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ВСТУП 

 
Методичні вказівки призначені для проведення лабораторних робіт з 

мікропроцесорної техніки методами комп'ютерного моделювання електронних 

схем та пристроїв з використанням спеціалізованого пакета ELECTRONICS 

WORKBENCH 5.0 (EWB) у курсі мікропроцесорна техніка, які викладаються 

відповідно на факультеті обладнання і технічного сервісу.  

Вивчення мікропроцесорної техніки передбачає ознайомлення з 

принципами роботи окремих електронних пристроїв мікропроцесорної техніки, 

набуття практичних навичок роботи з основними вимірювальними приладами 

що використовуються при дослідженні цифрових пристроїв. Для оволодіння 

цими знаннями досягається шляхами: експериментальними дослідженнями 

реальних електронних приладів на лабораторних стендах з використанням 

фізичних вимірювальних пристроїв та моделюванням цих приладів на 

комп’ютері відповідними програмними засобами з використанням методів 

математичного моделювання і застосуванням віртуальних вимірювальних 

приладів. 

Перший шлях має суттєві обмеження щодо обладнання аудиторій 

відповідними вимірювальними засобами. Їх кількість у лабораторіях обмежена, 

робота на них пов’язана з виконанням відповідних правил безпеки. Крім того 

виконання лабораторної роботи здійснюються у підгрупі з декількох студентів і 

тому неможливо дати індивідуальне завдання кожному студенту у повному 

обсягу при виконанні лабораторної роботи.  

Другий шлях полягає у використанні методів комп’ютерного 

моделювання, що дає змогу розширити можливості студентів при опануванні 

теоретичних та практичних розділів електроніки та мікропроцесорної техніки і 

дозволяє надати кожному студенту індивідуальне завдання.. 

Метою комп’ютерного моделювання при проведенні лабораторних занять 

з електроніки є: 

– закріплення теоретичного матеріалу лекційного курсу; 

– надання змоги ознайомитись з особливостями роботи та можливостями 

моделюючого пакету EWB 5.0; 

– знайомство з сучасними електровимірювальними приладами, які можуть 

бути відтворені програмою EWB 5.0; 

– набуття практичних навичок проведення досліджень типових 

електронних мікропроцесорних приладів за допомогою пакета EWB 5.0; 

– проведення досліджень роботи цифрових приладів у різних режимах з 

використанням сучасних вимірювальних засобів; 

– здобуття вміння робити висновки щодо рішення практичних задач, за 

результатами що отримані під час моделювання. 
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МОДЕЛЮЮЧА ПРОГРАМА EWB 5.0 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ. 

 

Програма схемотехнічного моделювання Electronics Workbench (EWB) 

призначена для моделювання та аналізу різноманітних електричних, 

електронних та цифрових схем, роботи з іншими комп’ютерними програмами і 

вона у найбільший степені пристосована для навчальної мети. 

Програма EWB відрізняється від інших програм тим, що зображення 

вимірювальних приладів по зовнішньому вигляду не відрізняються від 

реальних промислових аналогів що значно спрощує процес моделювання та 

дозволяє набути практичні навички роботи з приладами.  

 

    Переваги програми EWB 5.0 

Економія часу. Робота з реальною схемою потребує значних втрат часу на 

підготовку та проведення експерименту. 

Достовірність вимірювань. У програмі EWB всі елементи описуються 

строго визначеними параметрами і тому результати розрахунків будуть 

залежати тільки від заданих значень та алгоритму розрахунку. 

Зручність проведення вимірювань. При роботі з EWB дослідник може 

допускати помилки які при проведенні реальних досліджень можуть привести 

до руйнування приладів. 

Стандартний інтерфейс Windows. Програма використовує стандартний 

інтерфейс Windows який знайом більшості користувачів комп’ютерів. 

 

    Можливості програми EWB 5.0 

Програма дає можливість досліджувати моделювання шляхом аналізу 

електричні схеми  великого ступеня складності. Наявні в програмі бібліотеки 

містять у собі великий набір широко розповсюджених електронних 

компонентів. Крім того є можливість підключення й створення нових бібліотек 

компонентів користувачем програми параметри яких можна змінювати в 

широкому діапазоні значень. Прості компоненти описуються набором 

параметрів, значення яких можна змінювати безпосередньо із клавіатури, 

активні елементи - моделлю, що представляє собою сукупність параметрів і 

описує конкретний елемент або його ідеальне подання. Модель вибирається зі 

списку бібліотек компонентів, параметри моделі також можуть бути змінені 

користувачем. 

