
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕЛЕКТРОНІКА ТА МІКРОСХЕМОТЕХНІКА» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 151 − «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

«КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018 



2 
 

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 151  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані системи 

управління та автоматика» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

 

Укладачі: д. т. н., проф. А. П. Оксанич, 

 к. т. н., старш. викл. М. Г. Когдась 

Рецензент д. т. н., проф. С. Е. Притчин 

 

Кафедра інформаційно-управляючих систем 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол № __ від __________ 2018 р. 

Голова методичної ради _____________ проф. В. В. Костін 



3 
 

ЗМІСТ 

 

Вступ.............................................................................................................................4 

1 Вимоги до оформлення звітів з лабораторних робіт…………………………….6 

2 Підготовка до виконання лабораторних робіт…………………………………...8 

3 Перелік лабораторних робіт....................................................................................8 

Лабораторна робота № 1 Однонапівперіодний і двонапівперіодний 

випрямляч.....................................................................................................................8 

Лабораторна робота № 2 Дослідження підсилювальних каскадів на 

біполярному транзисторі..........................................................................................15 

Лабораторна робота № 3 Дослідження підсилювальних каскадів на 

польовому транзисторі..............................................................................................20 

Лабораторна робота № 4 Дослідження операційних підсилювачів...........24 

Лабораторна робота № 5 Дослідження логічних елементів........................29 

Лабораторна робота № 6 Суматори...............................................................33 

Лабораторна робота № 7 Триггери................................................................39 

Лабораторна робота № 8 Лічильники............................................................48 

4 Критерії оцінювання знань студентів…………………………………………...53 

Список літератури.....................................................................................................54 

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки звіту………………………..55 



4 
 

ВСТУП 

 

Сучасна електроніка значною мірою визначає технічний прогрес 

практично в усіх галузях науки, техніки і виробництва. Це зумовлено тим, що 

за допомогою радіоелектронних систем і пристроїв можна розв’язуввати задачі 

передачі, перетворення, зберігання і обробки інформації, керування різними 

об'єктами, контролю та забезпечення працездатності автоматизованих 

виробничих і вимірювальних систем. 

Тож в спектрі практичного застосування електричних пристроїв 

знаходяться побутові потреби, космічні дослідження, сільське господарство і 

військова техніка, індустрія розваг, наукові дослідження, медицина, навчання. 

Метою даних лабораторних робіт є отримання студентами практичних 

навиків проведення експериментальних досліджень та роботи електронних 

елементів. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є електропровідність 

напівпровідників, діоди, джерела живлення та стабілізатори, транзистори, 

транзисторні ключі, інтегральні мікросхеми, операційні підсилювачі, активні 

фільтри, логічні елементи та мінімізація логічних функцій, комбінаційні та 

послідовні мікросхеми, вхідні та вихідні кола цифрової автоматики, електронні 

пристрої відображення інформації., аналого-цифрові та цифро-аналогові 

перетворювачі. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Електроніка та мікросхемотехніка» базується на 

вивченні дисциплін: «Вища математика», «Фізика», «Комп'ютерні технології та 

програмування». 

Навчальна дисципліна забезпечує засвоєння курсів «Теорія 

автоматичного керування», «Теорія автоматичного керування», «Проектування 

мікроконтролерних систем» і виконання дипломної роботи бакалавра. 
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Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:  

1. Аналогова електроніка. 

2. Цифрова електроніка. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Електроніка та 

мікросхемотехніка» є формування знань пов’язаних з вивченням питань, щодо 

сучасних електронних компонентів та принципів їх роботи, а також розробці на 

їх основі комп'ютеризованих систем управління виробництвом, а також 

гнучких виробничих систем різного призначення.  

Завдання навчальної дисципліни є отримання студентами знань, 

практичних навичок використовування сучасної елементної бази електронної 

техніки для розв’язання задач по розробці, створенню, виробництву та 

експлуатації засобів і систем автоматики, телемеханіки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 особливості процесів в напівпровідникових структурах; 

 технології виготовлення і застосування напівпровідникових пристроїв 

та мікросхем;  

 принципи функціонування електронних пристроїв та їх взаємодії між 

собою;  

 методи побудови аналогових та цифрових електронних приладів;  

 алгебру логіки та теорію цифрових автоматів; 

уміти: 

 застосовувати електронні прилади та пристрої на їх основі; 

 проводити аналіз електронних схем; 

 здійснювати розрахункові роботи; 

 здійснювати проектно-конструкторські роботи; 

 вірно оформлювати конструкторську документацію по створенню та 

впровадженню в виробництво пристроїв і систем на основі електронної 

елементної бази, в тому числі з використанням електронної обчислювальної 

техніки. 
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1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі – звіт) має бути написаний 

студентом власноруч, розбірливим почерком, чисто й охайно, однаковим 

чорнилом (синіми чи фіолетовими) чи пастою на аркушах білого паперу 

форматом А4 (210×297 мм) чи друкарським способом (за допомогою 

комп’ютерної техніки) шрифтом ґарнітурою Tіmes New Roman, розміром 14 

пунктів на одному боці аркуша. Рисунки і таблиці великого розміру 

допускається виконувати на аркушах А3 (297*420 мм). На одній сторінці 

допускається не більш ніж три виправлення, зроблені охайно і розбірливо 

(припускається застосування коректора). 

Звіт має включати титульну сторінку і звіти про виконання кожної 

лабораторної роботи. 

Звіт про кожну лабораторну роботу має містити: 

– назву лабораторної роботи; 

– тему; 

– мету; 

– порядок виконання роботи; 

– контрольні питання і відповіді на них. 

4. Титульну сторінку звіту виконують за формою додатка А. Для 

оформлення титульної сторінки використовують шрифт ґарнітурою Tіmes New 

Roman, розміром 14 пунктів. При цьому весь текст титульної сторінки повинен 

бути надрукований великими буквами. 

5. Кожну частину звіту починають з нової сторінки. Текст кожної 

структурної одиниці починають з абзацу. 

6. Заголовки варто писати (друкувати) великими буквами (наприклад: 

«ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1») без крапки наприкінці, не підкреслюючи. 

Якщо заголовок складається з декількох речень, їх розділяють крапкою. 

Перенесення слів у заголовках не допускається. 
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7. Відстань між попереднім текстом і заголовком має бути два інтервали, 

а відстань між заголовком і наступним текстом – у півторадва рази більше, 

ніж міжрядковий проміжок звичайного тексту. Після заголовка на сторінці має 

бути хоча б один рядок тексту. 

8. Сторінки рахують з титульної (включаючи її), а проставляється перший 

номер на сторінці «ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1». 

9. Сторінки звіту варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись 

наскрізної нумерації по всьому тексту звіту. 

10. Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) 

слід розташовувати у звіті безпосередньо після тексту, у якому згадуються 

вперше, чи на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути подані 

посилання у звіті. 

11. Рисунки нумерують у межах кожної частини звіту двома цифрами – 

номером частини і порядковим номером рисунка, розділеними крапкою. На всі 

рисунки мають бути посилання в тексті. Кожний рисунок повинен мати 

найменування. Після найменування рисунка крапку не ставлять. 

12. Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. 

Таблиці варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією 

в межах розділу, за винятком таблиць, які наведені в додатках. Номер таблиці 

складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених 

крапкою. Таблиця повинна мати назву, що друкують малими літерами (окрім 

першої великої) і поміщають над таблицею. Назва повинна бути короткою і 

відображати зміст таблиці. Якщо рядки і графи таблиці виходять за її формат, 

таблицю поділяють на частини, поміщаючи одну частину під одною, чи поруч, 

чи переносять частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній 

частині таблиці повторюють її назву та боковик. Слово «Таблиця___» вказують 

один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці 

пишуть «Продовження таблиці___» з наведенням номера таблиці. 
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2 ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Для виконання лабораторних робіт студенти повинні мати навички 

роботи з комп’ютером, а також з електричним обладнанням. 

Підготовку до кожної лабораторної роботи студент здійснює самостійно. 

Студент повинен ознайомитися з теоретичними відомостями й порядком 

виконання роботи. За допомогою конспекту лекцій і додаткової літератури 

необхідно опрацювати певні теми й відповісти на контрольні питання, наведені 

в лабораторній роботі. 

Звіт має містити назву роботи, мету роботи, завдання на підготовку і 

виконані приклади і завдання.  

