використанням як комутувального пристрою двійково-

десяткового лічильника 74160 (К155ІЕ9) показаний на рис. 6.3. 

 
Рисунок 6.3 – Чотирирозрядний ЦАП сходинкового типу 

на базі лічильника 74160 

 

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

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

Еквівалентне значення onU  можна отримати на підставі формули 6.2 або 

результатів вимірювань. 

АЦП прямого перетворення є найбільш простими та часто вбудовуються 

безпосередньо у датчики. Розглянемо як приклад перетворювач постійної 

позитивної напруги в частоту (рис. 6.4). 
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Рисунок 6.4 – АЦП прямого перетворення 

 

АЦП виконаний на двох ОП, підсилювач ОП1 уключений в режимі 

інтегратора, а підсилювач ОП2 – у режимі регенеративного компаратора з 

гістерезисом. Коли вихідна напруга компаратора fU  має максимальне 

позитивне 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 , доти, поки не 

досягне значення 211 / RRU . У цей момент компаратор перемикається в інший 

стан, за якого 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 до 

первинного стану 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  .  (6.3) 

Насправді розмах напруги на виході ОП1 дещо більший за величину 

  2121 / UURR   через відмінне від нуля значення часу перемикання 

компаратора, а частота відповідно менша за значення, обумовлене виразом 8.3, 

до того ж ця розбіжність буде особливо значною за великих амплітуд вхідного 

сигналу. 
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Із зазначеними на рис. 6.4 номіналами елементів схема має забезпечувати 

лінійність перетворення не гірше %1  в діапазоні зміни вхідних напруг  

20 мВ...10 В, при цьому частота вихідних імпульсів має змінюватися від 20 Гц 

до 10 кГц. 

Порядок виконання роботи 

1.1 Зібрати схему, показану на рис. 6.1. Змінюючи положення 

перемикачів A, B, C, D, заповнити таблицю 6.1. 

Таблиця 6.1 – 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 Зібрати схему, показану на рис. 6.2. Заповнити таблицю 6.2, аналогічну 

таблиці 6.1. 

1.3 Зібрати схему, показану на рис. 6.3. Використовуючи формулу (6.1) і 

параметри схеми рис. 6.3, розрахуйте значення еквівалентної вихідної напруги; 

Отримайте осцилограми сигналів на рахунковому вході лічильника та виході 

ЦАП і поясніть отримані результати. 

1.4 Зібрати схему, показану на рис. 6.4. Отримати осцилограми сигналів на 

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

сигналу, дані занести до таблиці 6.3. 
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Таблиця 6.3 – 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 6.3 побудувати графік залежності 

)( 1Effвих  . 

1.6 Занести пояснення щодо створення схем до звіту та зробити 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. 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 у 

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

тільки перемикач С. 

4. Отримайте вираз для розрахунку вихідної напруги ЦАП у загальному 

вигляді. 

5. Чим відрізняється ЦАП сходинкового типу від ЦАП з ваговими 

резисторами? 

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

перемикачів A, B, C, D. 

7. Охарактеризуйте методи схемної реалізації АЦП.  

8. Надайте характеристику структурній схемі паралельного АЦП. 

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

застосовувати? 

10. Перелічіть основні 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 

 

Види занять Максимальна 
сума балів 

Лекції 10 
Практичні роботи: виконання, захист 30 
Лабораторні роботи: виконання, захист 30 
Поточний контроль: змістовий модуль № 1 – 10 балів; 
змістовий модуль № 2 – 10 балів; самостійна робота, 
реферати – 10 балів 

30 

Усього  100 
 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS Для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики Для заліку 

90–100 А Відмінно 
82–89 В 
74–81 С Добре 

64–73 D 
60–63 Е Задовільно 

Зараховано 

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 
навчальної 
дисципліни 
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Додаток А 
Опис інтерфейсу та основних можливостей програмного комплексу  

Electronics Workbench 

 

Робота з електронною системою моделювання EWB включає в себе три 

основних етапи: створення схеми, вибір та підключення вимірювальних 

приладів, і, нарешті, активація схеми – розрахунок процесів, що відбуваються у 

досліджуваному пристрої. Інтерфейс користувача складається із меню, панелі 

інструментів і робочої області. 

