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ВСТУП 

 

Значний прогрес у розвитку багатьох галузей науки і техніки 

обумовлений розвитком електроніки. На сьогодні неможливо знайти будь-яку 

галузь промисловості, у якій не використовувалися б електронні прилади або 

електронні пристрої вимірювальної техніки, автоматики та обчислювальної 

техніки. До того ж тенденція розвитку така, що частина електронних 

інформаційних пристроїв і пристроїв автоматики безперервно збільшується. Це 

є результатом розвитку інтегральної технології, упровадження якої дозволило 

налагодити масовий випуск дешевих, високоякісних мікроелектронних 

функціональних вузлів різного призначення. 

Метою навчальної дисципліни є навчання студентів принципам аналізу та 

розрахунку типових схемотехнічних рішень систем керування, що 

використовуються під час побудови електронних схем, а також комплексу 

питань, пов’язаних з синтезом, ефективним використанням і правильною 

експлуатацією аналогових, цифрових електронних пристроїв систем керування. 

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 застосовують у системах керування; принцип дії 

основних схем та пристроїв елементної бази систем керування аналогової та 

цифрової дії в дискретному та інтегральному виконанні; основні класи 

аналогових і цифрових електронних схем систем керування; послідовність 

аналізу режимів роботи пасивних і активних елементів аналогових та цифрових 

електронних схем систем керування;  

уміти: розраховувати основні класи аналогових та цифрових електронних 

схем систем керування; оцінювати працездатність основних класів аналогових і 

цифрових електронних схем унаслідок аналізу режимів роботи їх пасивних і 

активних елементів; досліджувати імпульсні пристрої та розраховувати 

найпростіші схеми формування імпульсів; досліджувати принципи дії 

цифрових мікроелектронних пристроїв та аналізувати галузі їх застосування; 

працювати з сучасними засобами автоматизованого проектування систем 

керування. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Напівпровідникові елементи систем керування 

Мета: вивчення принципів дії та основних властивостей 

напівпровідникових діодів, стабілітронів та тиристорів; дослідження їх вольт-

амперних характеристик, ознайомлення з основними параметрами та 

використанням.  

Короткі теоретичні відомості 

Для дослідження режимів роботи електричних схем систем керування з 

напівпровідниковими діодами Electronics Workbench використовують розділ 

«Diodes» (рис. 1.1), до складу якого входять напівпровідникові діоди, 

стабілітрони, світлодіоди, тиристори або динистори, симетричний динистор або 

діак, симетричний тринистор або тріак, випрямний міст. 

 
Рисунок 1.1 – Зовнішній вигляд меню Diodes 

 

 Напівпровідникові діоди  Діод Шоклі 

 Стабілітрони  Тиристори або динистори 

 Світлодіоди  Симетричний динистор або діак 

 Випрямний міст  Симетричний тринистор або тріак 
 

Розглянемо властивості діода, які задаються користувачем. Для цього 

потрібно натиснути два рази лівою кнопкою мишки на діоді та в діалоговому 

вікні «Diode Properties» вибрати потрібний діод на закладці «Models». Якщо 

потрібно змінити параметри, то натисніть кнопку «Edit». У діалоговому вікні, 

яке складається з двох однакових на зовнішній вигляд закладок (перша з них 

показана на рис. 1.2, друга показана на рис. 1.3), за допомогою яких задати такі 

параметри: N – коефіцієнт інжекції; EG – ширина забороненої зони, еВ;  
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FC – коефіцієнт нелінійності бар’єрної ємності прямо зміщеного переходу; BV –

 напруга пробою, В; для стабілітронів замість цього параметра використовують 

параметр VZT – напруга стабілізації; ІBV – початковий струм пробою за напруги 

BV, А; для стабілітронів замість цього параметра використовують параметр  

ІZT – початковий струм стабілізації; XTI – температурний коефіцієнт струму 

насичення; KF – коефіцієнт флікер-шуму; AF – показник степеня у формулі для 

флікер-шуму; TNOM – температура діода, оС. 

  

Рисунок 1.2 – Зовнішній вигляд меню 

для встановлення параметрів діода 

Рисунок 1.3 – Зовнішній вигляд меню 

для встановлення додаткових 

параметрів діода 

 

Еквівалентні схеми діода показані на рис. 1.4 (а, б), на яких позначено:  

А – анод, К – катод, І – джерело струму, Rs – об’ємний опір, С – ємність 

переходу , Gmin – провідність, обумовлена струмом витоку. 

  
а) б) 

Рисунок 1.4 – Еквівалентна схема діода 
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Вольт-амперну характеристику діода визначають такими виразами: для 

прямої гілки: ( )( )[ ] min0 1exp GUUNUII t ⋅+−⋅=  для tUNU ⋅−≥ 5 ; для 

зворотної гілки: ( )( )[ ] min0 1exp GUUNUII t ⋅+−⋅=  для tUNU ⋅−≥≥ 50 ; 

min0 GUII ⋅+−=  для tUNUBV ⋅−≥≥− 5 ; IBVI −=  для BVU −= ; 

( )[ ]{ }tt UBVUNBVUII +−⋅+−= 1exp0  для BVU −< , де І0 = Іs – зворотній 

струм діода за температури TNOM; N – коефіцієнт інжекції; BV, IBV – напруга 

та струм пробою; Ut – температурний потенціал переходу; U – напруга на діоді.  

Дослідження прямої гілки ВАХ діода може бути проведено за допомогою 

схеми рис. 1.5. Вона складається з джерела струму І, амперметра А, 

досліджуваного діода VD і вольтметра V для вимірювання напруги на діоді.  

 

Рисунок 1.5 – Дослідження прямої гілки ВАХ діода 

 

Для дослідження зворотної гілки ВАХ діода використовують схему на 

рис. 1.6. У ній замість джерела струму використовують Ui із запобіжним 

резистором Rz для обмеження струму через діод у разі його пробою. 

 

Рисунок 1.6 – Дослідження зворотної гілки ВАХ діода 

 

Окрім поодиноких діодів, у бібліотеці EWB є також діодний міст, для 

якого можна додатково задавати коефіцієнт емісії N (Emission Coefficient). 

Вибір напівпровідникового діода зображено на рис. 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Вибір типу світлодіода 

 

У діалоговому вікні, яке складається із двох однакових за зовнішнім 

виглядом закладок (перша із них показана на рис. 1.8, друга показана на рис. 

1.9), можна задати необхідні параметри. 

  

Рисунок 1.8 – Визначення параметрів 

світлодіода 

Рисунок 1.9 – Додаткові параметри 

світлодіода 

 

Для світлодіода додатково вказують мінімальний струм у прямому 

напрямку «Turn-on current!» (Ion), з перевищенням якого світлодіод 

засвічується. Для вимірювання ВАХ світлодіодів можна використовувати 

наведені вище схеми. 

Перемикальні діоди із р-п-р-п- чи п-р-п-р-структурами – це тиристори. 

Тиристори, що мають виводи від крайніх електродів, називають диністорами, а 

прилади з третім виводом (від одного із середніх електродів) – триністорами. 
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Окрім того, до класу тиристорів належать симетричні диністори (діаки), 

симетричні триністори (тріаки) і досить рідкісний тип диністора – діод Шоклі, у 

якому структура р-п-р-п організована за допомогою наявності в р-п-переході 

пасток, формованих унаслідок легування. До перемикальних діодів належать: 

діод Шоклі, симетричний диністор (діак), триністор і симетричний триністор 

(тріак).  

Для перемикальних діодів можна задати значення таких параметрів (для 

EWB 5.0 їхні позначення указують у квадратних дужках): 

– Saturation current Is [IS], A – зворотний струм диністора;  

– Peak Off-state Current Idrm [IDRM], А – зворотний струм триністора;  

– Switching voltage Vs [VS], В – напруга, за якої диністор перемикається у 

відкритий стан;  

– Forward Breakover voltage Vdrm [VDRM], В – напруга, за якої триністор 

перемикається у відкритий стан;  

– Peak On-State Voltage Vtm [VTM], В – спад напруги у відкритому стані;  

– Forward Current at wich Vtm is measured Itrn [ITM], A – струм у 

відкритому стані;  

– Turn-off time Tg [TG], с – час перемикання у закритий стан;  

– Holding current Ih [IH], A – мінімальний струм у відкритому стані (якщо 

він менший встановленого, то прилад переходить у закритий стан);  

– Critical rate of off-state voltage rise dv/dt [DV/DT], В/мкс – допустима 

швидкість зміни напруги на аноді триністора, за якої він залишається у 

закритому стані (у разі більшої швидкості триністор відкривається);  

– Zero-bias junction capacitance Cj [CJO], Ф – бар’єрна ємність диністора за 

нульової напруги на переході;  

– Gate Trigger voltage Vgt [VGT], В – напруга на електроді керування 

відкритого триністора;  

– Gate Trigger current Igt [IGT], A – струм електрода керування;  

– Voltage at which Igt is measured Vd [VD], В – напруга на електроді 

керування.  
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Перелічені параметри триністора можна задати за допомогою діалогового 

вікна, наведеного на рис. 1.10.  

 

Рисунок 1.10 – Діалогове вікно установки параметрів триністора 

 

Дослідження прямої гілки ВАХ триністора можна проводити з 

використанням схеми на рис 1.11, на якій показані джерела вхідної напруги Ui і 

напруги керування Uy із захисними резисторами Rzt, Rzy. Вимір ВАХ 

здійснюється з вимірюванням Ui від нуля до Udrm +50 за фіксованого значення 

Uy, наприклад, у трьох точках 0,5Vd, Vd і l,5 Vd. Під час досліджень зворотної 

гілки ВАХ змінюється тільки полярність Ui. 

 
Рисунок 1.11 – Схема дослідження тиристорів 

 

Слід відзначити, що зняття ВАХ перемикальних діодів може бути 

здійснене також і в режимі заданих струмів у силовому колі і колі керування, 

тобто за допомогою схем, наведених на рис. 1.12 та 1.13.  
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Рисунок 1.12 – Схема для дослідження прямої гілки ВАХ тиристора з 

постійним струмом 

 

 
Рисунок 1.13 – Схема для дослідження прямої гілки ВАХ тиристора 

 

Послідовність виконання практичної роботи №1 

1. Визначення характеристик діодів та стабілітронів. 

1.1 Дослідження вольт-амперних характеристик діодів і стабілітронів 

проводять на підставі схеми, наведеної на рис. 1.5. Згідно з варіантом завдання 

оберіть діод для дослідження його характеристик. 

1.2 Установіть режим роботи вольтметра на вимірювання постійної 

напруги (DC). Змінюючи вихідний струм генератора струму від 0,5 мА до 

20 мА, занесіть до таблиці результати вимірювань напруги на діоді для 

відповідних значень струму. 

Таблиця 1.1 – Експериментальні дані 

Тип та ввімкнення mAI ,  0,5 1 2 3 5 10 15 20 
Діод (пряме)          

Діод (зворотне)          
Стабілітрон (пряме)          

Стабілітрон (зворотне)          
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1.3 Відповідно до варіанта завдання змініть діод на стабілітрон і 

повторіть вимірювання відповідно до п. 1.2. 

