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ВСТУП 

Мікропроцесорні пристрої застосовуються практично в усіх галузях 

науки і техніки, промисловості і транспорту, зв”язку і побуту. Тому 

студенти  будь-якої технічної спеціальності мають вивчити основи 

мікропроцесорної техніки з метою подальшого застосування набутих 

знань при вивченні фахових дисциплін, в своїй практичній діяльності. 

Програмою дисципліни, незалежно від її назви в навчальному плані 

конкретної спеціальності, передбачено вивчення імпульсної техніки та 

цифрових пристроїв . 

Даний конспект лекцій є складовою частиною методичного 

забезпечення дисципліни, а також може бути використаний студентами 

в їх навчальній діяльності. 
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Розділ 1. Імпульсні пристрої 
1.1 Імпульсні сигнали та їх параметри 

 

Під імпульсом розуміють короткочасну дію напруги (струму) на 

електричне коло, тривалість якої сумірна або менша тривалості 

перехідних процесів в цьому колі. 

Електронні пристрої, які призначені для генерування, перетворення 

та передачі імпульсних сигналів, називаються імпульсними пристроями. 

Імпульси мають різну форму: прямокутні, трикутні, пилкоподібні, 

експоненційні тощо. 

 
Рис.1. Параметри прямокутного імпульсу (а) та періодичної послідовності       

імпульсів (б) 

 

Найпоширенішими є прямокутні імпульси. 

Основні параметри прямокутного імпульсу (рис.21а): 

- амплітуда (Um або Im); 

- тривалість імпульсу ti; 

- тривалість фронту tф ; 

- тривалість зрізу tз. 

Імпульсні сигнали найчастіше мають вид періодичної послідовності 

імпульсів (рис.21б). Основні параметри періодичної послідовності 

прямокутних імпульсів: 

- період повторення імпульсів Тi; 

- частота імпульсів Fi; 

- тривалість паузи Тп; 

- шпаруватість (рос. скважность) імпульсів Q.   ( Q= Тi / ti ) 
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1.3 Електронний (транзисторний) ключ. 

 

В цифрових електронних схемах транзистори працюють в 

особливому режимі, який називається ключовим. Це режим, для якого 

характерними є два стани транзистора – відкритий і закритий. Умови 

ключового режиму: 

- подача на базу транзистора напруги керування достатньої 

величини; 

- максимально можлива величина опору колекторного 

навантаження.   

Рис.9. Транзисторний ключ 

 

Відкритим є транзистор, колекторний струм якого досягає 

максимального для даного типу транзисторів значення. Для цього на 

базу необхідно подати напругу в прямому напрямку. В відкритому стані 

потенціал колектора буде близьким до нуля, оскільки майже вся 

прикладена від джерела живлення напруга  падатиме на 

навантажувальному резисторі. 

Закритим вважається транзистор, колекторний струм якого 

дорівнює нулю. Для цього на його базу необхідно подати напругу в 

зворотному напрямку. В закритому стані потенціал колектора буде 

близьким до потенціалу джерела живлення, оскільки при відсутності 

колекторного струму падіння напруги на навантажувальному резисторі 

дорівнює нулю. 

Транзисторний ключ є основним елементом цифрових електронних 

схем. 

 

1.4 Автоколивний мультивібратор 

 

Автоколивним мультивібратором називається генератор 

прямокутних імпульсів. Його схема (рис.21) побудована на двох 

транзисторних ключах, які зв”язані спільним джерелом живлення і 

колекторно-базовими конденсаторами С1 і С2 
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Рис.21. Автоколивний мультивібратор 

 

. Схема мультивібратора симетрична, оскільки транзисторні ключі 

побудовані на ідентичних елементах (Rк1 і Rк2 – навантажувальні 

резистори, Rб1 і Rб2 - резистори зміщення). Після вмикання джерела 

живлення схема переходить в автоколивний режим, при якому 

транзистори почергово відкриваються і закриваються під впливом 

зарядження і розрядження конденсаторів. При цьому потенціали на 

колекторах транзисторів змінюються від високого (відкритий 

транзистор) до низького (закритий транзистор), тобто напруга на 

виходах має прямокутну форму. Тривалість вихідних імпульсів ti і 

частота Fi залежать в основному від ємності конденсаторів зв”язку і 

опорів базових резисторів: 

ti ≈ 0,7 Rб С ;         Fi ≈ 1/ 1,4 Rб С 

 

Автоколивні мультивібратори застосовують як задавальні 

генератори в імпульсних пристроях. 

