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ВСТУП 

 
Основна мета лабораторних робіт – навчити студентів методам 

експериментального дослідження кіл систем керування, які застосовуються в різних 
галузях народного господарства, виробити навички читання складних електронних 
схем і уміння виділити в них принципові особливості, а також ознайомити їх з 
характерними конструктивними рішеннями сучасних систем керування, методами 
підготовки їх до роботи, налагодження і перевірки. 

У методичних вказівках розглядаються лабораторні роботи з елементами 
НДРС (науково-дослідна робота студентів). Кожна з них розрахована на дві 
академічні години. До лабораторних робіт допускаються підготовлені студенти, які 
знають і суворо дотримуються правил техніки безпеки та методик виконання 
лабораторних робіт. 

 
Правила виконання лабораторних робіт 

1. Перед лабораторною роботою студент вивчає теоретичний матеріал, принципові 
схемні рішення і особливості конструкції систем моніторингу. 

2. До лабораторних занять студент зобов’язаний підготувати звіт зі схемами 
дослідження, програмою іспитів, необхідними теоретичними відомостями та 
розрахунками. 

3. У відповідності з програмою лабораторної роботи студент вивчає фізичні моделі, 
виконує усі необхідні досліди, обробляє результати і по кожному пункту 
програми робить короткі висновки, які викладає у звіті. 

4. Після закінчення роботи студент упорядковує своє робоче місце, попередньо 
вимкнувши всі технічні засоби. 

5. Наприкінці заняття студент повинен представити звіт у повному обсязі для 
захисту. 

6. Непідготовлені студенти до лабораторних робіт не допускаються.  
7. Студент несе відповідальність за псування приладів і устаткування, допущене з 

його вини. 
 

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи 
Звіт виконується на папері формату А4 відповідно до вимог ЄСКД і 

державних стандартів щодо оформлення науково-технічної документації. У звіті 
повинно бути в повному обсязі представлено наступне: назва, мета і програма 
роботи; схеми дослідження; таблиці результатів дослідження; розрахункові і 
експериментальні характеристики; аналіз проведених експериментальних 
досліджень, принципових особливостей досліджуваних схем і їх основних блоків. 
Також звіт повинен містити короткі теоретичні відомості та висновки. 
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Лабораторна робота №1 
Дослідження пасивних кіл систем керування. 

 
Основні відомості про програму Electronics Workbench 

Система схемотехнічного моделювання Electronics Workbench призначена для 
моделювання й аналізу електричних схем. 

Програма Electronics Workbench дозволяє моделювати аналогові, цифрові і 
цифро-аналогові схеми великого ступеня складності. Бібліотеки, що знаходяться у 
програмі, містять у собі великий набір широко розповсюджених електронних 
компонентів. Параметри компонентів можна змінювати в широкому діапазоні 
значень. Модель вибирається зі списку бібліотек компонентів, параметри моделі 
також можуть бути змінені користувачем. 

Набір приладів дозволяє робити виміри різних величин, задавати вхідні 
параметри, будувати графіки. Усі прилади зображуються у вигляді, який 
максимально наближений до реального, тому працювати з ними просто і зручно. 

 
Прилади з бібліотеки індикаторів 

Найпростішими приладами в Electronics Workbench є вольтметр і амперметр, 
що розташовані в полі індикаторів (Indic). Вони не вимагають настроювання, 
автоматично змінюючи діапазон вимірів. В одній схемі можна застосовувати кілька 
таких приладів одночасно, спостерігаючи струми в різних частинах кола і напруги 
на різних елементах. 

 Вольтметр 
Вольтметр використовується для виміру змінної і постійної напруги. Виділена 

товстою лінією сторона прямокутника, що зображує вольтметр, відповідає 
негативній клемі. 

Подвійним натисканням клавіші миші на зображенні вольтметра 
відкривається діалогове вікно для зміни параметрів вольтметра: 
• виду вимірюваної напруги; 
• величини внутрішнього опору Діалогове вікно приведене на рисунку 1.1. 

Величина внутрішнього опору вводиться з клавіатури в поле Resistance, вид 
вимірюваної напруги (опція Mode) обирається зі списку. 
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Рисунок 1.1 

 
При вимірюванні змінної синусоїдальної напруги (АС) вольтметр буде 

показувати діюче значення напруги дU , обчислене за формулою: 

,
2
m

д
U

U =  

де mU  — амплітудне значення напруги. 
Внутрішній опір вольтметра 1 МОм, встановлений за замовчуванням, у 

більшості випадків має незначний вплив на роботу схеми. Його значення можна 
змінити, однак використання вольтметра з дуже високим внутрішнім опором у 
схемах з низьким вихідним імпедансом може призвести до математичної помилки 
під час моделювання схеми. 

 Амперметр 
Амперметр використовується для виміру змінного і постійного струму. 

Виділена товстою лінією сторона прямокутника, що зображує амперметр, відповідає 
негативній клемі. 

Подвійним натисканням клавіші миші на зображенні амперметра 
відкривається діалогове вікно для зміни параметрів амперметра: 
• виду вимірюваного струму, 
• величини внутрішнього опору. 
Діалогове вікно приведене на рисунку 1.2. Величина внутрішнього опору вводиться 
з клавіатури в поле Resistance, від вимірюваного струму (опція Mode) вибирається зі 
списку. 
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Рисунок 1.2 

 
При вимірюванні змінного синусоїдального струму (АС) амперметр буде 

показувати його діюче значення дI  

,
2
m

д
I

I =  

де mI  — амплітуда змінного струму. 
Внутрішній опір амперметра 1 мОм (міліом), установлюване за 

замовчуванням, у більшості випадків не впливає на роботу схеми. Можна знизити 
цей опір, однак використання амперметра з дуже низьким опором у схемах з 
високим вихідним імпедансом (відносно виводів амперметра) може призвести до 
математичної помилки під час моделювання роботи схеми. 

 

 Функціональний генератор 
Генератор є ідеальним джерелом напруги, що виробляє сигнали 

синусоїдальної, прямокутної чи трикутної форми. 
На екран виводиться зменшене зображення генератора (рис. 1.3). Середній 

вивід генератора при підключенні до схеми забезпечує загальну точку для відліку 
амплітуди змінної напруги. Для відліку напруги відносно нуля загальний вивід 
заземлюють. Крайні правий і лівий вивід використовують для подачі змінної 
напруги на схему. Напруга на правому виводі змінюється в позитивному напрямку 
відносно загального виводу, напруга на лівому виводі — у негативному. 
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Рисукнок 1.3 

 
Подвійним натисканням клавіші миші на зменшеному зображенні 

відкривається збільшене зображення генератора. 
Можна задати наступні параметри: 

• частоту вихідної напруги, 
• шпаруватість, 
• амплітуду вихідної напруги, 
• постійну складову вихідної напруги.  

 
Налаштування генератора 
Установка форми сигналу 

Виберіть необхідну форму вихідного сигналу і натисніть на кнопку з 
відповідним зображенням. Форму трикутного і прямокутного сигналів можна 
змінити, шляхом зменшення чи збільшення значення в полі DUTY CYCLE 
(шпаруватість). Цей параметр визначається для сигналів трикутної і прямокутної 
форми. Для трикутної форми напруги він задає тривалість (у відсотках від періоду 
сигналу) між інтервалом наростання напруги та інтервалом спаду. Встановивши, 
наприклад, значення 20, ми одержимо тривалість інтервалу наростання 20% від 
періоду, а тривалість інтервалу спаду — 80%. Для прямокутної форми напруги цей 
параметр задає співвідношення між тривалостями позитивної і негативної частини 
періоду. 

Установка частоти сигналу 
Частота генератора може регулюватися від 1Hz до 999MHz. Значення частоти 

встановлюється в полі FREQUENCY за допомогою клавіатури і кнопок зі стрілками. 
У лівому полі встановлюється чисельне значення, у правом — одиниця виміру (Hz, 
kHz, MHz — Гц, кГц, МГц відповідно). 

 
Установка амплітуди вихідної напруги 

Амплітуда вихідної напруги може регулюватися від 0 мВ до 999 кВ. Значення 
амплітуди встановлюється в полі AMPLITUDE за допомогою клавіатури і кнопок зі 
стрілками. У лівому полі встановлюється чисельне значення, у правом — одиниця 
виміру (μV, m, V, k — мкВ, мВ, В, кВ відповідно). 

 
З'єднання компонентів схеми провідниками 

Для з'єднання компонентів провідниками потрібно підвести курсор миші до 
виводу компонента. При цьому на виводі компонента з'явиться велика чорна крапка 
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(рис. 1.4). Натиснувши ліву клавішу миші, перемістить її курсор до виводу 
компонента, з яким потрібно з'єднатися, і відпустить клавішу миші. Виводи 
компонентів з'єднаються провідником. 

 

 
Рисунок 1.4 

 
Усі провідники в Electronics Workbench за замовчуванням чорного кольору, 

але колір провідника можна змінити. Для цього потрібно подвійним натисканням на 
зображенні провідника відкрити вікно, приведене на рисунку, і у вікні мишею 
вибрати необхідний колір. 

Якщо в схемі компоненти розміщені неохайно, то може знадобитися спрямити 
провідники, що з'єднують компоненти. Це можна зробити, перемістивши 
компоненти так, щоб провідники відображалися прямими лініями. 

 
Установка значень параметрів компонентів 

Установка значень параметрів компонентів проводиться в діалоговому вікні 
властивостей компонента, що відкривається подвійним натисканням миші по 
зображенню компонента чи командою Component Properties з меню Circuit (при 
цьому компонент повинний бути виділений). У діалоговому вікні за допомогою 
клавіатури і миші потрібно ввести необхідні значення параметрів компонента і 
натиснути Accept чи Cancel для підтвердження скасування установки значень. 