Горизонтальне меню програми Electronics Workbench складається з таких 

розділів: 

File – організація роботи з файлами (відкриття готових файлів, створення 

нових документів, друк файлів, тощо);  

Edit – опції розділу дозволяють вирізати і копіювати виділений фрагмент 

схеми, переміщати елементи або блоки схеми. Опція Copy as Bitmap дозволяє 

копіювати виділений фрагмент схеми в буфер обміну, звідки його можна 

вставити в інший додаток, наприклад, в Word, під час складання звіту до 

лабораторної роботи;  

Circuit – розділ, що дозволяє обертати, змінювати властивості, 

наближати і віддаляти елементи схеми. Окрім того, є можливість змінювати 

налаштування візуальних параметрів схеми (розташування і орієнтація 

елементів схеми, вибір кольору та шрифту, пошук та інші стандартні функції);  

Analysis – розділ дозволяє запускати, призупиняти і завершувати аналіз 

схеми, а також установлювати різні параметри аналізу; 

Window – розділ призначений для екранних налаштувань під час роботи 

зі створеними документами;  

Help – розділ слугує для доступу до довідкової системи Electronics 

Workbench. 

Загалом процес створення схеми починається з розміщення на робочому 

полі EWB компонентів з бібліотеки програми. Чотирнадцять розділів 
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бібліотеки програми EBW почергово можуть бути викликані за допомогою 

іконок, розташованих на панелі інструментів (рис. А.1). 

 
Рисунок А.1 – Каталоги бібліотеки компонентів EWB 

 

Каталог вибраного розділу бібліотеки розташовується у вертикальному 

вікні праворуч або ліворуч від робочого поля (установлюється у будь-яке місце 

перетягуванням стандартним способом – за «шапку» заголовка). Для відкриття 

каталогу потрібного розділу бібліотеки необхідно підвести курсор «миші» до 

відповідної іконки і натиснути один раз ліву кнопку, після чого сірий фон 

іконки змінюється на світло-сірий. Необхідний для створення схеми значок 

(символ) компонента переноситься з каталогу на робоче поле програми рухом 

«миші» з натиснутою лівою кнопкою, після чого кнопка відпускається (для 

фіксування символу). Під час розміщення компонентів схеми на робочому полі 

програми можна також скористатися контекстним меню, що виникає у разі 

натискання на праву кнопку «миші» на вільному місці робочого поля. На цьому 

етапі необхідно передбачити місце для розміщення контрольних точок та 

іконок контрольно-вимірювальних приладів. 

Виділений компонент схеми (відображається червоним кольором) можна 

повернути (з допомогою кнопок Ctrl + R, контекстного меню, кнопок на панелі 

інструментів або пункту меню Circuit> Rotate) або дзеркально відобразити 

відносно вертикальної (горизонтальної) осі (команда меню Circuit> Flip Vertical 

(Horizontal), контекстне меню, кнопки на панелі інструментів). Під час 

повороту більшість компонентів повертаються на 90o проти годинникової 

стрілки за кожного виконання команди, для вимірювальних приладів 

(амперметр, вольтметр та ін.) міняються місцями клеми підключення. 
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За допомогою подвійного натискання на значок компонента можна 

змінити його властивості. У діалоговому вікні встановлюються необхідні 

параметри (колір провідника, опір резистора, тип транзистора і т. д.) і вибір 

підтверджується натисканням кнопки «Ok» або кнопки «Enter» на клавіатурі. 

Для великого числа компонентів можна вибрати параметри, що відповідають 

реальним елементам (діодів, транзисторів тощо) різних виробників. Під час 

створення схем зручно також користуватися динамічним меню, яке 

викликається натисканням правої кнопки миші. Меню містить команди Help 

(допомога), Paste (вставити), Zoom In (збільшити), Zoom Out (зменшити), 

Schematic Options (параметри схеми), а також команди Add <Назва 

компонента>. Ця команда дозволяє додати на робоче поле компоненти, не 

звертаючись до каталогів бібліотеки. Кількість команд Add <Назва 

компонента> у списку меню визначається кількістю типів компонентів 

(резисторів, знака заземлення і т. д.), вже наявних на робочому полі. 

Електронна система Electronic Workbench має чотирнадцять розділів 

бібліотеки компонентів, які можуть бути використані під час моделювання. 

Нижче наводиться коротка довідка з основних компонентів. 