1.4 Змініть полярність увімкнення стабілітрона унаслідок видалення і 

подальшої вставки перевернутого на 180 градусів генератора струму та 

повторіть вимірювання відповідно до п. 1.2. 

1.5 Зніміть статичну вольт-амперну характеристику (ВАХ) діода, 

використовуючи осцилографи. Зберіть схему, наведену на рис. 1.14. 

 

Рисунок 1.14 – Досліджувана електрична схема 

 

1.6 Отримайте на екрані осцилографа зображення ВАХ. Для цього на 

виході генератора встановіть трикутний сигнал з амплітудою 10 В, частотою 10 

Гц і шпаруватістю 50 %. 

Осцилограф поставте в режим В/А. За такого підключення координата 

точки променя по горизонтальній осі осцилографа буде пропорційна напрузі, 

що подається на А-вхід, а по вертикальній – струму через діод. Оскільки 

напруга у вольтах на резисторі 1 Ом чисельно рівна струму через діод в 

амперах ( UURUI === 1// ), по вертикальній осі можна безпосередньо 

зчитувати значення струму. Це дозволить отримати вольт-амперну 

характеристику безпосередньо на екрані осцилографа. 

1.7 Зніміть статичну ВАХ діода в режимі великого сигналу, коли 

амплітуда сигналу перевищує максимальньо допустиму зворотну напругу, 

тобто maxзвm UU > . 

Установіть на виході генератора трикутний сигнал з амплітудою 40 В, 

зміщенням – 10 В, частотою 1 Гц і отримайте на екрані осцилографа 

зображення ВАХ (рис. 1.15.). 
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Рисунок 1.15 – ВАХ досліджуваного напівпровідника 

 

Занесіть до звіту статичну ВАХ з нанесенням по осям координат 

масштабів, що відповідають значенням струму та напруги. Визначте 

максимально допустиму зворотну напругу ( maxзвU ). 

1.8 Побудуйте на одному графіку (вісь напруг від - 12 В до + З В, вісь 

струмів від - 20 мА до + 20 мА) прямі та зворотні гілки ВАХ досліджених 

діодів і стабілітронів. Зробіть висновки. 

1.9. Визначте прямі статичні cтR , і диференційні дифR  опори для усіх 

типів діодів зі струмами 2 мА і 10 мА, прямі і зворотні статичні та диференційні 

опори для усіх типів стабілітронів за струмами 2 мА і 10 мА за формулами 

(диференційні опори визначаються чисельним диференціюванням за графіком): 

IURcт /= , dIdURдиф /= , 

а також напруги стабілізації стабілітронів зі струмом 10 мА. 

2 Визначення характеристик тиристорів. 

2.1 Зберіть схему для отримання вольт-амперних характеристик 

тиристорів, наведену на рис. 1.11. Для дослідження виберіть тиристор 

відповідно до варіанта завдання. Експериментальні дані занести до таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 – Експериментальні дані 

BU i ,  dU⋅25.0  dU⋅5.0  dU⋅75.0  dU  dU⋅25.1  dU⋅5.1  dU⋅5.1  

BUvt ,         
BIvt ,         
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2.2 Зніміть статичну вольт-амперну характеристику (ВАХ) тиристора, 

використовуючи осцилографи. 

2.3 Дослідіть роботу тиристора як регулятора потужності. Зберіть схему, 

наведену на рис. 1.16. 

 

Рисунок 1.16 – Досліджувана електрична схема 

 

2.4 Увімкніть живлення схеми дослідження з положенням движка 

змінного резистора 1R  – 100 %. 

2.5 Зменшуйте опір резистора 1R  до стану ввімкнення тиристора – появи 

напруги на виході тиристора. 

2.6 За епюрою вихідної напруги визначте величину напруги ввімкнення 

тиристора 1òU  і час затримки ввімкнення тиристора çÒ , а за показниками 

приладів струм керування на момент увімкнення 1êåðI  ( 1PA ), струм 

навантаження 1nI  ( 2PA ) і напругу на навантаженні 1nU  ( 1PV ). 

2.7 Зменшіть опір 1R  до 85 % і повторіть вимірювання згідно з п. 2.6. 

2.8 Зменшіть опір 1R  до 80 % і повторіть вимірювання згідно з п. 2.6. 

2.9 Зменшіть опір резистора 1R  до стану, коли 0=çÒ  – струм у 

навантаженні не змінюється: constIn = , і за показниками приладів визначте 

максимальний струм керування, що забезпечує постійно відкритий стан 

тиристора maxêåðI ( 1PA ) та максимальний діючий струм на навантаженні maxnI  

( 2PA ) і максимальну напругу на навантаженні maxnU  ( 1PV ). 
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2.10 Розрахуйте потужність, що віддається тиристором на навантаження 

для виконаних вимірювань. 

2.11 Результати вимірювань занесіть до таблиці 1.3. 

2.12 Побудуйте графік залежності переданої на навантаження потужності 

від струму керування тиристора. 

Таблиця 1.3 – Експериментальні дані 

Вимірювання R1, % Uт, В Тз, ms Iкер Iн, мА Uн, В Pн, ВА 
1        

…        
n        
 

Завдання до теми 

Провести дослідження режимів роботи та схем увімкнення діодів, 

стабілітронів та тиристорів. Типи напівпровідникових ключів узяти з табл. 1.4. 

згідно з номером варіанта.  

Таблиця 1.4 – Варіанти завдань 

№ Діод Стабілітрон Тиристор № Діод Стабілітрон Тиристор 

1 D1N4001 BZV37 2n1599 16 1N4148 BZV49-C33 2n6395 

2 D1N4002 BZV49-C10 2n2573 17 1N4149 BZV49-C36 2n6396 

3 D1N4003 BZV49-C11 2n2574 18 1N4150 BZV49-C39 2n6397 

4 D1N4004 BZV49-C12 2n2575 19 1N4151 BZV49-C3V0 2n6398 

5 D1N4005 BZV49-C13 2n6394 20 1N4153 BZV49-C3V3 2n6399 

6 D1N4006 BZV49-C15 2n6395 21 1N4154 BZV49-C3V6 2n1599 

7 D1N4007 BZV49-C16 2n6396 22 1N4305 BZV49-C3V9 2n2573 

8 D1N4044 BZV49-C18 2n6397 23 1N4446 BZV49-C43 2n2574 

9 D1N5401 BZV49-C20 2n6398 24 1N4447 BZV49-C47 2n2575 

10 D1N5402 BZV49-C22 2n6399 25 1N4448 BZV49-C4V3 2n6394 

11 D1N5404 BZV49-C24 2n1599 26 1N4449 BZV49-C4V7 2n6395 

12 D1N5406 BZV49-C27 2n2573 27 1N4454 BZV49-C51 2n6396 

13 D1N5408 BZV49-C2V4 2n2574 28 1N4938 BZV49-C56 2n6397 

14 1N3064 BZV49-C2V7 2n2575 29 1N914A BZV49-C5V1 2n6398 

15 1N4009 BZV49-C30 2n6394 30 1N914B BZV49-C5V6 2n6399 
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Контрольні питання 

1. Як побудований напівпровідниковий діод?  

2. Які є типи p-n переходів? Перелічіть властивості p-n переходу.  

3. Назвіть і коротко охарактеризуйте типи напівпровідникових діодів. 

4. Надайте загальну характеристику випрямних діодів. Наведіть їх ВАХ. 

5. Надайте загальну характеристику діодів Шотки. Наведіть їх ВАХ. У 

чому полягає їх відмінність від звичайних напівпровідникових діодів? 

6. Надайте загальну характеристику стабілітронів. Наведіть їх ВАХ. 

7. Надайте загальну характеристику світлодіодів. Наведіть їх ВАХ. 

8. Охарактеризуйте типи та механізми розвитку пробоїв 

напівпровідникових елементів. 

9. Поясніть будову та принцип дії тиристора. За якими ознаками 

класифікують тиристори? 

10. Зобразіть вольт-амперну характеристику тиристора. 

11. Чому за анодної напруги від 0 до Uввімк тиристор замкнений? Якої 

величини струм протікає при цьому через прилад? 

12. Надайте характеристику диністора. Наведіть його ВАХ. Яка 

відмінність диністора від діода? 

13. Надайте характеристику симістора. Наведіть його ВАХ.  

Література: [1, с. 38–55; 2, с. 36–78; 3, с. 138–142; 4, с. 98–103; 7, с. 201–203]. 

 

Практична робота № 2 

Тема. Визначення характеристик операційних підсилювачів 

Мета: отримання навичок вимірювання вхідних струмів, напруги зсуву, 

диференціального вхідного опору операційного підсилювача (ОП) та 

визначення величин середнього вхідного струму і різниці вхідних струмів, 

вихідного опору та швидкості наростання вихідної напруги ОП. 

Короткі теоретичні відомості 

Операційні підсилювачі являють собою підсилювачі постійного струму з 

низькими значеннями напруги зсуву нуля і вхідних струмів з високим 



 17 

коефіцієнтом посилення. Перетворення сигналу схемою на ОП визначається 

властивостями кіл зворотних зв’язків підсилювача та відрізняється високою 

стабільністю. Окрім того, завдяки практично ідеальним характеристикам ОП, 

реалізація різних електронних схем на їх основі виявляється значно простішою, 

ніж на окремих транзисторах. На рис. 2.1 показано схематичне позначення 

операційного підсилювача. Вхідний каскад виконується у вигляді 

диференціального підсилювача, тому операційний підсилювач має два входи. 

Вихідна напруга Uвих знаходиться в одній фазі з різницею вхідних напруг:  

Uвих = U1 – U2. 

вихU

 
Рисунок 2.1 – Позначення операційного підсилювача 

 

Щоб забезпечити можливість роботи операційного підсилювача як з 

позитивними, так і з негативними вхідними сигналами, використовується 

двополярна напруга живлення. Для цього передбачено два джерела постійного 

струму, які, як це показано на рис. 2.1, підключаються до відповідних зовнішніх 

виводів ОП. Зазвичай інтегральні операційні підсилювачі працюють з напругою 

живлення +/- 15 В. 

Операційний підсилювач майже завжди охоплений глибоким негативним 

зворотним зв’язком, властивості якого визначають властивості схеми з ОП. 

Принцип уведення негативного зворотного зв’язку ілюструється на рис. 2.2. 