Після побудови схеми можна кожному компоненту привласнити позиційне 
позначення яке-небудь просте ім'я. Це можна зробити на вкладці Label вікна 
Component Properties чи натисканням Ctrl + L, попередньо виділивши компонент. 
Після цього відкриється діалогове вікно, у якому потрібно ввести позначення ім'я 
компонента. 

 
Виконання роботи 

1. Скласти електронну модель схеми, яка зображена на рис. 1.5.  
 

 
Рисунок.1.5 

 
Параметри схеми обрати по варіанту для кожної бригади згідно таблиці 1.1.  

2. Ввімкнути модель. Зняти показання приладів. 
3. Скласти схему, зображену на рис.1.6. 
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4. Включити модель. Замалювати форму сигналів на вході і на виході схеми. 
5. Підібрати коригуючі елементи так, щоб збурення вихідних імпульсів зникли 

або були не більше 10% від збурень нескоригованого сигналу. 
6. Замалювати форму сигналів на виході схеми після корекції. 
7. Зробити висновки по роботі. 

Таблиця 1.1 
№ 

бригади 
R, 
кОм 

L, 
мHr 

C, 
мкФ 

E, 
В 

f, 
кГц 

A, 
В 

1 10-1 10-3 10-4 10 1 5 
2 100 10-2 10-3 5 10 10 
3 10 1 10-1 10-2 10 102 5 
4 10-2 100 10-1 5 103 10 
5 10-1 101 10-4 10 1 5 
6 10 0 102 10-3 5 10 10 
7 10 1 10-1 10-2 10 102 5 
8 10 2 10-2 10-1 5 103 10 

 

 
Рисунок.1.6 

 
Контрольні запитання 

1. Які схеми, змодельовані в Electronics Workbench, повинні мати заземлення? 
2. Як змінити параметри елементів? 
3. Як керувати ключами? 
4. Які прилади є в бібліотеці Electronics Workbench? 
5. Як подати на схему прямокутні імпульси? 
6. Як змінити колір сигналу на екрані осцилографа? 
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Лабораторна робота №2 
Дослідження компараторів 

Мета:  
1. Дослідження схем детекторів нульового рівня. 
2. Дослідження схем детекторів ненульового рівня. 
Прилади та елементи: вольтметр, амперметр, осцилограф, функціональний 

генератор, джерело постійної ЕРС, операційні підсилювачі (ОП), діоди, стабілітрон, 
резистори. 

 
Теоретичні відомості 

Функціональне призначення компаратора полягає в зміні стану виходу при 
переході вхідного значення напруги деякого порогового значення. Як компаратор 
може застосовуватися ОП. При цьому ОП працює переважно в області позитивного 
чи негативного обмеження вихідної напруги, проходячи область підсилювального 
режиму тільки поблизу порога. У даній роботі досліджуються основні схеми 
компараторів, що побудовані на базі операційних підсилювачів. 

На рисунках 2.1, 2.2 наведено вид характеристики "вихід-вхід". По 
вертикальній осі відкладається вихідна напруга, по горизонтальній осі — вхідна. 
Нахил характеристик викликаний кінцевою швидкістю наростання вихідної 
напруги. 

   
 

Рисунок 2.1 
 

   
 

Рисунок 2.2 
 
На рис. 2.3 і 2.4 приведені схеми і види характеристик детекторів позитивного 

і негативного рівнів вхідної напруги. Пороговий рівень вхідної напруги в цих 
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схемах задається величиною напруги зміщення, що подається на інвертуючий вхід 
ОП. Напруга зміщення може задаватися стабілітроном, як показано на рис. 2.5. 

   
 

Рисунок 2.3 
 
Максимальне і мінімальне значення вихідної напруги може задаватися за 

допомогою зовнішніх елементів. На рис. 2.6 приведена схема детектора нульової 
напруги з фіксацією рівнів вихідної напруги за допомогою стабілітрона. 

 

   
Рисунок 2.4 

 

   
Рисунок 2.5 

 
При роботі з компараторами можуть виникнути неприємності, що 

виявляються в тому, що замість однократної зміни рівня вихідної напруги при 
досягненні вхідною напругою порогового значення, можуть мати місце швидкі 
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коливання між рівнями вихідної напруги, особливо в тому випадку, коли у вхідному 
сигналі присутній значний шум. При такому явищі може порушитися нормальне 
функціонування деяких типів схем. Цього можна уникнути, якщо характеристика 
компаратора має гістерезис. Однією із схем такого роду є тригер Шмідта. Схема і її 
характеристика представлена на рис. 2.7. Для ідеального ОП, що має однакові 
напруги обмеження, позитивне значення вхідної порогової напруги може бути 
обчислене за формулою: 

21

2
1 RR

REU
+
⋅

=  

 

   
Рисунок 2.6 

 
Негативне значення вхідної порогової напруги визначається виразом: 

U
RR

REU −=
+
⋅

−=
21

2
2 , 

де Е — напруга обмеження ОП. 
Для всіх розглянутих схем аналіз їхньої роботи можна здійснити за двома 

характеристиками. Перша з них являє собою характеристику вхід-вихід і 
встановлює співвідношення між вхідною і вихідною напругою схеми в статичному 
режимі. Для спостереження такої характеристики на екрані осцилографа необхідно 
сигнал з каналу, який підключений до виходу схеми, відкладати по вертикальній осі, 
а сигнал з каналу, який підключений до входу схеми, — по горизонтальній осі, на 
вхід схеми подається синусоїдальна напруга. 

 

   
Рисунок 2.7 
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Динаміку переключення вихідної напруги схеми можна простежити по 

осцилограмам вхідної і вихідної напруги. При знятті цієї характеристики на вхід 
схеми подається синусоїдальна напруга і двопроменевим осцилографом фіксується 
вхідна і вихідна напруга.  

 
Порядок проведення експериментів 

 
Експеримент 1. Дослідження характеристик детектора нульового рівня з 

подачею сигналу на неінвертуючий вхід ОП. 
а) Характеристика вихід-вхід. Відкрийте файл с11_007 зі схемою, 

зображеною на рис. 2.8. Ввімкніть схему. В отриманій на екрані характеристиці 
відхилення променя по осі Y (канал B) визначається вихідною напругою вихU , а по 
осі X (канал А) — вхідною вхU . Замалюйте характеристику вихід-вхід у розділі 
"Результати експериментів" і за характеристикою визначіть порогову напругу. 

 

 
Рисунок 2.8 

 
б) Осцилограми вхідної і вихідної напруги. Переведіть осцилограф у режим 

Y/Т, встановіть масштаб напруги на вході А 2V/div. Ввімкніть схему. Замалюйте 
отримані осцилограми вхідного вхU  і вихідного вихU  значення напруги в розділі 
"Результати експериментів". Визначіть порогове значення вхідної напруги вхU  і 
порівняйте його зі значенням, визначеним у попередньому пункті. Значення 
порогової напруги запишіть у розділ "Результати експериментів". 

Експеримент 2. Дослідження характеристик детектора нульового рівня з 
подачею сигналу на вхід, що інвертує, ОП. 

а) Характеристика вихід-вхід. Відкрийте файл с11_008 зі схемою, зображеної 
на рис. 2.9. Ввімкніть схему. Замалюйте характеристику вихід-вхід у розділі 
"Результати експериментів" і по характеристиці визначіть порогову напругу. 
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Рисунок 2.9 

 
б) Осцилограми вхідної і вихідної напруги. Переведіть осцилограф у режим 

Y/Т, встановить масштаб напруги на вході А 2V/div. Ввімкніть схему. Замалюйте 
отримані осцилограми вхідного вхU  і вихідного вихU  напруги в розділі "Результати 
експериментів". Визначіть порогове значення вхідної напруги вхU . Порівняйте його 
з значенням, визначеним у попередньому пункті. Значення порогової напруги 
запишіть у розділ "Результати експериментів". 

Експеримент 3. Дослідження характеристик компаратора з позитивною 
опорною напругою. 

а) Характеристика вихід-вхід. Відкрийте файл с11_009 зі схемою, 
зображеною на рис. 2.10. Ввімкніть схему. Замалюйте характеристику вихід-вхід у 
розділі "Результати експериментів" і по характеристиці визначіть порогову напругу. 

 

 
Рисунок 2.10 
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б) Осцилограми вхідної і вихідної напруги. Переведіть осцилограф у режим 
Y/Т, встановіть масштаб напруги на вході А 2V/div. Ввімкніть схему. Замалюйте 
отримані осцилограми вхідного вхU  і вихідного вихU  напруги в розділі "Результати 
експериментів". Визначіть порогове значення вхідної напруги вхU  і порівняйте його 
зі значенням, визначеним у попередньому пункті. Значення порогової напруги 
запишіть у розділ "Результати експериментів". 

Експеримент 4. Дослідження характеристик компаратора з негативною 
опорною напругою. 

а) Характеристика вихід-вхід. Відкрийте файл с11_010 зі схемою, 
зображеною на рис.11. Ввімкніть схему. Замалюйте характеристику вихід-вхід у 
розділі "Результати експериментів" і по характеристиці визначіть порогову напругу. 

 

 
Рисунок 2.11 

 
б) Осцилограми вхідної і вихідної напруг. Переведіть осцилограф у режим Y/Т, 

встановіть масштаб напруги на вході А 2V/div. Ввімкніть схему. Замалюйте 
отримані осцилограми вхідного вхU  і вихідного вихU  напруги в розділі "Результати 
експериментів". Визначіть порогове значення вхідної напруги вхU  і порівняйте його 
зі значенням, визначеним у попередньому пункті. Значення порогової напруги 
запишіть у розділ "Результати експериментів". 

Експеримент 5. Дослідження характеристик компаратора з опорною 
напругою, що задається стабілітроном. 