Favorites. У цьому розділі бібліотеки розміщуються підсхеми, якщо вони 

є у даній схемі (у початковому стані розділ порожній). У EWB ділянка великої 

схеми може бути перетворена на підсхему, яка позначається як невеликий 

прямокутник з виводами. Для створення підсхеми потрібно виділити ділянку 

схеми, причому лінії виділення мають перетинати ті провідники, які в 

подальшому стануть виводами підсхеми. Провідники та компоненти, які не 

належать до майбутньої підсхеми, не повинні потрапляти у виділену область. 

Після цього «викликається» діалогове вікно створення підсхеми (Circuit> 

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

вводиться ім’я підсхеми, після чого можливі такі варіанти: 

– Copy from Circuit – підсхема копіюється з вказаною назвою в розділ 

бібліотеки Favorites без внесення змін у вихідну схему; 
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– Move from Circuit – виділена частина вирізається з загальної схеми і у 

вигляді підсхеми з привласненим їй ім’ям копіюється у розділ бібліотеки 

Favorites; 

– Replace in Circuit – виділена частина замінюється у вихідній схемі 

підсхемою з присвоєним їй ім’ям з одночасним копіюванням її в розділ 

бібліотеки Favorites. 

Для перегляду або редагування підсхеми потрібно двічі натиснути «мишею» 

по її значку. Редагування підсхеми проводиться за загальними правилами 

редагування схем. Під час створення додаткового виводу підсхеми необхідно з 

відповідної точки підсхеми курсором миші простягнути провідник до краю вікна 

підсхеми до появи контактної площадки, після чого відпустити ліву кнопку 

«миші». Для видалення виводу необхідно курсором «миші» схопитися за його 

контактну площадку біля краю вікна підсхеми та винести її за межі вікна. 

Після цього в розділі бібліотеки Favorites з’являється зображення 

створеної підсхеми, яка потім може бути використана точно так як і будь-які 

інші елементи, що містяться у розділах бібліотеки EWB. Використання підсхем 

дозволяє отримати компактну схему складного пристрою. 

Sources – джерела сигналів. Слід зазначити, що під джерелами сигналів 

уважають не лише джерела живлення, але і керовані джерела. Нижче наведено 

перелік елементів, що входять до цієї бібліотеки. 

 

Батарея (напруга). Довга 
смужка відповідає 
позитивній  клемі  

Нелінійне джерело напруги 
(вид нелінійної залежності) 

 
Заземлення 

 
Джерело постійного струму 

 
Джерело змінної 

синусоїдальної напруги  
Джерело змінного 

синусоїдального струму 

 

 

Джерело напруги, кероване 
струмом або напругою 

 

 

Джерело струму, кероване 
струмом або напругою  
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Джерела фіксованого 
напруги +5 і +15 В 

відповідно  

Генератор однополярних 
прямокутних імпульсів 

(амплітуда, частота, 
коефіцієнт заповнення) 

 

Генератор амплітудно-
модульованих коливань  

Генератор 
фазомодульованих коливань  

 

Джерело напруги 
синусоїдної форми, кероване 

напругою  

Джерело напруги трикутної 
форми, кероване напругою 

 

Джерело напруги 
прямокутної форми, 
кероване напругою  

Чекаючий мультивібратор 

 

Джерело напруги з кусково-
лінійною залежністю 

генерованого сигналу від 
часу 

 
Кусково-лінійне джерело 

напруги, кероване напругою 

 

Джерело синусоїдних 
коливань  

Поліноміальне джерело 
напруги (коефіцієнти 

полінома) 
 

Basic – бібліотека, у якій зібрані всі пасивні компоненти, а також 

комунікаційні пристрої. Нижче наведено перелік елементів, що входять до цієї 

бібліотеки. 

 
Точка з’єднання 

 
Потенціометр (реостат) 

 
Конденсатор (ємність) 

 

Збірка з восьми незалежних 
резисторів однакового 

номіналу 

 
Трансформатор 

 
Електролітичний 

конденсатор (ємність) 

 
Перемикач, керований 

натисканням заданої кнопки   
Резистор (опір) 

 
Перемикач, який автоматично 
спрацьовує через заданий час   

Котушка індуктивності 
(індуктивність) 

 

 

Вимикачі, що спрацьовують у 
заданому діапазоні вхідних 

напруг або струмів (напруга або 
струм увімкнення та вимкнення) 

 

 

Конденсатор і котушка 
індуктивності змінної 

ємності. Діють аналогічно 
до потенціометра 

 

Джерело постійної напруги з 
послідовно ввімкненим 

резистором  
Реле 
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Indicators – індикаторні пристрої. Нижче наведено перелік елементів, що 

входять до цієї бібліотеки. 