вихUβ Зворотній зв'язок

β

Підсилювач

UK
вихU

 

Рисунок 2.2 – Принцип роботи негативного зворотного зв’язку 
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Частина вихідної напруги повертається через коло зворотного зв’язку до 

входу підсилювача. Якщо, як це показано на рис. 2.2, напруга зворотного 

зв’язку віднімається від вхідної напруги, зворотний зв’язок називають 

негативним. Для фізичного аналізу схеми, зображеної на рис. 2.2, припустимо, 

що вхідна напруга змінилася від нуля до деякого позитивного значення Uвх. У 

перший момент вихідна напруга Uвих, а отже, і напруга зворотного зв’язку 

βUвих., також дорівнюють нулю. При цьому напруга, прикладена до входу 

операційного підсилювача, складе Uд = Uвх. Оскільки ця напруга підсилюється 

підсилювачем з великим коефіцієнтом посилення KU, то величина Uвих швидко 

зросте до деякого позитивного значення і разом з нею зросте також величина 

βUвих. Це призведе до зменшення напруги Uд, прикладеної до входу 

підсилювача. Той факт, що вихідна напруга впливає на вхідну напругу, до того 

ж так, що цей вплив спрямований у бік, протилежний зміни вхідної величини, і 

є прояв негативного зворотного зв’язку. Після досягнення стійкого стану 

вихідна напруга ОП буде визначатися: 

 Uвих =KUUд =KU(Uвх – βUвих). (2.1) 

Розв’язавши це рівняння відносно Uвих, отримаємо: 

 K=Uвих /Uвх =KU/(1 + βKU). (2.2) 

За βKU >>1 коефіцієнт посилення ОП, охопленого зворотним зв’язком, 

складе K ≈ 1 / β. Отже, з цього співвідношення випливає, що коефіцієнт 

посилення ОП зі зворотним зв’язком визначається лише зворотним зв’язком і 

мало залежить від параметрів самого підсилювача. У найпростішому випадку 

коло зворотного зв’язку являє собою резистивний подільник напруги. При 

цьому схема з ОП працює як лінійний підсилювач, коефіцієнт підсилення якого 

визначається тільки коефіцієнтом ослаблення кола зворотного зв’язку. Якщо як 

коло зворотного зв’язку застосовується RC-коло, то утворюється активний 

фільтр. Нарешті, включення у коло зворотного зв’язку ОП діодів і транзисторів 

дозволяє реалізувати нелінійні перетворення сигналів з високою точністю. 

Інтегральний операційний підсилювач характеризується сукупністю 

параметрів, що описують цей компонент із погляду якості виконання ним своїх 

функцій. Серед параметрів, які наводять у довідкових даних, основним є: 
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середній вхідний струм Івх. Під час відсутності сигналу на входах ОП через його 

вхідні виводи протікають струми, обумовлені базовими струмами вхідних 

біполярних транзисторів чи струмами витоку затворів для ОП з польовими 

транзисторами на вході. Вхідні струми, проходячи через внутрішній опір 

джерела вхідного сигналу, створюють спадання напруги на вході ОП, що може 

викликати появу напруги на виході у разі відсутності сигналу на вході. 

Компенсація цього спадання напруги ускладнена тим, що струми входів 

реальних ОП можуть відрізнятися один від одного на 10...20 %. Вхідні струми 

ОП можна оцінити за середнім вхідним струмом, що обчислюється як середнє 

арифметичне значення струмів на інвертувальному та неінвертувальному вході:  

 
2

21 II
Iвх

+
= , (2.3) 

де I1 і I2 відповідно струми інвертувального та неінвертувального входів. 

Різницю вхідних струмів визначають за виразом:  

 21 IIIвх −=∆ . (2.4) 

У довідниках указують модуль цієї величини. Схема для виміру вхідних 

струмів зображена на рис. 2.1.  

Коефіцієнт підсилення напруги на постійному струмі –  це показник ОП, 

що визначає, наскільки добре виконує ОП основну функцію – посилення 

вхідних сигналів. У ідеального підсилювача коефіцієнт підсилення має 

прагнути до нескінченності. Коефіцієнт підсилення напруги схеми підсилювача 

на ОП (рис. 2.2) обчислюють за виразом: 

 
1

2

R

R
KU = . (2.5) 

Напруга зсуву Uзс – значення напруги, яку необхідно подати на вхід ОП, 

щоб напруга на його виході була рівною нулю. Напругу зсуву Uзс можна 

обчислити, знаючи вихідну напругу за відсутності напруги на вході та 

коефіцієнт підсилення:  

 
u

вих
ЗС K

U
U

∆
= . (2.6) 
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Вхідний опір Rвх. Розрізняють дві складові вхідного опору: 

диференційний вхідний опір і вхідний опір із синфазним сигналом (опір витоку 

між кожним входом і «землею»). Вхідний диференційний опір для біполярних 

ОП знаходиться звазвичай в межах 10 кОм..10 МОм. Вхідний опір із синфазним 

сигналом визначають як відношення збільшення вхідної синфазної напруги до 

викликаного збільшення середнього вхідного струму: 

 
вхСP

вхСФ
вхСФ I

U
R

∆

∆
= . (2.7) 

Диференційний вхідний опір спостерігається між входами ОП і може 

бути визначений за виразом:  

 
вх

вх
вхДИФ I

U
R

∆

∆
= , (2.8) 

де ∆Uвх – зміна напруги між входами ОП; ∆івх – зміна вхідного струму. 

Вихідний опір Rвих в інтегральних ОП складає 20...2000 Ом. Вихідний 

опір зменшує амплітуду вихідного сигналу, особливо під час роботи 

підсилювача. Схема для виміру диференційного вхідного опору ОП і вихідного 

опору наведена на рис. 2.3.  

Швидкість наростання вихідної напруги Vuвих дорівнює відношенню зміни 

вихідної напруги ОП до часу його наростання під час подачі на вхід напруги. 

Час наростання визначається інтервалом часу, у якого вихідна напруга ОП 

змінюється від 10 % до 90 % від своїх сталих значень: 

 
УСТ

ВИХ
UВВИ t

U
V

∆
= . (2.9) 

Схема для виміру швидкості наростання вихідної напруги показана на 

рис. 2.4. Виміри проводять під час подачі імпульсу у виді ступеня на вхід ОП, 

охопленого негативним зворотним зв’язком із загальним коефіцієнтом 

підсилення від 1 до 10.  

Послідовність виконання практичної роботи № 2 

1. Визначення характеристик операційних підсилювачів. 

1.1 Зберіть схему вимірювання струмів на ОП, зображену на рис. 2.3.  
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1.2 Проведіть вимірювання вхідних струмів ОП. За результатами вимірів 

обчисліть середній вхідний струм Iвх і різницю вхідних струмів ОП. Результати 

розрахунків занесіть до таблиці 2.1. 

 
Рисунок 2.3 – Схема для вимірювання струмів на ОП 

 

Таблиця 2.1 – Експериментальні дані 

Експериментальні дані Розрахункові дані 

Струм (I1) 
неінвертувального 

входу ОП 

Струм (I2) 
інвертувального 

входу ОП 

Середній 
вхідний 

струм Iвх ОП 

Відношення 
вхідних струмів 

Iвх∆  ОП 

    
 

1.3 Зберіть схему вимірювання напруги зсуву на ОП, зображену на рис. 2.4.  

 

Рисунок 2.4 – Схема для вимірювання напруги зсуву на ОП 

 

1.4 Занесіть показання вольтметра до таблиці 2.2. За результатами виміру 

обчисліть напругу зсуву Uзс, використовуючи коефіцієнт підсилення схеми на 

ОП. Результати обчислень занесіть до таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2 – Експериментальні дані 

Експериментальні дані Розрахункові дані 
Вихідна напруга підсилювача 

Uвих, В 
Коефіцієнт підсилення 

схеми 
Напруга зміщення 

Uзс, В 
   

 

1.5 Зберіть схему для вимірювання вхідного та вихідного опорів на ОП, 

зображену на рис. 2.5.  

 
Рисунок 2.5 – Схема для вимірювання вхідного та вихідного опорів на ОП 

 

1.6 Проведіть вимірювання вхідного струму Івх та вихідної напруги Uвих, 

занесіть отримані результати до таблиці 2.3. Переключіть ключ кнопкою 

[Space]. Проведіть вимірюваня вхідного струму після перемикання ключа. 

Розрахуйте зміни вхідної напруги та струму. За отриманими результатами 

обчисліть диференційний вхідний опір ОП. Результати занесіть до таблиці 2.3.  

Зменшуйте опір навантажувального резистора RL доки вихідна напруга 

Uвих не буде приблизно дорівнювати половині значення, отриманого в п. 1.3). 

Запишіть значення опору RL, що у цьому випадку приблизно дорівнює 

вихідному опору ОП, до таблиці 2.3.  

Таблиця 2.3 – Експериментальні дані 

Експериментальні дані Розрахункові дані 
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1.7 Зберіть схему для виміру часу наростання вихідної напруги на ОП, 

зображену на рис. 2.6.  

 
Рисунок 2.6 – Схема для виміру часу наростання вихідної напруги на ОП 

 

1.8 За осцилограмою визначіть величину вихідної напруги, час її 

установлення і обчисліть швидкість наростання вихідної напруги в В/мкс. 

Результат занесіть до таблиці 2.4.  

Таблиця 2.4 – Експериментальні дані 

Експериментальні дані 
Вихідна напруга 

Uвих, В 
Час установлення 
вихідної напруги 

Швидкість збільшення вихідної 
напруги ОП ∆Uвих, В 

   
 

1.9 Отримані результати порівняйте з паспортними даними відповідних 

ОП. 

Завдання до теми 

Згідно з варіантом завдання (табл. 2.5) провести дослідження 

характеристик операційних підсилювачів: 

– провести вимірювання струмів ОП; 

– провести вимірювання напруги зсуву на ОП; 

– провести вимірювання вхідного та вихідного опорів на ОП; 

– провести вимірювання часу наростання вихідної напруги на ОП; 

– розрахувати необхідні параметри ОП. 
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Таблиця 2.5 – Варіанти завдань 

№ Тип ОП № Тип ОП № 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 
 

Контрольні питання 

1. Чи відрізняється вимірюване значення середнього вхідного струму 1вх 

ОП від його номінального значення, узятого з паспортних даних? 

2. Чи істотна відмінність різниці вхідних струмів від номінального 

значення для відповідного ОП?  

3. Порівняйте величину вимірюваного вхідного опору з паспортними 

даними відповідного ОП.  

4. Порівняйте величину вимірюваного вихідного опору з паспортними 

даними відповідного ОП. 

5. Порівняйте між собою величини вхідного та вихідного опорів ОП. Яка 

схема заміщення ОП як елемента електричного ланцюга? 

6. Чи відрізняється експериментальне значення швидкості наростання 

вихідної напруги від номінального значення? 

7. Яка існує причина виникнення вхідних струмів ОП і різниці вхідних 

струмів? До чого вони призводять під час роботи схем на ОП?  

Література: [6, с. 496–543; 7, с. 399–429; 12, с. 45–68]. 
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Практична робота № 3 

Тема. Логічні функції цифрових систем керування 

Мета: набуття навичок роботи та вивчення принципу дії логічних 

функцій, побудованих на основі елементарних логічних елементів.  

Короткі теоретичні відомості 

Під час проектування вузлів і пристроїв цифрової електроніки широко 

використовують методи аналізу та синтезу логічних схем, які отримали назву 

методів логічного проектування. Вони засновані на використанні алгебри 

логіки або Булевої алгебри. Основним поняттям алгебри логіки є 

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

або хибне. При цьому вважається, 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 приймає 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 приймати два значення: 0 і 1. 