 

 

1.5 Загальмований мультивібратор 

 

Загальмований мультивібратор (рос. ждущий), як і автоколивний, 

генерує імпульси прямокутної форми, але працює в чекаючому режимі 

(рис.). Імпульси на виході формуються тільки після надходження на вхід 

так званого імпульсу запуску. 

Транзистори загальмованого мультивібратора працюють в 

ключовому режимі. На відміну від автоколивного загальмований 

мультивібратор має один стійкий стан, при якому транзистор VT1 

закритий, а VT2 – відкритий. При надходжені імпульсу запуску 

негативної полярності транзистор VT1 відкривається, а VT2  

закривається. Такий стан утримується на час розряду конденсатора С2, 

після чого схема знову повертається до початкового стійкого стану. Тим 
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самим на виході формується прямокутний імпульс. Його тривалість 

визначається часом розряду конденсатора С2: 

ti ≈ 0,7 Rб2 С2. 

Загальмовані мультивібратори використовують для корекції форми 

імпульсів, ділення частоти імпульсів. 

Рис.22. Загальмований мультивібратор 
 

В сучасних електронних пристроях застосовують автоколивні і 

загальмовані мультивібратори в інтегральному виконанні (наприклад, 

мікросхема 119ГГ1А, 218ГФ2), а також побудовані на логічних 

інтегральних елементах І-НІ та АБО-НІ. 

 

1.6 Симетричний тригер 

 

Тригером називається електронна схема, яка має два стійких стани 

(“0” та “1”) і перехід від одного стану да іншого (перемикання тригера) 

відбувається при подачі на вхід імпульсу запуску. 

Таким чином, тригер є двійковим елементом (рис.23). 

Рис.23. Симетричний тригер 
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Тригер будується за симетричною схемою на двох транзисторних 

ключах з колекторно-базовими зв”язками між транзисторами через 

резистори R1 і R2. Тригер має два входи і два виходи (рис.23). При 

вмиканні джерела живлення тригер встановлюється в один із стійких 

станів (наприклад, 0 – коли VT1 закритий, а VT2 – відкритий). В такому 

стані тригер може перебувати як завгодно довго до надходження 

імпульсу запуску. З подачею на вхід Вх.1 імпульсу запуску негативної 

полярності VT1 відкривається і закриває VT2. Схема перейшла в інший 

стійкий стан (1). Перемикання знову в стан 0 відбувається з подачею 

нового імпульсу запуску. З перемиканням тригера сигнали на його 

виходах, один з яких називається прямим, а інший – інверсним, 

змінюються у протифазі. 

 

 

 

1.7 Основні логічні операції 

 

Логічні елементи призначені для виконання логічних операцій в 

пристроях обробки інформації. 

При цьому інформація відтворюється в цифровому вигляді з 

використанням двійкової системи числення (символи “0” і “1”). 

Логічним 0 і 1 в логічних схемах відповідають два фіксованих рівні 

напруги: високий і низький. Розрізняють позитивну і негативну логіку. 

Для позитивної логіки логічному 0 відповідає низький, а логічній 1 – 

високий потенціал. Для негативної логіки – навпаки. 

 В логічних операціях використовується аппарат математичної 

логіки, в основі якої лежить розуміння події, що може наставати або не 

наставати. Будь-яку подію можна позначати символами x (аргументи x1, 

x2, x3…). Якщо подія настала, x=1, якщо не настала – x=0. Якщо з 

простими подіями здійснено певні логічні операції, результатом буде 

логічна функція, яка позначається символом y. Функція теж приймає 

значення 0 або 1. 

Існує три основних логічні операції: 

- логічне додавання (диз”юнкція). Ще має назву – логічна 

операція АБО. Позначається символом “V”:  

y = x1 V x2 V x3 V … 

Суть логічного додавання полягає в тому, що функція має значення 

1, якщо хоча б один з аргументів має значення 1. Співвідношення між 

значеннями аргументів і значенням функції зручно відображати у 

вигляді таблиці. Вона називається таблицею справжності. Умовне 

позначення і таблиця справжності логічного елемента АБО для двох 

аргументів мають вигляд: 

x1 x2 y 

0 0 0 
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1 0 1 

0 1 1 

1 1 1 

 
Рис.10. . Умовне позначення і таблиця справжності логічного елемента АБО. 

 

- логічне множення (кон”юнкція). Ще має назву – логічна 

операція І. Позначається символом “ ”: 

y = x1  x2  x3  … 

Суть логічного додавання полягає в тому, що функція має значення 

1, якщо всі аргументи водночас мають значення 1. Умовне позначення і 

таблиця справжності логічного елемента І для двох аргументів мають 

вигляд: 

 

x1 x2 y 

0 0 0 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 1 

 
Рис.11. Умовне позначення і таблиця справжності логічного елемента І. 