а) Характеристика вихід-вхід. Відкрийте файл с11_011 зі схемою, 
зображеною на рис. 2.12. Ввімкніть схему. Замалюйте характеристику вихід-вхід у 
розділі "Результати експериментів" і по характеристиці визначіть порогову напругу. 
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Рисунок 2.12 

 
б) Осцилограми вхідної і вихідного, напруги. Переведіть осцилограф у режим 

Y/Т, встановіть масштаб напруги на вході А 2V/div. Ввімкніть схему. Замалюйте 
отримані осцилограми вхідного вхU  і вихідного вихU  напруги в розділі "Результати 
експериментів". Визначіть порогове значення вхідної напруги вхU  і порівняйте його 
із значенням, визначеним в попередньому пункті, а також з напругою стабілізації 
стабілітрона. Значення порогової напруги запишіть у розділ "Результати 
експериментів". 

Експеримент 6. Дослідження характеристик компаратора з фіксацією 
вихідної напруги. 

а) Осцилограми вхідної і вихідної напруги. Відкрийте файл с11_012 зі схемою, 
зображеною на рис. 2.13. Ввімкніть схему. Замалюйте отримані осцилограми вхідної 
і вихідної напруги в розділі "Результати експериментів". По осцилограмам визначіть 
рівні вихідної напруги і порогову напругу. 

 



 

 
17

 
Рисунок 2.13 

 
б) Осцилограми вхідної і вихідної напруги при зворотному включенні 

стабілітрона. У схемі рис. 2.13 змінить напрямок включення стабілітрона на 
зворотний. Ввімкніть схему. Повторіть операції пункту а) і занесіть результати в 
розділ "Результати експериментів". 

Експеримент 7. Дослідження характеристик тригера Шмідта. 
а) Характеристика вихід-вхід. Відкрийте файл с11_014 зі схемою, 

зображеною на рис. 2.14. Ввімкніть схему. Замалюйте характеристику вихід-вхід у 
розділі "Результати експериментів" і по характеристиці визначіть верхнє і нижнє 
значення порогової напруги. 

 

 
Рисунок 2.14 

 
б) Осцилограми вхідної і вихідної напруги. Переведіть осцилограф у режим 

Y/Т, встановіть масштаб напруги на вході А 2V/div. Ввімкніть схему. Замалюйте 
отримані Осцилограми вхідного вхU  і вихідного вихU  напруги в розділі "Результати 
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експериментів". По осцилограмам визначіть значення порогових напруг і порівняйте 
їх зі значеннями, визначеними в попередньому пункті. Значення порогових напруг 
запишіть у розділ "Результати експериментів". 

 
Контрольні запитання. 

1. Які особливості застосування ОП в схемах компараторів? 
2. Назвіть способи побудови схем детекторів позитивного рівня вхідної напруги. 
3. Чим визначається точність завдання порогів вхідної напруги в схемах 

детекторів рівня на основі ОП? 
4. На чому заснована робота компаратора з фіксованою зоною вхідної напруги? 
5. Чи можна в компараторі на основі тригера Шмітта зробити рівні порогів 

вхідної напруги різними? Якщо так, то яким чином? 
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Лабораторна робота №3 
Дослідження дешифраторів 

Мета: 
1. Ознайомлення з принципом роботи дешифраторів. 
2. Дослідження впливу керуючих сигналів на роботу дешифраторів. 
3. Реалізація і дослідження функціональних модулів на основі дешифраторів. 

Прилади та елементи: логічний перетворювач, генератор слів, вольтметр, 
логічні пробники, джерело напруги + 5 В, генератор слів, генератор тактових 
імпульсів, двопозиційні перемикачі, демультиплексор, джерело сигналу "логічна 
одиниця", логічні пробники, мікросхема 74138 - дешифратор 3х8. 

 
Теоретичні відомості 

1. Комбінаційні схеми 
Комбінаційною схемою називається логічна схема, що реалізує однозначну 

відповідність між значеннями вхідних і вихідних сигналів. Для реалізації 
комбінаційних схем використовуються логічні елементи, що випускаються у виді 
інтегральних схем. У цей клас входять інтегральні схеми дешифраторів, 
шифраторів, мультиплексорів, демультиплексорів, суматорів. 

 
2. Дешифратори 
Дешифратор - логічна комбінаційна схема, що має n  інформаційних входів і 

2n  виходів. Кожній комбінації логічних рівнів на входах буде відповідати активний 
рівень на одному з 2n  виходів. Звичайно n  дорівнює 2, 3 чи 4. На рис. 3.1 зображено 
дешифратор1 з 3n = , активним рівнем є рівень логічного нуля. На входи С, В, А 
можна подати наступні комбінації логічних рівнів: 000, 001, 010, ..., 111, всього 8 
комбінацій. 

 
Рисунок 3.1 

 
Схема має 8 виходів, на одному з яких формується низький потенціал, на 

інших - високий. Номер цього єдиного виходу, на якому формується активний 
(нульовий) рівень, відповідає числу N , яке визначається станом входів С, В, А в 
такий спосіб: 2 1 02 2 2N C B A= ⋅ + ⋅ + ⋅ . Наприклад, якщо на входи подана комбінація 
логічних рівнів 011, то з восьми виходів мікросхеми (Y0, Y1...Y7) на виході з 
номером 3N =  установиться нульовий рівень сигналу (Y3=0), a всі інші виходи 
                                                 
1 В цій роботі для зручності замість схеми дешифратора використовується схема демультиплексора, це 
можливо завдяки подібності алгоритмів роботи. 
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будуть мати рівень логічної одиниці. Цей принцип формування вихідного сигналу 
можна описати в такий спосіб: 

2 1 0

0, ;

1, ;

2 2 2 .
i

якщо i k

Y якщо i k

k C B A

⎧ =
⎪

= ≠⎨
⎪ = ⋅ + ⋅ + ⋅⎩

 

Можна бачити, що рівень сигналу на виході Y3 описується виразом: 
0.ABCY3 =⋅⋅=  

У такому ж виді можна записати вирази для кожного виходу дешифратора: 

.ABCY7      ,ABCY3

,ABCY6      ,ABCY2

,ABCY5 ,ABCY1

,ABCY4 ,ABCY0

⋅⋅=⋅⋅=

⋅⋅=⋅⋅=

⋅⋅=⋅⋅=

⋅⋅=⋅⋅=

 

Крім інформаційних входів А, В, С дешифратори звичайно мають додаткові 
входи керування G. Сигнали на цих входах, наприклад, дозволяють функціонування  
дешифратора чи переводять його в пасивний стан, при якому, незалежно від 
сигналів на інформаційних входах, на усіх виходах установиться рівень логічної 
одиниці. Можна сказати, що існує деяка функція дозволу, значення якої 
визначається станами керуючих входів. 

Вхід дешифратора, що дозволяє, може бути прямим чи інверсним. У 
дешифраторів із прямим входом, активним рівнем є рівень логічної одиниці, у 
дешифраторів з інверсним входом - рівень логічного нуля. На рис. 3.1 
представлений дешифратор з одним інверсним входом керування. Принцип 
формування вихідного сигналу в цьому дешифраторі з урахуванням сигналу 
керування описується в такий спосіб: 

2 1 0

1 , ;

1, ;

2 2 2 .
i

G якщо i k

Y якщо i k

k C B A

⎧ ⋅ =
⎪⎪= ≠⎨
⎪ = ⋅ + ⋅ + ⋅⎪⎩

 

 

 
 

Рисунок 3.2 
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У дешифратора з декількома входами керування функція дозволу, як правило, 
являє собою логічний добуток усіх сигналів керування, що дозволяють. Наприклад, 
для дешифратора 74138 з одним прямим входом керування G1 і двома інверсними 
G2A і G2B (рис 3.2) функції виходу iY  і дозволу G мають вигляд: 

2 1 0

1 , ;

1, ;

2 2 2 .

1 2 2

i

G якщо i k

Y якщо i k

k C B A

G G G A G B

⎧ ⋅ =
⎪⎪= ≠⎨
⎪ = ⋅ + ⋅ + ⋅⎪⎩

= ⋅ ⋅

 

 
3. Використання дешифратора в якості демультиплексора. 
Дешифратор може бути використаний як демультиплексор - логічний 

комутатор, що підключає вхідний сигнал до одного з виходів. У цьому випадку 
функцію інформаційного входу виконує один із входів дозволу, а стан входів С, В и 
А задає номер виходу, на який передається сигнал із входу дозволу. 

 
Порядок проведення експериментів 

Експеримент 1. Дослідження принципу роботи дешифратора 3х8 в 
основному режимі. 

Відкрийте файл с13_01 зі схемою, зображеною на рис.3.3. Ввімкніть схему. 
Подайте на вхід G рівень логічної одиниці. Для цього клавішею G ключ G 
установіть у верхнє положення. Визначіть і запишіть рівні сигналів на виходах 
Y0...Y7 у таблицю істинності при G=1 (розділ "Результати експериментів"  у 
табл.3.1). 

 
Рисунок 3.3 

 
Подайте на вхід G рівень логічного нуля (ключ G установіть в нижнє 

положення). Переконайтеся, що дешифратор перейшов у робочий режим і на 
одному з виходів встановився рівень логічного нуля. Подаючи всі можливі 
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комбінації рівнів логічних сигналів на входи А, В, С з допомогою однойменних 
ключів і визначаючи за допомогою логічних пробників рівні логічних сигналів на 
виході схеми, заповніть таблицю істинності дешифратора при G = 0 (табл.3.1. у 
розділі "Результати експериментів"). 

