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ВСТУП 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Проектування автоматизованих 

систем керування» є формування у студентів фундаментальних знань з 

розрахунку аналогових і цифрових електронних схем, які можуть бути 

використані під час розробки, упровадження та експлуатації апаратних засобів 

обробки, передачі та захисту інформації, під час створення автоматизованих 

систем керування.  

Завдання навчальної дисципліни «Проектування автоматизованих систем 

керування» – забезпечити базу для вивчення інших дисциплін, пов’язаних з 

апаратним забезпеченням систем автоматизованого електропривода. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– основні властивості пасивних і активних елементів систем керування; 

– методи аналізу та синтезу основних класів аналогових і цифрових 

електронних схем, які застосовуються у системах керування; 

– комбінаційні функціональні вузли систем керування; 

– принцип дії основних схем і пристроїв елементної бази систем 

керування – аналогової та цифрової дії в дискретному та інтегральному 

виконанні; 

– сучасний стан і можливості програмно-технічних комплексів, що 

використовуються для розрахунку схем аналогової та цифрової дії;  

– основні класи аналогових і цифрових електронних схем систем 

керування; 

– послідовність аналізу режимів роботи пасивних і активних елементів 

аналогових і цифрових електронних схем систем керування; 

уміти: 

– розраховувати основні класи аналогових і цифрових електронних схем 

систем керування; 
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– оцінювати працездатність основних класів аналогових та цифрових 

електронних схем за допомогою 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; 

– аналізувати логічні та запам’ятовувальні елементи комбінаційних і 

послідовних функціональних вузлів; 

– оцінювати техніко-економічну ефективність застосування електронних 

цифрових пристроїв та ескізно визначати їхні основні параметри; 

– оцінювати сумісність цифрових пристроїв з іншими пристроями; 

– працювати із сучасними засобами автоматизованого проектування 

систем керування; 

– класифікувати та розв’язувати задачі технологічного проектування з 

використанням ЕОМ. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Звіт з контрольної роботи має містити титульну сторінку та основну 

частину. Приклад оформлення титульної сторінки наведено у додатку А. 

Титульна сторінка оформлюється лише українською мовою. Контрольну 

роботу виконують державною мовою, приблизний обсяг – 15–20 сторінок.  

Номер варіанта контрольної роботи визначають за порядковим номером 

студента в академічному журналі групи. 

Звіт з контрольної роботи оформлюється на аркушах форматом А4 

(210х297 мм) у текстовому редакторі Microsoft Word. Розміри полів відступу 

такі: верхнє, праве, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм. Шрифт Times New Roman – 

14 пт; міжрядкова відстань – полуторна, відступ першого рядка – 1,25 см. 

Наповненість сторінки має становити 75 % від її загального обсягу. Сторінки 

роботи нумерують арабськими цифрами від центру зі збереженням наскрізної 

нумерації всього тексту. Титульну сторінку теж включають до нумерації, але 

номер сторінки на ній не ставлять. 

Ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, у якому 

вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації нумерують 

арабськими цифрами (нумерація наскрізна) та вказують «Рисунок», що разом з 

назвою ілюстрації розміщують під рисунком посередині рядка (наприклад: 

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд меню Diodes). 

Цифровий матеріал, зазвичай, оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю 

слід розміщувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, 

або на наступній сторінці. Таблиці нумерують наскрізно і дають їм назву 

«Таблиця», назву розміщують зліва над таблицею (наприклад: Таблиця 2 – 

Початкові дані для розрахунків). 

Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, у якому вони 

згадуються, посередині рядка. Для набору формул у текстовому редакторі 

Microsoft Word рекомендується використовувати засіб Microsoft Education з 
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такими розмірами символів: звичайний – 14 пт, великий індекс – 10 пт, дрібний 

індекс – 7 пт, великий символ – 24 пт, дрібний символ – 12 пт (такі рекомендації 

стосуються розміру основного шрифту – 14 пт). Нумерація формул наскрізна, 

номер проставляють у круглих дужках з правого краю того самого рядка. 

Пояснення символів і числових коефіцієнтів формул слід наводити 

безпосередньо під формулою, у тій самій послідовності, у якій вони надані в 

формулі. Перший рядок пояснень починають без абзацу словом «де» без 

двокрапки. Пояснення кожного символу необхідно починати з нового рядка. 

Захист контрольної роботи проводиться у термін, затверджений 

директором ІЕЕСУ, але не пізніше ніж за тиждень до заліку. Без захисту 

контрольної роботи студент не допускається до заліку.  

Ускладнення, що виникають під час виконання контрольної роботи, 

усувають під час індивідуально-консультативних занять, які проводить 

викладач. Графік індивідуально-консультативних занять складається на 

початку кожного семестру і знаходиться на кафедрі.  

 

2 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Завдання № 1 Типові схеми на операційних підсилювачах 

Короткі теоретичні відомості 

Операційні підсилювачі займають особливе місце серед аналогових 

інтегральних мікросхем, призначених для посилення, перетворення і обробки 

сигналів, що змінюються за законом неперервної 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. 
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Розглянемо найбільш поширені типові схеми на ОП. 