Широкий набір приладів дозволяє робити виміри різних величин, 

задавати вхідні впливи, будувати графіки. Всі прилади зображуються у вигляді, 

максимально наближеному до реального, тому працювати з ними просто й 

зручно. Результати моделювання можна вивести на принтер або імпортувати в 

текстовий або графічний редактор для їхньої подальшої обробки. 
Схема дослідження збирається на робочому полі при одночасному використанні 

миші й клавіатури. Застосування в роботі тільки клавіатури неможливо. При 

побудові й редагуванні схем виконуються наступні операції: 

– вибір компонента з бібліотеки компонентів; 

– виділення об'єкта; переміщення об'єкта; 
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– копіювання виділених об'єктів; 

– з'єднання компонентів схеми провідниками; 

– установка значень компонентів; 

– підключення приладів. 

Після запуску програми на екрані монітора з’являється поле для проведення 

моделювання. На ньому зображено основні елементи які доступні користувачу. З 

цих елементів у подальшому буде збиратися схема для дослідження. Доцільно 

спочатку приблизно розмістити всі елементи майбутньої схеми на полі 

моделювання а потім з’єднати їх відповідними провідниками. 

Робоче поле моделювання наведено на рис. 1. Схема, яка буде досліджуватись 

збирається на робочому полі. Пересування елементів у межах робочого поля 

відбувається за допомогою мишки. 

 

 
 

Рис. 1 – Робоче поле моделювання програми EWB 5.0. 

 

Якщо схема не міститься на екрані монітора, будь-яку її ділянку можна 

переглянути за допомогою лінійок прокручування, розташованих праворуч і під 

робочим полем. Після побудови схеми й підключення приладів аналіз її роботи 

починається після натискання вимикача в правому верхньому куті вікна 

програми. 



 7 

Для моделювання електричних схем спочатку на робочому полі потрібно 

встановити елементи, що приведені на вкладках нижнього ряду панелі 

інструментів, які наведені у табл. 1.  

 

Таблиця 1 – Панелі інструментів 

 

№ Іконка Найменування Панель інструментів 

 

1 
 

 

Вкладка 

джерел 

живлення 
 

 

2 
 

 

 

Основні 

елементи 

 

 

3 
 

 

 

Діоди 

 

 

4 
 

 

 

 

 

Транзистори 

 

 

5 
 

 

 

Індикатори 

 

 

6 
 

 

 

Вимірювальні 

пристрої 

 

7 
 

Логічні 

елементи 

 

Ці вкладки поділені на групи які дозволяють встановлювати відповідні 

компоненти. Для дослідження цифрових електронних схем програма має 

спеціальні віртуальні прилади які суттєво спрощують аналіз роботи реальних 

цифрових приладів. Встановлення вимірювальних приладів доцільно проводити 
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після складання основної схеми. Якщо виділити компонент схеми, то його можна 

вилучити із схеми або пересунути у інше місце. При необхідності зібрану схему 

можна запам’ятати у відповідному файлі. Позначення основних елементів 

електронних схем та вимірювальних приладів, які використовують 

при моделюванні, наведено у табл. 2. 

Використання вимірювальних приладів дає змогу перевірити 

результати розрахунків електричних схем.  
 

Таблиця 2 – Компоненти моделювання схем 

 

1 
 

амперметр 

2 
 

вольтметр 

3 
 

осцилограф 

4  активний опір 
5 

 
ємність 

6  індуктивність 

7 
 

заземлення 

8 
 

перемикач 

9  вузол 

10 
 

індикатор стану 

11 
 

елемент І 

12 
 

елемент АБО 

13 
 

елемент НІ 

14 

 
діод 

15 

 

транзистор 

16   

Використання генератора слів дає можливість аналізувати роботу 

цифрових схем та перевірити правильність їх функціонування. Більш 

детальну інформацію про роботу з програмою EWB можна дістати у відповідній 

літературі [3]. 
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ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 
Студенти, що працюють в лабораторії, розподіляються на бригади по дві-три 

особи, склад яких зберігається протягом вивчення дисципліни. 