Експеримент 2. Дослідження роботи дешифратора 3х8 у режимі 2х4. 
а) У схемі рис.3.3 підключіть вхід С до загального проводу (землі), задавши 

С = 0. Змінюючи рівні сигналів на входах В и А і спостерігаючи рівні сигналів на 
виходах схеми, за допомогою пробників заповніть таблицю істинності дешифратора 
(табл. 3.2 у розділі "Результати експериментів"). Укажіть виходи, на яких рівень 
сигналу не міняється. 

б) Виконайте пункт а) при С = 1, для чого вхід С підключіть до джерела 
логічної одиниці. Заповніть таблицю істинності дешифратора (табл. 3.3 у розділі 
"Результати експериментів"). 

в) Виконайте пункт а), заземливши вхід В (В = 0), а на входи А і С подаючи 
всі можливі комбінації логічних рівнів. Заповніть таблицю істинності (табл. 3.4 у 
розділі "Результати експериментів"), там само вкажіть номера виходів, на яких 
рівень логічного сигналу не змінюється. 

Експеримент 3. Дослідження роботи дешифратора в якості 
демультиплексора. 

Відкрийте файл с13_02 зі схемою, зображеною на рис. 3.4. Ввімкніть схему. У 
покроковому режимі роботи генератора слів подайте на входи С, В, А 
демультиплексора слова, еквівалентні числам від 0 до 7. Спостерігаючи за 
допомогою логічних пробників рівні сигналів на виходах, заповніть таблицю 
функціонування (табл. 3.5 у розділі "Результати експериментів"). Переконайтеся, що 
сигнал, що змінюється на вході G, по черзі з'являється на виходах дешифратора. 

 
Рисунок 3.4 

 
Експеримент 4. Дослідження дешифратора 3х8 з логічною схемою на 

виході. 
Відкрийте файл с13_03 зі схемою, зображеною на рис. 3.5. Ввімкніть схему. 

Встановіть генератор слів у покроковий режим. Послідовно подаючи слова від 
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генератора на вхід схеми і спостерігаючи рівень логічного сигналу на виході схеми 
за допомогою логічного пробника, складіть таблицю істинності функції F, 
реалізованою схемою на виході (табл. 3.6 у розділі "Результати експериментів"). За 
таблицею запишіть аналітичний вираз функції і занесіть отриманий вираз в розділ 
"Результати експериментів". 

 

 
Рисунок 3.5 

 
Експеримент 5. Дослідження мікросхеми 74138. 
а) Відкрийте файл с13_04 (рис. 3.6). Встановіть генератор слів у покроковий 

режим. Ввімкніть схему. За допомогою відповідних ключів встановіть стан 
керуючих входів G1=0, G2A=G2B=1. Подаючи на входи А, В, С слова від 
генератора слів і спостерігаючи стан виходів за допомогою логічних пробників, 
заповніть таблицю функціонування дешифратора 74138 (табл. 3.7 у розділі 
"Результати експериментів"). 

 

 
Рисунок 3.6 

 
б) Повторіть операції пункту а) при G1=G2A=1, G2B=0. Заповніть таблицю 

функціонування дешифратора 74138 (табл. 3.8 у розділі "Результати 
експериментів"). 
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в) Повторіть операції пункту а) при G1=1, G2A=G2B=0. Заповніть таблицю 
функціонування дешифратора 74138 (табл. 3.9 у розділі "Результати 
експериментів"). 

Експеримент 6. Дослідження мікросхеми 74138 за допомогою логічного 
аналізатора. 

Відкрийте файл с13_05 (рис. 3.7). Встановіть генератор слів у покроковий 
режим. Ввімкніть схему. За допомогою відповідних ключів встановіть стан 
керуючих входів G1=1, G2A=G2B=0. Подаючи слова від генератора слів, одержіть 
часові діаграми роботи дешифратора на екрані логічного аналізатора і замалюйте їх 
у розділі "Результати експериментів". Зіставте часові діаграми з таблицею 3.9.  

 

 
Рисунок 3.7. 

 
Результати експериментів 

Експеримент 3.1. Дослідження роботи дешифратора 3х8 в основному 
режимі 

Таблиця 3.1. 
C B A G Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 
0 0 0 1         
0 1 1 1         
0 0 1 0         
0 1 0 0         
0 1 1 0         
1 0 0 0         
1 0 1 0         
1 1 0 0         
1 1 1 0         

 Для спрощення заповнення таблиці істинності в ній можна відзначати 
тільки виходи з низьким рівнем сигналу. 
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Експеримент 3.2. Дослідження дешифратора 3х8 у режимі 2х4. 
a)Таблиця 3.2. 

C B A Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 
0 0 0         
0 0 1         
0 1 0         
0 1 1         

 
Виводи, на яких рівень сигналу не змінюється __________________________ 

б)Таблиця 3.3. 
C B A Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 
1 0 0         
1 0 1         
1 1 0         
1 1 1         

 
Виводи, на яких рівень сигналу не змінюється___________________________ 

 
в)Таблиця 3.4. 

C B A Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 
0 0 0         
0 0 1         
1 0 0         
1 0 1         

 
Виводи, на яких рівень сигналу не змінюється___________________________ 

 
Експеримент 3.3. Дослідження роботи дешифратора в якості 

демультиплексора. 
 
Таблиця 3. 5. 

C B A Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 
0 0 0         
0 0 1         
0 1 0         
0 1 1         
1 0 0         
1 0 1         
1 1 0         
1 1 1         

 

 Виводи із сигналом, що змінюється, відзначати в клітках таблиці як G. 
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Експеримент 3.4. Дослідження дешифратора 3х8 з логічною схемою на 
виході. 

Таблиця 3.6. 
G C B A F 
0 0 0 0  
0 0 0 1  
0 0 1 0  
0 0 1 1  
0 1 0 0  
0 1 0 1  
0 1 1 0  
0 1 1 1  
1 0 0 0  
1 0 0 1  
1 0 1 0  
1 0 1 1  
1 1 0 0  
1 1 0 1  
1 1 1 0  
1 1 1 1  

Аналітичний вираз для функції 
 
Експеримент 3.5. Дослідження мікросхеми 74138. 
а)Таблиця 3.7. 

C B A Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 
0 0 0         
0 0 1         
0 1 0         
0 1 1         
1 0 0         
1 0 1         
1 1 0         
1 1 1         

 
б)Таблиця 3.8. 

C B A Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 
0 0 0         
0 0 1         
0 1 0         
0 1 1         
1 0 0         
1 0 1         
1 1 0         
1 1 1         
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в)Таблиця 3.9. 

C B A Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 
0 0 0         
0 0 1         
0 1 0         
0 1 1         
1 0 0         
1 0 1         
1 1 0         
1 1 1         

 
Експеримент 3.6. Дослідження мікросхеми 74138 за допомогою логічного 

аналізатора. 
Діаграми на екрані логічного аналізатора: 

 
 
Контрольні запитання. 

1. Які логічні функції виконує дешифратор? 
2. Яке призначення входів керування в дешифраторі, як впливає сигнал 

керування на вихідні функції дешифратора? 
3. Як виглядає схема дешифратора 2х4, виконана на основі елементів І, АБО, НІ? 

Входи дешифратора А, В виходи Y0, Y1, Y2, Y3. Скільки елементів кожного 
типу для цього потрібно? 

4. Як треба видозмінити схему дешифратора 2х4 у попередньому випадку, щоб 
оснастити її прямим керуючим входом? Інверсним? Позначте входи 
дешифратора А, В, що керує вхід G чи G , виходи Y0, Y1, Y2, Y3. 
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Лабораторна робота №4 
Дослідження мультиплексорів 

Мета: 
1. Ознайомлення з принципом роботи мультиплексора. 
2. Дослідження функціональних модулів на основі мультиплексорів. 

Прилади та елементи: генератор слів, генератор тактових імпульсів, 
двопозиційні перемикачі, джерело напруги + 5 В, джерело сигналу “логічна 
одиниця”, логічні пробники, мультиплексор, мікросхема 74138 - дешифратор 3х8. 

 
Теоретичні відомості 

1. Мультиплексори. 
Мультиплексор - комбінаційна логічна схема, що представляє собою 

керований перемикач, що підключає до виходу один з інформаційних входів даних. 
Номер входу, що підключається, дорівнює числу (адресі), яка обумовлена 
комбінацією логічних рівнів на входах керування. Крім інформаційних і керуючих 
входів, схеми мультиплексорів містять вхід дозволу, при подачі на який активного 
рівня мультиплексор переходить в активний стан. При подачі на вхід дозволу 
пасивного рівня мультиплексор перейде в пасивний стан, для якого сигнал на виході 
зберігає постійне значення незалежне від значень інформаційних і керуючих 
сигналів. Кількість інформаційних входів в мультиплексорах за звичаєм 2, 4, 8 чи 
16. На рис. 4.1 представлений мультиплексор 8х1 з інверсним входом дозволу G, 
прямим Y та інверсним W виходами ( Y W =  ). 

 
Рисунок 4.1 

 
2. Рівняння мультиплексора. 
Функціонування мультиплексора, представленого на рис.4.1, описується 

характеристичним рівнянням, що зв’язує сигнал на виході (Y) з дозволяючим (G), 
вхідними інформаційними (D0...D7) і керуючими (А, В, С) сигналами: 

.
7DABCD6ABCD5ABCD4ABC

D3ABCD2ABCD1ABCD0ABC
GY ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅⋅⋅∨⋅⋅⋅∨⋅⋅⋅∨⋅⋅⋅∨

∨⋅⋅⋅∨⋅⋅⋅∨⋅⋅⋅∨⋅⋅⋅
=  

Як видно з рівняння, на мультиплексорі можна реалізувати логічні функції, для чого 
потрібно визначити, які сигнали і логічні константи варто подавати на входи 
мультиплексора. 