Інвертувальний підсилювач (рис. 1.1) являє собою ОП, охоплений колом 

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

Вхідний сигнал поданий на інвертувальний вхід.  

 
Рисунок 1.1 – 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 = .  (1.1) 

Оскільки входи ідеального ОП не споживають струму, то: 

 1/ RUII вхвхос == .  (1.2) 

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 =−= .  (1.3) 

Звідси коефіцієнт посилення інвертувального підсилювача: 

 10 // RRUUK вхвихінвU −== .  (1.4) 

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

(3.4) матиме вигляд: 

 ( )ггвихінвU RRRЕUK +−== 10 // . (1.5) 

Вхідний опір інвертувального підсилювача з ідеальним ОП визначається 

опором резистора R1, Rвх інв = R1. Вихідний опір Rвых інв ≈ 0. 
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Неінвертувальний підсилювач (рис. 1.2) являє собою ОУ, охоплений 

колом послідовного негативного зворотного зв’язку за напругою на резисторах 

R0, R1. 

  

Рисунок 1.2 – 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 += .  (1.6) 

Звідси коефіцієнт підсилення схеми: 

 ( ) інвUвхвихнеінвU KRRUUK +=+== 1/1/ 10 . (1.7) 

Наявність внутрішнього опору джерела сигналу не впливає на значення 

коефіцієнта підсилення схеми, оскільки вхідні струми ОП дорівнюють нулю. 

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 збільшується в 

n разів. З неідеальним ОП: 

 неінвUОУUОУвхнеінввх kRKnRR /≈= . (1.8) 

Інвертувальний суматор (рис. 1.3) 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. 
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Рисунок 1.3 – Схема суматора 

 

Як результат, сигнал на виході суматора можна розрахувати відповідно 

до виразу: 

 nосвхnосвхосвх RRURRURRUU /...// 2211 −−−−= . (1.9) 

Послідовність виконання завдання № 1 

1.1 Зібрати схему інвертувального підсилювача, показану на рис. 1.4.  

 

Рисунок 1.4 – 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 1.1. 
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Таблиця 1.1 – 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 1.2. 

Таблиця 1.2 – 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. 

1.7 Зібрати схему неінвертувального підсилювача, показану на рис. 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Схема неінвертувального підсилювача на ОП 

 

1.8 Повторити пункти 1.2–1.6. 

1.9 Зібрати схему суматора на операційному підсилювачі, показану на 

рис. 1.6. За 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. 
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Рисунок 1.6 – Схема суматора на ОП 

 

1.10 Порівняти вихідну напругу інвертувального суматора напруги, 

отриману в результаті експерименту, з вихідною напругою, отриманою в 

результаті розрахунку. 

Завдання до теми 

1. Згідно з варіантом завдання (табл. 1.3) провести дослідження типових 

схем на операційних підсилювачах: 

– інвертувального підсилювача; 

– неінвертувального підсилювача; 

– суматора; 

– інтегратора; 

– диференціатора. 

Таблиця 1.3 – Варіанти завдань 

№ пор. Тип ОП № пор. Тип ОП № пор. Тип ОП 
1 AD380 11 AD549 21 OPA111AM 
2 AD507 12 OP-22 22 OPA111BM 
3 AD509 13 OP-220 23 OPA111SM 
4 AD515 14 OP-221 24 OPA111KM 
5 AD517 15 OP-27 25 OPA124UA 
6 AD542 16 OP-32 26 OPA124UB 
7 AD544 17 OP-37 27 OPA128JM 
8 AD546 18 OP-41 28 OPA128KM 
9 AD547 19 OP-42 29 OPA128LM 

10 AD548 20 OP-50 30 OPA128SM 
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2. Для розглянутих схем неінвертувального підсилювача, інвертувального 

підсилювача, інтегратора та диференціатора побудувати амплітудні та 

амплітудно-частотні характеристики. 

3. Розрахувати вихідну напругу суматора та порівняти зі значенням, 

отриманим експериментальним шляхом. 

Контрольні питання 

1. Які загальні принципи побудови пристроїв на ОП? 

2. Які основні переваги інтегральних ОП? 

3. Як впливає негативний зворотний зв’язок 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 диференціювального каскаду від 

швидкості зміни вхідної напруги? Пояснити. 

12. Чи залежить вихідна напруга диференціювального каскаду від 

величини опору в колі зворотного зв’язку? 

Література: [1, с. 569–632; 5, с. 241–286; 11, с. 258–292]. 

 

Завдання № 2 Логічні функції цифрових систем керування 

Короткі теоретичні відомості 

Під час проектування вузлів і пристроїв цифрової електроніки широко 

використовують методи аналізу та синтезу логічних схем, які отримали назву 
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методів логічного проектування. Вони засновані на використанні алгебри 

логіки або Булевої алгебри. Основним поняттям алгебри логіки є 

висловлювання – будь-яке твердження, про яке можна сказати, що воно істинне 

або хибне. При цьому вважають, що кожне висловлювання не може бути 

одночасно істинним і хибним. Кожне висловлювання можна позначити певним 

символом. Запис 1=jx  означає, що висловлене істинно, а 0=jx  – що 

висловлювання помилкове. 