 

-  логічне заперечення (інверсія). Ще має назву – логічна 

операція НІ. Позначається рискою над аргументом: 

   y = x 

Суть інверсії полягає в тому, що функція завжди має значення, 

протилежне значенню аргумента. 

 

x y 

0 1 

1 0 

 
Рис12. Умовне позначення і таблиця справжності логічного елемента НІ. 

 

 

1.8 Схеми логічних елементів 

 

- логічний елемент АБО. Найпростішою є діодно-резисторна 

схема (рис.13а). Вона має входи за кількістю аргументів з вмиканням 

діодів на кожному з входів. Вихідна напруга знімається з 

навантажувального резистора. У початковому стані діоди закриті 

невеликою напругою зміщення +Е. При логічних нулях на всіх входах 

діоди закриті, струму через резистор майже немає і вихідна напруга 

близька до нуля, що відповідає логічному нулю. З подачею на один або 

декілька входів позитивної напруги, що перевищує напругу зміщення  
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Рис.13. Діодно-резисторні схеми логічних елементів АБО (а) та І (б) 

 

(логічна 1), відповідні діоди відкриваються і струм через них утворює 

падіння напруги на резисторі, яке з”являється на виході і відповідає 

логічній 1. 

Аналогічно працюють резисторно-транзисторні схеми АБО. 

- логічний елемент І. Діодно-резисторна схема такого 

елемента має необхідну кількість входів з діодами в кожному з них 

(рис.26б). Послідовно з навантажувальним резистором вмикається 

джерело зміщення, яке при логічних нулях на всіх входах утримує діоди 

у відкритому стані. Струм відкритих діодів утворює падіння напруги на 

резисторі. Вихідна напруга дорівнює Е – UR і є незначною, що 

відповідає логічному 0. Те ж саме буде з подачею на один з входів 

логічної 1. Лише при одиницях на всіх входах, коли діоди будуть в 

закритому стані, UR дорівнюватиме нулю і потенціал виходу 

наблизиться до +Е, що відповідає логічній одиниці. 

Аналогічно працюють резисторно-транзисторні схеми І. 

- логічний елемент НІ являю собою звичайний 

транзисторний ключ. Для позитивної логіки він має n-p-n структуру. 

Напруга зміщення база-емітер прикладена в зворотному напрямку. При 

логічному 0 на вході (низький потенціал) транзистор закритий, 

потенціал колектора близький до +Е, що відповідає логічній 1. З 

подачею на вхід логічної 1 (високий потенціал, який перевищує Еб) 

транзистор відкривається і потенціал колектора знижується майже до 0, 

що відповідає логічному 0. 
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Рис.14. Логічний елемент НІ 

 

1.9 Комбінаційні логічні елементи 

 

Комбінаційні логічні елементи складаються з декількох простих 

логічних елементів і виконують більш складні логічні операції: 

- логічний елемент АБО-НІ. Виконує логічне додавання декількох 

аргументів з інвертуванням результату: 

 

y =( x1 V x2  ) 

Умовне позначення елемента АБО-НІ і таблиця справжності: 

 

x1 x2 y 

0 0 1 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 0 
 

Рис.15. Умовне позначення і таблиця справжності логічного елемента АБО-НІ. 

 

Діодно-транзисторна схема елемента (рис.29) має необхідну 

кількість входів і транзисторний ключ на виході, який виконує логічну 

операцію НІ. 

Рис.16. Діодно-транзисторна схема логічного елемента АБО-НІ 
 

При нулях на входах транзистор знаходиться у закритому стані 

напругою зміщення, тому потенціал виходу близький до +Е, що 

відповідає логічній 1. При одиниці на будь-якому вході або на обох 

входах (напруга вхідного сигналу перевищує напругу зміщення) 

транзистор відкривається і потенціал виходу наближається до 0, що 

відповідає логічному нулю. 

- логічний елемент І-НІ. Виконує логічне множення декількох 

аргументів з інвертуванням результату. 
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 y =( x1  x2 ) 

Умовне позначення елемента І-НІ і таблиця справжності: 

 

x1 x2 y 

0 0 1 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 0 

 
Рис.17. Умовне позначення і таблиця справжності логічного елемента І-НІ. 