 

Вольтметр з цифровим 
відліком 

 
Звуковий індикатор  

 
Амперметр з цифровим 

відліком  
Світлоіндикатор 

 
Лампа накалювання 

 
Семисегментний індикатор з 

дешифратором 

 
Семисегментний індикатор 

 
Лінійка з десяти світлодіодів з 

вбудованим АЦП 

 

Лінійка з десяти 
незалежних світлодіодів   

 
Instruments – контрольно-вимірювальні прилади. 

Панель контрольно-вимірювальних приладів містить цифровий 

мультиметр, функціональний генератор, двоканальний осцилограф, вимірник 

амплітудно-частотних і частотних характеристик, генератор слів (кодовий 

генератор), 8-канальний логічний аналізатор і логічний перетворювач. 

Загальний порядок виконання роботи з приладами такий: іконка приладу 

курсором «миші» переноситься на робоче поле і підключається провідниками 

до досліджуваної схеми. Для приведення приладу в робочий (розгорнутий) стан 

необхідно двічі натиснути курсором по його іконці. Нижче наведено перелік 

елементів, що входять до цієї бібліотеки. 

 
Мультиметр 

 
Функціональний генератор 

 
Осцилограф 

 
Вимірювач АЧХ і ФЧХ 

 
Генератор слова 

 
Логічний аналізатор 

 

Логічний 
перетворювач   
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Мультиметр. На лицьовій панелі мультиметра розташований дисплей 
для відображення результатів вимірювання, клеми для підключення до схеми і 
кнопки керування: вибір режиму вимірювання струму, напруги, опору та 
ослаблення (загасання);  вибір режиму вимірювання змінного або постійного 
струму; режим установки параметрів мультиметра. 

Після натискання на кнопку установки параметрів мультиметра 
відкривається діалогове вікно (рис. А.2) 

 
Рисунок А.2 – Зовнішній вигляд мультиметра 

 
У цьому діалоговому вікні можна задати такі параметри: Ammeter 

resistance – внутрішній опір амперметра; Voltmeter resistance – вхідний опір 
вольтметра; Ohmmeter current – струм через контрольований об’єкт; Decibel 

standard – установка еталонної напруги 1U  під час вимірювання ослаблення або 

посилення у децибелах (зазвичай BU 11  ). При цьому для коефіцієнта 

передачі використовується формула:  12 /log20 UUK  , де 2U  – напруга в 

контрольованій точці, K вимірюється у децибелах. 
Функціональний генератор. Лицьова панель функціонального 

генератора показана на рис. А.3.  

 

Рисунок А.3 – Лицьова панель функціонального генератора 
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Керування генератором здійснюється такими органами керування: 

– вибір форми вихідного сигналу: синусоїдної, трикутної та прямокутної; 
– установка частоти вихідного сигналу; 
– установка коефіцієнта заповнення в %: для імпульсних сигналів це 

відношення тривалості імпульсу до періоду повторення – величина, зворотна 

шпаруватості, для трикутних сигналів – співвідношення між тривалістю 
переднього і заднього фронту; 

– установка амплітуди вихідного сигналу; 

– установка зміщення (постійної складової) вихідного сигналу; 
– вихідні затискачі; під час заземлення клеми СОМ (загальний) на клемах 

«-» і «+» виходить парафазний сигнал. 

Осцилограф. Осцилограф має два канали (CHANNEL) А і В з роздільним 
регулюванням чутливості в діапазоні від 10 мкВ/поділку (mV/Div) до 5 
кВ/поділку (kV/Div) та регулюванням зміщення по вертикалі (Y POS). Вибір 

режиму по входу здійснюється натисканням кнопок AC, 0, DС. Режим AC 
призначений для спостереження тільки сигналів змінного струму (його ще 
називають режимом «закритого входу», оскільки у цьому режимі на вході 
підсилювача включається роздільний конденсатор, який не пропускає постійну 

складову). У режимі 0 вхідний затискач замикається на землю. У режимі DC 
можна проводити вимірювання як постійного, так і змінного струму. Цей 
режим ще називають режимом «відкритого входу», оскільки вхідний сигнал 

надходить на вхід вертикального підсилювача безпосередньо. З правого боку 
від кнопки DC розташований вхідний затискач. Лицьова панель осцилографа 
показана на рис. А.4. 