У алгебрі логіки висловлювання можуть бути простими та складними. 

Висловлювання, значення істинності якого не залежить від значень істинності 

інших висловлювань, називають простим. Під час аналізу та синтезу логічних 

схем просте висловлювання розглядають як незалежну змінну, що набуває два 

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

залежить від значення істинності інших висловлювань, що складають його, 

називають складним і також може набувати два значення: 0 і 1. 

За технічної реалізації перемикальних функцій змінні nxxx .., 21  

ототожнюють з вхідними сигналами, які надходять до фізичної схеми, що 

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

сигнал схеми. Сукупність значень змінних називають набором. 

Однією з поширених форм завдання перемикальних функцій є таблиця 

істинності, де змінні nxxx .., 21  зазвичай розташовують у порядку зростання 

двійкових чисел, утворених набором. Для перемикальної функції n  змінних 

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

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

утворені логічними змінними, можна перетворювати відповідно до правил або 

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

привести його до вигляду, зручного для практичної реалізації на логічних 

елементах. 
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Таблиця 2.1 – Таблиця істинності логічних функцій двох аргументів 

1x  0 0 1 1 
Назва перемикальної 

функції 

Основне 

позначення 

Вирази через 

кон’юнкцію, 

диз’юнкцію, інверсію 2x  0 1 0 1 

0y  0 0 0 0 Константа нуль 0 00 =y  

1y  0 0 0 1 
Кон’юнкція  

(логічне множення) 21 xx ⋅  211 xxy ⋅=  

2y  0 0 1 0 
Операція заборони  

по 2x  21 xx ∆  212 xxy ⋅=  

3y  0 0 1 1 Змінна 1x  1x  13 xy =  

4y  0 1 0 1 
Операція заборони по 

1x  
12 xx ∆  124 xxy ⋅=  

5y  0 1 0 1 Змінна 2x  2x  25 xy =  

6y  0 1 1 0 
Сума за mod2 

(нерівнозначність) 
21 xx ⊕  21216 xxxxy ⋅∨⋅=  

7y  0 1 1 1 
Диз’юнкція (логічне 

додавання) 
21 xx ∨  2111 xxy ∨=  

8y  1 0 0 0 Операція Пірса 21 xx ↓  218 xxy ∨=  

9y  1 0 0 1 
Логічна 

рівнозначність 
21 xx ≈  21219 xxxxy ⋅∨⋅=  

10y  1 0 1 0 
Інверсія 2x  

(заперечення) 
2x  210 xy =  

11y  1 0 1 1 
Імплікація від 2x   

до 1x  
12 xx →  2111 xxy ∨=  

12y  1 1 0 0 
Інверсія 1x  

(заперечення) 
1x  112 xy =  

13y  1 1 0 1 
Імплікація від  

1x  до 2x  
21 xx →  2113 xxy ∨=  

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

15y  1 1 1 1 Константа одиниця 1 115 =y  
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У електронних цифрових пристроях елементарні логічні операції над 

двійковими змінними реалізують простими логічними схемами, які називають 

логічними елементами або вентилями. Число входів логічного елемента 

відповідає числу змінних реалізованої ним перемикальної функції. У таблиці 

2.2 наведено назви перемикальних функцій двох змінних і логічного елемента, 

що реалізує цю функцію, а також умовне позначення елемента (УГП) 

структурних і функціональних схем цифрових пристроїв.  

 

Таблиця 2.2 – Перемикальні функції двох змінних 

Назва 
перемикальних 

функцій 

Назва 
логічного 
елемента 

Інші назви 
логічного 
елемента 

УГП 
логічного 
елемента 

УГП в 
Electronics 
Workbench 

Кон’юнкція 
Елемент І, 
схема збігу 

Кон’юнктор, 
клапан І, 
вентиль І 

  

Диз’юнкція 
Елемент АБО, 
схема поділу 

Диз’юнктор, 
клапан АБО, 
вентиль АБО   

Інверсія 
(заперечення) 

Елемент НІ, 
схема 

заперечення 
Інвертор 

  

Операція Пірса 
Елемент АБО-

НІ 

Схема НІ-АБО, 
клапан НІ-АБО, 

вентиль НІ-
АБО,   

Операція 
Шеффера 

Елемент І-НІ 
Схема НІ-І, 
клапан НІ-І, 
вентиль НІ-І 

  

Сума за mod 2 

АБО-АБО, 
схема 

складання по 
mod 2 

Виключаюче 
АБО 

  

Сума за mod 2 і 
інверсія 

АБО-АБО-НІ, 
схема 

складання по 
mod 2 

Виключаюче 
АБО-НЕ 
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Операція 
заборони 

Елемент НІ, 
схема 

заборони 
«Заборона» 

 

– 

Логічна 
рівнозначність 

(еквівалентність) 

Схема 
логічної 

рівнозначності 
Еквівалентність 

 

– 

 
Основна вимога до функціонально повного набору логічних елементів 

полягає в тому, щоб за допомогою цього набору можна було побудувати будь-

яку складну логічну схему. З огляду на те, що закони функціонування елементів 

однозначно описують перемикальними функціями, застосовуючи операцію 

суперпозиції, можна отримати будь-яку як завгодно складну перемикальну 

функцію. 