За технічною реалізації перемикальних функцій змінні nxxx .., 21  

ототожнюються 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 приймати значення 0 або 1. 
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У таблиці 3.1 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. 

Таблиця 3.1 – 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 реалізуються простими логічними схемами, які 

називають логічними елементами або вентилями. Число входів логічного 

елемента відповідає числу змінних реалізованої ним перемикальної функції. У 

таблиці 3.2 наведено назви перемикальних функцій двох змінних і логічного 

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

структурних та функціональних схем цифрових пристроїв.  

Таблиця 3.2 – 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 

  

Операція 
заборони 

Елемент НІ, 
схема 

заборони 
«Заборона» 

 

– 

 



 28 

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 описуються перемикальними функціями, застосовуючи операцію 

суперпозиції, можна отримати будь-яку як завгодно складну перемикальну 

функцію. 

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

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

основного базису можуть бути виражені через цю: 

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

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

універсальними. Операції НІ, І, АБО 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. 

Однак набори логічних елементів і відповідні їм набори перемикальних 

функцій зазвичай володіють функціональною надмірністю, наприклад, широко 

використовуваний для побудови логічних схем цифрових пристроїв набір, що 

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

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

елементів надає можливість досить гнучко та економічно будувати схеми, 
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наприклад, на напівпровідникових приладах. Окрім того, за допомогою цього 

набору функцій найбільш просто перейти від широко поширеного запису 

перемикальної функції в канонічній формі до структурної схеми на логічних 

елементах І, АБО, НІ, та ін. 

Завдання логічного проектування на першому етапі повністю 

еквівалентне математичній задачі подання заданої перемикальної функції 

перемикачів функціями обраної 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 3.3. 

Таблиця 3.3 – 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 ⋅=⋅  

Розподільні 

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

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

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

Співвідношення 

подвійності 

(формула де 

Моргана) 
n

n

xxx

xxx

⋅⋅⋅=

=∨∨∨

..

..

21

21  
n

n

xxx

xxx

∨∨∨=

=⋅⋅⋅

..

..

21

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

істинності. Наприклад, візьмемо таблицю істинності: 

1x  2x  3x  y  

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

 

У комірках результату y  відзначають лише ті комбінації, які приводять 

логічний вираз в 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 виглядає так: 

321 xxx ⋅⋅ . 

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

3x  у цьому випадку буде поданий без інверсії: 

Таким чином, аналізуються усі комірки y . Досконала ДНФ цієї функції 

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

Досконала ДНФ розглянутої функції буде мати вигляд: 

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

Перемикальні функції є математичними моделями деяких реальних 

електронних цифрових схем. Для того, щоб синтезувати найбільш оптимальний 

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. 
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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. 3.1 як приклад наведено 

діаграми для мінімізацій функцій двох і трьох змінних відповідно. 

 
 

а) б) 

Рисунок 3.1 – 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 в 

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 

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. 3.2 наведені деякі правила склеювання конституент одиниці 

для функцій 2 і 3 змінних. 
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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 3.2 – Приклади для ілюстрації правил склеювання 

 

Метод мінімізації ДДНФ за допомогою діаграм Вейча включає в себе 

таку послідовність дій: 

– заносять до відповідної діаграми конституенти одиниці, які входять до 

ДДНФ функції, що мінімізується; 

– використовуючи наведені вище правила склеювання, знаходять прості 

імпліканти функцій (простою імплікантою називають деяку кон’юнкцію, 

отриману в результаті склеювання конституент одиниці, що не бере участь 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 
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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 

через свою наочність широко використовують під час ручного процесу мінімізації 

логічних функцій від невеликій 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 практичної роботи № 3 

1. Мінімізація перемикальних функцій логічних виразів та їх технічна 

реалізація. 

1.1 Запишіть логічні вирази для двох перемикальних функцій в СДНФ. 

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

таблиці істинності (табл. 3.1) буде мати вигляд: 

212121 xxxxxxy ⋅∨⋅∨⋅= . 

1.2 Мінімізуйте отримані логічні вирази унаслідок перетворення виразів 

для перемикальних функцій за допомогою формул і тотожностей (табл. 3.3) та 

за допомогою діаграм Вейча. Унгаслідок мінімізації на підставі тотожностей 

(табл. 3.3) отримаємо такий вираз: 

( )
( ) ( ) .212111

21121221212121

xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxy

∨=∨⋅∨=
=⋅∨=⋅∨∨⋅=⋅∨⋅∨⋅=

 

Мінімізуємо за допомогою діаграм Вейча функцію двох змінних 

21 xxy ∨= . На підставі таблиці істинності (табл. 3.1) складемо карту Карно 

(рис. 3.3), 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. 
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Рисунок 3.3 – Карта Карно для мінімізації логічної функції 

 

Таблицю заповнюють значеннями функції, відповідними комбінаціям 

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 ∨= . 

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

що реалізують задані логічні вирази до мінімізації (рис. 3.4). Отримйте часові 

діаграми роботи зазначених схем. 

 

Рисунок 3.4 – Схема реалізації заданої функції на базі  

логічних елементів І, АБО, НІ 
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1.4 На базі заданих логічних елементів, залежно від варіанта (табл. 3.4), 

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

мінімізації (рис. 3.5). Отримайте часові діаграми роботи схем (рис. 3.6). 

 
Рисунок 3.5 – Схема реалізації заданої функції на базі логічних елементів І-НІ 

 

 
Рисунок 3.6 – Часові діаграми роботи досліджуваної схеми 

 

1.5 Проаналізуйте схеми та часові діаграми. 

Завдання до теми 

1. Відповідно до варіанта завдання (табл. 3.4) на підставі таблиці 

істинності (таблиця 3.1) записати логічні вирази для двох перемикальних 

функцій в СДНФ. 

2. Провести мінімізацію логічних виразів перемикальних функцій. 

3. Відповідно до варіанта завдання (табл. 3.4) навести схемотехнічні 

рішення побудови заданих логічних фунцій. 
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Таблиця 3.4 – 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 

 

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. Надайте характеристику методу мінімізації на основі діаграм Вейча. 

8. Надайте характеристику методу мінімізації на основі карт Карно. 

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

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

 

Практична робота № 4 

Тема. Комбіновані пристрої цифрових систем керування 

Мета: вивчення принципу дії комбінованих схем цифрових пристроїв – 

шифратора, дешифратора, мультиплексора та суматора. 

Короткі теоретичні відомості 

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

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

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

вхід команду деякого символу на бінарний код цього символу відповідно до 

деякого стандарту чи таблиці істинності. Шифратори (кодери) використовують 

найчастіше для перетворення десяткових чисел на двійковий або двійково-

десятковий код, наприклад, у мікрокалькуляторах, у яких натискання десяткової 

кнопки відповідає генерації відповідного двійкового коду. 

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

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

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

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

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

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

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

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

шифратора наведена в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 – Таблиця істинності шифратора прямих кодів 

Цифра 
Команди Виходи 

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

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

 

Оскільки можливо натискання відразу декількох кнопок, у шифраторах 

використовується принцип пріоритету старшого розряду, тобто під час 

натискання кнопок 9, 5 і 2 на виході шифратора буде генеруватися код 1001, 

відповідний цифрі 9. 
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У табл. 4.1 перший рядок показує, яка вихідна комбінація на виході 

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

шифратора мають такий вид: 

 











+=

+++=

+++=

++++=

.

,

,

,

984

76543

76322

975311

xxy

xxxxy

xxxxy

xxxxxy

 (4.1) 

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

команди не подані, вихідні сигнали 0=jy , 4,0=j . Під час кодування будь-

якої цифри тільки на деяких виходах шифратора з’являються сигнали логічної 

одиниці. Так, під час кодування, наприклад, цифри 7, якщо 17 =x , отримуємо 

1321 === yyy , 04 =y . 

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

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

Таблиця істинності такого шифратора наведена в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 – Таблиця істинності шифратора прямих кодів 

Цифра 
Команди Виходи 

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

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

 

Рівняння каналів шифратора згідно з табл. 4.2 мають вигляд: 
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Структурно-логічна схема шифратора, побудована на основі рівнянь (4.2), 

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

 

 

а) б) 

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

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

 

Синтез шифратора прямих кодів цифр 0...9 полягає в тому, що: 

1) згідно з умовою роботи шифратора складають таблицю істинності. У 

табл. 4.1 та 4.2 показані таблиці істинності для двох умов роботи шифраторів; 

2) складають рівняння каналів і структурно-логічну схему шифратора, як, 

наприклад, рівняння (4.1) і (4.2), отримані відповідно для умов: 1=ix ; 0=jy  і 

0=ix ; 0=jy , 9,0=i , 4,0=j . У табл. 4.3 показано, яка логіка пов’язує 

команди шифраторів з прямими входами за різних видів команд 1=ix  або 

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

Таблиця 4.3 – Зв’язок команд шифраторів з логічними елементами 

 0=jy  1=jy  

1=ix  
АБО 

команд, що викликають 
зміну 10→  на виході 

АБО-НЕ 
команд, що викликають 
зміну 01→  на виході 

0=ix  
І-НІ 

команд, що викликають 
зміну 10→  на виході 

І 
команд, що викликають 
зміну 01→  на виході 
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Дешифратор – це комбінаційний пристрій, призначений для 

перетворення паралельного двійкового коду на унітарний, тобто позиційний 

код. Під час подачі на вхід дешифратора паралельного двійкового коду 

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

десятковому еквіваленту вхідного двійкового коду. Залежно від типу 

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

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

на всіх інших виходах рівень логічної 1). 

В умовних позначеннях дешифраторів і шифраторів використовуються 

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

Якщо кількість двійкових розрядів коду, що дешифрується, позначити 

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

наборів не використовується, то дешифратор називають неповним. 

Функціонування дешифратора описують системою логічних рівнянь 

складених на підставі таблиці істинності. Одноступеневий дешифратор 

(лінійний) – найбільш швидкодійний, але зі значною розрядністю вхідного 

слова вимагає застосування логічних елементів з великим числом входів і дуже 

навантажує джерела вхідних сигналів. Розглянемо приклад побудови 

дворозрядного дешифратора на основі базових логічних елементів за 

допомогою таблиці істинності (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 – Таблиця істинності дешифратора 

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

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

 
Складемо відповідні логічні рівняння для побудови схеми дешифратора: 

 .,,, 210212211210 xxyxxyxxyxxy ⋅=⋅=⋅=⋅=  (4.3) 

Графічна схема дешифратора, що реалізує отримані логічні рівняння 4.3, 

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

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

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

графічне позначення дворозрядного дешифратора 

з інверсними виходами (б) 

 
Малорозрядні дешифратори у вигляді ГІС дозволяють будувати 

дешифратори більшої розрядності за пірамідальною або матричною 

структурою з окремих лінійних дешифраторів. При цьому вхідне слово 

ділиться на поля, розрядність яких відповідає числу входів наявних ГІС 

дешифраторів. 