 
3. Реалізація заданої функції за допомогою мультиплексора. 
Логічна функція n  змінних визначена для 2n  комбінацій значень змінних. Це 

дозволяє реалізувати функцію n змінних на мультиплексорі, що має n керуючих і 2n 
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інформаційних входів. У цьому випадку кожній комбінації значень аргументів 
відповідає єдиний інформаційний вхід мультиплексора, на який подається значення 
функції. Наприклад, потрібно реалізувати функцію 

abcabcabcabc ⋅⋅∨⋅⋅∨⋅⋅∨⋅⋅= F1 . Ця функція визначена тільки для 8 
комбінацій значень змінних, тому для її реалізації можна використовувати 
мультиплексор 8х1 із трьома керуючими входами. Складемо таблицю істинності 
функції: 

N с b а F1 
0 0 0 0 1 
1 0 0 1 0 
2 0 1 0 0 
3 0 1 1 1 
4 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
6 1 1 0 1 
7 1 1 1 1 

 
З таблиці видно, що для реалізації функції на мультиплексорі необхідно подати на 
інформаційний вхід мультиплексора з номером N  сигнал, значення якого дорівнює 
відповідному значенню функції F1, тобто на входи з номерами 1, 2, 4, 5 потрібно 
подати рівень логічного нуля, а на інші - рівень логічної одиниці. Таким чином, при 
подачі комбінації логічних рівнів на керуючі входи мультиплексора, до його виходу 
підключиться вхід, значення сигналу на якому дорівнює відповідному значенню 
функції. Схемна реалізація приведена на рис. 4.2. 

 

 
Рисунок 4.2 

 
Якщо функцію можна представити у вигляді добутку одночлена на 

багаточлен, то її також можна реалізувати за допомогою мультиплексора. Як видно 
з рівняння мультиплексора, сигнал, що відповідає одночлену, потрібно подати на 
вхід дозволу. Наприклад, потрібно реалізувати функцію F2, яка описується 
наступним виразом: 

)1(2 FxF = , 
де F1 – функція, розглянута вище. 
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При реалізації даної функції на мультиплексорі сигнал, що відповідає змінній 
х, варто подати на його дозволяючий вхід.  

 
Порядок проведення експериментів 

Експеримент 4.1. Дослідження мультиплексора. 
а) Відкрийте файл с13_06 зі схемою, яка зображена на рис. 4.3. Ввімкніть схему. За 
допомогою ключа G встановіть на вході G мультиплексора рівень логічного нуля. 
По черзі подаючи всі можливі комбінації логічних рівнів за допомогою ключів А, В, 
С на відповідні входи мультиплексора, для кожної комбінації за допомогою 
логічних пробників визначте, перемикання якого з ключів у лівій частині схеми 
змінює стан виходів мультиплексора. Позначення відповідного входу 
мультиплексора запишіть у таблицю 4.1 у розділі “Результати експериментів”, 
указавши при цьому, як передається вхідний сигнал на виходи мультиплексора ( 
прямо чи з інверсією). Наприклад, якщо перемикання ключа 4 змінює стан виходів 
мультиплексора, у таблиці в рядку з відповідною комбінацією рівнів сигналів на 
входах А, В, С варто записати для виходу Y - D4, для виходу W - D4 . 

 

 
Рисунок 4.3 

 
б) Встановіть за допомогою ключа G рівень логічної одиниці на вході G мікросхеми. 
У розділ “Результати експериментів” запишіть виводи, що при перемиканні 
відповідних ключів у лівій частині схеми не впливають на стан виходів мікросхеми. 

 
Експеримент 4. 2. Дослідження мультиплексора за допомогою генератора 

слів. 
Відкрийте файл с13_07 зі схемою, яка зображена на рис. 4.4. Ввімкніть схему. 
Подаючи в покроковому режимі слова від генератора слів на входи мультиплексора 
і спостерігаючи рівні сигналів на виходах Y і W за допомогою логічних пробників, 
заповніть таблицю 4.2 у розділі “Результати експериментів”. 



 

 
31

 

 
Рисунок 4.4 

 
Експеримент 4.3. Реалізація заданої функції за допомогою 

мультиплексора. 
а) Визначіть значення функції F1 для кожної комбінації значень аргументів і 
заповніть графу 1розрF  у розділі “Результати експериментів”. Відкрийте файл с13_08 
зі схемою, яка зображена на рис. 4.5. Ввімкніть схему. Подайте за допомогою 
ключів А, В, С усі можливі комбінації логічних сигналів на входи мультиплексора і, 
визначаючи рівень сигналу на виході Y логічним пробником F1, заповніть графу 
F1a) у таблиці 4.3 у розділі “Результати експериментів”. Переконайтеся, що функція, 
яка реалізована мультиплексором, описується виразом: 

BCABABCF ⋅∨⋅∨⋅⋅=1  
 

 
Рисунок 4.5 

 
б) Відкрийте файл с13_09 зі  схемою, яка зображена на рис. 4.6. Ввімкніть схему. 
Подаючи в покроковому режимі слова від генератора слів на входи мультиплексора 
і спостерігаючи рівень сигналу на виході Y логічним пробником F1, заповніть графу 
F1б) у таблиці 4.3 у розділі “Результати експериментів”. Переконайтеся, що сигнал 
на виході також визначається функцією F1. 
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Рисунок 4.6 

 
в) Відкрийте файл с13_10 зі схемою, яка зображена на рис. 4.7. Послідовно подаючи 
на входи схеми всі можливі комбінації рівнів логічних сигналів, переконайтеся, що 
рівень логічної одиниці на виході з’являється тільки у випадках, коли на входах 
схеми діють комбінації, що описуються шістнадцятирічними еквівалентами 07Н, 
09Н, ODH, OFH, при яких функція F2 приймає значення 1. 

 

 
Рисунок 4.7 

 
Експеримент 4.4. Дослідження мультиплексора 74153. 

а) Відкрийте файл с13_11 зі схемою, яка  зображена на рис. 4.8. Дослідіть роботу 
здвоєного чотирьохканального мультиплексора (мікросхема 74153). Складіть 
таблицю функціонування схеми для виходів Y1 і Y2. Для цього встановіть ключами 
1 і 2 рівень логічного нуля на входах G1 і G2. Потім у покроковому режимі 
послідовно подайте від генератора всі слова послідовності для кожної комбінації 
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логічних рівнів на входах А и В. Для кожного кроку визначіть входи, сигнали з яких 
проходять на виходи мікросхеми. Позначення входів занесіть у таблицю 4.4 у 
розділі “Результати експериментів”. 

 

 
Рисунок 4.8 

 
б) За допомогою ключа 1 встановіть рівень логічної одиниці на вході 1G 
мікросхеми. Подаючи на входи мікросхеми слова від генератора, визначіть, який з 
виходів мікросхеми не реагує на зміну стану входів. Запишіть висновки в розділ 
“Результати експериментів”.  

 
Результати експериментів 

Експеримент 4.1. Дослідження мультиплексора. 
Таблиця 4.1. 

А B C Y W 
0 0 0   
0 0 1   
0 1 0   
0 1 1   
1 0 0   
1 0 1   
1 1 0   
1 1 1   

 
Виводи, що не впливають на стан виходів мікросхеми:  
_______________________________________ 
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Експеримент 4.2. Дослідження мультиплексора за допомогою генератора 
слів. 

Таблиця 4.2. 
А B C Y W 
0 0 0   
0 0 1   
0 1 0   
0 1 1   
1 0 0   
1 0 1   
1 1 0   
1 1 1   

 
Експеримент 4.З. Реалізація заданої функції за допомогою 

мультиплексора. 
Таблиця 4.3. 

А B C F1розр F1a) F1б) 
0 0 0    
0 0 1    
0 1 0    
0 1 1    
1 0 0    
1 0 1    
1 1 0    
1 1 1    

 
Експеримент 4.4. Дослідження мультиплексора 74153. 
а) Таблиця 4.4. 

А B 1Y 2Y 
0 0   
0 1   
1 0   
1 1   

 
б) Позначення виводу, що не реагує на зміну стану входів:  

_______________________ 
в) Позначення виводу, що не реагує на зміну стану входів:  

_______________________ 
 
Контрольні запитання. 

1. Функцію якого електричного пристрою виконує мультиплексор для логічних 
сигналів? 

2. Яким аналітичним рівнянням описується робота мультиплексора 2х1 з 
керуючим входом? У рівнянні використовуйте наступні позначення: входи - 
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А, В, вихід - Y, керуючий вхід G. Які та в якій кількості логічні елементи 
потрібні для реалізації цього рівняння? 

3. Як реалізувати схему мультиплексора 2х1 з керуючим входом на елементах І-
НI? 

4. При якій формі аналітичного представлення логічної функції, призначеної для 
реалізації на мультиплексорі, керуючий вхід G може бути використаний для 
подачі одного з вхідних сигналів? 
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Лабораторна робота №5 
Дослідження тригерів 

Мета: 
1. Вивчення структури й алгоритмів роботи асинхронних і синхронних 

тригерів. 
2. Дослідження функцій переходів і збудження основних типів тригерів. 
3. Вивчення взаємозамінності тригерів різних типів. 
Прилади й елементи: генератор слів, вольтметр, логічні пробники, джерело 

напруги + 5 В, джерело сигналу "логічна одиниця", двопозиційні перемикачі, 
двовходові елементи І, НІ, І-НІ, АБО, АБО-НІ, RS-тригери, JK-тригер, D-тригер, T-
тригер. 

 
Теоретичні відомості 

1. Загальні відомості 
Тригер - найпростіша цифрова схема послідовнісного типу. В розглянутих у 

попередніх розділах комбінаційних схемах стан виходу Y у будь-який момент часу 
визначається тільки поточним станом входу X: 

( )Y F X= . 
На відміну від них, стан виходу послідовнісної схеми (цифрового автомата) 

залежить ще і від внутрішнього стану схеми Q: 
( , )Y F X Q= . 