 

Транзисторна схема І-НІ (рис.31) має послідовно увімкнені 

транзистори по числу входів і спільний навантажувальний резистор. При 

нулях на одному або на усіх входах транзистори знаходяться у 

закритому стані напругою зміщення, тому потенціал виходу близький до 

+Е, що відповідає логічній 1. Лише при одиницях на усіх входах 

одночасно обидва транзистори відкриваються і потенціал виходу 

наближається до 0, що відповідає логічному нулю. 

 

Рис.18. Транзисторна схема логічного елемента І-НІ 

 

1.10 Базові елементи логічних інтегральних мікросхем 

 

За принципом побудови базові елементи, які випускає 

промисловість, можна виділити в окремі групи: діодно-транзисторні 

(ДТЛ), транзисторно-транзисторні (ТТЛ), на МОН-структурах та інші. 
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- основу транзисторно-транзисторних логічних ІМС (ТТЛ) 

складають багатоемітерні транзистори, які відносно просто реалізуються 

в інтегральній технології.  

Рис.19. Схема ТТЛ елемента І-НІ (а)  та КМОН-ключа (б) 

 

Розповсюдженим є базовий ТТЛ елемент І-НІ (рис.19а). В його 

схемі з простим інвертором операцію І виконує багатоемітерний 

транзистор VT1, який замінює діоди в діодних логічних схемах. На 

виході вімкнений ключ на транзисторі VT2 (інвертор), який виконує 

операцію НІ. Логічний 0 на виході з”явиться лише при одиницях на всіх 

входах одночасно.  

Використання багатоемітерних транзисторів дає змогу підвищити 

швидкодію логічної схеми, зменшити витрати енергії живлення. 

- основу логічних ІМС на МОН-структурах складають ключі на 

МОН-транзисторах з наведеним каналом (рис.32б). Як і ключ на 

біполярному транзисторі, МОН-ключ має два стани – відкритий і 

закритий. В коло стоку транзистора вмикається навантажувальний 

резистор. Вхідний сигнал подається на затвор, вихідний знімається зі 

стоку. При логічному 0 на вході (“-“ на затворі) транзистор знаходиться 

у закритому стані і потенціал виходу наближений до +Е, що відповідає 

логічній 1. При логічній 1 на вході (“+“ на затворі) транзистор 

переходить у відкритий стан і потенціал виходу наближається до 0, що 

відповідає логічному 0. Відомо, що якість роботи ключа тим вища, чим 

більшим є опір навантажувального резистора, що достатньо складно 

реалізується в інтегральній технології. Тому як правило в якості 
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навантаження замість резистора використовують МОН-транзистор 

(навантажувальний транзистор). На затвор навантажувального 

транзистора теж подається вхідний сигнал.  Якщо керуючим є 

транзистор з n-каналом, то навантажувальний має p-канал. Така пара 

транзисторів називається комплементарною парою, а ключ – 

комплементарним МОН-ключем або КМОН-ключем. Логічні елементи 

на їх основі утворюють КМОН-логіку. Перевагою КМОН-елементів є їх 

висока економічність, оскільки в стаціонарному стані 0 або 1 один з 

послідовно увімкнених транзисторів закритий і схема споживає мінімум 

енергії. Це важливо для цифрових пристроїв обробки інформації, які 

містять велику кількість елементів. 
Рис.20. Схеми АБО-НІ (а) та І-НІ (б) КМОН-логіки 

 

Базовими елементами КМОН-логіки є елементи АБО-НІ та І-НІ. 

В схемі АБО-НІ (рис.20а) керуючі транзистори  VT1 i VT2 

вмикаються паралельно, а навантажувальні VT3 i VT4 – послідовно. При 

логічних 0 на двох входах керуючі транзистори закриті, а 

навантажувальні – відкриті. Тому потенціал виходу близький до +Е, що 

відповідає логічній 1. При логічній одиниці на одному з входів 

відповідний керуючий транзистор відкривається, а відповідний 

навантажувальний закривається. При цьому потенціал виходу 

наближається до 0, що відповідає логічному 0. Те ж буде при одиницях 

на двох входах. 

В схемі І-НІ (рис.20б) керуючі транзистори VT1 i VT2 вмикаються 

послідовно, а навантажувальні VT3 i VT4 – паралельно. При логічних 0 

на двох входах керуючі транзистори закриті, а навантажувальні – 

відкриті. Тому потенціал виходу близький до +Е, що відповідає логічній 

1. При логічній 1 на одному з входів відповідний керуючий транзистор 

відкривається, а відповідний навантажувальний закривається. Оскільки з 

двох послідовно увімкнених транзисторів відкривається лише один, то 

потенціал виходу зберігається близьким до +Е, що відповідає логічній 1. 