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

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

основного базису можуть бути виражені через цю: 

11 ⋅=⋅== xxxxy , 21212 xxxxy ⋅=⋅= , 2121213 xxxxxxy ⋅=∨=∨= . 

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

універсальними. Операції НІ, І, АБО виражають через операцію АБО-НІ так: 

01 ∨=∨== xxxxy , 2121212 xxxxxxy ∨=⋅=⋅= , 21213 xxxxy ∨=∨= . 

Функціонально повний набір перемикальних функцій є нескоротним, 

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

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

Прикладом повних нескоротних наборів перемикальних функцій трьох, 

двох і однієї змінної можуть слугувати: 

– диз’юнкція, логічна рівнозначність, константа нуль; 

– кон’юнкція, логічна нерівнозначність, константа одиниця; 

– кон’юнкція і заперечення; 

– диз’юнкція і заперечення; 

– операція Пірса, операція Шеффера. 
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Однак набори логічних елементів і відповідні їм набори перемикальних 

функцій зазвичай мають функціональну надмірність, наприклад, широко 

використовуваний для побудови логічних схем цифрових пристроїв набір, що 

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

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

елементів надає можливість досить гнучко та економічно будувати схеми, 

наприклад, на напівпровідникових приладах. Окрім того, за допомогою цього 

набору функцій найпростіше перейти від поширеного запису перемикальної 

функції в канонічній формі до структурної схеми на логічних елементах І, АБО, 

НІ та ін. 

Завдання логічного проектування на першому етапі повністю 

еквівалентне математичній задачі подання заданої перемикальної функції 

перемикачів функціями вибраної функціонально повної системи. Під час 

проектування логічних схем спочатку необхідно записати перемикальну 

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

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

зазвичай досить складні. Тому їх мінімізують або за допомогою діаграм Вейча, 

або унаслідок перетворення виразів для перемикальних функцій за допомогою 

формул і тотожностей, наведених у таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 – Формули для мінімізації перемикальних функцій 

Назва тотожності 
Тотожність 

Для диз’юнкції Для кон’юнкції 

Елементарне 

висловлювання 

xxxx =∨∨∨ ..  xxxx =⋅⋅⋅ ..  

00 =∨x  00 =⋅x  

11=∨x  11=⋅x  

1=∨ xx  0=⋅ xx  

xxx ==∨ 0  xxx ==⋅1  

Асоціативні ( ) ( )jkijki xxxxxx ∨∨=∨∨  ( ) ( )jkijki xxxxxx ⋅⋅=⋅⋅  

Переміщувальні ikki xxxx ∨=∨  ikki xxxx ⋅=⋅  
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Розподільні 

(дистрибутивні) 
( ) ( ) jkijiki xxxxxxx ⋅∨=∨⋅∨  ( ) jikijki xxxxxxx ⋅∨⋅=∨⋅  

Поглинання ( ) ikii xxxx =∨  ikii xxxx =⋅∨  

Склеювання ( ) ( ) ikiki xxxxx =∨⋅∨  ikiki xxxxx =⋅∨⋅  

Співвідношення 

подвійності 

(формула де 

Моргана) 

n

n

xxx

xxx

⋅⋅⋅=

=∨∨∨

..

..

21

21  
n

n

xxx

xxx

∨∨∨=

=⋅⋅⋅

..

..

21

21  

 

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

істинності. Наприклад, візьмемо таблицю істинності: 

1x  2x  3x  y  

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

 

У комірках результату y  відзначають лише ті комбінації, які приводять 

логічний вираз у стан одиниці. Потім розглядають значення змінних, за яких 

функція дорівнює 1. Якщо значення змінної дорівнює 0, то її записують з 

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

Перший рядок містить 1 у вказаному полі. Відзначають значення усіх 

трьох змінних: 01 =x , 02 =x , 03 =x . 

Отже, усі змінні подані нулями, тому їх записують у кінцевому виразі 

інверсією цієї змінної. Перший член ДДНФ аналізованої функції має такий 

вигляд: 321 xxx ⋅⋅ . 

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

3x  у цьому випадку буде поданий без інверсії. 
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Отже, аналізують усі комірки y . Досконала ДНФ цієї функції буде 

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

Досконала ДНФ розглянутої функції матиме вигляд: 

321321321321 xxxxxxxxxxxxy ⋅⋅∨⋅⋅∨⋅⋅∨⋅⋅= . 

Перемикальні функції є математичними моделями деяких реальних 

електронних цифрових схем. Для того, щоб синтезувати найбільш оптимальний 

цифровий пристрій (наприклад з мінімальними апаратними витратами), 

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

перетворюють на відповідний вид з використанням законів алгебри логіки. 

Перетворення ДДНФ або ДКНФ логічної функції на мінімальний вид 

аналітичного запису називають процесом мінімізації. 

Розглянемо алгоритм мінімізації, запропонований американським ученим 

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

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

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

діаграми для мінімізацій функцій двох і трьох змінних відповідно. 