Роботи з комп’ютерного моделювання студентами виконуються після вивчення 

відповідних розділів теоретичного курсу, які стосуються теми лабораторних 

занять. 

Кожен студент повинен заздалегідь підготуватись до майбутнього лабораторного 

заняття по лекціям та рекомендованій навчальній літературі. 

Студенти складають схему приладу, що досліджується на робочому полі 

програми, відповідно завдання з використанням бібліотеки елементів програми 

EWB 5.0. Зібране електричне коло перевіряє викладач. Після одержання дозволу 

на проведення дослідів можна почати моделювання схеми. 

При проведенні моделювання слід дотримуватись порядку виконання роботи, 

що наведено у методичних вказівках. 

Кожен студент до наступного лабораторного заняття повинен підготувати звіт з 

виконаної роботи. У звіті необхідно накреслити електричну схему установки, 

привести результати спостережень, та заповнити відповідні таблиці а також 

скласти висновок за результатам виконаної роботи. Форму звіту наведено у 

додатку.  

Коли у процесі моделювання буде виявлено похибку, яка не дає можливості 

продовжити проведення дослідження, дослід необхідно припинити. Для 

подальшого проведення досліду необхідно за допомогою викладача усунути 

недоліки, що виявлені програмою. 

Після завершення досліджень необхідно підготувати звіт з роботи у відповідності 

з методичними вказівками. Електричні схеми приладів необхідно виконувати 

ретельно з використанням креслярських інструментів. Графіки рекомендується 

креслити з нанесенням масштабу на координатних вісях. При кресленні 

електричних схем слід користуватись літерами та графічними символами згідно 

з діючими стандартами. Для захисту лабораторної роботи необхідно вивчити 

теоретичний матеріал що пов’язаний з даною роботою. Перелік питань до 

захисту лабораторної роботи наведено у методичних вказівках. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІЧНИХ СХЕМ. 
 

Мета роботи 
1. Провести дослідження основних логічних схем. 

2. Ознайомитись з методами реалізації логічних функцій за допомогою логічних 

елементів. 

 

Теоретичні положення. 
Змінні що розглядаються у алгебрі логіки можуть приймати тільки два значення 

– 0 або 1. В алгебрі логіки визначені: відношення еквівалентності (позначається 

знаком =), та операції: складання (диз’юнкція) що позначається знаком v або +, 

логічне множення (кон’юнкція) що позначається знаком & або · та заперечення 

(інверсія) що позначається накресленням. 

Алгебра логіки визначається наступною системою аксіом: 

 

















;01

,10

;0,1

,1,0

xколиx

xколиx
     





























;01001

,111

,000

;10110

,000

,111

     

 

Логічні вирази записуються у вигляді відповідних формул. Порядок виконання 

дій в них такий як у звичайних алгебраїчних виразах. Для спрощення логічних 

виразів використовують наступні логічні тотожності : 

 

.yxyx;yxxy;yxyxx;x)yx)(yx(;xyxxy

;xyxx;xxx;xxx;x1x;x0x;11x;xx




 

 

Будь який логічний вираз можна розглядати як відповідну логічну функцію. В 

залежності від змінних, що входять до її складу, вона може приймати тільки два 

значення 0 або 1. Логічна функція може бути фізично реалізована за допомогою 

відповідних логічних елементів. Схема що складена з кінцевого числа логічних 

елементів за відповідними правилами називається логічною схемою. Основним 

логічним функціям відповідають схемні елементи що виконують їх функції. За 

допомогою основних логічних функцій можна скласти будь яку складну логічну 

систему керування. Робота сучасних комп’ютерних систем базується на 

використанні основних логічних схем. 

 

 

Порядок виконання роботи. 

 

Дослідження функції логічного множення 
Ця функція ще носить назву операції І.  
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1. Для дослідження цієї функції необхідно зібрати схему що наведена на рис.1.1 

.  

Рис. 1.1 Схема для дослідження логічної функції І. 

Для перевірки виконання логічних операцій на вхід цієї схеми необхідно подати 

первинні комбінації. Керування цією логічною схемою відбувається за 

допомогою двох перемикачів. Які подають сигнали що мають два рівня – 0 або 1. 