 
Рисунок А.4 – Лицьова панель осцилографа 
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Режим розгортки вибирається кнопками Y / T, B / A, A / B. У режимі Y / T 

(звичайний режим) реалізуються такі режими розгортки: по вертикалі – напруга 

сигналу, по горизонталі – час; у режимі В / А: по вертикалі – сигнал каналу В, 

по горизонталі – сигнал каналу А; у режимі А / В: по вертикалі – сигнал каналу 

А, по горизонталі – сигнал каналу В. 

У режимі розгортки Y / T тривалість розгортки (TIME BASE) може бути 

задана в діапазоні від 0,1 нс/поділку (ns/div) до 1 с/поділку (s/div) з можливістю 

установки зміщення у тих же одиницях по горизонталі, тобто по осі Х (X POS). 

Заземлення осцилографа здійснюється за допомогою клеми GROUND у 

правому верхньому куті приладу. 

Вимірювач АЧХ і ФЧХ. Вимірювач призначений для аналізу 

амплітудно-частотних (з кнопкою MAGNITUDE) і фазо-частотних (з кнопкою 

PHASE) xaрактеристик на логарифмічній (кнопка LOG) або лінійній (кнопка 

LIN) шкалі по осях Y (VERTICAL ) і Х (HORIZONTAL). Лицьова панель 

вимірювача АЧХ-ФЧХ показана на рис. А.5. 

 

Рисунок А.5 – Лицьова панель вимірювача АЧХ-ФЧХ 

 

Налаштування вимірювача полягає у виборі меж вимірювання 

коефіцієнта передачі та варіації частоти за допомогою кнопок F – максимальне 

і I – мінімальне значення. Значення частоти і відповідне їй значення 

коефіцієнта пepедачі або фази індукуються у правому нижньому кутку 

вимірювача. Значення вказаних величин в окремих точках АЧХ або ФЧХ 

можна отримати за допомогою вертикальної візирною лінії, що перебуває в 

початковому стані на початку координат і переміщується по графіку «мишею» 
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або кнопками ←, →. Результати вимірювання можна записати також у 

текстовий файл. Для цього необхідно натиснути кнопку SAVE і в діалоговому 

вікні вказати ім’я файлу. У отриманому текстовому файлі «* .bod» АЧХ і ФЧХ 

подаються у табличному вигляді. 

Підключення приладу до досліджуваної схеми здійснюється за 

допомогою затискачів IN (вхід) і OUT (вихід). Ліві клеми затискачів 

підключаються відповідно до входу та виходу досліджуваного пристрою, а 

праві – до загальної шини. До входу пристрою необхідно підключити 

функціональний генератор або інше джерело змінної напруги, при цьому будь-

яких налаштувань у цих пристроях не потрібно. 

Розрахунок процесів у досліджуваному пристрої, відбувається так: після 

складання схеми і підключення до схеми вимірювальних приладів для початку 

аналізу кола достатньо натиснути кнопку Activate / Stop , що 

знаходиться у лівому куті панелі інструментів. Розраховані значення струмів, 

напруг або опорів зображаються на екранах вимірювальних приладів. Процес 

моделювання можна тимчасово призупинити, натиснувши кнопку Pause 

. Для запуску, припинення або тимчасового призупинення процесу 

моделювання можна також скористатися відповідними командами пункту меню 

Analysis> (Activate, Stop, Pause) або «гарячими» клавішами Ctrl + G, F9, Ctrl + 

T відповідно. 

На другому етапі моделювання можна змінити параметри елементів, 

видалити старі або додати нові елементи, підключити прилади до інших 

контрольних точках схеми тощо. Після таких змін зазвичай потрібно знову 

активізувати ланцюг, натискаючи кнопку Activate / Stop. Під час використання 

змінних резисторів, конденсаторів або котушок зміну процесів у колі можна 

спостерігати не припиняючи моделювання. Однак при цьому збільшується 

похибка отриманих результатів. Тому для отримання надійних результатів 

розрахунок рекомендується повторити за фіксованих параметрів. 
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Залежно від типу підключеного приладу програма EWB автоматично 

налаштовується на виконання таких основних видів аналізу: 

– DC Operating Point – розрахунок режиму за постійним струмом, під час 

уключення мультиметра, амперметрів і вольтметрів для вимірювання постійних 

струмів і напруг; 

– AC Frequency – розрахунок частотних характеристик, під час 

уключення вимірювача АЧХ і ФЧХ, а також мультиметра, амперметрів і 

вольтметрів для вимірювання гармонійних струмів і напруг; 

– Transient – розрахунок перехідних процесів, з використанням 

осцилографа. 