Лабораторна робота захищається під час індивідуальної бесіди студента з 

викладачем. Під час захисту необхідно відповідати на контрольні питання й 

уміти пояснювати та коментувати хід виконання лабораторної роботи. 

 

3 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Однонапівперіодний і двонапівперіодний випрямляч 

Мета: зрозуміти принцип роботи, дослідити характеристики випрямляча, 

набути навичок роботи з осцилографом і мультиметром. 

Короткі теоретичні відомості 

Випрямляч − перетворювач електричної енергії; напівпровідниковий або 

інший пристрій, призначений для перетворення змінного вхідного 

електричного струму на постійний вихідний електричний струм. Більшість 

випрямлячів створює не постійну, а пульсуючу однонапрямну напругу і струм. 

Для згладжування пульсацій застосовують фільтри. 

Однонапівперіодний випрямляч 

Найпростіша схема однонапівперіодного випрямляча складається тільки з 

одного випрямляючого струму елемента (діода) (рис. 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Схема однонапівперіодного випрямляча 

 

До недоліків належать: 

 велика величина пульсацій; 

 сильне навантаження на вентиль (необхідний діод з великим середнім 

випрямленим струмом); 

 низький коефіцієнт використання габаритної потужності 

трансформатора (близько 0,45). 

Двонапівперіодний випрямляч (схема Греца) 

 

Рисунок 1.2 – Мостова схема 

 

Може будуватися за мостовою (рис. 1.2) або напівмостовою схемою 

(коли, наприклад, у разі випрямлення однофазного струму, використовується 

спеціальний трансформатор з виводом від середньої точки вторинної обмотки і 

вдвічі меншою кількістю випрямлячів струму елементів. 

Основні параметри випрямлячів 

– коефіцієнт пульсації пk , для однонапівперіодного випрямляча пk = 1,57, 

для мостової схеми  пk = 0,67; 

– коефіцієнт пульсації на виході фільтра .... фвихпk  Це відношення змінної 

складової пульсуючого постійного струму до постійної складової постійного 

струму: 

...

...

...

фвихср

фвихп

фвихп
U

U
k


 ; 
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– коефіцієнт згладжування фільтра 
...фзглажk
. За допомогою коефіцієнта 

згладжування можна визначити на скільки фільтр згладжує пульсацію. 

.
...

...

..

фвихп

фвхп

фзглаж
k

k
k

; 

– коефіцієнт фільтрації фільтра: 

...

...

..

фвихп

фвхп

ффільтр
U

U
k






 

Опис макетної установки 

Макетна установка АЕ1 призначена для дослідження одно- та 

двонапівперіодних випрямлячів. Схема принципова електрична зображена на 

рисунку 1.5. Однонапівперіодний випрямляч представлений колом з діодом 

VD1. Двонапівперіодний випрямляч представлений діодним мостом VD2-VD5. 

Живиться схема від джерела змінного струму з напругою в 12В. Схема 

побудована таким чином, що дослідження характеристик того чи іншого виду 

випрямляча відбувається завдяки перемиканню вимикача SA1. 

Паралельно до виходу в рознімання Х3 та Х4 підключається вольтметр 

V1. Далі послідовно під’єднується амперметр А1. За допомогою рознімань Х14 

та Х15 можна під’єднати вольтметр або осцилограф. 

Під час кожного дослідження окремого випрямляча можливе дослідження 

характеристик при різних значеннях ємностей і навантажувальних резисторів, а 

саме: за допомогою ємностей С1, С2, резисторів R1, R2, R3 (відповідно до 

рознімань, згідно з принциповою схемою). Комутація елементів відбувається за 

допомогою з’єднувальних провідників (джамперів). 
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Порядок виконання лабораторної роботи 

1. Дослідження однонапівперіодного випрямляча 

 

а – випрямляння за допомогою однонапівперіодного випрямляча; 

б − випрямляння за допомогою мостового випрямляча 

Рисунок 1.3 – Осцилограма пульсуючої випрямленої напруги 

 

1. Під’єднати джерело живлення до мережі. 

2. Під’єднати осцилограф до рознімань джерела живлення за допомогою 

з’єднувальних провідників, виміряти та зафіксувати вихідний сигнал.  

3. Після вимірювання вихідного сигналу під’єднати джерело до рознімань 

Х1 та Х2 макетної установки. 

4. Виставити перемикач SA1 у положення для дослідження характеристик 

однонапівперіодного випрямляча. 
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а – на виході фільтра однонапівперіодного випрямляча; 

б − на виході фільтра мостового випрямляча 

Рисунок 1.4 – Осцилограма пульсуючої випрямленої напруги 

 

5. З’єднати рознімання Х8 та Х9. 

6. За допомогою вольтметра V1 (під’єднаного до розроснімань X3, X4) 

визначити та зафіксувати величину Uср, після цього за допомогою осцилографа 

(осцилограф під’єднати до рознімань Х14 і Х15) визначити та зафіксувати 

величину пульсації ΔUп (рис. 1.4). 

7. Під’єднати конденсатор С1 через рознімання Х5 та Х6 за допомогою 

з’єднувального провідника до вказаних рознімання. 

8. Під’єднати резистор R1 через рознімання Х10 та Х11. 

9. Виміряти осцилограму через рознімання Х14 та Х15. 

10. На осцилограмі зафіксувати значення ΔUп. вих. ф (рис. 1.5). 

11. Вольтметром V1 виміряти Uср. вих. ф.  

12. Провести подальші вимірювання з конденсатором С2 та резисторами 

R2, R3, R4. Усі виміряні значення занести по таблиці 1. 
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Таблиця 1 

 R1 R2 R3 

ΔUп. вих. ф. Uср. вих. ф. ΔUп. вих. ф. Uср. вих. ф. ΔUп. вих. ф. Uср. вих. ф. 

C1       

C2       

 

 

Рисунок 1.5 – Схема принципова електрична макетної установки АЕ1 

 

1.2 Дослідження двонапівперіодного випрямляча 

1. Виставити перемикач SA1 у положення для дослідження 

двонапівперіодного випрямляча. 

2. Провести вимірювання, згідно з пунктами 6−12, розділу 1.1, виміряні 

значення занести до таблиці. 

Розрахунок отриманих даних 

Згідно виміряних та отриманих даних розрахувати (для обох типів 

випрямлячів) наступні величини: 

 коефіцієнт пульсації пk ; 

ср

п

п
U

U
k


  

 коефіцієнт пульсації на виході фільтра ... фвихпk
; 

...

...

...

фвихср

фвихп

фвихп
U

U
k


 , 
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 коефіцієнт згладжування ..фзгладжk
; 

...

...

..

фвихп

фвхп

фзгладж
k

k
k  , 

де ... фвхпk  = ..випрвихk = 0,67. 

 коефіцієнт фільтрації фільтра; 

...

...

..

фвихп

фвхп

ффільтр
U

U
k




 . 

Зміст звіту 

1. Назва роботи та мета. 

2. Отримані та зарисовані осцилограми під час дослідження 

однонапівперіодного випрямляча. 

3. Отримані значення та таблиця значень під час вимірювання. 

4. Розрахунок параметрів однонапівперіодного випрямляча. 

5. Отримані та зарисовані осцилограми під час дослідження 

двонапівперіодного випрямляча. 

6. Отримані значення та таблиця значень під час вимірювання. 

7. Розрахунок параметрів двонапівперіодного випрямляча. 

8. Висновок. 

Контрольні питання 

1. Які типи  випрямлячів ви знаєте?  

2. Яке призначення випрямляча? 

3. Що таке коефіцієнт пульсації? 

4. Що таке коефіцієнт фільтрації? 

5. Поясніть принцип роботи однонапівперіодного випрямляча. 

6. Поясніть принцип роботи двонапівперіодного випрямляча. 

Література: [1,с. 40–50, 4, с. 20–48]. 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Дослідження підсилювальних каскадів на біполярному 

транзисторі 

Мета: зрозуміти принцип роботи, дослідити схему підсилювального 

каскаду на біполярному транзисторі та схему емітерного повторювача. 

Короткі теоретичні відомості 

Біполярний транзистор – трьохелектродний напівпровідниковий 

прилад, один з типів транзистора. Електроди підключені до трьох послідовно 

розташованих зон напівпровідника, які чергується типами домішкової 

провідності. 

За цим способом чергування розрізняють npn і pnp транзистори 

(n(negative) – електронний тип домішкової провідності, p (positive) - дірковий). 