Після вмикання схеми необхідно встановити перемикач В у нижнє положення. За 

допомогою вольтметра визначте напругу на вході та виході елемента.  

2. Встановити перемикач В у верхнє положення. Визначити рівні логічних 

сигналів та записати показання вольтметра.  

3. Вказати який логічний сигнал формується на виході Y.  

4. Для експериментального дослідження роботи схеми І на її вхід необхідно 

подати всі можливі комбінації сигналів, які треба записати у табл.1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Показники істинності функції І 

 

Вхідний Сигнал Вихідний сигнал 
А=0 В=0  
А=0 В=1  
А=1 В=0  
А=1 В=1  
 

5. За даними таблиці скласти аналітичний вираз функції елемента І та занесіть 

його у звіт лабораторної роботи. Стан на вході та виході логічного елемента 

контролюється вольтметром та спеціальними індикаторами, що входять у склад 

вимірювальних засобів моделюючої програми. Подібні індикатори 

використовують і при проведенні реальних досліджень. Шляхом аналізу 

результатів досліджень, що наведені у таблиці 1.1 перевірити виконання 

логічного рівняння A·BY   

 

Дослідження логічної функції І-НІ  
1. Для дослідження цієї функції, на робочому полі програми, необхідно зібрати 

схему що зображена на рис.1.2, яка складається з логічного елемента та 

інвертора на виході. 
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Рис. 1.2 Схема для дослідження логічної функції І-НІ. 

 

2. Після вмикання схеми необхідно подати на її вхід всі можливі комбінації 

сигналів і проаналізувати сигнал на її виході.  

3. Результати дослідження занести у табл. 1.2.  

 

Таблиця 1.2 – Показники істинності функції І-НІ 

 

Вхідний Сигнал Вихідний сигнал 
А=0 В=0  
А=1 В=0  
А=0 В=1  
А=1 В=1  
 

4. За результатами дослідження записати рівняння логічної функції даної схеми. 

Шляхом аналізу результатів досліджень, що наведені у таблиці 5.2 перевірити 

виконання логічного рівняння A·BY   

 

Дослідження логічної функції АБО 
1. Для дослідження цієї функції необхідно зібрати схему дослідження що наведена 

на рис.1.3 
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Рис. 1.3 Схема для дослідження логічної функції АБО. 

 

2. Після вмикання схеми необхідно подати на її вхід всі можливі комбінації 

сигналів і проаналізувати сигнал на її виході.  

3. Результати дослідження занести у табл.1.3.  

Таблиця 1.3 – Показники істинності функції АБО 

 

Вхідний cигнал Вихідний сигнал 
А=0 В=0  
А=1 В=0  
А=0 В=1  
А=1 В=1  
 

4. За результатами дослідження записати рівняння логічної функції даної схеми. 

Шляхом аналізу результатів досліджень, що наведені у таблиці 5.3 перевірити 

виконання логічного рівняння BAY   

 

Дослідження логічної функції АБО-НІ  
1. Для дослідження цієї функції необхідно зібрати схему дослідження що 

зображена на рис.1.4 

 
Рис. 1.4 Схема для дослідження логічної функції АБО-НІ 

2. Після вмикання схеми необхідно подати на її вхід всі можливі комбінації 

сигналів і проаналізувати сигнал на її виході.  

3. Результати дослідження занести у табл. 1.4  

4. За результатами дослідження записати рівняння логічної функції даної схеми. 

Шляхом аналізу результатів досліджень, що наведені у таблиці 1.4 перевірити 

виконання логічного рівняння BAY   

 
Таблиця 1.4 – Показники істинності функції АБО-НІ 

 

Вхідний cигнал Вихідний сигнал 
А=0 В=0  
А=1 В=0  
А=0 В=1  
А=1 В=1  
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Контрольні запитання. 
 

1. Що таке логічна змінна? 

2. Які значення можуть приймати логічні сигнали? 

3. Що таке логічна функція? 

4. Що може бути логічним сигналом? 

5. Як записати логічну функцію НІ? 

6. Як записати логічну функцію І-НІ? 

7. Як записати логічну функцію АБО-НІ? 