Іншими словами, цифровий автомат є не тільки перетворювачем, але і 
зберігачем попередньої поточної інформації (стану). Ця властивість забезпечується 
наявністю в схемах зворотних зв'язків. 

Основою послідовнісних схем є тригери. Тригер має два стійких стани: Q=1 і 
Q=0, тому його іноді називають бістабільною схемою. У якому з цих станів 
виявиться тригер, залежить від сигналів на входах тригера і від його попереднього 
стану, тобто він має пам'ять. Можна сказати, що тригер є елементарною коміркою 
пам'яті. 

Тип тригера визначається алгоритмом його роботи. У залежності від ал-
горитму роботи, тригер може мати встановлюючі, інформаційні і керуючі входи. 
Встановлюючі входи встановлюють стан тригера незалежно від стану інших входів. 
Входи керування дозволяють запис даних, що подаються на інформаційні входи. 
Найбільш розповсюдженими є тригери RS, JK, D та Т-типів. 

2. Тригер типу RS 
RS-тригер - найпростіший автомат з пам'яттю, що може знаходитися в двох 

станах. Тригер має два встановлюючих входи: установки S (set - установка) і 
скидання R (reset - скидання), на які подаються вхідні сигнали від зовнішніх джерел. 
При подачі на вхід установки активного логічного рівня тригер встановлюється в 1 
(Q = 1, Q  = 0), при подачі активного рівня на вхід скидання тригер встановлюється 
в 0 (Q = 0, Q  = 1). Якщо подати на обидва входи установки (збудження) пасивний 
рівень, то тригер буде зберігати попередній стан виходів: Q=0 ( Q  = 1) або Q=l 
( Q  = 0). Кожен стан стійкий і підтримується за рахунок дії зворотних зв'язків. 
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Для тригерів цього типу є неприпустима одночасна подача активного рівня на 
обидва входи установки, тому що тригер по визначенню не може одночасно бути 
встановлений у нуль і одиницю. На практиці подача активного рівня на 
встановлюючі входи приводить до того, що цей стан не може бути збережено і 
неможливо визначити, у якому стані буде знаходитися тригер при наступній подачі 
на встановлюючі входи сигналів пасивного рівня. 

На рис. 5.1 і 5.2 показані два види RS- тригерів, виконаних на елементах АБО-
НІ та І-НІ. 

   
 Рисунок 5.1 Рисунок 5.2 

 
Для схеми на рис. 5.1 активним рівнем є рівень логічної одиниці, для схеми на 

рис. 5.2 - рівень логічного нуля. Схема на рис. 5.2 одержала назву RS-тригера з 
інверсними входами. 

RS-тригер є основним вузлом для побудови послідовнісних схем. Назва схем 
такого типу «послідовнісні» означає, що стан виходу залежить від того, у якій 
послідовності на входи подаються вхідні набори і який був попередній внутрішній 
стан. Так, якщо в RS-тригері (рис. 5.1) спочатку установити комбінацію R=0, S=1 
(скорочений запис - 01), а потім перейти до R=0, S=0 (00), то стан виходу буде Q=1. 
Якщо ж спочатку установити комбінацію 10, а потім перейти до 00, то стан виходу 
буде іншим - Q=0, незважаючи на однакові комбінації сигналів на входах. Таким 
чином, при тому самому вхідному наборі 00 вихід тригера може знаходитися в 
різних станах. 

Умови переходів тригерів з одного стану в інший (алгоритм роботи) можна 
описати табличним, аналітичним чи графічним способами. Табличний опис роботи 
RS-тригера (рис. 5.1) представлено в таблиці 5.1 (таблиця переходів) і в таблиці 5.2 
(таблиця функцій збудження). 

 
 Таблиця 5.1 Таблиця 5.2 
R S 1tQ +  tQ  1tQ +  R S 
0 0 tQ  0 0 X 0 
0 1 1 0 1 0 1 
1 0 0 1 0 1 0 
1 1 - 

 

1 1 0 X 
 
У таблицях використані наступні позначення: 

tQ  - попередній стан виходу; 
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1tQ +  - новий стан, що встановлюється після переходу (можливо 1t tQ Q+ = ); 
Х - нове значення сигналу: 0 чи 1; 
-  - невизначений стан. 
Опис роботи RS-тригера можна доповнити графом рис. 5.3 (графічний спосіб). 
 

   
 Рисунок 5.3а Рисунок 5.3б 

 
Граф на рис. 5.3а показує, що схема, що знаходилася в стані Q=0, зберігає цей 

стан, як при впливі вхідного набору R=0, S=0, так і при впливі R=1, S=0. Якщо ж на 
вхід схеми, що знаходиться в стані Q=0, подіяти набором R=0, S=1, то вона 
переходить у стан Q=1 і зберігає його при вхідних наборах R=0, S=1, або R=0, S=0. 
Ha рис. 5.3б той самий граф тригера намальований більш компактно. Вхідні 
сигнали, що можуть приймати будь-які значення (як 0, так і 1), позначені як X, а 
позиція позначення відповідає послідовності R, S. 

3. JK-тригер 
Тригер JK-типу має більш складну, у порівнянні з RS-тригером, структуру і 

більш широкі функціональні можливості. Крім інформаційних входів J і К прямого 
й інверсного виходів Q і Q , JK-тригер має вхід керування С (цей вхід також 
називають тактуючим чи лічильним), а також асинхронні встановлюючі R і S-входи. 
Звичайно активними рівнями встановлюючих сигналів є нулі, як у схемі на рис. 5.2. 
Встановлюючі входи мають пріоритет над іншими. Активний рівень сигналу на 
вході S установлює тригер у стан Q=1, а активний рівень сигналу на вході R - у стан 
Q =0, незалежно від сигналів на інших входах. 

Якщо на входи установки одночасно подати пасивний рівень сигналу, то стан 
тригера буде змінюватися по фронту імпульсу на лічильному вході в залежності від 
стану входів J і К, як показано в таблицях переходів (табл. 5.3) і функцій збудження 
(табл. 5.4). 

 
 Таблиця 5.3 Таблиця 5.4 

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

tQ  1 1 0 X 
 
Зазначимо, що всі зміни виходу відбуваються тільки в момент приходу 

тактового сигналу С. Наприклад, якщо J=K=1, то з кожним новим тактовим ім-
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пульсом вихід буде змінювати своє значення на протилежне і тригер буде ви-
конувати функцію дільника частоти на 2. 

4. D-тригер. 
D-тригер має один інформаційний вхід D (data - дані). Інформація з входу D 

заноситься в тригер по позитивному перепаді імпульсу на лічильному вході С та 
зберігається до наступного позитивного перепаду на лічильному вході тригера. Крім 
лічильного С та інформаційного D входів, тригер обладнаний асинхронними 
встановлюючими R і S входами. Встановлюючі входи пріоритетні. Вони 
встановлюють тригер незалежно від сигналів на входах С і D. Функціонування D-
тригера описується таблицею переходів (табл. 5.5), таблицею функцій збудження 
(табл. 5.6) і діаграмами вхідних і вихідних сигналів (рис. 5.4). 

 
Рисунок 5.4 

 
 Таблиця 5.5 Таблиця 5.6 

D 1tQ +  tQ  1tQ +  D 
0 0 0 0 0 0 1 1 
1 0 0 1 1 1 1 1 

 
Характеристичне рівняння D-тригера: 

tt DQ =+1  
Рівняння показує, що стан тригера на (t+1)-му такті дорівнює вхідному сиг-

налу в момент, що передує тактовому перепаду сигналу С. Умовне позначення D-
тригера представлене на рис. 5.5. 

 

   
 Рисунок 5.5 Рисунок 5.6 
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5. Т-тригер (лічильний тригер). 
На основі JK-тригерів і D-тригерів можна побудувати схеми, що здійснюють 

так званий лічильний режим. Такі схеми називають Т-тригерами чи лічильними 
тригерами, зв'язуючи з цим спосіб їхнього функціонування. На рис. 5.6 представлені 
схеми організації Т-тригера на основі JK і D-тригерів. Лічильний режим 
ілюструється часовими діаграмами рис. 5.7. 

 
Рисунок 5.7 

 
У JK-тригері з входами установки логічним нулем лічильний режим реалі-

зується шляхом подачі констант J=K=1 і R=S=1 і вхідного сигналу Т на вхід С. 
Відповідно до таблиці функціонування (табл. 5.3 і 5.4), при кожному негативному 
перепаді вхідного сигналу Т, стан тригера змінює своє значення на протилежне. 

У D-тригері лічильний режим реалізується за допомогою зворотного зв'язку 
(на вхід D подається сигнал з інверсного виходу). Таким чином, завжди існує 
нерівність сигналу на вході D і сигналу на виході Q: якщо Q=1, D=0. Отже, при 
кожному позитивному перепаді сигналу на лічильному вході С, відповідно до 
принципу дії D-тригера, стан виходу буде змінюватися на протилежний. 

Таким чином, на кожні два вхідних тактових імпульси, Т-тригер формує один 
період вихідного сигналу Q. Отже, тригер здійснює ділення частоти Tf  на його 
вході на 2: 

,2
Т

Q
ff =  

де Qf  - частота проходження імпульсів на виході тригера. 
 