 
 

а) б) 

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

 

Кожній клітинці діаграми у разі мінімізації ДДНФ відповідає певна 

конституента одиниці. Метод мінімізації за допомогою діаграм Вейча полягає у 

тому, що конституенти одиниці, що входять до ДДНФ Булевої функції, 

заносять у відповідні клітинки діаграми. Наявність відповідної конституенти 

одиниці позначають у клітинці діаграми цифрою 1, а відсутність – 0. Усі 

діаграми побудовані так, що поруч розташовані одиниці по горизонталі або 
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вертикалі склеюють між собою відповідно до законів склеювання алгебри 

логіки. Таку саму конституенту одиниці можна використовувати для 

склеювання з кількома іншими конституентами одиниці для отримання 

найбільш простого остаточного виразу. Мета всіх операцій – отримати якомога 

менше число прямокутників (у тому числі квадратів), щоб число членів ДДНФ 

зменшилося. 

Формувати прямокутники можна тільки під час уключення в них хоча б 

одного нового члена. Склеювання можна здійснювати і внаслідок замикання 

крайніх ребер у «бочку». Отже, отримана діаграма Вейча геометрично утворює 

циліндр. На рис. 2.2 наведені деякі правила склеювання конституент одиниці 

для функцій 2 і 3 змінних. 

Оскільки для трьох змінних діаграма являє собою розгортку циліндра, 

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

зображено на рис. 3.2), уважають розташованими поруч. 

 

 

 
 

   
Рисунок 2.2 – Приклади для ілюстрації правил склеювання 

 

Метод мінімізації ДДНФ за допомогою діаграм Вейча передбачає таку 

послідовність дій: 

– заносять до відповідної діаграми конституенти одиниці, які входять до 

ДДНФ функції, що мінімізується; 
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– використовуючи наведені вище правила склеювання, знаходять прості 

імпліканти функцій (простою імплікантою називають деяку кон’юнкцію, 

отриману в результаті склеювання конституент одиниці, що не бере участі у 

склеюванні з жодною іншою з кон’юнкцією); 

– знаходять шукану мінімальну диз’юнктивну нормальну форму (МДНФ) 

вибором мінімальної сукупності простих імплікант, що покриває всі 

конституенти одиниці діаграми. 

Аналогом діаграм Вейча є карти Карно. Вони дозволяють зображати на 

площині прямокутника конституенти одиниці (нуля) для функцій більше 

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

стовпцям відповідають окремі змінні, у картах Карно їм можна присвоювати 

значення декількох змінних. При цьому мають бути подані всі можливі 

комбінації цих змінних, наприклад: AB , BA , BA  і BA . Отже, загальна 

кількість змінних мінімізованої за допомогою карти Карно функції може бути 

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

аналогічний описаному на прикладі діаграм Вейча. 

Мінімізацію функцій алгебри логіки методом діаграм Вейча та карт Карно 

завдяки своїй наочності широко використовують під час ручного процесу 

мінімізації логічних функцій від невеликої кількості змінних, зазвичай не більше 

п’яти. Якщо кількість змінних більша, необхідно використовувати методи, які 

характеризуються однозначністю алгоритму, що дозволяє автоматизувати процес 

мінімізації на ЕОМ. Одним з таких методів є метод Квайната Мак-Класки. 

Послідовність виконання завдання № 2 

1. Мінімізація перемикальних функцій логічних виразів та їх технічна 

реалізація. 

1.1 Записати логічні вирази для двох перемикальних функцій в СДНФ. 

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

таблиці істинності (табл. 2.1) матиме вигляд: 

212121 xxxxxxy ⋅∨⋅∨⋅= . 
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1.2 Мінімізувати отримані логічні вирази унаслідок перетворення виразів 

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

за допомогою діаграм Вейча. Під час мінімізації на підставі тотожностей 

(табл. 2.3) отримаємо такий вираз: 

( )
( ) ( ) .212111

21121221212121

xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxy

∨=∨⋅∨=
=⋅∨=⋅∨∨⋅=⋅∨⋅∨⋅=

 

Мінімізуємо за допомогою діаграм Вейча функцію двох змінних 

21 xxy ∨= . На підставі таблиці істинності (табл. 2.1) складемо карту Карно 

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

до того ж змінні розташовують у такому порядку, щоб під час переходу до 

сусіднього стовпця або рядка змінювалося значення тільки однієї змінної. 

 
Рисунок 2.3 – Карта Карно для мінімізації логічної функції 

 

Таблицю заповнюють значеннями функції, відповідними комбінаціями 

значень змінних. На карті Карно відзначають групи, що складаються з  

n2  комірок (n  – число змінних) і містять 1, оскільки вони описуються 

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

логічним перетворенням: 

( )
( ) .

;

21122121

12212121

xxxxxxxx

xxxxxxxx

=∨⋅=⋅∨⋅

=∨⋅=⋅∨⋅
 

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

логічних виразів, отриманих за допомогою карт Карно. Як результат отримуємо 

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

21 xxy ∨= . 
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1.3 На базі логічних елементів І, АБО, НІ виконати функціональні схеми, 

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

діаграми роботи зазначених схем. 