У біполярному транзисторі, на відміну від інших різновидів, основними 

носіями є і електрони, і дірки (від слова «бі» – «два»). 

Виводи біполярного транзистора називаються емітером, базою і 

колектором. Залежно від типу носіїв заряду, які використовуються в 

транзисторі, біполярні транзистори поділяються на транзистори NPN та PNP 

типу. У транзисторі NPN типу емітер і колектор легуються донорами, а база — 

акцепторами. У транзисторі PNP типу — навпаки. 

Дія біполярного транзистора базується на використанні двох p-n 

переходів між базою та емітером і базою та колектором. В області p-n переходів 

виникають шари просторового заряду, між якими лежить тонка нейтральна 

база. Якщо між базою й емітером створити напругу в прямому напрямку, то 

носії заряду інжектуються в базу й дифундують до колектора. Оскільки вони є 

неосновними носіями в базі, то легко проникають через p-n перехід між базою й 

колектором. База виготовляється достатньо тонкою, щоб носії заряду не 

встигли прорекомбінувати, створивши значний струм бази. Якщо між базою й 

емітером прикласти запірну напругу, то струм через ділянку колектор-емітер не 

протікатиме. 
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Існує три основні схеми ввімкнення транзисторів. При цьому один з 

електродів транзистора є загальною точкою входу і виходу каскаду. Треба 

пам’ятати, що під входом (виходом) розуміють точки, між якими діє вхідна 

(вихідна) змінна напруга. Основні схеми ввімкнення називаються схемами зі 

спільним емітером (СЕ), спільною базою (СБ) і спільним колектором (CК). 

При схемі підключення біполярного транзистора зі спільним емітером 

(СЕ) вхідний сигнал подається на базу, а знімається з колектора. При цьому 

фаза вихідного сигнала  відрізняється від вхідного на 180°. Підсилює і струм, і 

напругу. Дане підключення транзистора дозволяє отримати найбільше 

підсилення за потужністю, тому найбільш розповсюджена. Проте при такій 

схемі нелінійні спотворення сигналу значно більші. Крім того, при даній схемі 

підключення на характеристики підсилювача значно впливають зовнішні 

чинники, такі як напруга живлення, або температура повітря. Зазвичай для 

компенсації цих чинників застосовують негативний зворотний зв'язок, але все 

знижує коефіцієнт підсилення. 

Біполярні транзистори керуються струмом. У схемі з ОЕ — струмом бази. 

Напруга на переході база-емітер при цьому залишається майже постійною та 

залежить від матеріалу напівпровідника, для германію близько 0,2 В, для 

кремнію близько 0,7 В, але на сам каскад подається напруга, що керує. Струм 

бази, колектора й емітера й інші струми та напруги в каскаді можна обчислити 

за законом Ома і правилами Кірхгофа для розгалуженого багатоконтурного 

кола. 

Коефіцієнт підсилення дорівнює: 

Кпід =                                                (1) 

Емітерний повторювач – окремий випадок повторювачів напруги на 

основі біполярного транзистора. Характеризується високим підсиленням щодо 

струму і коефіцієнта передачі по напрузі, близькими до одиниці. При цьому 

вхідний опір відносно великий (проте він менший, ніж вхідний опір стокового 

повторювача), а вихідний — малий. 
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В емітерному повторювачі використовується схема підключення 

транзистора зі спільним колектором (СК). Тобто напруга живлення подається 

на колектор, а вихідний сигнал знімається з емітера. Унаслідок чого 

утворюється 100 % від'ємний зворотний зв'язок по напрузі, що дозволяє значно 

зменшити нелінійні спотворення, які виникають при роботі. Слід також 

зазначити, що фази вхідного і вихідного сигналу збігаються. Така схема 

ввімкнення використовується для побудови вхідних підсилювачів у випадку, 

якщо вихідний опір джерела великий, а також як вихідні каскади підсилювачів 

потужності. 

Опис макетної установки 

На макетній установці АЕ3 розміщені схеми каскадного підсилювача 

(рис. 2.1) та емітерного повторювача (рис. 2.2).  

 

Рисунок 2.1 – Принципова схема підсилювального каскаду макетної 

установки АЕ3  

 

На вхід слід подавати сигнал у декілька мілівольт, а потім поступово 

збільшувати, змінюючи при цьому частоту, щоб прослідкувати залежність 

коефіцієнта підсилення від частоти. 
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Рисунок 2.2 – Принципова схема підсилювального каскаду макетної 

установки АЕ3 (емітерний повторювач) 

 

Порядок виконання лабораторної роботи 

Дослідження схеми із загальним емітером 

1. Накреслити таблицю 1, 2, 3. 

Таблиця 1 

Параметр транзистора в робочій точці Значення 

ІБ, мА  

UБЕ, В  

ІЕ, мА  

UКЕ, В  

 

Таблиця 2 

Вхідна напруга 

Uвх, мВ 

50 100 200 300 400 450 500 550 

Вихідна напруга, 

Uвих, мВ 

        

 

Таблиця 3 

Частота, кГц 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 5 10 20 

Коефіцієнт 

підсилення К 
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2. Виміряти струм бази ІБ (Х3 та Х4). Також струму ІК (Х5 та Х6). 

Значення занести до таблиці 1. 

3. Виміряти напругу UБЕ (Х4 та Х7). Також напругу UKE (Х6 та Х7). 

4. Виміряти значення вхідної Uвх та вихідної напруги Uвих. Значення 

занести до таблиці 2. 

5. Розрахувати коефіцієнт підсилення, згідно з формулою (1), для кожної 

з частот в таблиці 3. 

6. Побудувати амплітудно-частотні характеристики підсилювача. 

7. Зарисувати вхідні та вихідні осцилограми. 

Дослідження схеми з емітерного повторювача 

1. Накреслити таблицю 4 та 5. 

2. Провести вимірювання зазначених вузлах схеми. 

Таблиця 4 

Параметр транзистора в робочій точці Значення 

ІБ, мА (Х12, Х13)  

UБЕ, В (Х14, Х15)  

ІЕ, мА (Х13, Х15)  

 

Таблиця 5 
 

Вхідна напруга 

Uвх, мВ 

50 100 200 300 400 450 500 550 

Вихідна напруга, 

Uвих, мВ 

        

 

3. Побудувати АЧХ схеми з на основі виміряних даних. 

4. Зарисувати вхідні та вихідні осцилограми. 
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Зміст звіту 

1. Назва роботи та мета. 

2. Зарисовані схеми ввімкнень та таблиці з виміряними значеннями. 

3. Побудовані АЧХ з отриманих даних. 

4. Висновок. 

Контрольні питання 

1. Принцип роботи біполярного транзистора. 

2. Які схеми включень існують? 

3. Що таке коефіцієнт підсилення? 

4. Особливості АЧХ підсилювального каскаду.  

Література: [1, с. 50–80; 4,с. 47–90]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Дослідження підсилювальних каскадів на польовому 

транзисторі 

Мета: зрозуміти принцип роботи, дослідити схему підсилювального 

каскаду на польовому транзисторі та витокового повторювача. 

Короткі теоретичні відомості 

 ольови   транзи стор — напівпровідниковий пристрій, переважно із 

трьома виводами, у якому сила струму, що тече між двома електродами 

(витоком і стоком), регулюється напругою, прикладеною до третього електрода 

(затвора). 

За принципом дії польовий транзистор дуже схожий на водопровідний 

кран. Носії заряду течуть через канал, обмежений, з одного боку, підкладкою, у 

якій не може текти струм, бо в ній немає носіїв заряду, та областю збіднення, 

яка утворюється під затвором завдяки контактній різниці потенціалів. 

Шириною області збіднення можна керувати, прикладаючи до затвора напругу. 

При прикладанні зворотної напруги область збіднення розширюється і 

перекриває більшу частину каналу. У канал наче висувається заслінка. При 

певному значенні зворотної напруги область збіднення повністю перекриває 
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канал. Струм через канал зменшується. У цьому випадку говорять, що 

транзистор запертий. Відповідне значення напруги називається напругою 

запирання. При прикладанні до затвора прямої напруги, канал розширюється, 

пропускаючи більший струм. 

Cеред різновидів польових транзисторів можна виділити два основні 

класи: польові транзистори із затвором у вигляді p-n переходу та польові 

транзистори із затвором, який ізольований від робочого напівпровідникового 

об'єму діелектриком. Прилади цього класу часто також називають МДН 

транзисторами (від словосполучення метал – діелектрик – напівпровідник) і 

МОН транзисторами (від словосполучення метал – оксид – напівпровідник), 

оскільки  як діелектрик найчастіше використовується діоксид кремнію. У свою 

чергу, транзистори з ізольованим каналом поділяють на транзистори з 

убудованим каналом та індукованим каналом. 