Порядок проведення експериментів. 
Експеримент 5.1. Дослідження RS-тригера. 
а) Відкрийте файл с14_01 зі схемою, яка зображена на рис. 5.8. Ввімкніть 

схему. Послідовно подайте на схему наступні сигнали: S=0, R=1; S=0, R=0; S=1, 
R=0; S=0, R=0. Переконайтеся в тім, що: 

• при S=0, R=1 тригер встановлюється в стан Q=0; 
• при переході до S=0, R=0 тригер зберігає колишній стан виходу Q=0; 
• при S=1, R=0 тригер встановлюється в стан Q=1; 
• при переході до S=0, R=0 тригер зберігає колишній стан виходу Q=1. 
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Рисунок 5.8 

 
б) Для кожного переходу (зміни чи стану збереження попереднього) на-

малюйте в розділі "Результати експериментів" граф переходу подібний до рис. 5.3. 
в) За результатами експерименту заповніть таблицю функцій збудження для 

схеми рис. 5.8, приведену в розділі "Результати експериментів" (табл. 5.7). 
Експеримент 5.2. Дослідження RS-тригера. 
а) Відкрийте файл с14_02 зі схемою, яка зображена на рис. 5.9. Ввімкніть 

схему. Послідовно подайте на схему наступні сигнали: 
S=1, R=0; S=1, R=1;  
S=0,R=1; S=1,R=1.  
Переконайтеся в тім, що: 
• при S=1, R=0 тригер встановлюється в стан, при якому вихід Q=0; 
• при переході до S=R=1 тригер зберігає колишнє значення виходу Q=0; 
• при S=0, R=1, тригер встановлюється в стан, при якому Q=1; 
• при переході до S=1, R=1 колишнє значення виходу Q=1 зберігається. 
 

 
Рисунок 5.9 

 
б) Для кожного переходу (зміни стану чи збереження попереднього) 

намалюйте в розділі "Результати експериментів" граф переходу подібний до 
рис. 5.3. 
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в) За результатами експерименту заповніть таблицю функцій збудження для 
схеми рис. 5.9, приведену в розділі "Результати експериментів" табл. 5.8). 

Експеримент 5.3. Дослідження JK-тригера. 
а). Відкрийте файл с14_03 зі схемою, яка зображена на рис. 5.10. Ввімкніть 

схему. Переконайтеся в тім, що: 
• при R=1, S=0 тригер встановлюється в 1 (Q=1, Q'=0) незалежно від стану 

інших входів; 
• при R=0, S=1 тригер встановлюється в 0 (Q=0, Q'=1) незалежно від стану 

інших входів. 
 

 
Рисунок 5.10 

 
б). Встановіть S`=R`=1, перевірте істинність таблиці функцій збудження 

(табл. 5.4), за результатами експерименту заповніть таблицю 5.9 у розділі "Ре-
зультати експериментів". 

 Вказівка: початковий стан тригера встановлювати короткочасною 
подачею сигналу S`=0 для одержання 1tQ =  і сигналу R`=0 для одержання 0tQ = . 
Перехід тригера в стан 1tQ +  відбувається тільки по негативному фронту імпульсу 
на лічильному вході С, сформованому відповідним ключем. 

в). Складіть часові діаграми роботи тригера для всіх можливих комбінацій tQ , 
tJ , tK  і замалюйте їх у розділ "Результати експериментів". 

Експеримент 5.4. Дослідження JK-тригера в лічильному режимі (Т-
тригер). 

Зберіть схему, зображену на рис. 5.11. Ввімкніть схему. Змінюючи стан входу 
С відповідним ключем, замалюйте в розділі "Результати експериментів" діаграми 
роботи тригера в лічильному режимі. 
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Рисунок 5.11 

 
Експеримент 5.5. Дослідження JK-тригера, побудованого на базі логічних 

елементів і RS-тригерів. 
Відкрийте файл с14_04 зі схемою, яка зображена на рис. 5.12. Ввімкніть 

схему. Змінюючи рівень сигналу на вході С, складіть часові діаграми сигналів на 
виходах Q1 і Q2 обох RS-тригерів і замалюйте їх у розділі "Результати екс-
периментів". Укажіть режим роботи тригера. Визначіть моменти зміни сигналів Q1 і 
Q2 стосовно моментів зміни сигналу С. Визначіть розходження в часі перемикання 
RS-тригерів на діаграмах. 

 

 
Рисунок 5.12 

 
Експеримент 5.6. Дослідження D-тригера. 
а) Відкрийте файл с14_05 зі схемою, яка зображена на рис. 5.13. Ввімкніть 

схему. Переконайтеся в тім, що: 
• при R=1, S=0 тригер встановлюється в 1 (Q=1, Q'=0) незалежно від стану 

інших входів; 
• при R=0, S=1 тригер встановлюється в 0 (Q=0, Q'=1) незалежно від стану 

інших входів. 
б) Установіть S` = R` = 1, перевірте істинність таблиці функцій збуджень 

(табл. 5.6), за результатами експерименту заповніть таблицю 5.10 у розділі 
"Результати експериментів". 

в) Складіть часові діаграми роботи тригера для всіх можливих комбінацій tQ , 
tD  і замалюйте їх у розділ "Результати експериментів". 
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 Рисунок 5.13 Рисунок 5.14 

 
Експеримент 5.7. Дослідження роботи D-тригера в лічильному режимі. 
Зберіть схему, зображену на рис. 5.14. Подаючи на лічильний вхід С тактові 

імпульси за допомогою ключа [С] і визначаючи стан виходів тригера за допомогою 
пробників, складіть часові діаграми роботи тригера в лічильному режимі і занесіть 
їх у розділ "Результати експериментів". 

 
 

Результати експериментів 
Експеримент 5.1. Дослідження RS-тригера. 
б) Графи переходів  

 1)    2)   
 S=0, R=1 при переході до S=R=0 

 3)  4)   
 при R=1, S=0 при переході до S=R=0 
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в) Таблиця функцій збудження. 

Таблиця 5.7. 
tQ  1tQ +  R S 

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

 
Експеримент 5.2. Дослідження RS-тригера. 
б) Графи переходів 

 1)   2)   
 S=0, R=1 при переході до S=R=0 

 3)  4)   
 при R=1, S=0 при переході до S=R=0 

в) Таблиця функцій збудження. 
Таблиця 5. 8. 

tQ  1tQ +  R S 
0 0 0
0  1 0 
0  0 1 
1  1 0 
1  0 0 
1  0 1 
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Експеримент 5.3. Дослідження JK-тригера. 
 
б) Таблиця функцій збудження. 

Таблиця 5.9 
tQ 1tQ + J K 

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

 
в) Діаграма роботи тригера. 

 
 
Експеримент 5.4. Дослідження JK-тригера в лічильному режимі(Т- 

тригер) 
Діаграма роботи тригера. 
 

 
 
Експеримент 5. 5. Дослідження JK-тригера, побудованого на базі логічних 

елементів і RS-тригерів. 
Діаграма роботи тригера. 
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Експеримент 5.6. Дослідження D-тригера. 
б) Таблиця функцій збудження. 

Таблиця 5.10. 
tQ  1tQ +  J K 

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

в) Діаграма роботи тригера. 

 
Експеримент 5.7. Дослідження роботи D-тригера в лічильному режимі. 
Діаграма роботи тригера. 

 
Контрольні запитання. 
1. Чи є елементом пам'яті вимикач настільної лампи? 
2. Якщо продовжити попередні питання, то як можна охарактеризувати: 
а) кнопковий вимикач (один раз натиснув - лампа горить; другий раз натиснув 

– лампа згасла); 
б) клавішний перемикач-коромисло: натиснув на одне плече - лампа 

ввімкнулась і залишається в цьому стані; натиснув на інше плече - вимкнулась. 
Аналогія з якими видами тригерів напрошується? 

3. Чим відрізняється робота RS-тригера з прямими входами від роботи RS-
тригера з інверсними входами? 

4. Чому комбінація сигналів 11 на входах RS-тригера називається «забо-
роненою»? 

5. У чому відмінність таблиці переходів тригера від таблиці функцій збу-
дження? 

6. Яка пріоритетність інформаційних і встановлюючих входів у тригерах? 
7. Чому Т-тригер одержав назву лічильного? Яке число імпульсів він може 

порахувати? 
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Лабораторна робота №6 

Лічильники 
Мета: 
1. Вивчення структури і дослідження роботи сумуючих лічильників і лічиль-

ників, що віднімають. 
2. Вивчення способів зміни коефіцієнта перерахунку лічильників. 
3. Дослідження роботи лічильників з коефіцієнтом перерахунку, відмінним від 

2n . 
Прилади й елементи: генератор слів, логічний аналізатор, логічні пробники, 

джерело напруги + 5В, генератор тактових імпульсів, джерело сигналу "логічна 
одиниця", двопозиційні перемикачі, базові двовхідні логічні елементи, базові три-
гери RS, JK і D-типів. 

 
Теоретичні відомості 

 
1. Лічильники. 
Лічильник - пристрій для підрахунку числа вхідних імпульсів. Лічильник 

можна реалізувати на декількох тригерах. У сумуючих лічильниках кожен вхідний 
імпульс збільшує число на його виході на одиницю, у лічильниках, що віднімають, 
кожен вхідний імпульс зменшує це число на одиницю. Найпростіші лічильники - 
двійкові. На рис. 6.1 представлений сумуючий двійковий лічильник і діаграми його 
роботи. 

2. Зміна напрямку рахунку. 
Як уже говорилося раніше, лічильники можна реалізувати на тригерах. При 

цьому тригери з'єднують послідовно. Вихід кожного тригера безпосередньо діє на 
тактовий вхід наступного. Для того, щоб реалізувати сумуючий лічильник, необхі-
дно лічильний вхід чергового тригера підключати до інверсного виходу попере-
днього. Для того, щоб змінити напрямок рахунку (реалізувати лічильник, що відні-
має), можна запропонувати наступні способи: 

а) Зчитувати вихідні сигнали лічильника не з прямих, а з інверсних виходів 
тригерів. Число, утворене станом інверсних виходів тригерів лічильника, зв'язано з 
числом, утвореним станом прямих виходів тригерів наступним співвідношенням: 

2 1n
ПР ІНВN N= − − , 

де n  — розрядність виходу лічильника. У таблиці 6.1 наведений приклад зв'язку 
числа на прямих виходах з числом на інверсних виходах тригерів лічильника. 