Мультиплексор – комбінаційний пристрій, що забезпечує комутацію 

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

Номер входу, що підключається, дорівнює числу (адресі), що визначається 

комбінацією логічних рівнів на адресних входах. Паралельні цифрові дані (D) 

за допомогою мультиплексора перетворюються на послідовні інформаційні 

сигнали, які передаються по одному сигнальному виводу. Демультиплексор, 

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

Розглянемо приклад побудови мультиплексора з чотирма 

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

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

Таблиця 4.5 – Таблиця істинності мультиплексора 

1x  2x  y  

0 0 0D  
0 1 1D  
1 0 2D  
1 1 3D  
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Складемо відповідне логічне рівняння для побудови схеми 

мультиплексора: 

 3210 21212121 DxxDxxDxxDxxy ⋅⋅∨⋅⋅∨⋅⋅∨⋅⋅= . (4.4) 

Графічна схема мультиплексора, що реалізує отримані логічні 

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

 

 

а) б) 

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

мультиплексора (б) 

 

Суматор є найпростішим цифровим пристроєм, призначеним для 

складання двох чисел, заданих у двійковому коді. Додавання проводиться 

порозрядно – від молодшого розряду до старшого. У кожному розряді 

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

1−iP . За кількістю входів розрізняють напівсуматори, однорозрядні суматори та 

багаторозрядні суматори. 

Напівсуматорами називають пристрої з двома входами та двома 

виходами, на яких виробляються сигнали суми і перенесення. У таблиці 4.6 

наведена таблиця істинності напівсуматора. 

Таблиця 4.6 – Таблиця істинності напівсуматора 

ia  ib  iS  1+iC  

0 0 0 0 
0 1 1 1 
1 0 1 0 
1 1 0 1 
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Складемо відповідні логічні рівняння для побудови схеми напівсуматора: 

 baPbabaS ⋅=⋅∨⋅= ; . (4.5) 

Графічна схема напівсуматора реалізованого на підставі логічних 

рівнянь 4.5, наведена на рис. 4.4, а; УГП напівсуматора показано на рис. 4.4, б. 

 

 

а) б) 

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

напівсуматора (б) 

 

Графічна схема напівсуматора з використанням логічних елементів 

ВИКЛЮЧАЮЧЕ-АБО наведена на рис. 4.5. 

 
Рисунок 4.5 – Схема напівсуматора 

 

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

так, як зображено на схемі рис. 4.6. 

 
Рисунок 4.6 – Схема суматора 
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Залежно від характеру введення-виведення кодів і організації переносів 

багаторозрядні суматори бувають послідовного та паралельного принципу дії. 

У послідовному суматорі додавання кодів здійснюється порозрядно, 

починаючи з молодшого розряду, за допомогою комбінаційного суматора на 

три входи. Утворений в цьому розряді перенос затримується на деякий час і 

надходить на вхід суматора в момент надходження наступного розряду 

доданків. Отже, послідовно розряд за розрядом проводиться додавання кодів 

чисел. Схема послідовного суматора наведена на рис. 4.7. 

 

Рисунок 4.7 – Схема послідовного суматора 

 

Перевагою послідовного суматора є простота апаратної реалізації, а 

недоліком – досить великий час підсумовування. 

За допомогою паралельного суматора досягається більш висока 

швидкодія. Вхідні коди надходять на входи суматора одночасно в усіх 

розрядах. Для цього в кожному розряді використовується комбінаційний 

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

розряду і переносу 1+jP  в старший розряд. Під час проходження сигналу 

переносу встановлюється остаточне значення суми в кожному розряді. 

Очевидно, що протягом цього часу на входах суматора є сигнали iX , iY , що 

відповідають сумованим кодами. Максимальне за часом підсумовування 

виходить у тому разі, якщо перенос, що виник у першому розряді, поширюється 

по всім розрядам (наприклад, під час додавання кодів 11..11 і 00..01). У 

паралельному суматорі зазвичай застосовуються різні способи прискорення 

переносу (паралельний, груповий тощо). 
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Послідовність виконання практичної роботи № 4 

1. Розробіть лінійний шифратор на базі логічних елементів. Приклад 

моделювання графічної схеми лінійного шифратора на базі логічних елементів 

АБО наведений на рис. 4.8. 

 
Рисунок 4.8 – Шифратор на базі логічних елементів АБО 

 

2. Розробіть схему електричну функціональну повного лінійного 

дешифратора двійкового коду в десятковий на три входи з використанням 

базових логічних елементів. Приклад схеми лінійного дешифратора двійкового 

коду в десятковий код з двома входами наведено на рис. 4.9. 

 
Рисунок 4.9 – Дешифратор на базі логічних елементів 
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3. Розробіть схему електричну функціональну мультиплексора з шістьма 

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

логічних елементів. Дослідити часові діаграми його роботи. Приклад 

моделювання графічної схеми мультиплексора з чотирма інформаційними (D) і 

двома адресними шинами (X) наведено на рис. 4.9. 

 

Рисунок 4.9 – Мультиплексор на базі логічних елементів 

 

4. Розробіть схему електричну функціональну трирозрядного суматора з 

послідовним переносом з використанням напівсуматорів. Отримайте часові 

діаграми його роботи. Приклад моделювання графічної схеми дворозрядного 

суматора наведено на рис. 4.10. 

 

Рисунок 4.10 – Схема дворозрядного суматора 
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Завдання до теми 

1. Відповідно до варіанта завдання (табл. 4.7) на підставі таблиці 

істинності (табл. 4.1) розробити схему шифратора прямих кодів. 

Таблиця 4.7 – Варіанти завдання для дослідження шифраторів 

№ Числа Логічні елементи № Числа Логічні елементи 
1 1, 2, 3, 4 АБО 11 1, 2, 3, 4 І-НІ 
2 5, 6, 7, 8 АБО 12 5, 6, 7, 8 І-НІ 
3 0, 1, 3, 5 АБО 13 0, 1, 3, 5 І-НІ 
4 0, 2, 7, 9 АБО 14 0, 2, 7, 9 І-НІ 
5 1, 3, 5 ,7 АБО 15 1, 3, 5 ,7 І-НІ 
6 2, 4, 6, 8 АБО 16 2, 4, 6, 8 І-НІ 
7 3, 5, 7, 8 АБО 17 3, 5, 7, 8 І-НІ 
8 5, 7, 9, 0 АБО 18 5, 7, 9, 0 І-НІ 
9 6, 7, 8, 0 АБО 19 6, 7, 8, 0 І-НІ 
10 1, 6, 7, 9 АБО 20 1, 6, 7, 9 І-НІ 
 

2. Розробити схему електричну функціональну повного лінійного 

дешифратора двійкового коду в десятковий на три входи з використанням 

базових логічних елементів. 

3. Розробити схему електричну функціональну мультиплексора з шістьма 

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

логічних елементів. 

4. Розробити схему електричну функціональну трирозрядного суматора з 

послідовним переносом з використанням напівсуматорів. 

Контрольні питання 

1. Як здійснюється перевод числа з однієї позиційної системи числення в 

іншу? 

2. Як здійснюються арифметичні операції у двійковій системі числення? 

3. Що таке дешифратор? 

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

дешифратори? 

5. Які логічні функції виконує дешифратор? 

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

BABAF ⋅∨⋅= ? 
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7. Як з двох дешифраторів 2х4 зробити один дешифратор 3х8? 

8. Що таке мультиплексор? 

9. У яких пристроях цифрової техніки використовують мультиплексори? 

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

11. Як побудувати напівсуматор на логічних елементах? 

12. Як побудувати схему повного однорозрядного суматора на базі схем 

напівсуматора? 

13. Як здійснюється додавання і віднімання багаторозрядних чисел у 

суматорі? 

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

 

Практична робота № 5 

Тема.  RS- та JK-тригери 

Мета: набуття практичних навичок побудови та вивчення принципу дії 

RS- та JK-тригерів. 

Короткі теоретичні відомості 

Тригер – це пристрій, що володіє двома стійкими станами. 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. 
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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. 

Умовно графічне позначення асинхронного RS-тригера з інверсними 

входами наведено на рис. 5.1. 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 . 

 
Рисунок 5.1 – Умовно графічне позначення асинхронного RS-тригера з 

інверсними входами 

  

Таблиця 5.1 – Таблиця істинності асинхронного RS-тригера 

Логічна комбінація інформаційних 
сигналів (момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах після 
подачі інформаційних сигналів 

(момент часу 1+t ) 

S  R  1+tQ  1+tQ  

0 1 1 0 
1 0 0 1 

1 1 tQ  tQ  

0 0 1 1 
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Закон функціонування RS-тригера описують таблицею істинності  

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

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

після установки зазначеної комбінації вхідних сигналів. У останньому рядку на 

прямому та інверсному виходах тригера встановлюють одиничні рівні, що є 

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

є забороненою. 

Для виключення помилкових спрацьовувань застосовують синхронні 

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

імпульсів синхронізації. Ці імпульси синхронізації подають після завершення 

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

який подаються імпульси синхронізації, називають синхровхід (іноді його 

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

показано на рис. 5.2. 

 

Рисунок 5.2 – Умовно графічне позначення синхронного статичного RS-тригера 

з прямими входами 

 

Таблиця 5.2 – Таблиця істинності синхронного статичного RS-тригера 

Логічна комбінація інформаційних сигналів 
(момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах 
після подачі інформаційних 
сигналів (момент часу 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 
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Даний 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. 5.2. Перший рядок таблиці станів 

синхронного RS-тригера відповідає режиму зберігання, останній – забороненій 

комбінації, Х означає будь-який логічний рівень сигналу. 

Динамічними тригерами називають синхронні тригери, керовані фронтом 

або зрізом імпульсів синхронізації. Їх називають також двотактними тригерами, 

оскільки процес зміни їх стану відбувається за два такти. 

Будь-який динамічний тригер складається з двох однотактних 

синхронних тригерів – провідного (master) і веденого (slave). Установка стану 

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 числа динамічних тригерів належить JK-тригер. Його умовно графічне 

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

у табл. 5.3. 

Зміна або підтвердження стану тригерів відбувається за зрізом 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 

по кожному фронту сигналу (у цьому разі по спадаючому) 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. 
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Рисунок 5.3 – Умовно графічне позначення JK-тригера 

 

Таблиця 5.3 – Таблиця істинності синхронного статичного JK-тригера 

Логічна комбінація інформаційних сигналів 
(момент часу t ) 

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

 
Послідовність виконання практичної роботи № 5 

1. Дослідження асинхронного RS-тригера з інверсними входами. 

1.1 Зберіть схему для дослідження асинхронного RS-тригера з інверсними 

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

 
Рисунок 5.4 – Схема для дослідження асинхронного RS-тригера 

 з інверсними входами 
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Задайте кнопки керування для ключів SB1 і SB2. Для цього почергово 

увійдіть в їх діалогові вікна Switch Properties і у вікні Key вкладки Value задайте 

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 Зафіксуйте і відзначте на графіках рис. 5.5 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 набирайте за допомогою ключів 

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

 
Рисунок 5.5 – Часові діаграми роботи асинхронного RS-тригера 

з інверсними входами 

 

1.4 Заповніть за результатами експерименту таблицю істинності 

асинхронного RS-тригера з інверсними входами (табл. 5.4), проаналізувавши 

часові діаграми. 