У програмі EWB передбачений також інший порядок аналізу схеми – 

вибір режимів аналізу за допомогою меню Analysis. Зазначені вище режими 

аналізу електричного кола можна отримати, вибираючи відповідні команди 

пункту меню Analysis. Окрім цього, за допомогою команди Analysis> Analysis 

Options (клавіатурне скорочення Ctrl + Y) можна встановити інші параметри 

моделювання. 

Для задач вивчення схемотехніки систем керування, побудованих на 

основі цифрової електроніки, у електронній системі Electronic Workbench 

можуть бути використані бібліотеки, опис яких наводиться нижче.  

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 у діалоговому вікні таких параметрів: 
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– верхній рівень вхідної напруги (High-Level Input Voltage Vih, В); 

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

– час установлення під час переходу 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 –молодший розряд. 

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-НЕ 

 

Логічні елементи 
ВИКЛЮЧАЮЧЕ АБО і 

ВИКЛЮЧАЮЧЕ  
АБО- НЕ  

Логічний 
елемент НЕ 

 

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. 

 

Напівсуматор і 
повний суматор  

RS-тригер (тип) 

 

JK-тригери з прямим 
або інверсним 

тактовим входом і 
виходами 

передустановки 
 

D-тригери без 
предустановки і з 

входами 
передустановки 

 

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 використовують такі пристрої: генератор слів, логічний аналізатор і 

логічний перетворювач. 

Генератор слів. Використовується для задання цифрових 

послідовностей. На схему виводиться зменшене зображення генератора слів 

(рис. А.6). 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 А.6 – Позначення генератора слів 
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Подвійним натисканням «миші» відкривається розширене зображення 

(рис. А.7). 

 
Рисунок А.7 – Вікно задання параметрів генератора слів 

 

Ліва частина генератора містить 1023 слова. Виділенням відзначається 

слово, активне на даний момент. Значення цього слова відображаються у 

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

у міжнародній системі кодів (вікно ASCII). 

Уведення слів проводиться у 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 файлу. Шаблон зберігається 

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

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

натиснути лівою кнопкою «миші» на імені потрібного файлу з шаблоном. 

Очистити (заповнити нулями) ліву частину вікна генератора можна 

натисканням на кнопку CLEAR BUFFER. 

Генератор може працювати у трьох режимах: 

1) покроковий (щоразу після подачі чергового слова на вихід генератор 

зупиняється); 
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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 у покроковий 

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

безперервний. 

Для того, щоб припинити 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. З надходженням 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. А.8, а). Логічний аналізатор підключається до 

досліджуваної схеми за допомогою виведення у його лівій частині. Одночасно 

можуть спостерігатися сигнали в шістнадцяти точках схеми. Правий нижній 

затиск використовується для подачі синхронізувальних імпульсів. Подвійним 

натисканням «миші» по зображенню відкривається розширене зображення 

логічного аналізатора (рис. А.8, б). 

Часові діаграми сигналів на екрані 16-канального логічного аналізатора 

зображуються у вигляді прямокутних імпульсів. Окрім того, круглі вікна в лівій 

частині аналізатора показують поточний стан входів аналізатора. Кожне вікно 

відповідає одному з його входів. 
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а) б) 

Рисунок А.8 – 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 кнопку CLEAR 

очищає екран логічного аналізатора. У поле TIME BASE установлюється 

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 із заданого логічного виразу; 

д) синтез логічних схем на елементах І-НЕ із заданого логічного виразу. 

На екран виводиться зменшене зображення логічного перетворювача 

(рис. А.9, а). Подвійним натисканням «миші» по зображенню відкривається 

розширене зображення логічного перетворювача (рис. А.9, б). 
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а) б) 

Рисунок А.9 – 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. 

Уведення 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 

літеру лівою кнопкою «миші»). Уся ліва половина екрана заповниться 

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

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

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

(довільний стан), можна описати стан виходу для будь-якої початкової умови. 

Після натискання на кнопці в нижньому рядку зображення приладу з’явиться 

логічний вираз. 
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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 . 

Уведення 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  

Під час уведення 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 увести логічний вираз і натиснути кнопку 

. 

Після натискання цієї кнопки на робочому полі Electronics Workbench 

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

виділені червоним кольором. Якщо потрібно використати для побудови схеми 

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

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 
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