Також польові транзистори підрозділяються на транзистори з каналом 

провідності n-типу або p-типу. 

Із розробкою технології інтегральних схем польові транзистори майже 

витіснили біполярні транзистори з більшості галузей електроніки. Понад       

100 млн. транзисторів у процесорі комп'ютера є польовими транзисторами. 

Вони використовуються також у мікросхемах, які входять до складу більшості 

радіоелектронних приладів: мобільних телефонів, телевізорів тощо. 

Опис макетної установки 

На макетній установці АЕ4 розміщені схеми підсилювального каскаду на 

польовому транзисторі VT2 та витокового повторювача VT1. Методика 

розрахунку та вимірювання характеристик схем відповідає методиці, описаній у 

лабораторній роботі при дослідженні характеристик біполярного транзистора. 
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Рисунок 3.1 – Принципова схема макетної установки АЕ4 

 

Порядок виконання лабораторної роботи 

Дослідження схеми підсилювального каскаду 

1. Накреслити таблиці 1, 2, 3. 

Таблиця 1 

Параметр транзистора в робочій точці Значення 

ІЗ, мА  

UЗВ, В  

ІВ, мА  

UСВ, В  

 

Таблиця 2 

Вхідна напруга 

Uвх, мВ 

50 100 200 300 400 450 500 550 

Вихідна напруга, 

Uвих, мВ 
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Таблиця 3 

Частота, кГц 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 5 10 20 

Коефіцієнт 

підсилення К 

        

 

2. Виміряти струм бази ІЗ (Х5 та Х6). Також струму ІС (Х9 і Х10). 

Значення занести до таблиці 1. 

3. Виміряти напругу UЗВ (Х5 та Х11). Також напругу UСВ (Х10 і Х11). 

4. Виміряти значення вхідної Uвх та вихідної напруги Uвих. Значення 

занести до таблиці 2. 

5. Розрахувати коефіцієнт підсилення для кожної із частот у таблиці 3. 

6. Побудувати амплітудно-частотні характеристики підсилювача. 

7. Зарисувати вхідні та вихідні осцилограми. 

Дослідження схеми витокового повторювача 

1. Накреслити таблиці 4 та 5. 

2. Провести вимірювання зазначених вузлах схеми 

Таблиця 4 

Параметр транзистора в робочій точці Значення 

ІЗ, мА (Х3, Х4)  

UЗВ, В (Х4, Х15)  

ІВ, мА (Х7, Х8)  

 

Таблиця 5 

Вхідна напруга 

Uвх, мВ 

50 100 200 300 400 450 500 550 

Вихідна напруга, 

Uвих, мВ 

        

 

3. Побудувати АЧХ схеми з на основі виміряних даних. 

4. Зарисувати вхідні та вихідні осцилограми. 

Зміст звіту 

1. Назва роботи та мета. 

2. Зарисовані схеми включень та таблиці з виміряними значеннями. 



24 
 

3. Отримані згідно з таблицями АЧХ. 

4. Висновок. 

Контрольні питання 

1. Принцип роботи польового транзистора. 

2. Основні характеристики польового транзистора. 

3. Які схеми ввімкнення існують з польовим транзистором? 

4. Застосування польового транзистора та його особливості. 

5. Особливості АЧХ підсилювального каскаду польового транзистора. 

Література: [1, с. 90–123]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Дослідження операційних підсилювачів 

Мета: зрозуміти принцип роботи, дослідити схему ОП. 

Короткі теоретичні відомості 

Операці йний підси лювач  (рос. операционн й усилитель, англ. operational 

amplifier) — підсилювач постійного струму з диференціальним входом, що має 

високий коефіцієнт підсилення. Призначений для виконання різноманітних 

операцій над аналоговими сигналами, переважно у схемах з від’ємним 

зворотним зв’язком (ВЗЗ). Операційні підсилювачі застосовуються в 

різноманітних схемах радіотехніки, автоматики, інформаційно-вимірювальної 

техніки, — там, де необхідно підсилювати сигнали, у яких є постійна складова. 

На сьогодні ОП набули широкого застосування як у вигляді окремих 

мікросхем, так і у вигляді функціональних блоків — у складі складніших 

мікросхем. Така популярність зумовлена тим, що ОП є універсальним блоком з 

характеристиками, наближеними до ідеальних, на основі якого можна 

побудувати безліч різноманітних електронних вузлів. 

На рисунку 1 показано зображення ОП на схемах. 
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Рисунок 4.1 – Позначення операційного підсилювача на схемах 

 

 

Рисунок 4.2 – підсилювача Позначення операційного підсилювача на 

схемах за ДСТУ 

 

де: V+ – неінвертуючий вхід; V- – інвертуючий вхід; Vout – вихід; Vs+ – плюс 

джерела живлення (також може позначатися як VDD, VCC, або VCC+); Vs-: мінус 

джерела живлення (також може позначатися як VSS, VEE, або VCC-). 

Визначені п'ять виводів  має будь-який ОП, вони абсолютно необхідні для 

його функціонування. 

У загальному випадку ОП використовує біполярне живлення, тобто 

джерело живлення, що має три виводи з потенціалами: U+ (до нього 

підключається Vs+), 0, і U- (до нього підключається Vs-). 

Вивід джерела живлення з нульовим потенціалом безпосередньо до ОП 

зазвичай не підключається, але, як правило, є загальною точкою схеми і 

використовується для створення зворотного зв'язку. Тому часто, замість 
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біполярного, використовується простіше, одно полярне джерело живлення,  

їа загальна точка створюється штучно. 

ОП здатні працювати в широкому діапазоні напруги джерела живлення, 

типове значення, для ОП загального застосування: від ±1,5 В до ±15 В  

(тобто U+ = 1,5…15 В, U- = -1,5…-15 В). 

Диференціальний підсилювач 

 

Рисунок 4.3 – Схема диференціального підсилювача 

 

Дана схема призначена для отримання різниці двох напруг, при цьому 

кожна з них попередньо множиться на деяку константу (константи 

визначаються резисторами). 

Тоді вихідна напруга дорівнює: 
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Неінвертуючий підсилювач 

Підсилює напругу (помножить напругу на константу, більшу за 

одиницю). 

                                             .1
1

2











R

R
VV inout                                       (3) 

 

 

Рисунок 4.4 – Неінвертуючий підсилювач 

 

Операційні підсилювачі (ОП), що випускаються промисловістю, постійно 

вдосконалюються, параметри ОП наближаються до ідеальних. Проте 

поліпшити всі параметри одночасно технічно неможливо, або недоцільно через 

дорожнечу отриманого чіпа. Для того щоб розширити сферу застосування ОП, 

випускаються різні їх типи, у кожному з яких один або декілька параметрів є 

провідними, а інші — на звичайному рівні (або навіть трохи гірші).  

Це виправдано, оскільки, залежно від сфери застосування, від ОП потрібне 

високе значення того або іншого параметра, а не всіх їх відразу. Звідси 

випливає класифікація ОП за сферами застосування. 

Опис макетної установки 

На макетній установці АЕ5 розміщені схеми диференціального (DA1) і 

неінвертуючого (DA2) ОП. При підключенні живлення до схеми АЕ5 слід 

звернути увагу на потребу в додатковому живленні ОП. Для проведення 

досліджень необхідно два джерела живлення для створення різнополярної 

вхідної та опорної напруги (-15…+15В). 
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Рисунок 4.5 – Принципова схема макетної установки АЕ5 

 

Порядок виконання лабораторної роботи 

1. Накреслити таблицю 1. 

Таблиця 1 

U1, В (X8, X9)     

U2, В (Х4, Х5)     

UU1-U2, В     

Uout (Х13)     

 

2. Виміряти напругу на U1 і U2.  Розрахувати різницю UU1-U2. Значення 

занести до таблиці 1. 

3. Виміряти значення Uout і занести до таблиці. 

4. Виміряти значення вхідної та вихідної напруги для неінвертуючого ОП 

при різних опорах. Значення занести до таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Опори, кОм Uin Uout 

R8   

R9   

R10   

 

Зміст звіту 

1. Назва роботи та мета. 