Таблиця 5.4 – Таблиця істинності асинхронного RS-тригера 

Логічна комбінація інформаційних 
сигналів (момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах після 
подачі інформаційних сигналів 

(момент часу 1+t ) 

S  R  1+tQ  1+tQ  

0 1   
1 0   
1 1   
0 0   
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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. 5.6. 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. 

 

Рисунок 5.6 – Схема для дослідження статичного синхронного 

RS-тригера з прямими входами 

 

2.2 Зафіксуйте і відзначте на графіках рис. 5.7 логічні рівні вихідних 

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

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

ключів SB1, SB2 і SB3 послідовно відповідно до часових діаграм на рис. 5.7. 

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. 

2.3 Заповніть за результатами експерименту таблицю істинності 

синхронного RS-тригера з прямими входами (табл. 5.5), проаналізувавши часові 

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

RS-тригера з прямими входами 

 

Таблиця 5.5 – Таблиця істинності синхронного RS-тригера 

Логічна комбінація інформаційних сигналів 
(момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах 
після подачі інформаційних 
сигналів (момент часу 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 елементах 3І-НІ наведена на рис. 5.8.  

 
Рисунок 5.8 – Схема для дослідження JK-тригера 
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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 

високого логічного рівня сигналу на вході синхронізації ( 1=C ). У цей час 

ведений тригер зберігає свій стан унаслідок закритих ключів DD5, DD6. 

Під час зміни сигналу на вході синхронізації C на протилежне ( 01→ ) 

провідний тригер переходить у режим зберігання, так як закриваються ключі 

DD1, DD2. Одночасно, 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 Зафіксуйте і відзначте на графіках рис. 5.10 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 

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

часових діаграм на рис. 5.9. 

 
Рисунок 5.9 – Часові діаграми роботи JK-тригера 
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3.3 Проаналізуйте отримані дані та заповніть таблицю істинності JK-

тригера (табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 – 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 

відзначити 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 

відзначити 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 елементах 3І-

НІ. Зафіксувати і відзначити 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? 
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6. Яка комбінація вхідних сигналів є забороненою для синхронного RS-

тригера з прямими входами? 

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

прямими входами встановлюється в одиничний стан? 

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

прямими входами встановлюється у нульовий стан? 

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

прямими входами зберігає свій стан? 

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

поясніть його роботу. 

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

поясніть його роботу. 

12. Наведіть 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]. 

 

Практична робота № 6 

Тема.  D- та T-тригери 

Мета: набуття практичних навичок побудови та вивчення принципу дії 

D- та T-тригерів. 

Короткі теоретичні відомості 

Серед синхронних тригерів важливе місце займають синхронні D-тригери 

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

тригери і динамічні D-тригери. 

Умовно графічне позначення статичного синхронного D-тригера 

наведено на рис. 6.1. 
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Рисунок 6.1 – Умовно графічне позначення статичного синхронного D-тригера 

 

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

синхронізації C. У момент подання на вхід синхронізації C логічної «1» тригер 

установлюється у стан DQ = . За нульового сигналу на вході синхронізації стан 

тригера не змінюється, тригер знаходиться у режимі зберігання. 

У синхронного D-тригера відсутній режим розриву внутрішнього 

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

допустимими. 

Закон функціонування синхронного статичного D-тригера описується у 

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

рівні сигналів тригера до установки комбінації вхідних сигналів (вихідний 

стан), а через 1+tQ  і 1+tQ  – стан тригера після установки зазначеної комбінації 

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

Таблиця 6.1 – Таблиця істинності синхронного статичного D-тригера 

Логічна комбінація інформаційних 
сигналів (момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах після 
подачі інформаційних сигналів 

(момент часу 1+t ) 

C  D  1+tQ  1+tQ  

0 X  tQ  tQ  

1 0 0 1 
1 1 1 0 

 

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

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

сигналу синхронізації C він реагує по-іншому. 
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Рисунок 6.2 – Умовно графічне позначення динамічного D-тригера 

 

Закон функціонування динамічного D-тригера описується у таблиці 

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

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

логічного рівня на низький ( 01→ ) або за зрізом імпульсу синхронізації. За 

незмінного рівня сигналу на вході синхронізації C динамічний D-тригер свого 

стану не змінює та працює в режимі зберігання. Спрацювання динамічного D-

тригера за зрізом у таблиці істинності позначається знаком « », а на його  

УГП – скісною рискою на вході синхронізації C. 

Таблиця 6.2 – Таблиця істинності динамічного D-тригера 

Логічна комбінація інформаційних 
сигналів (момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах після 
подачі інформаційних сигналів 

(момент часу 1+t ) 

C  D  1+tQ  1+tQ  

0 X  tQ  tQ  

1 X  tQ  tQ  

 0 0 1 

 1 1 0 
 

Реагування на перепад сигналу синхронізації C досягається завдяки тому, 

що динамічний D-тригер складається з двох однотактних синхронних тригерів 

– провідного (master) і веденого (slave). Провідним тригером є синхронний D-

тригер, а веденим – синхронний RS-тригер. Установка стану провідного 

тригера відбувається у першому такті, а установка веденого – у другому такті. 

Після зміни рівня сигналу на вході синхронізації C з високого на низький у 

ведений тригер перезаписується стан провідного тригера. 
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До числа динамічних тригерів належать і T-тригери. Їх умовно графічне 

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

простий. Тригер змінює свій вихідний стан на протилежний за зрізом імпульсу 

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

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

 
Рисунок 6.3 – Умовно графічне позначення T-тригера 

 
Таблиця 6.3 – Таблиця істинності динамічного T-тригера 

Логічна комбінація інформаційних 

сигналів (момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах після 

подачі інформаційних сигналів 

(момент часу 1+t ) 

C  1+tQ  1+tQ  

0 tQ  tQ  

1 tQ  tQ  

 
tQ  tQ  

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

складовою частиною цифрових лічильників. Однак промисловістю в 

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

основі інтегральних динамічних D-тригерів або JK-тригерів. 

Послідовність виконання практичної роботи № 6 

1. Дослідження статичного синхронного D-тригера. 

1.1  Схема статичного синхронного D-тригера, реалізованого на чотирьох 

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

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

інвертувальних цифрових ключах на логічних елементах DD1 і DD2. Ці ключі 
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керують подачею сигналів скидання і встановлення на інформаційні входи RS-

тригера. За 0=C  ці ключі закриті. 

 
Рисунок 6.4 – Схема для дослідження статичного синхронного D-тригера 

 

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

увійдіть у їх діалогові вікна Switch Properties і у вікні Key вкладки Value задайте 

кнопки керування «D» для ключа SB1 і «C» для ключа SB2. Тепер кнопками 

«D» і «C» можна замикати і розмикати відповідні їм ключі. 

1.2 Зафіксуйте і відзначте на графіках рис. 6.5 логічні рівні сигналів Q  і 

Q  тригера за різних комбінацій логічних сигналів на інформаційному вході D і 

вході синхронізації C. Червоний колір індикаторів відповідає високому рівню 

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

нуль). Комбінації вхідних сигналів набирайте за допомогою ключів SB1 і SB2 

послідовно відповідно до часових діаграм на рис. 6.5. 

 
Рисунок 6.5 – Часові діаграми роботи статичного синхронного D-тригера 

 

1.3 Заповніть за результатами експерименту таблицю істинності 

статичного синхронного D-тригера (табл. 6.4). 
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Таблиця 6.4 – Таблиця істинності статичного синхронного D-тригера 

Логічна комбінація інформаційних 

сигналів (момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах після 

подачі інформаційних сигналів 

(момент часу 1+t ) 

C  D  1+tQ  1+tQ  

0 X    

1 0   

1 1   

 

2. Дослідження динамічного D-тригера. 

2.1 Схему динамічного D-тригера, реалізованого на логічних елементах 

2І-НІ, наведено на рис. 6.6.  

 

Рисунок 6.6 – Схема для дослідження динамічного D-тригера 

 

У ній є два синхронних тригера з прямими входами. На елементах 

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

DD5…DD8 – ведений (slave) RS-тригер. Запис на провідний тригер 

відбувається за високого логічного рівня сигналу на вході синхронізації ( 1=C ). 

У цей час ведений тригер зберігає свій стан унаслідок закритих ключів DD5, 

DD6. Під час зміни сигналу на вході синхронізації C на протилежний ( 01→ ) 

провідний тригер переходить у режим зберігання, так як закриваються ключі 

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

перезапис вихідних сигналів провідного тригера у ведений. Наступна зміна 
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рівня логічного сигналу на вході синхронізації C з нуля на одиницю ( 10→ ) 

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

2.2 Зафіксуйте і відзначте на графіках рис. 6.7 логічні рівні вихідних 

сигналів Q  і Q  тригера за різних комбінацій логічних сигналів на 

інформаційному вході D і вході синхронізації C. Комбінації вхідних сигналів 

набирайте за допомогою ключів SB1 SB2 послідовно відповідно до часових 

діаграм на рис. 6.7. 

 
Рисунок 6.7 – Часові діаграми роботи динамічного D-тригера 

 

2.3 Проаналізуйте отримані дані. З урахуванням експерименту заповніть 

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

Таблиця 6.5 – Таблиця істинності динамічного D-тригера 

Логічна комбінація інформаційних 
сигналів (момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах після 
подачі інформаційних сигналів 

(момент часу 1+t ) 

C  D  1+tQ  1+tQ  
0 X    
1 X    

 0   

 1   
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3. Дослідження роботи T-тригера. 

3.1 Схему T-тригера, реалізованого на основі динамічного D-тригера на 

логічних елементах 2І-НІ, наведено на рис. 6.8. З неї видно, що T-тригер являє 

собою динамічний D-тригер, охоплений колом зворотного зв’язку (вихід Q  вхід 

D). Цей зв’язок формує коло запізнення через кінцевий час поширення сигналів у 

логічних елементах. Запізнення принципово необхідне для роботи схеми. 

 
Рисунок 6.8 – Схема для дослідження T-тригера на основі динамічного  

D-тригера 

 

3.2 Зафіксуйте і відзначте на графіках рис. 6.9 логічні рівні вихідних 

сигналів Q  і Q  тригера за різних рівнів сигналу на вході синхронізації C. 

Рівень вхідних сигналів задавайте за допомогою ключа SB2 послідовно 

відповідно до часових діаграм на рис. 6.9. 

 
Рисунок 6.9 – Часові діаграми роботи T-тригера 

 

3.3 Проаналізуйте отримані дані. З урахуванням експерименту заповніть 

таблицю істинності T-тригера (табл. 6.6). 
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Таблиця 6.6 – Таблиця істинності динамічного T-тригера 

Логічна комбінація інформаційних 
сигналів (момент часу t ) 

Сталі логічні стани на виходах після 
подачі інформаційних сигналів 

(момент часу 1+t ) 

C  1+tQ  1+tQ  
0   
1   

   
 

Завдання до теми 

1. Провести дослідження роботи асинхронного D-тригера, реалізованого 

на чотирьох логічних елементах 2І-НІ. Зафіксувати і відзначити на графіках 

логічні рівні вихідних сигналів тригера. Заповнити таблицю істинності тригера. 