б) Змінити структуру зв'язків у лічильнику: подавати на лічильний вхід на-
ступного тригера сигнал не з інверсного, а з прямого виходу попереднього, як по-
казано на. рис. 6.2. У цьому випадку змінюється послідовність переключення триге-
рів. 
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Таблиця 6.1 

Стану прямих виходів Число Стану інверсних виходів Число 
Q3 Q2 Ql N Q3` Q2` Ql` N 
0 0 0 0 1 1 1 7 
0 0 1 1 1 1 0 6 
0 1 0 2 1 0 1 5 

 

 
Рисунок 6.1 

 

 
Рисунок 6.2 

 
3. Зміна коефіцієнта перерахунку. 
Лічильники характеризуються числом станів протягом одного періоду (циклу). 

Для схем на рис. 6.1 і 6.2 цикл містить N = 23 = 8 станів (від 000 до 111). Часто число 
станів називають коефіцієнтом перерахунку перK  який дорівнює відношенню числа 
імпульсів CN  на вході до числа імпульсів QстN  на виході старшого розряду за 
період:  
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.
Qст

C
пер N

N
K =  

Якщо на вхід лічильника подавати періодичну послідовність імпульсів з час-
тотою Cf , то частота f  на виході старшого розряду лічильника буде менше в перK  
раз: пер C QK f f= . Тому лічильники також називають дільниками частоти, а 
величину перK - коефіцієнтом ділення. Для збільшення величини перK  потрібно 
збільшувати число тригерів у ланцюжку. Кожен додатковий тригер подвоює число 
станів лічильника і число перK . Для зменшення коефіцієнта перK  можна як вихід 
лічильника розглядати виходи тригерів проміжних каскадів. Наприклад, для 
лічильника на трьох тригерах 8перK = , якщо взяти вихід 2-го тригера, то 4перK = . 
При цьому перK  є цілим степенем числа 2: 2, 4, 8, 16 і т.д.  

Можна реалізувати лічильник, для якого перK  - будь-яке ціле число. Напри-
клад, для лічильника на трьох тригерах можна зробити перK  від 2 до 7, але при 
цьому один чи два тригери можуть бути зайвими. При використанні всіх трьох три-
герів можна одержати 5 7перK = … : 2 32 2перK< < . Лічильник із 5перK =  повинний 
мати 5 станів, що у найпростішому випадку утворюють послідовність: {0, 1, 2, 3, 4}. 
Циклічне повторення цієї послідовності означає, що коефіцієнт перерахунку 
лічильника дорівнює 5. 

Для побудови сумуючого лічильника з 5перK =  треба, щоб після формування 
останнього числа з послідовності {0, 1, 2, 3, 4} лічильник переходив не до числа 5, а 
до числа 0. У двійковому коді це означає, що від числа 100 потрібно перейти до 
числа 000, а не 101. Зміна природного порядку рахунка можливо при введенні до-
даткових зв'язків між тригерами лічильника. Можна скористатися в такий спосіб: як 
тільки лічильник попадає в неробочий стан (у даному випадку 101), цей факт 
повинен бути пізнаний і спричинити появу сигналу, що перевів би лічильник у стан 
000. Розглянемо цей спосіб більш детально. 

Факт приведення лічильника в неробочий стан описується логічним рівнян-
ням: 

.)111()110()101( 2313123123123 QQQQQQQQQQQQQF ⋅∨⋅=⋅⋅∨⋅⋅∨⋅⋅=∨∨=  
Стани 110 і 111 також є неробочими і тому враховані при складанні рівняння. 

Якщо на виході еквівалентної логічної схеми F = 0, значить лічильник знаходиться в 
одному з робочих станів: 0 v l v 2 v 3 v 4. Як тільки він попадає в один з неробочих 
станів 5 v 6 v 7, формується сигнал F=1. Поява сигналу F=1 повинна переводити 
лічильник у початковий стан 000, отже, цей сигнал потрібно використовувати для 
впливу на встановлюючі входи тригерів лічильника, що здійснювали би скидання 
лічильника в стан Q1 = Q2 = Q3 = 0. При реалізації лічильника на тригерах із входами 
установки логічним нулем для скидання тригерів потрібно подати на входи 
скидання сигнал R=0. Для виявлення факту переходу в неробочий стан 
використовуємо схему, що реалізує функцію F, виконану на елементах І-НІ. Для 
цього перетворимо вираз для функції: 
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.)( 2132313 QQQQQQQF ∨⋅=⋅∨⋅=  
Відповідна схемна реалізація наведена на рис. 6.3. Лічильник буде працювати 

в такий спосіб: при рахунку від 0 до 4 все відбувається як у звичайному 
підсумовуючому лічильнику з 8перK = . Встановлюючі сигнали рівні 1 і природному 
порядку рахування не перешкоджають. Рахування відбувається по позитивному 
фронті імпульсу на рахунковому вході С. У той момент, коли лічильник знаходиться 
в стані 4 (100), наступний тактовий імпульс спочатку переводить лічильник у стан 5 
(101), що негайно (задовго до приходу наступного тактового імпульсу) приводить до 
формування сигналу скидання, що надходить на установчі входи скидання тригерів. 
У результаті лічильник скидається в 0 і чекає приходу наступного тактового 
імпульсу на рахунковий вхід. Один цикл рахування закінчився, лічильник готовий 
до початку наступного циклу. 

 
Рисунок 6.3 

 
Порядок проведення експериментів 

Експеримент 6.1. Дослідження підсумовуючого лічильника. 
Відкрийте файл с14_06 зі схемою, яка зображена на рис. 6.4. Ввімкніть схему. 

Подаючи на вхід схеми тактові імпульси за допомогою ключа С і спостерігаючи 
стан виходів лічильника за допомогою логічних пробників, складіть часові діаграми 
роботи сумуючого лічильника. Визначіть коефіцієнт перерахунку лічильника. 
Результати занесіть у розділ "Результати експериментів". Зверніть увагу на числа, 
сформовані станами інверсних виходів лічильника. 

 
Рисунок 6.4 
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Експеримент 6.2. Дослідження лічильника, що віднімає. 
а) Відкрийте файл с14_07 зі схемою, яка зображена на рис. 6.5. Ввімкніть 

схему. Замалюйте часові діаграми роботи лічильника, що віднімає, у розділ 
"Результати експериментів". 

 

 
Рисунок 6.5 

 
б) У схемі на рис. 6.5 входи логічного аналізатора підключіть до інверсних 

входів тригерів. Ввімкніть схему. Замалюйте отримані часові діаграми в розділ 
"Результати експериментів" і порівняйте їх з діаграмами, отриманими в 
експерименті 6.1. 

Експеримент 6.3. Дослідження лічильника зі зміненим коефіцієнтом 
перерахунку. 

а) Відкрийте файл с14_08 зі схемою, яка зображена на рис. 6.6. Ввімкніть 
схему. Подаючи на вхід схеми тактові імпульси за допомогою ключа С і спостері-
гаючи стан виходів лічильника за допомогою логічних пробників, складіть часові 
діаграми роботи лічильника і визначіть коефіцієнт перерахунку. Результати занесіть 
у розділ "Результати експериментів". 
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Рисунок 6.6 

 
б) Змініть структуру комбінаційної частини лічильника у відповідності зі 

схемою на рис. 6.3. Подаючи на вхід схеми тактові імпульси за допомогою ключа С 
и спостерігаючи стан виходів лічильника за допомогою логічних пробників, 
складіть часові діаграми роботи лічильника на 5. Результати занесіть у розділ 
"Результати експериментів". 

Експеримент 6.4. Дослідження регістра Джонсона. 
Відкрийте файл с14_09 зі схемою, яка зображена на рис. 6.7. Рахунковий 

пристрій, приведений на рис. 6.7, одержав назву регістра Джонсона, або регістра з 
перехресними зв'язками. Ввімкніть схему. Побудуйте часові діаграми сигналів на 
виходах тригерів. Визначите коефіцієнт перерахунку регістра Джонсона. Результати 
занесіть у розділ "Результати експериментів". 

 

 
Рисунок 6.7 
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Результати експериментів 

Експеримент 6.1. Дослідження підсумовуючого лічильника. 
Часові діаграми. 

 
Експеримент 6.2. Дослідження лічильника, що віднімає. 
а) Часові діаграми. 

 
б) Часові діаграми. 

 
Експеримент 6.3. Дослідження лічильника зі зміненим коефіцієнтом 

перерахунку. 
а) Часові діаграми. 
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б) Часові діаграми. 

 
Експеримент 6.4. Дослідження регістра Джонсона. 
Часові діаграми. 

 
 

Контрольні запитання 
1. Чому при підключенні лічильних входів тригерів до інверсних виходів по-

передніх каскадів лічильник на D-тригерах працює як сумуючий, а при підключенні 
до прямих - як віднімаючий? 

2. У якому режимі буде працювати лічильник на JK-тригерах при підключенні 
рахункових входів тригерів до прямих виходів попередніх каскадів? Як зміниться 
режим роботи лічильника при підключенні рахункових входів тригерів до інверсних 
виходів? 

3. Який коефіцієнт перерахунку має регістр Джонсона? 
4. Якими способами можна змінити коефіцієнт перерахунку лічильника? 
5. Скільки тригерів повинний містити лічильник з коефіцієнтом перерахунку 

перK  = {3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 24, 30}? 
6. Яку розрядність повинний мати лічильник, що відраховує секунди і десятки 

секунд при наявності генератора імпульсів частотою 10 кГц? 
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