2. Замальована схема макетної установки 

3. Виміряні та вирахувані табличні значення  

4. Висновок. 

Контрольні питання 

1. Який принцип роботи ОП? 

2. Який принцип роботи диференціального підсилювача? 

3. Який принцип роботи неінвертуючого підсилювача? 

4. Яке застосування ОП? 

5. Що таке від’ємний зворотний зв’язок? 

Література: [5, с. 78–95; 6, с. 100–123]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Дослідження логічних елементів 

Мета: вивчити роботу логічних елементів І, АБО, НІ, виключаючи АБО.  

Короткі теоретичні відомості 

Мікросхеми К155ЛЛ1, КМ155ЛЛ1 (7432) являють собою чотири логічні 

елементи 2АБО. Вихідний стічний струм (I
0
вих) мікросхем К155ЛЛ1, 

КМ155ЛЛ1 (7432) дорівнює 16 мА. Корпус КМ155ЛЛ1 (7432) типу 201.14-1, 

маса близько 1 грама і у КМ155ЛЛ1 (7432) типу 201.14-8, маса близько 2,2 

грама. 

Закордонним аналогом мікросхем К155ЛЛ1, КМ155ЛЛ1 є мікросхеми 

7432, SN7432N, SN7432J. 
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Рисунок 5.1 – УГП Логічного елемента АБО 

 

Мікросхеми К155ЛИ1, КМ155ЛІ1 (7408) являють собою чотири логічні 

елементи 2І. вихідний стічний струм (I
0
вих) мікросхем К155ЛИ1 (7408), 

КМ155ЛІ1 (7408) дорівнює 16 мА. Корпус К155ЛИ1 типу 201.14-1, маса 

близько 1 грама і у КМ155ЛІ1 корпус типу 201.14-8, маса близько 2,2 грама. 

Закордонним аналогом мікросхеми К155ЛИ1, КМ155ЛІ1 є мікросхема 

7408 

 

Рисунок 5.2 – УГП логічного елемента І 

 

Мікросхеми К155ЛН1, КМ155ЛН1 (7404) являють собою шість логічних 

елементів НІ. У мікросхемах із позначенням К155ЛН1, КМ155ЛН1 інвертори 

забезпечені двотактним вихідним каскадом. Найбільший струм (І
1
спож) 

мікросхеми К155ЛН1, КМ155ЛН1 (7404) споживають, якщо на всіх шести 

входах присутня напруга високого рівня. Якщо на всіх входах присутня напруга 

низького рівня, то струм споживання (І
0
спож) знижується в 2,2 раза. Корпус 
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К155ЛН1 (7404) типу 201.14-1, маса приблизно 1 грам і у КМ155ЛН1 (7404) 

типу 201.14-8, маса приблизно 2,2 грама. 

Закордонним аналогом мікросхем К155ЛН1, КМ155ЛН1 є мікросхема 

7404. 

 

Рисунок 5.3 – УГП логічного елемента НІ 

 

Мікросхеми К155ЛП5, КМ155ЛП5 (7486) являють собою чотири 

двовходові логічні елементи виключне АБО без інверсії. Корпус К155ЛП5 

(7486) типу 201.14-2, маса приблизно 1 грам і у КМ155ЛП5 корпус типу   

201.14-8,маса приблизно 2,2 грама. 

Закордонним аналогом мікросхем К155ЛП5, КМ155ЛП5 є мікросхеми 

7486 SN7486N, SN7486J. 

 

Рисунок 5.4 – УГП логічного елемента виключаюче АБО 
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Порядок виконання лабораторної роботи 

1. Макетну плату ЦЕ1 (рис 5.5) підключіть до джерела живлення (чорне 

рознімання ЗЕМЛЯ, червоний плюс живлення). 

2. Установіть ключі SA1 і SA2 в положення логічного нуля (положення 

перемикача вниз). 

3. Перед увімкнення джерела живлення встановіть ручку регулювання в 

крайнє ліве положення. Після вв мкнення джерела живлення встановіть 

напругу рівну 5-8 В. 

4. Дослідіть роботу логічних елементів І, АБО, НІ і виключаючи АБО, по 

черзі подаючи на входи мікросхем комбінації логічного нуля одиниці (Табл. 1). 

Таблиця 1 

SA1 SA2 

0 0 

0 1 

1 0 

1 1 

 

5. Змінюючи комбінації на SA1 і SA2 запишіть у таблицю 2 показання 

світлодіодів VD1-VD4. 

Таблиця 2 

SA1 SA2 VD1 VD2 VD3 VD4 

0 0     

0 1     

1 0     

1 1     

 

Отримавши результати чотирьох елементів запишіть у звіті, на який з  

світлодіодів підключені елементи І, АБО, НІ і виключаючи АБО. 

Зміст звіту 

1. Назва роботи та мета. 

2. Зарисована схема макетної установки. 

3. Заповнена таблиця 2.  

4. Висновок. 
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Контрольні питання 

1. Яку логічну операцію виконує елемент І? 

2. Яку логічну операцію виконує елемент АБО? 

3. Яку логічну операцію виконує елемент НІ? 

4. Яку логічну операцію виконує елемент виключаючи АБО? 

Література: [2,с. 24–35 8; с. 49–59]. 

 

Рисунок 5.5 – Принципова схема макетної плати ЦЕ1 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Суматори 

Мета: вивчити основи двійкового рахунки, вивчити роботу 2-розрядного 

двійкового суматора на основі мікросхеми К155ІМ2. 

Короткі теоретичні відомості 

Основною елементарною операцією, що виконується над кодами чисел у 

цифрових пристроях, є арифметичне додавання. 

Суматор – логічний операційний вузол, що виконує арифметичне 

додавання кодів двох чисел. При арифметичному додаванні виконуються й інші 
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додаткові операції: облік знаків чисел, вирівнювання порядків доданків тощо. 

Зазначені операції виконуються в арифметично-логічних пристроях (АЛП) або 

процесорних елементах, ядром яких є суматори. 

Суматори класифікують за різними ознаками. 

Залежно від системи числення розрізняють: 

– двійкові;  

– двійково-десяткові (у загальному випадку двійково-кодовані);  

– десяткові;  

– інші (наприклад, амплітудні).  

За кількістю одночасно оброблюваних розрядів доданих чисел: 

– однорозрядні,  

– багаторозрядні.  

За кількістю входів і виходів однорозрядних двійкових суматорів: 

– четвертьсуматори (елементи "сума за модулем 2"; елементи "виключає 

АБО"), що характеризуються наявністю двох входів, на які подаються два 

однорозрядні числа, і одним виходом, на якому реалізується їх арифметична 

сума;  

– напівсуматори, що характеризуються наявністю двох входів, на які 

подаються однойменні розряди двох чисел, і двох виходів: на одному 

реалізується арифметична сума в даному розряді, а на іншому – перенесення в 

наступний (більш старший розряд);  

– повні однорозрядні двійкові суматори, що характеризуються наявністю 

трьох входів, на які подаються однойменні розряди двох доданих чисел і 

перенесення з попереднього (більше молодшого) розряду, і двома виходами: на 

одному реалізується арифметична сума в даному розряді, а на іншому – 

перенесення в наступний (більш старший розряд).  

За способом подання та обробки доданих чисел 

Багаторозрядні суматори поділяють на: 

– послідовні, у яких обробка чисел ведеться по черзі, розряд за розрядом 

на одному і тому ж обладнанні;  
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– паралельні, у яких доданки додаються одночасно в усіх розрядах, і для 

кожного розряду є своє обладнання.  

Паралельний суматор у найпростішому випадку являє собою n 

однорозрядних суматорів, послідовно (від молодших розрядів до старших) 

з'єднаних ланцюгами переносу. Однак така схема суматора характеризується 

порівняно невисокою швидкодією, оскільки формування сигналів суми і 

перенесення в кожному i -м у розряді виробляється лише після того, як надійде 

сигнал переносу з (i – 1)-го розряда. Таким чином, швидкодія суматора 

визначається часом поширення сигналу по ланцюгу переносу. Зменшення цього 

часу – основна задача при побудові паралельних суматорів. 

Для зменшення часу поширення сигналу переносу застосовують: 

конструктивні рішення, коли використовують у ланцюзі перенесення найбільш 

швидкодіючі елементи; ретельно виконують монтаж без довгих провідників і 

паразитних ємнісних складових навантаження і (найчастіше) структурні методи 

прискорення проходження сигналу переносу. 