8. Як побудувати логічну схему за логічним рівнянням? 

9. Як буде поводити логічна схема АБО-НІ коли на одному вході буде присутня 

логічна одиниця? 

10. Як буде поводити логічна схема І-НІ коли на одному вході буде присутня 

логічна одиниця? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИГЕРІВ ТА ЛІЧИЛЬНИКІВ. 
 

Мета роботи 

1. Вивчити структуру та алгоритм роботи тригера. 

2. Ознайомлення з тригерами різних типів. 

3. Ознайомитись з структурою та принципом роботи лічильника 

 імпульсів.  
 

Теоретичні положення. 
Тригером називають пристрій з двома стійкими станами, які він може міняти 

стрибком при поступленні сигналу керування. При відсутності зовнішніх дій 

тригер може знаходитись в одному з стійких станів тривалий час. Тригер – 

найпростіша цифрова схема послідовного типу. Стан вихідного сигналу тригера 

залежить від його стану та стану сигналу на його вході. Тому тригер можна 

вважати елементарною коміркою пам’яті. Виходячи з його властивостей тригер 

є найпростішим цифровим автоматом. Сучасна комп’ютерна техніка 

використовує різні типи тригерів, що відрізняється принципами керування, 

технічними можливостями їх використання. 

Асинхронний RS-тригер. Він має два входи S (set – встановити) і R (reset – знову 

встановити, тобто скинути) і два виходи –Q та Q . Літерами Qn, 

Qn позначаються вихідні сигнали тригера  до поступлення вхідних сигналів, а 

літерами Qn+1, 1n
Q


 – вихідні сигнали тригера після дії вхідних сигналів. Такий 

тригер називають асинхронним тому, що перехід у новий стан відбувається 

відразу після надходження вхідного сигналу. 

D – тригер. Даний тригер має тактовий вхід С та інформаційний вхід D. Зміна 

стану цього тригера відбувається тоді коли на тактовий вхід подано сигнал при 

умові що вході D вже присутня інформація. Цей тригер запам’ятовує сигнал на 

вході D і тримає його до приходу наступного тактового імпульсу. Цей тригер 

також може використовуватися як елемент пам’яті.  

На основі тригерів можна побудувати більш складні за функціональним 

призначенням елементами обчислювальної техніки. Такими елементами можуть 

бути лічильники імпульсів. 

Лічильники імпульсів призначені для лічби кількості імпульсів, що поступають 

на їх вхід. Результат лічби фіксується („записується”) в них в двійковому коді. 

Максимальне десяткове число N, яке може бути записане до лічильника 

імпульсів, дорівнює N=2
n
-1, де n – кількість розрядів лічильника. Лічильник 

може бути побудований на основі послідовного з’єднання D тригерів. 

Лічильники імпульсів можуть бути як сумуючими так і від’ємними. Режим 

роботи лічильника залежить від схемного з’єднання тригерів між собою. 

 

 

Порядок виконання роботи. 

 

 Дослідження асинхронного RS-тригера 
1. Для проведення досліджень необхідно зібрати схему на рис. 2.1. 
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2. Після вмикання схеми послідовно треба подати наступні сигнали: S=0, R =1; S 

=0, R =0; S =1, R =0. ; S =0, R =0. 

Треба переконатись, що при S=0, R =1 тригер встановлюється в стан Q=0; 

при переході до S=0, R =0 тригер зберігає попередній стан виходу Q=0;при S=1, 

R=0 тригер встановлюється в стан Q=1;при переході до S=0, R=0 тригер зберігає 

попередній стан виходуQ=1. Для контролю за станом вихідних сигналів 

використовують індикатори. 

 
Рис. 2.1 Схема для дослідження RS-тригера. 

 

 Дослідження D тригера  
1. Для проведення досліджень необхідно зібрати схему на рис. 2.2.  

 
Рис. 2.2 Схема для дослідження D тригера. 

 

Після вмикання треба переконатись, що при S=0, R =1 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. 

2. Для проведення досліджень D тригера в лічильному режимі необхідно зібрати 

схему на рис. 2.3. Подаючи на вхід С тактові імпульси за допомогою ключа [С] 

проаналізувати роботу тригера у лічильному режимі. Контроль за вихідними 

сигналами тригера відбувається за допомогою логічних пробників.  