 

Рисунок 2.4 – Схема реалізації заданої функції на базі  

логічних елементів І, АБО, НІ 

 

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

виконати функціональні схеми, що реалізують задані логічні вирази до і після 

мінімізації (рис. 2.5). Отримати часові діаграми роботи схем (рис. 2.6). 

 
Рисунок 2.5 – Схема реалізації заданої функції на базі логічних елементів І-НІ 
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Рисунок 2.6 – Часові діаграми роботи досліджуваної схеми 

 

1.5 Проаналізувати схеми та часові діаграми. 

Завдання до теми 

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

істинності (таблиця 2.1) записати логічні вирази для двох перемикальних 

функцій в СДНФ. 

2. Провести мінімізацію логічних виразів перемикальних функцій. 

3. Відповідно до варіанта завдання (табл. 2.4) навести схемотехнічні 

рішення побудови заданих логічних фунцій. 

Таблиця 2.4 – Варіанти завдання 

Логічні 
елементи 

Перемикальні функції 

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

І-НІ 
1 2 3 4 5 6 

АБО та НІ 
АБО-НІ 

7 8 9 10 11 12 
І та НІ 

І-НІ 
13 14 15 16 17 18 13 

АБО та НІ 
АБО-НІ 

19 20 21 22 23 24 19 
І та НІ 
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Контрольні питання 

1. Як здійснюється процес синтезу цифрових логічних схем? 

2. Назвіть приклади функціонально повних систем логічних функцій. 

3. Що таке таблиця істинності? 

4. Скільки існує різних Булевих функцій трьох змінних? 

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

виключаюче АБО, І, АБО-НІ, І-НІ. 

6. Що являє собою метод диз’юнктивного розкладу? 

7. Що являє собою метод кон’юнктивного розкладу? 

8. Як здійснюється пошук оптимальної структури логічної функції після 

використання стандартних методів? 

9. Надайте характеристику методу мінімізації на підставі діаграм Вейча. 

10. Наведіть карти Вейча для двох, трьох і чотирьох змінних. 

11. Надайте характеристику методу мінімізації на підставі карт Карно. 

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

13. Як здійснюється процес синтезу цифрових логічних схем? 

14. Надайте характеристику правила перекладу числа з десяткової 

системи в систему з основою q. 

Література: [1, с. 38–65; 2, с. 32–78; 7, с. 112–138]. 
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Завдання № 3 RS- і JK-тригери 

Короткі теоретичні відомості 

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

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

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

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

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

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

Перехід з одного стану в інший (процес перекидання тригера) 

відбувається лавиноподібно завдяки внутрішньму глибокому позитивному 

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

вихідних сигналів тригера залежить не тільки від комбінації вхідних 

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

його внутрішнього вихідного стану. 

Тригери можуть працювати в режимі запису (установки), зберігання та 

перезапису. Тригери бувають асинхронні та синхронні. Водночас синхронні 

тригери поділяють на: 

– синхронні тригери, керовані потенціалом (статичні або однотактні 

тригери); 

– синхронні тригери, керовані фронтом, які називають також 

динамічними або двотактними тригерами. 

У асинхронних тригерів зміна стану на виході відбувається за будь-якої 

зміни вхідних сигналів. Якщо під час формування вхідних сигналів виникають 

короткі помилкові імпульси, то вони можуть викликати помилкові 

спрацьовування тригера. Це і є основним недоліком асинхронних тригерів. 

Умовне графічне позначення асинхронного RS-тригера з інверсними 

входами наведено на рис. 3.1. Літера «T» на основному полі означає, що тригер 

однотактний. Кружки вказують на інвертування сигналу, наприклад, щоб 

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

подати 0=S . 
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Рисунок 3.1 – Умовно графічне позначення асинхронного RS-тригера з 

інверсними входами 

  

Закон функціонування RS-тригера описується таблицею істинності  

(табл. 3.1). У ній як tQ  і tQ  позначені вихідні логічні рівні сигналів тригера до 

установки комбінації вхідних сигналів, а як 1+tQ  і 1+tQ  – стан тригера після 

установки зазначеної комбінації вхідних сигналів. У останньому рядку на 

прямому та інверсному виходах тригера встановлюються одиничні рівні, що є 

неприпустимим. Для RS-тригера з інверсними входами комбінація 0=R , 0=S  

є забороненою. 

Таблиця 3.1 – Таблиця істинності асинхронного RS-тригера 

Логічна комбінація інформаційних 
сигналів (момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах після 
подачі інформаційних сигналів 

(момент часу 1+t ) 

S  R  1+tQ  1+tQ  

0 1 1 0 
1 0 0 1 

1 1 tQ  tQ  

0 0 1 1 
 

Для виключення помилкових спрацьовувань застосовують синхронні 

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

імпульсів синхронізації. Ці імпульси синхронізації подаються після завершення 

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

який подаються імпульси синхронізації, називають синхровхід (іноді його 

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

показано на рис. 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Умовно графічне позначення синхронного статичного RS-тригера 

з прямими входами 

 

Такий тригер змінює вихідний стан під впливом вхідних інформаційних 

сигналів за активного потенціалу на синхровході «C», тому тригери такого 

класу називають «синхронними тригерами, керованими потенціалом» (або 

однотактними тригерами). Закон функціонування синхронного RS-тригера з 

прямими входами описується у табл. 3.2. Перший рядок таблиці станів 

синхронного RS-тригера відповідає режиму зберігання, останній – забороненій 

комбінації, Х означає будь-який логічний рівень сигналу. 