За способом організації міжрозрядних переносів паралельні суматори, що 

реалізують структурні методи, ділять на суматори: 

– з послідовним переносом;  

– з паралельним переносом;  

– з груповою структурою;  

– зі спеціальною організацією ланцюгів переносу.  

Три перші структури будуть детально розглянуті в наступних статтях. 

Серед суматорів зі спеціальною організацією ланцюгів переносу можна 

вказати: 

– суматори з наскрізним переносом, у яких між входом і виходом 

перенесення однорозрядного суматора виявляється найменше число логічних 

рівнів [1];  

– суматори з двопровідною передачею сигналів переносу;  
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– суматори з умовним перенесенням (варіант суматора з груповою 

структурою, що дозволяє зменшити час підсумовування в 2 рази при 

збільшенні обладнання в 1,5 рази);  

– асинхронні суматори, що виробляють ознаку завершення операції 

підсумовування, при цьому середній час підсумовування зменшується, оскільки 

він істотно менший за максимальний.  

Суматори, які мають постійний час, що відводиться для підсумовування, 

незалежне від значень доданків, називають синхронними. 

За способом виконання операції додавання і можливості збереження 

результату складання можна виділити три основні види суматорів: 

– комбінаційний, що виконує мікрооперацію "S = A плюс B", у якому 

результат видається в міру його утворення (це комбінаційна схема в 

загальноприйнятому значенні слова);  

– суматор зі збереженням результату «S = A плюс B»;  

– накопичувальний, що виконує мікрооперацію «S = S плюс B».  

Останні дві структури будуються або на рахункових тригерах (зараз 

практично не використовуються), або за структурою «комбінаційний суматор – 

регістр зберігання» (зараз найбільш вживана схема). 

Найважливішими параметрами суматорів є: 

– розрядність;  

– статичні параметри: Uвх, Uвх, Iвх і так далі, тобто звичайні параметри 

інтегральних схем;  

– динамічні параметри. Суматори характеризуються чотирма затримками 

поширення:  

– від подачі вхідного перенесення до встановлення всіх виходів суми при 

постійному рівні на всіх входах доданків;  

– від одночасної подачі всіх доданків до встановлення всіх виходів суми 

при постійному рівні на вході перенесення;  

– від подачі вхідного перенесення до встановлення вихідного переносу 

при постійному рівні на входах доданків;  
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– від подачі всіх доданків до встановлення вихідного переносу при 

постійному рівні на входах доданків.  

Суматор К155ИМ2 

Умовне графічне позначення 

 

Рисунок 6.1 – УГП суматора К155ИМ2 

Де 

1 – вихід суми S1; 

2 – вхід доданка А1; 

3 – вхід доданка В1; 

4 – напруга живлення; 

5 – вхід перенесу P0; 

6–9 – вільні; 

10 – вихід переносу P; 

11 – загальний; 

12 – вихід суми S2; 

13 – вхід доданка В2; 

14 – вхід доданкаА2. 

Порядок виконання лабораторної роботи 

1. До джерела живлення використовуючи з’єднувальні проводи 

підключіть макетну плату ЦЕ2. Роз’єм Х1 до червоного виводу джерела 

живлення, рознімання до чорного роз’єму. 

2. Перемикачі SA1, SA2, SA3, SA4, установіть у положення логічного 

«0». 
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Рисунок 6.2 – Принципова схема маркетної установки ЦЕ2 

 

3. Ручку регулювання напруги встановіть у крайнє ліве положення, після 

чого ввімкніть ІС, ручкою встановіть напругу рівну 7–8 В. 

4. Змінюйте значення на перемикачах, згідно з таблицею 1. Показання зі 

світлодіодів VD1, VD2, VD3 занесіть у таблиці. 

Таблиця 1 

Вхід  Вихід  

 

A1  

 

B1  

 

A2  

 

B2  

На P0 напруга 

низького рівня  

На P0 напруга 

високого рівня 

S1  S2  P  S1  S2  P  

0  0  0  0        

1  0  0  0        

0  1  0  0        

1  1  0  0        

0  0  1  0        

1  0  1  0        

0  1  1  0        

1  1  1  0        

0  0  0  1        

1  0  0  1        

0  1  0  1        

1  1  0  1        

0  0  1  1        

1  0  1  1        

0  1  1  1        

1  1  1  1        
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Перемикачі відповідають: 

SA1 – молодший розряд числа А (А1) 

SA2 – старший розряд числа А (А2) 

SA3 – молодший розряд числа В (В1) 

SA4 – старший розряд числа В (В2) 

Світлодіоди відповідають: 

VD1 – молодший розряд суми чисел А+В (S1) 

VD2 – старший розряд суми чисел А+В (S2) 

VD3 – перенос числа в старший розряд Р 

Зміст звіту 

1. Назва роботи та мета. 

2. Зарисована схема макетної установки. 

3. Заповнена таблиця 1.  

4. Висновок. 

Контрольні питання 

1. У чому відмінність однорозрядного суматора від напівсуматора. 

2. У чому відмінність суматорів послідовної та паралельної дії. 

3. Наведіть УГП напівсуматора. 

4. Наведіть приклад схеми паралельного з’єднання трьох однорозрядних 

суматорів. 

Література: [2,с. 44–53; 7, с. 39–58]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Тригери  

Мета: ознайомлення з основними характеристиками та випробування 

інтегральних тригерів RS, D і JK. 

Короткі теоретичні відомості 

Тригер – це пристрій послідовного типу з двома стійкими станами 

рівноваги, призначений для запису і зберігання інформації. Під дією вхідних 

сигналів тригер може перемикатися з одного стійкого стану на інший. При 
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цьому напруга на його виході стрибкоподібно змінюється з низького рівня на 

високий, або навпаки. 

За способом запису інформації тригери поділяють на асинхронні, які 

перемикаються в момент подачі вхідного сигналу, і синхронні, які 

перемикаються тільки при подачі синхронізувальних імпульсів, а момент 

перемикання пов'язаний з певним рівнем синхросигналу (статичні тригери) або 

з моментом перепаду напруги на синхронному вході (динамічні тригери). 

Як правило, тригер має два виходи: прямий Q та інверсний. Число входів 

залежить від структури і функцій, виконуваних тригером. Наприклад, 

асинхронні RS-тригери мають два входи: вхід S установки в одиничний стан 

прямого виходу Q і вхід R установки в нульовий стан виходу Q. Синхронні 

тригери для занесення до них інформації, крім інформаційних входів S (J) і R (К), 

мають синхронізувальний С або рахунковий Т – вхід, а тригери затримки – 

інформаційний вхід D. 

Найбільшого поширення в цифрових пристроях набули тригери RS, D, T і 

JK. 

1. Асинхронний і синхронний rs-тригери 

Найпростішим тригером є асинхронний RS-тригер, умовне графічне 

зображення якого показано на рис. 32.1, а, а принцип його роботи пояснюється 

таблицею істинності (табл. 32.1). Тригер має два роздільні інформаційні входи:    

R і S і два виходи: Q і. Незалежною є один (прямий) вихід Q, оскільки інверсний 

сигнал можна отримати за допомогою зовнішнього інвертора. 

Розглянемо табл. 1. Позначимо Qt сигнал на виході тригера до 

надходження сигналу 1 на його вхід S. При подачі сигналів S = 1 і R = 0 тригер 

переходить у стан Qt +1 = 1. При надходженні сигналів R = 1 і S = 0 на виході 

встановлюється Qt +1 = 0. За відсутності нових команд положення тригера не 

змінюється: тригер зберігає інформацію про останню з надійшовших команд. 

Природньо, що комбінація сигналів S = 1 і R = 1 належить до заборонених, так 

як при її подачі на входи тригера на його виході Qt +1 установлюється або 1, 

або 0.  
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Рисунок 7.1 – УГП RS-тригера та часові діаграми 

 

Таблиця 1 

 

На підставі табл. 1 запишемо аналітичний вираз функціонування  

RS-тригера:  

.1 RQSQ tt   

На рис. 7.1, в зображена тимчасова діаграма, що ілюструє його роботу. У 

момент, коли подається сигнал S = 1, тригер переходить у стан Q = 1. За 

відсутності вхідних сигналів положення тригера не змінюється, а в момент 

подачі сигналу R = 1 тригер перемикається в стан Q = 0, у якому перебуває до 

надходження нового одиничного сигналу на S-вхід. 