2. Провести дослідження роботи динамічного D-тригера, реалізованого на 

логічних елементах 2І-НІ. Зафіксувати і відзначити на графіках логічні рівні 

вихідних сигналів тригера. Заповнити таблицю істинності тригера. 

3. Провести дослідження роботи T-тригера, реалізованого на основі 

динамічного D-тригера на логічних елементах 2І-НІ. Зафіксувати і відзначити 

на графіках логічні рівні вихідних сигналів тригера. Заповнити таблицю 

істинності тригера. 

Контрольні питання 

1. Чим відрізняється тригер від комбінаційної схеми? 

2. Який тригер називають асинхронним? 

3. Який тригер називають синхронним? 

4. Чим відрізняються статичні тригери від динамічних? 

5. За яких логічних рівнів вхідних сигналів синхронний статичний D-

тригер установлюється в одиничний стан? 

6. За яких умов динамічний D-тригер установлюється в одиничний стан? 

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

здійснює збереження свого стану? 

8. За яких умов T-тригер установлюється в одиничний стан? 

Література: [3, с. 121–152; 8, с. 455–501; 10, с. 150–171]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Види занять Максимальна 
сума балів 

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

30 

Усього  100 
 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

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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Додаток А 

Опис інтерфейсу та основних можливостей програмного комплексу  

Electronics Workbench 

 

Робота з електронною системою моделювання EWB включає в себе три 

основних етапи: створення схеми, вибір та підключення вимірювальних 

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

досліджуваному пристрої. Інтерфейс користувача складається з меню, панелі 

інструментів і робочої області. 

Горизонтальне меню програми Electronics Workbench складається з таких 

розділів: 

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

створення нових документів, друк файлів тощо);  

– Edit – опції розділу дозволяють вирізати і копіювати виділений 

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

дозволяє копіювати виділений фрагмент схеми в буфер обміну, звідки його 

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

лабораторної роботи;  

– Circuit – розділ, що дозволяє обертати, змінювати властивості, 

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

налаштування візуальних параметрів схеми (розташування і орієнтація 

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

– Analysis – розділ дозволяє запускати, призупиняти і завершувати аналіз 

схеми, а також установлювати різні параметри аналізу; 

– Window – розділ призначений для екранних налаштувань під час 

роботи зі створеними документами;  

– Help – розділ слугує для доступу до довідкової системи Electronics 

Workbench. 

Загалом процес створення схеми починається з розміщення на робочому 

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

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

 

Рисунок А.1 – Каталоги бібліотеки компонентів EWB 

 

Каталог вибраного розділу бібліотеки розташовується у вертикальному 

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

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

каталогу потрібного розділу бібліотеки необхідно підвести курсор миші до 

відповідного значка і натиснути один раз ліву кнопку, після чого сірий фон 

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

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

миші з натиснутою лівою кнопкою, після чого кнопку відпускають (для 

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

програми можна також скористатися контекстним меню, що виникає у разі 

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

етапі необхідно передбачити місце для розміщення контрольних точок та 

значків контрольно-вимірювальних приладів. 

Виділений компонент схеми (відображається червоним кольором) можна 

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

інструментів або пункту меню Circuit> Rotate) або дзеркально відобразити 

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

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

повороту більшість компонентів повертаються на 90o проти годинникової 

стрілки за кожного виконання команди, для вимірювальних приладів 

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

змінити його властивості. У діалоговому вікні встановлюють необхідні 

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

підтверджуєть натисканням кнопки «Ok» або кнопки «Enter» на клавіатурі. Для 

великого числа компонентів можна вибрати параметри, що відповідають 

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

створення схем зручно також користуватися динамічним меню, яке 

викликається натисканням правої кнопки миші. Меню містить команди Help 

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

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

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

звертаючись до каталогів бібліотеки. Кількість команд Add <Назва 

компонента> у списку меню визначається кількістю типів компонентів 

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

Електронна система Electronic Workbench має чотирнадцять розділів 

бібліотеки компонентів, які можуть бути використані під час моделювання. 

Нижче наводиться коротка довідка з основних компонентів. 

Favorites. У цьому розділі бібліотеки розміщуються підсхеми, якщо вони 

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

схеми може бути перетворена на підсхему, яка позначається як невеликий 

прямокутник з виводами. Для створення підсхеми потрібно виділити ділянку 

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

подальшому стануть виводами підсхеми. Провідники та компоненти, які не 

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

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

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

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

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

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

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

Favorites; 

– Replace in Circuit – виділена частина замінюється у вихідній схемі 

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

бібліотеки Favorites. 

Для перегляду або редагування підсхеми потрібно двічі натиснути мишею 

по її значку. Редагування підсхеми проводять за загальними правилами 

редагування схем. Під час створення додаткового виводу підсхеми необхідно з 

відповідної точки підсхеми курсором миші простягнути провідник до краю вікна 

підсхеми до появи контактної площадки, після чого відпустити ліву кнопку миші. 

Для видалення виводу необхідно курсором миші схопитися за його контактну 

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

Після цього в розділі бібліотеки Favorites з’являється зображення 

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

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

дозволяє отримати компактну схему складного пристрою. 

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

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

перелік елементів, що входять до цієї бібліотеки. 

 

Батарея (напруга). Довга 
смужка відповідає 
позитивній  клемі  

Нелінійне джерело напруги 
(вид нелінійної залежності) 

 
Заземлення 

 
Джерело постійного струму 

 

Джерело змінної 
синусоїдальної напруги  

Джерело змінного 
синусоїдального струму 

 

 

Джерело напруги, кероване 
струмом або напругою 

 

 

Джерело струму, кероване 
струмом або напругою  



 73 

 

 

Джерела фіксованої напруги 
+5 і +15 В відповідно  

Генератор однополярних 
прямокутних імпульсів 

(амплітуда, частота, 
коефіцієнт заповнення) 

 

Генератор амплітудно-
модульованих коливань  

Генератор 
фазомодульованих коливань  

 

Джерело напруги 
синусоїдної форми, кероване 

напругою  

Джерело напруги трикутної 
форми, кероване напругою 

 

Джерело напруги 
прямокутної форми, 
кероване напругою  

Чекаючий мультивібратор 

 

Джерело напруги з кусково-
лінійною залежністю 

генерованого сигналу від 
часу 

 

Кусково-лінійне джерело 
напруги, кероване напругою 

 

Джерело синусоїдних 
коливань  

Поліноміальне джерело 
напруги (коефіцієнти 

полінома) 
 

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

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

бібліотеки. 

 
Точка з’єднання 

 
Потенціометр (реостат) 

 
Конденсатор (ємність) 

 

Збірка з восьми незалежних 
резисторів однакового 

номіналу 

 
Трансформатор 

 

Електролітичний 
конденсатор (ємність) 

 

Перемикач, керований 
натисканням заданої кнопки   

Резистор (опір) 

 

Перемикач, який автоматично 
спрацьовує через заданий час   

Котушка індуктивності 
(індуктивність) 

 

 

Вимикачі, що спрацьовують у 
заданому діапазоні вхідних 

напруг або струмів (напруга або 
струм увімкнення та вимкнення) 

 

 

Конденсатор і котушка 
індуктивності змінної 

ємності. Діють аналогічно 
до потенціометра 

 

Джерело постійної напруги з 
послідовно ввімкненим 

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

входять до цієї бібліотеки. 

 

Вольтметр з цифровим 
відліком 

 
Звуковий індикатор  

 

Амперметр з цифровим 
відліком  

Світлоіндикатор 

 
Лампа розжарювання 

 

Семисегментний індикатор з 
дешифратором 

 
Семисегментний індикатор 

 

Лінійка з десяти світлодіодів з 
вбудованим АЦП 

 

Лінійка з десяти 
незалежних світлодіодів 

  

 
Instruments – контрольно-вимірювальні прилади. 

Панель контрольно-вимірювальних приладів містить цифровий 

мультиметр, функціональний генератор, двоканальний осцилограф, вимірник 

амплітудно-частотних і частотних характеристик, генератор слів (кодовий 

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

Загальний порядок виконання роботи з приладами такий: знічок приладу 

курсором миші переносять на робоче поле і підключають провідниками до 

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

необхідно двічі натиснути курсором на його значок. Нижче наведено перелік 

елементів, що входять до цієї бібліотеки. 

 
Мультиметр 

 
Функціональний генератор 

 

Осцилограф 
 

Вимірювач АЧХ і ФЧХ 

 
Генератор слова 

 
Логічний аналізатор 

 

Логічний 
перетворювач 
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Мультиметр. На лицьовій панелі мультиметра розташований дисплей 

для відображення результатів вимірювання, клеми для підключення до схеми і 

кнопки керування: вибір режиму вимірювання струму, напруги, опору та 

ослаблення (загасання);  вибір режиму вимірювання змінного або постійного 

струму; режим установки параметрів мультиметра. 

Після натискання на кнопку установки параметрів мультиметра 

відкривається діалогове вікно (рис. А.2) 

 
Рисунок А.2 – Зовнішній вигляд мультиметра 

 

У цьому діалоговому вікні можна задати такі параметри: Ammeter 

resistance – внутрішній опір амперметра; Voltmeter resistance – вхідний опір 

вольтметра; Ohmmeter current – струм через контрольований об’єкт; Decibel 

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

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

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

контрольованій точці, K вимірюється у децибелах. 

Функціональний генератор. Лицьова панель функціонального 

генератора показана на рис. А.3.  

 

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

– вибір форми вихідного сигналу: синусоїдної, трикутної та прямокутної; 

– установка частоти вихідного сигналу; 

– установка коефіцієнта заповнення у %: для імпульсних сигналів це 

відношення тривалості імпульсу до періоду повторення – величина, зворотна 

шпаруватості, для трикутних сигналів – співвідношення між тривалістю 

переднього і заднього фронту; 

– установка амплітуди вихідного сигналу; 

– установка зміщення (постійної складової) вихідного сигналу; 

– вихідні затискачі; під час заземлення клеми СОМ (загальний) на клемах 

«-» і «+» виходить парафазний сигнал. 

Осцилограф. Осцилограф має два канали (CHANNEL) А і В з роздільним 

регулюванням чутливості в діапазоні від 10 мкВ на поділку (mV/Div) до 5 кВ на 

поділку (kV/Div) та регулюванням зміщення по вертикалі (Y POS). Вибір 

режиму по входу здійснюють натисканням кнопок AC, 0, DС. Режим AC 

призначений для спостереження тільки сигналів змінного струму (його ще 

називають режимом «закритого входу», оскільки у цьому режимі на вході 

підсилювача вмикається роздільний конденсатор, який не пропускає постійну 

складову). У режимі 0 вхідний затискач замикається на землю. У режимі DC 

можна проводити вимірювання як постійного, так і змінного струму. Цей 

режим ще називають режимом «відкритого входу», оскільки вхідний сигнал 

надходить на вхід вертикального підсилювача безпосередньо. З правого боку 

від кнопки DC розташований вхідний затискач. Лицьова панель осцилографа 

показана на рис. А.4. 