Таблиця 3.2 – Таблиця істинності синхронного статичного RS-тригера 

Логічна комбінація інформаційних сигналів 

(момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах 

після подачі інформаційних 

сигналів (момент часу 1+t ) 

C  S  R  1+tQ  1+tQ  

0 X  X  tQ  tQ  

1 0 0 tQ  tQ  

1 0 1 0 1 

1 1 0 1 0 

1 1 1 1 1 

 

Динамічними тригерами називають синхронні тригери, керовані фронтом 

або зрізом імпульсів синхронізації. Їх називають також двотактними тригерами, 

оскільки процес зміни їх стану відбувається за два такти. 

Будь-який динамічний тригер складається з двох однотактних 

синхронних тригерів – провідного (master) і веденого (slave). Установка стану 
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провідного тригера відбувається у першому такті (наприклад, за високого рівня 

сигналу на синхровхід C). Установка веденого – у другому такті, наприклад, 

після зміни рівня сигналу на синхровході C з високого на низький. У веденому 

тригері перезаписується стан провідного тригера. 

До динамічних тригерів належить JK-тригер. Його умовне графічне 

позначення наведено на рис. 3.3. Закон функціонування JK-тригера описується 

у табл. 3.3. 

 
Рисунок 3.3 – Умовно-графічне позначення JK-тригера 

 

Таблиця 3.3 – Таблиця істинності синхронного статичного JK-тригера 

Логічна комбінація інформаційних сигналів 
(момент часу t ) 

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

C  J  K  1+tQ  1+tQ  

0 X  X  tQ  tQ  

1 X  X  tQ  tQ  

 0 0 tQ  tQ  

 0 1 0 1 

 1 0 1 0 

 1 1 tQ  tQ  

 

Зміна або підтвердження стану тригерів відбувається по зрізу імпульсу 

синхронізації (це показує скісна риска на синхровході C і знак « » у таблиці 

істинності). 

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

невизначеність стану під час подачі на його інформаційні входи (J і K) 

активних рівнів сигналу. JK-тригер у цій ситуації інвертує свій вихідний стан 
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по кожному фронту сигналу (у цьому разі по спадному) на синхровході C. 

Тобто він працює як рахунковий T-тригер. 

JK-тригер називають універсальним, оскільки унаслідок комутації його 

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

RS, D або T. 

Послідовність виконання завдання № 3 

1. Дослідження асинхронного RS-тригера з інверсними входами. 

1.1 Зібрати схему для дослідження асинхронного RS-тригера з 

інверсними входами, реалізованого на двох логічних елементах 2І-НІ (рис. 3.4). 

 
Рисунок 3.4 – Схема для дослідження асинхронного RS-тригера 

 з інверсними входами 

 

Задати кнопки керування для ключів SB1 і SB2. Для цього почергово 

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

кнопки керування «S» для ключа SB1 і «R» для ключа SB2. Тепер кнопками S і 

R можна замикати та розмикати відповідні їм ключі. 

1.2 Зафіксувати і відзначити на графіках рис. 3.5 логічні рівні вихідних 

сигналів Q  і Q  тригера за різних комбінацій логічних сигналів на входах 

установки S і скидання R. Червоний колір індикаторів відповідає високому 

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

логічний нуль). Комбінації вхідних сигналів набирати за допомогою ключів 

SB1 і SB2 послідовно відповідно до часових діаграм на рис. 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Часові діаграми роботи асинхронного RS-тригера 

з інверсними входами 

 

1.4 Заповнити за результатами експерименту таблицю істинності 

асинхронного RS-тригера з інверсними входами (табл. 3.4), проаналізувавши 

часові діаграми. 

Таблиця 3.4 – Таблиця істинності асинхронного RS-тригера 

Логічна комбінація інформаційних 
сигналів (момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах після 
подачі інформаційних сигналів 

(момент часу 1+t ) 

S  R  1+tQ  1+tQ  

0 1   
1 0   
1 1   
0 0   

 

2. Дослідження роботи статичного синхронного RS-тригера з прямими 

входами. 

2.1 Схема статичного синхронного RS-тригера з прямими входами, 

реалізованого на чотирьох логічних елементах 2І-НІ, наведена на рис. 3.6. На 

логічних елементах DD3 і DD4 виконаний RS-тригер з інверсними входами. 

Логічні елементи DD1 і DD2 виконують функцію інвертувальних цифрових 

ключів, які керують подачею сигналів скидання і встановлення на інформаційні 

входи тригера. За 0=C  ці ключі закриті. 
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Рисунок 3.6 – Схема для дослідження статичного синхронного 

RS-тригера з прямими входами 

 

2.2 Зафіксувати і позначити на графіках рис. 3.7 логічні рівні вихідних 

сигналів Q  і Q  тригера за різних комбінацій логічних сигналів на входах 

установки S і скидання R. Комбінації вхідних сигналів набирати за допомогою 

ключів SB1, SB2 і SB3 послідовно відповідно до часових діаграм на рис. 3.7. 