Лише при логічних 1 на двох входах обидва керуючих транзистори 

відкриваються, а навантажувальні закриваються і потенціал виходу 

наближається до 0, що відповідає логічному 0. 

 

 

Рис.24. Умовні позначення RS-тригерів (а)  та  Т-тригерів (б)  

 



Мікропроцесорна техніка. Конспект лекцій 

 

 15 

Схеми тригерів розрізняються способами запуску. 

Схема з роздільним запуском (рис.24а) має два входи: R і S (RS-

тригер). Для його перемикання імпульси запуску подаються на входи 

почергово. 

 
Рис.25. Автоколивний мультивібратор (а) та RS-тригер (б) на логічних елементах І-НІ 
 

Схема з лічильним (симетричним) входом (Т-тригер) має загальний 

вхід на бази обох транзисторів (рис.24б) і використовується в схемах 

лічильників імпульсів.  

Тригери використовуються як елементи пам”яті в цифрових 

пристроях, в схемах лічильників імпульсів, для ділення частоти 

імпульсів, тощо. В сучасній електронній техніці застосовуються тригери 

в інтегральному виконанні (наприклад, мікросхема 221ТР1, К155ТВ1), а 

також побудовані на логічних елементах (рис.25б). 

  

1.11 Лічильники імпульсів 

 

Лічильником називається пристрій для підрахування кількості 

вхідних імпульсів та її фіксації в двійковому коді. 

Схема лічильника являє собою послідовний ланцюжок тригерів, у 

якому вихід попереднього тригера з”єднаний з лічильним входом 

наступного. Загальна кількість імпульсів, яка може підраховуватись 

лічильником (модуль лічби) становить 2n, де n – число тригерів. Число 

тригерів в лічильнику відповідає розрядності двійкового коду. 
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Рис.26. Схема трьохрозрядного лічильника імпульсів 

 

Розглянемо для прикладу роботу трьохрозрядного лічильника 

(рис.26) за допомогою таблиці кодів. 

 

Номер 

імпульсу 

Стан тригерів 

Т3 Т2 Т1 

0 0 0 0 

1 0 0 1 

2 0 1 0 

3 0 1 1 

4 1 0 0 

5 1 0 1 

6 1 1 0 

7 1 1 1 

8 0 0 0 

 

 

 

Початковий нульовий стан всіх тригерів встановлюється подачею 

імпульса на їх входи R. Перший імпульс переводить тригер Т1 у стан 1 і 

на виході Вих.1 виникає перепад напруги (логічна 1). В лічильнику 

записаний код 001.  З подачею другого імпульсу тригер Т1 повертається 

в стан 0 і перепад напруг на його виході (логічний 0) переводить тригер 

Т2 в стан 1 (код 010). Таким чином лічба продовжується до коду 111 (7 

імпульсів) Восьмий імпульс приведе лічильник у початкове положення 

000. 

На практиці функції лічильників виконують спеціально розроблені 

інтегральні мікросхеми підвищеного ступеня інтеграції, наприклад 

К155ИЕ1, К155ИЕ21, К176ИЕ2 та інші. 

 

 

 
Запитання для самоперевірки. 

 Як ви розумієте термін “цифрова електроніка”? 

 Поясніть основні параметри імпульсів. 

 Поясніть будову і принцип роботи транзисторного ключа. 

 В чому полягає суть логічних операцій І,АБО,НІ ?  

 Що таке таблиця справжності і як вона відображує логічні операції? 

 Користуючись таблицями справжності, поясніть роботу логічних елементів 

І,АБО,НІ. 

 Які логічні операції виконують комбінаційні елементи АБО-НІ, І-НІ? Наведіть 

для них таблиці справжності. 

 Поясніть будову і роботу логічних елементів АБО-НІ, І-НІ. 

 Поясніть особливості побудови логічних елементів типу ТТЛ. 
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 Поясніть особливості побудови логічних інтегральних мікросхем на МОН-

структурах. 

 Поясніть призначення, будову і принцип роботи автоколивного мультивібратора. 

 Чим визначаються параметри імпульсів мультивібратора? 

 Поясніть призначення, будову і принцип роботи загальмованого 

мультивібратора. 

 Що являє собою тригер? Пясніть будову і принцип роботи симетричного тригера. 

 Назовіть способи запуску тригерів. Поясніть, чим вони відрізняються. 

 Поясніть будову і принцип роботи тригерних лічильників імпульсів. 

Література: [Л.1] с.183-264, [Л.2] с.401-436. 

 

 

 

 