RS-тригер може бути побудований на різних логічних елементах. На    

рис. 7.1, б показано схему реалізації RS-тригера на базових елементах І-НЕ, у 

якій використаний позитивний зворотний зв'язок (ПЗЗ) з виходів тригера на 

входи логічних елементів. Саме наявність ПЗЗ відрізняє тригер від раніше 

S R Q(t) Q(t) Q(t+1) Q(t+1) 

0 0 0 1 0 1 

0 0 1 0 1 0 

0 1 0 1 0 1 

0 1 1 0 0 1 

1 0 0 1 1 0 

1 0 1 0 1 0 

1 1 0 1 не 

визначено 

не 

визначено 

1 1 1 0 не 

визначено 

не 

визначено 
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розглянутих комбінаційних логічних пристроїв: за допомогою сигналів ПЗЗ у 

тригері фіксується його попереднє положення. 

Асинхронний RS-тригер можна перетворити на синхронний, якщо додати 

третій синхронізуючий вхід С (рис. 7.1, б), з'єднаний, наприклад, з нижніми, 

попередньо розділеними, входами двох лівих елементів І-НЕ (рис. 1, б). 

Вхід С забезпечує функціонування RS-тригера за законом 

.)(1 CSRCQQ tt   

Перемикання синхронного RS-тригера у стан Q = 1 відбувається при S = 1 

(або у стан Q = 0 при R = 1) в момент приходу синхроімпульса С. При С = 0 

інформація з S-і R-входів на тригер не передається. 

2. d-тригер 

Тригер затримки (D-тригер) може бути тільки синхронним, оскільки має 

один інформаційний D-вхід, інформація з якого переписується на вихід тригера 

тільки за тактовим сигналом, що подається на С-вхід. Умовне зображення D-

тригера наведено на рис. 7.2, а. Реалізувати його можна на різних логічних 

елементах, у тому числі на основі синхронного RS-тригера, доповненого 

інвертором (рис. 7.2б). З аналізу табл. 2 перемикаємої функції D-тригера 

.1 tttt QCQCQ t   

виходить, що за відсутності синхроімпульса (С=0) стан тригера остається 

незмінним. За умови ж С = 1 тригер передає на вихід сигнал, що надійшов на 

його вхід D у попередньому такті, тобто вихідний сигнал Qt +1 змінюється із 

затримкою на один період імпульсів синхронізації. 

Таблиця 2 

D C Q
t+1

 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 1 

 

З аналізу тимчасової діаграми D-тригера (рис. 2, в) також випливає, що 

вихідний сигнал Q тригера повторює положення D-входу з надходженням 
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чергового тактового імпульсу на вхід С із затримкою tз щодо зміненого 

логічного положення на D-вході.  

          

Рисунок 7.2 – УГП D-тригера та часові діаграми 

 

3. JK-тригер 

JK-тригери зазвичай виконують синхроному. JK-тригер має інформаційні 

входи J і K, які за своїм впливом на пристрій аналогічні до входів S і R 

синхронного RS-тригера: при J = 1 і K = 0 тригер за тактовим імпульсом С 

установлюється в стан Q = 1; при J = 0 і K = 1 перемикається в стан Q = 0, а при 

J = 0 і K = 0 зберігає раніше прийняту інформацію. 

На відміну від синхронного RS-тригера, одночасна наявність логічних 

одиниць на інформаційних входах не є для JK-тригера забороненою 

комбінацією; при J = 1 і K = 1 тригер працює в рахунковому режимі, тобто 

перемикається кожним тактовим імпульсом на вході С. 

На рис. 7.3, а зображено одну із функціональних схем JK-тригера. 

Перемикальний вхід С – динамічний (рис. 7.3, б): перемикання JK-тригера 

відбувається в момент перепаду синхроімпульсу з рівня С = 1 на рівень     С = 0, 

тобто при зрізі.  

При J = 0 і K = 0 на виході елементів Е1 і Е2 встановлюються логічні 

одиниці, які для тригерів з інверсними входами є пасивними сигналами: тригер 

Т1 і, отже, JK-тригер у цілому зберігають колишнє положення (рис. 7.3, а ). 

Логічна 1 одному з входів елемента І-НЕ не визначає 1 на його виході та 

комбінація J = 1, K = 1 ніяк не впливає на вхідну логіку першого ступеня, тому 

схеми Т-і JK-тригерів (рис. 7.3, а) принципово не вирізняються: обидва 

працюють у рахунковому режимі.  



44 
 

Тільки при комбінації сигналів J = 1, С = 1 і = 1 на вході елемента Е1 

тригер Т1 переключиться у положення Р = 1. Аналогічно логічний 0 буде на 

виході елемента Е2, коли К = 1, С = 1 і Q = 1. 

Таким чином, комбінація J = 1, К = 0 зумовлює за тактовим імпульсом С 

= 1 перемикання JK-тригера в цілому в положення Q = 1, а комбінація J = 0,     

К = 1 –  у стан Q = 0. 

З аналізу табл. перемикальної функції JK-тригера 

tttt QJQKQ t 1  

випливає, що стан тригера визначається не тільки рівнями сигналів на 

інформаційних входах J і К, а й станом Qt, у якому раніше знаходився JK-

тригер. Так, при комбінації J = 0, K = 0 тригер зберігає попереднє положення    

(; комбінація J = 1, К = 1 призводить до того, що тактовим імпульсом тригер 

перемикається в положення, протилежне до попереднього. Комбінації J = 1, К = 

0 і J = 0, К == 1 дають дозвіл тригеру переключитися відповідно в положення Q 

= 1 і Q = 0.   

На основі JK-тригера (рис. 7.3, б) можуть бути виконані синхронний (рис. 

7.3, в) і асинхронний (рис. 7.3, г) Т-тригери, D-тригер (рис. 7.3, д) і синхронний 

RS-тригер (рис. 7.3, е). 

При проектуванні складних логічних схем (мікросхем) необхідні тригери 

різних типів, які можна було б виконати на основі одного універсального 

тригера і використовувати його в різних режимах роботи і модифікаціях. У 

інтегральної схемотехніці найбільшого поширення набули D-і JK-тригери. 

   

Рисунок 7.3 – УГП JK – тригери та часові діаграми 
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Таблиця 3 

Sa Ra Jn Kn C Qn+1 Режим 

1 1 х Х ↑ Qn зберігання 

1 1 0 0 ↓ Qn зберігання 

1 1 0 1 ↓ 0 синхронний 

1 1 1 0 ↓ 1 синхронний 

1 1 1 1 ↓ Qn синхронний 

1 0 Х Х Х 0 асинхронний 

0 1 Х Х Х 1 асинхронний 

0 0 х х Х Qn = Qn = 1 асинхронний 

 

Порядок виконання лабораторної роботи 

1. Підключіть макетну плату ЦЕ4 до джерела живлення, ключі SA3 і SA4 

встановіть у положення «0». Увімкніть джерело живлення і встановіть на ньому 

напругу 7–8 В. 

2. Проведіть дослідження роботи асинхронного RS-тригера (рис.7.4). 

 
Рисунок 7.4. – Принципова схема макетної плати для вивчення роботи  

RS тригера 

 

3. Подавайте на входи RS-тригера комбінації 00,01,10,11, заповніть 

таблицю 4. 
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Таблиця 4 

R S Q(t) Q(t+1) 

SA3 SA4  Ǫ Ǭ 

VD5 VD6 

1 1 0   

0 1    

1 0    

0 0 – – – 

 

4. Досліджуйте роботу D-тригера, схему якого зображено на рисунку 7.5. 

 

Рисунок 7.5 – Принципова схема макетної плати для вивчення роботи  

D-тригера 

 

5. Установіть ключі SA3 = 0 SA4 = 1 SA6 = 0 SA7 = 0 SA5 = 0. Заповніть 

таблицю 5. Визначте, чи реагує схема, якщо на входах R і S установлені різні 

стани, на входи С і D. Сигнали на вхід З подавайте ключем SA7. 

Таблиця 5 

Вхід Вихід 

S R C D Ǫ Ǭ 

VD3 VD4 

0 1 х х   

1 0 х х   

0 0 х х   

1 1 ↑ 1   

1 1 ↑ 0   
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6. Установіть ключі в положення SA3 = 1 SA4 = 1 SA6 = 1 SA7 = 0 SA5 = 

0. Подивіться, як працює схема, якщо на вхід С подавати черговість сигналів 0 і 

1. У різні моменти часу на вхід D подавайте 0 або 1. 