 

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

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

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

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

А, по горизонталі – сигнал каналу В. 

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

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

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

Заземлення осцилографа здійснюється за допомогою клеми GROUND у 

правому верхньому куті приладу. 

Вимірювач АЧХ і ФЧХ. Вимірювач призначений для аналізу 

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

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

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

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

 

Рисунок А.5 – Лицьова панель вимірювача АЧХ-ФЧХ 

 

Налаштування вимірювача полягає у виборі меж вимірювання 

коефіцієнта передачі та варіації частоти за допомогою кнопок F – максимальне 

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

коефіцієнта пepедачі або фази індукуються у правому нижньому кутку 

вимірювача. Значення вказаних величин в окремих точках АЧХ або ФЧХ 

можна отримати за допомогою вертикальної візирної лінії, що перебуває в 

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

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

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

подаються у табличному вигляді. 

Підключення приладу до досліджуваної схеми здійснюється за 

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

підключають відповідно до входу та виходу досліджуваного пристрою, а праві 

– до загальної шини. До входу пристрою необхідно підключити 

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

яких налаштувань у цих пристроях не потрібно. 

Розрахунок процесів у досліджуваному пристрої, відбувається так: після 

складання схеми і підключення до схеми вимірювальних приладів для початку 

аналізу кола достатньо натиснути кнопку Activate / Stop , що 

знаходиться у лівому куті панелі інструментів. Розраховані значення струмів, 

напруг або опорів зображаються на екранах вимірювальних приладів. Процес 

моделювання можна тимчасово призупинити, натиснувши кнопку Pause 

. Для запуску, припинення або тимчасового призупинення процесу 

моделювання можна також скористатися відповідними командами пункту меню 

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

T відповідно. 

На другому етапі моделювання можна змінити параметри елементів, 

видалити старі або додати нові елементи, підключити прилади до інших 

контрольних точок схеми тощо. Після таких змін зазвичай потрібно знову 

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

змінних резисторів, конденсаторів або котушок зміну процесів у колі можна 

спостерігати не припиняючи моделювання. Однак при цьому збільшується 

похибка отриманих результатів. Тому для отримання надійних результатів 

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

налаштовується на виконання таких основних видів аналізу: 

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

увімкнення мультиметра, амперметрів і вольтметрів для вимірювання 

постійних струмів і напруг; 

– AC Frequency – розрахунок частотних характеристик, під час 

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

вольтметрів для вимірювання гармонійних струмів і напруг; 

– Transient – розрахунок перехідних процесів, з використанням 

осцилографа. 

У програмі EWB передбачений також інший порядок аналізу схеми – 

вибір режимів аналізу за допомогою меню Analysis. Зазначені вище режими 

аналізу електричного кола можна отримати, вибираючи відповідні команди 

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

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

моделювання. 

Для задач вивчення схемотехніки систем керування, побудованих на 

основі цифрової електроніки, у електронній системі Electronic Workbench 

можуть бути використані бібліотеки, опис яких наводиться нижче.  

Mixed ICs – мікросхеми змішаного типу. 

 
Восьмирозрядний АЦП 

 

Восьмизарядний ЦАП із 
зовнішнім опорним 
джерелом напруги 

 

Восьмизарядний ЦАП із 
зовнішнім опорним джерелом 
струму і парафазним виходом  

Моностабільний 
мультивібратор 

 

Багатофункціональний таймер 555, аналог – КР1006ВІ1 

 

Для компонентів розділу бібліотеки Mixed ICs, за винятком таймера, 

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

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

– час установлення під час переходу від нижнього рівня до верхнього і 

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

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

– порогова напруга (Threshold Voltage Vth, B). 

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

перетворених напруг, третій – час перетворення, четвертий – молодший розряд. 

Digital ICs – цифрові мікросхеми. 

 

 

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

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

номери, наприклад, SN7407 – 6 буферних елементів з відкритим колектором, 

CD4081 – 4 елементи 2І і т. д. 

Logic Gates – логічні цифрові мікросхеми. 

 
Логічні елементи І, І-НЕ 

 

Логічні 
елементи 

АБО, 
АБО-НЕ 

 

Логічні елементи 
ВИКЛЮЧАЮЧЕ АБО і 

ВИКЛЮЧАЮЧЕ  
АБО- НЕ 

 

Логічний 
елемент НЕ 

 

Трістабільний буфер 
(елемент із трьома 
станами) і буфер  

Тригер 
Шмідта 

(тип) 

 

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

 

Напівсуматор і 
повний суматор 

 
RS-тригер (тип) 

 

JK-тригери з прямим 
або інверсним 

тактовим входом і 
виходами 

передустановки 
 

D-тригери без 
предустановки і з 

входами 
передустановки 

 

Серійні мікросхеми 
мультиплексорів (тип 

мікросхеми)  

Серійні мікросхеми 
декодерів / 

демультиплексорів 

 

Серійні мікросхеми 
кодерів  

Серійні мікросхеми 
елементів 

арифметико-логічних 
пристроїв 

 

Серійні мікросхеми 
лічильників  

Серійні мікросхеми 
регістрів 

 

Серійні мікросхеми 
тригерів 

  

 

Для формування і спостереження логічних величин у програмі Electronic 

Workbench використовують такі пристрої: генератор слів, логічний аналізатор і 

логічний перетворювач. 

Генератор слів. Використовують для задання цифрових послідовностей. 

На схему виводиться зменшене зображення генератора слів (рис. А.6). На 

шістнадцять виходів у нижній частині генератора паралельно подаються біти 

генерованого слова. На вихід тактового сигналу подається послідовність 

тактових імпульсів із заданою частотою. Вхід синхронізації використовується 

для подачі сигналу синхронизації від зовнішнього джерела. 

 

 

Рисунок А.6 – Позначення генератора слів 
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Подвійним натисканням миші відкривається розширене зображення 

(рис. А.7). 

 
Рисунок А.7 – Вікно задання параметрів генератора слів 

 

Ліва частина генератора містить 1023 слова. Виділенням відзначається 

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

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

у міжнародній системі кодів (вікно ASCII). 

Уведення слів проводиться у лівій або нижній (вікно Binary або ASCII) 

частині вікна генератора за допомогою миші та клавіатури. Натисканням на 

ліву кнопку миші виділяється потрібний біт, а введення значення здійснюється 

з клавіатури. 

Для подальшого використання встановленого набору слів (шаблону) 

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

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

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

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

натиснути лівою кнопкою миші на імені потрібного файлу з шаблоном. 

Очистити (заповнити нулями) ліву частину вікна генератора можна 

натисканням на кнопку CLEAR BUFFER. 

Генератор може працювати у трьох режимах: 

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

зупиняється); 
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2) циклічний (на вихід генератора одноразово послідовно надходять усі 

слова); 

3) безперервний (усі слова циклічно передаються на вихід генератора 

протягом необхідного часу). 

Натисканням на кнопку STEP генератор переводять у покроковий режим, 

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

безперервний. 

Для того, щоб припинити роботу в безперервному режимі, необхідно ще 

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

Панель керування TRIGGER визначає момент початку роботи генератора. 

Момент запуску може бути заданий по позитивному чи негативному фронтах 

імпульсу синхронізації. 

У режимі EXTERNAL (зовнішня синхронізація) передача слів на вихід 

генератора синхронізується за допомогою імпульсів, що подаються на вхід 

запуску. З надходженням кожного імпульсу на вихід генератора видається одне 

слово. У режимі INTERNAL (внутрішня синхронізація) генератор виробляє 

внутрішню синхронізацію передачі слів на вихід. 

Для синхронізації роботи схеми з генератором можна встановити частоту 

імпульсів у межах від Гц до МГц у вікні FREQUENSY. 

Логічний аналізатор. На схему виводиться зменшене зображення 

логічного аналізатора (рис. А.8, а). Логічний аналізатор підключають до 

досліджуваної схеми за допомогою виходів у його лівій частині. Одночасно 

можуть спостерігатися сигнали в шістнадцяти точках схеми. Правий нижній 

затиск використовують для подачі синхронізувальних імпульсів. Подвійним 

натисканням миші по зображенню відкривають розширене зображення 

логічного аналізатора (рис. А.8, б). 

Часові діаграми сигналів на екрані 16-канального логічного аналізатора 

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

частині аналізатора показують поточний стан входів аналізатора. Кожне вікно 

відповідає одному з його входів. 
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а) б) 

Рисунок А.8 – Логічний аналізатор 

 

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

екрані відображаються праворуч. Правий крайній вхід аналізатора відповідає 

середній часовій діаграмі на екрані аналізатора. Натискання на кнопку CLEAR 

очищає екран логічного аналізатора. У поле TIME BASE установлюють часовий 

масштаб по горизонтальній осі. 

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

призначений для виконання різних функціональних перетворень у схемі. За 

його допомогою можна здійснювати такі операції: 

а) отримання таблиці істинності досліджуваної схеми; 

б) перетворення таблиці істинності на логічний вираз; 

в) перетворення логічного виразу на таблицю істинності; 

г) створення логічних схем із заданого логічного виразу; 

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

На екран виводиться зменшене зображення логічного перетворювача 

(рис. А.9, а). Подвійним натисканням миші по зображенню відкривають 

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

Рисунок А.9 – Логічний перетворювач 

 

Отримання таблиці істинності схеми  

Для отримання таблиці істинності схеми необхідно підключити входи (А, 

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

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

схеми. Після натискання кнопки в лівій частині екрана логічного 

перетворювача з’явиться таблиця істинності, що описує функціонування 

досліджуваної схеми. 

Уведення і перетворення таблиці істинності  

Для того, щоб створити таблицю істинності, необхідно в лівій верхній 

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

літеру лівою кнопкою миші). Уся ліва половина екрана заповниться 

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

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

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

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

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

логічний вираз. 
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Спрощення виразу булевої алгебри  

Якщо таблиця істинності містить велику кількість змінних, то логічний 

вираз функції виходить громіздким. Для його перетворення на компактну 

форму слід натиснути кнопку . 

Уведення і перетворення логічного виразу  

Для отримання таблиці істинності функції, заданої логічним виразом, 

необхідно: 

а) у рядок перетворювача ввести за допомогою клавіатури логічний 

вираз; 

б) натиснути кнопку  

Під час уведення виразів інверсію позначають апострофом, логічне 

додавання – знаком +. Логічне множення не позначають. 

Синтез схеми за логічним виразом  

За допомогою логічного перетворювача можна отримати схему, що 

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

перетворювача слід увести логічний вираз і натиснути кнопку 

. 

Після натискання цієї кнопки на робочому полі Electronics Workbench 

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

виділені червоним кольором. Якщо потрібно використати для побудови схеми 

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