Якщо рівень сигналу синхронізації 0=C  необхідно переконатися, що ні 

за якою комбінацією на інформаційних входах R і S тригера не відбувається 

змін його стану. 

 

Рисунок 3.7 – Часові діаграми роботи статичного синхронного 

RS-тригера з прямими входами 



 34 

2.3 Заповнити за результатами експерименту таблицю істинності 

синхронного RS-тригера з прямими входами (табл. 3.5), проаналізувавши часові 

діаграми його роботи. 

Таблиця 3.5 – Таблиця істинності синхронного RS-тригера 

Логічна комбінація інформаційних сигналів 
(момент часу t ) 

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

C  S  R  1+tQ  1+tQ  
0 X  X    
1 0 0   
1 0 1   
1 1 0   
1 1 1   

 

3. Дослідження роботи JK-тригера. 

3.1 Схема JK-тригера, реалізованого на основі логічних елементів 2І-НІ і 

двох тривходових логічних елементаів 3І-НІ, наведена на рис. 3.8.  

 
Рисунок 3.8 – Схема для дослідження JK-тригера 

 

JK-тригер містить два синхронних RS-тригери з прямими входами. На 

елементах DD1...DD4 реалізований провідний тригер (master), а на елементах 

DD5...DD8 – ведений (slave). Запис на провідний тригер відбувається за 

високим логічним рівнем сигналу на вході синхронізації ( 1=C ). У цей час 

ведений тригер зберігає свій стан унаслідок закритих ключів DD5, DD6. 
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Під час зміни сигналу на вході синхронізації C на протилежний ( 01→ ) 

провідний тригер переходить у режим зберігання, оскільки закриваються ключі 

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

перезапис вихідних сигналів провідного тригера у ведений. Наступна зміна 

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

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

Якщо на входах J і K є логічна одиниця, то під час зміни сигналу на вході 

синхронізації C з одиниці на нуль відбувається інвертування стану веденого 

тригера (на DD5...DD8). 

3.2 Зафіксувати і позначити на графіках рис. 3.9 логічні рівні вихідних 

сигналів QQQ ,, 11  і Q  тригера за різних комбінацій логічних сигналів на 

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

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

часових діаграм на рис. 3.9. 

 
Рисунок 3.9 – Часові діаграми роботи JK-тригера 

 

3.3 Проаналізувати отримані дані та заповнити таблицю істинності JK-

тригера (табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6 – Таблиця істинності JK-тригера 

Логічна комбінація інформаційних сигналів 
(момент часу t ) 

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

C  J  K  1+tQ  1+tQ  
0 X  X    
1 X  X    

 0 0   

 0 1   

 1 0   

 1 1   
 

Завдання до теми 

1. Провести дослідження роботи асинхронного RS-тригера з інверсними 

входами, реалізованого на двох логічних елементах 2І-НІ. Зафіксувати і 

позначити на графіках логічні рівні вихідних сигналів тригера. Заповнити 

таблицю істинності тригера. 

2. Провести дослідження роботи синхронного RS-тригера з прямими 

входами, реалізованого на чотирьох логічних елементах 2І-НІ. Зафіксувати і 

позначити на графіках логічні рівні вихідних сигналів тригера. Заповнити 

таблицю істинності тригера. 

3. Провести дослідження роботи JK-тригера, реалізованого на основі двох 

входових логічних елементів 2І-НІ і двох тривходових логічних елементів 3І-

НІ. Зафіксувати і позначити на графіках логічні рівні вихідних сигналів 

тригера. Заповнити таблицю істинності тригера. 

Контрольні питання 

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

2. Який тригер називають асинхронним? 

3. Який тригер називають синхронним? 

4. Чим відрізняються статичні тригери від динамічних? 

5. Чим відрізняються однотактні тригери від двотактних? 

6. Яка комбінація вхідних сигналів заборонена для синхронного RS-

тригера з прямими входами? 
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7. За яких логічних рівнів вхідних сигналів синхронний RS-тригер із 

прямими входами встановлюється в одиничний стан? 

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

прямими входами встановлюється у нульовий стан? 

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

прямими входами зберігає свій стан? 

10. Надайте схему асинхронного RS-тригера з інверсними входами та 

поясніть його роботу. 

11. Надайте схему синхронного RS-тригера з прямими входами та 

поясніть його роботу. 

12. Надайте схему JK-тригера на логічних елементах І-НЕ та поясніть 

його роботу. 

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

інверсними входами. 

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

прямими входами. 

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

Література: [2, с. 411–462; 3, с. 118–132; 11, с. 45–52]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Вид контролю Максимальна сума балів 
Наповнюваність змісту 20 
Якість оформлення 5 
Своєчасність виконання 5 
Захист роботи 20 
Всього 50 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового проекту 
(роботи), практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно 

Зараховано 
82–89 В 

Добре 
74–81 С 
64–73 D 

Задовільно 
60–63 Е 

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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