7. Дослідіть роботу JK-тригера, схему якого зображено на рисунку 7.6 

 

Рисунок 7.6 – Принципова схема макетної плати для вивчення роботи  

JK-тригера 

 

8. Установіть ключі SA3 = 0 SA4 = 1 SA6 = 0 SA7 = 0 SA5 = 0. Заповніть 

таблицю 5. Визначте чи реагує схема, якщо на входах R і S встановлені різні 

положення на входи С і D. Сигнали на вхід С подавайте ключем SA7. 

Таблиця 6 

Вхід Вихід 

S R С J K Ǫ Ǭ 

VD1 VD2 

0 1 х х х   

1 0 х х х   

0 0 х х х   

1 1 1 1 1   

1 1 1 0 1   

1 1 1 1 0   

1 1 1 0 0   
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Зміст звіту 

1. Найменування і мета роботи. 

2. Перелік приладів, використаних в експериментах, з їх 

характеристиками. 

3. Зображення електричних схем для випробування тригерів RS, JK, T і D 

і таблиці істинності для кожного тригера. 

4. Висновки з роботи. 

Контрольні питання 

1. Що являють собою тригери як електронні пристрої? 

2. Що таке прямий та інверсний входи? 

3. Що таке заборонена комбінація сигналів на входах тригера? 

4. Що розуміється під функцією переходу тригера? Які значення може 

приймати функція переходу? 

5. У чому полягає відмінність RS, D і JK тригерів? 

6. Що таке лічильний режим роботи тригера? Як реалізується цей режим 

у разі D і JK тригера? 

Література: [2, с. 79–84; 6, с. 39–48]. 

 

Лабораторна робота № 8 

Тема. Лічильники 

Мета:ознайомлення з пристроєм і функціонуванням двійкових і 

двійково-десяткових лічильників 

Короткі теоретичні відомості 

Лічильник призначений для рахунку вхідних на його вхід імпульсів, в 

інтервалі між якими він повинен зберігати інформацію про їх кількість. Тому 

лічильник складається із запам'ятовувальних осередків – тригерів, зазвичай      

D- або JK-типу. Між собою осередки лічильника з'єднують таким чином, щоб 

кожному числу імпульсів відповідали положення 1 або 0 певних осередків. При 

цьому сукупність одиниць і нулів на виходах п осередків, так званих розрядів 
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лічильника, являє собою п-розрядне двійкове число, яке однозначно визначає 

кількість пройдених через входи імпульсів. 

Кожен розряд лічильника може знаходитися у двох станах. Число стійких 

положень, яких може набувати даний лічильник, називають коефіцієнтом 

перерахунку Kсч. 

Якщо з кожним вхідним імпульсом «записане» в лічильнику число 

збільшується, то такий лічильник є підсумовувальним, якщо ж воно 

зменшується, то віднімаючим. Лічильник, що працює як на додавання, так і на 

віднімання, називають реверсивним.  

Лічильники, у яких під впливом вхідного імпульсу перемикання 

відповідних розрядів відбувається послідовно один за одним, називають 

асинхронними, а коли перемикання відбувається одночасно – синхронними. 

Максимальне число N, яке може бути записано в лічильнику, рівне (2п 1), де    

п – число розрядів лічильника. 

За способом кодування послідовних станів розрізняють двійкові 

лічильники з коефіцієнтами перерахунку (обнуління) Kсч = 2п, у яких порядок 

зміни станів тригерів відповідає послідовності двійкових чисел, і недвійкові, у 

яких Kсч <2п (наприклад, десяткові з коефіцієнтом Kсч = 10 або подільники 

частоти з коефіцієнтом ділення Kсч  2
п
).  

Лічильники входять до складу різноманітних цифрових пристроїв: 

електронних годинників, подільників частоти, розподільників імпульсів, 

обчислювальних і керуючих пристроїв. Випускаються промисловістю 

інтегральні лічильники, які являють собою схеми середньої інтеграції 

(наприклад, мікросхеми серій К155, К176 та ін); серед них багаторозрядні 

бінарні лічильники на додавання і реверсивні лічильники з установочними 

входами R і S для всіх розрядів, з постійними і довільними коефіцієнтами 

перерахунку.  
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Порядок виконання лабораторної роботи 

Відповідність тумблерів на макетній платі: 

SA1 – вхід «прямий рахунок»; 

SA2 – вхід «зворотний рахунок»; 

SA3 – вхід попереднього запису; 

SA4 – вхід інформаційний D1; 

SA6 – вхід інформаційний D2; 

SA5 – вхід інформаційний D4; 

SA7 – вхід інформаційний D8; 

Індикатори: 

VD4 – вихід першого розряду Q1; 

VD3 – вихід другого розряду Q2; 

VD2 – вихід третього розряду Q3;  

VD1 – вихід четвертого розряду Q4; 

Рознімання:  

Х5 – вихід першого розряду Q1; 

Х6 – вихід другого розряду Q2; 

Х7 – вихід третього розряду Q3;  

Х8 – вихід четвертого розряду Q4; 

Х2 – вхід «прямий рахунок»; 

Х3 – вхід «зворотний рахунок»; 

Х4 – загальний. 

Дослідження роботи двійкового десяткового лічильника 

Для цього підключіть макетну плату ЦЕ5 до ІП. Установіть усі тумблери 

в положення лог нуля, кнопку на правому боці макетної плати в положення 

УВІМК. Перевірте роботу лічильника в режимі прямого рахунку, для чого 

подавайте тумблером SA1 подавайте по черзі лог. 1 і 0. Двійковий код 

одержуваний на світлодіодах VD1 – VD4 занесіть до таблиці 1. 
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Таблиця 1 

SA1 VD1 VD2 VD3 VD4 

1/0     

1/0     

1/0     

1/0     

1/0     

1/0     

1/0     

1/0     

1/0     

1/0     

 

Якщо на вхід дозволу паралельного завантаження SA3 подати напругу 

високого рівня, то код, зафіксований раніше на паралельних входах SA4 – SA7, 

завантажується до лічильника і з’являється на його виходах VD1 – VD4 

незалежно від сигналів на тактових входах. Отже, операція паралельного 

завантаження – асинхронна. 

Замалюйте осцилограми сигналів на виходах лічильника, для цього 

встановіть тумблер SA10 у положення лог. 1. Зніміть осцилограми з рознімань 

Х5 – Х8. 

Дослідження роботи двійкового лічильника 

Вимкніть ІП тумблер SA8, SA9, установіть у положення 1, кнопку на 

бічній стороні встановіть у положення ВИМК, Установіть перемичку між Х2 і 

Х4, перегляньте роботу двійкового лічильника в прямому режимі. До звіту 

запишіть усі комбінації двійкового коду на світлодіодах VD1 – VD4. Перевірте 

роботу лічильника у зворотному рахунку, для цього перепідключіть перемичку 

на рознаннях Х3 і Х4. 

Зарисуйте осцилограми сигналів на виходах лічильника, для цього 

встановіть тумблер SA9 у положення лог. 0. Зніміть осцилограми з рознімань 

Х5 – Х8. 
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Рисунок 8.1 – Схема двійкового лічильника 

 

 

Рисунок 8.2 – Схема двійково-десятичного лічильника 

 

Зміст звіту 

1. Найменування і мета роботи. 

2. Зображення електричних схем для випробування лічильників. 

3. Зарисувати осцилограми отримані при дослідженні лічильників і 

занести дані до таблиці 1 для двійково – десяткового лічильника. 

4. Висновки з роботи. 
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Контрольні питання 

1. Що таке лічильник? 

2. На яких логічних елементах можна реалізувати лічильники? 

3. Які типи довічних лічильників ви знаєте? 

4. Чим визначається швидкодія лічильника? 

5. Які способи підвищення швидкодії лічильників ви знаєте? 

6. Що таке граф переходу? 

7. Що таке функція переходу? 

Література: [2, с. 100–113]. 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електроніка та 

мікросхемотехніка» складається із восьмі робіт, що спрямовані на перевірку 

знань студентів з теорії і практики розв’язання прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За вісім робіт студент може отримати 40 балів. 

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

– 5 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі запитання; 

– 3 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт, але не 

захистив його; 

– у решті випадків виставляється 0 балів. 

Розподіл балів за видами занять наведено у таблиці: 

Електроніка та мікросхемотехніка Бали 

Лекції 10 

Лабораторні роботи (5 б.× 8 л. б.) 40 

Поточний контроль 50 

Усього 100 
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