Послідовне вимкнення D тригерів дозволяє створити лічильник імпульсів які 

широко використовуються у обчислювальній техніці. Лічильники бувають двох 

видів: сумуючі та від’ємні.  
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Дослідження сумуючого лічильника  
1. Сумуючий лічильник дозволяє накопичити імпульси, що подані на нього 

деякого пристрою. Для проведення досліджень необхідно зібрати схему на рис. 

2.3. 

 

 
 

Рис. 2.3 Схема для дослідження сумуючого лічильника. 

 

2. Подати на вхід С тактові імпульси за допомогою ключа [С] спостерігати зміну 

стану виходу лічильника за допомогою логічних пробників та індикаторів.  

 

Дослідження від’ємного лічильника 
1. Для проведення досліджень роботи від’ємного лічильника необхідно зібрати 

схему що наведена на рис. 2.4. За допомогою генератора імпульсів на вхід 

лічильника подається прямокутна послідовність імпульсів що змінює стан 

тригерів лічильника. Візуальний контроль за роботою окремих тригерів 

відбувається за допомогою осцилографа. 

2. Переставити щуп каналу В осцилографа, спостерігати зміну стану окремих 

тригерів розрядів лічильника відносно вхідних імпульсів. Якщо підключити 

замість генератора імпульсів звичайний перемикач, то можна у статичному 

режимі спостерігати зміну стану окремих тригерів лічильника.  

3. Для контролю стану лічильника у десятинному коді потрібно підключити до 

виходу лічильника семисегментний індикатор, що дає  можливість відтворити у 

десятинному коді інформацію, що виникає на виходах лічильника. 
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Рис.2.4 Схема для дослідження від’ємного лічильника. 

 

Контрольні запитання 
 

1. Призначення тригера. 

2. Принцип роботи тригера 

3. Тригер R-S типа та принцип його роботи. 

4. Тригер D типа та принцип його роботи. 

5. Призначення лічильників імпульсів. 

6. Принцип побудови сумуючого лічильника імпульсів. 

7. Принцип побудови від’ємного лічильника імпульсів. 

8. Намалювати графік зміни сигналів на вході та виході тригера. 

9. Як змінюються сигнали на виході лічильника? 

10. У якому коді працює лічильник? 
 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕШИФРАТОРА 
 

Мета роботи 

1. Вивчити принцип роботи комбінаційної схеми. 
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2. Провести дослідження впливу сигналів керування на роботу 

дешифратора. 
 

Теоретичні положення. 
Дешифратором називають логічну комбінаційну схему яка має n інформаційних 

входів та 2
n  розрядів на виході. Кожній комбінації логічних рівнів на входах 

буде відповідати активний рівень на одному з 2
n
 виходів. Кількість вхідних 

сигналів у переважній більшості дорівнює 2,3 або 4. Для дослідження буде 

використаний дешифратор 74138 який має 3 входи А, В, С і входить до набору 

стандартних елементів даної програми. На входи можна подати наступні 

комбінації логічних рівнів: 000,001,010,…111, всього 8 комбінацій. Загальний 

вигляд даної мікросхеми наведено на рис 3.1. 

 

      
Рис. 3.1 Схема дешифратора 74138 

 

У даної схеми існує єдиний вихід на якому буде формуватися активний 

(нульовий) рівень. Він залежить від числа N яке визначається станом входів 

А,В,С наступним чином:
012 222  ABCN . Наприклад, коли на входи 

подана комбінація логічних рівнів 101, то на виході Y5 Буде встановлено 

нульовий рівень сигналу (Y5 =0), а всі інші виходи будуть мати рівень логічної 

одиниці. Принцип формування вихідного сигналу описується наступною 

системою рівнянь: 
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Для наведеного приклада сигнал на виході Y5 описується виразом 

 

      05  ABCY  

 

Аналогічно модна записати вирази для кожного виходу дешифратора: 
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Крім інформаційних входів дешифратори мають додаткові входи керування G. 

Сигнали на даних входах дозволяють нормальне функціонування дешифратора 

або переводять його у пасивний стан при якому незалежно від стану на 

інформаційних входах на всіх виходах встановлюється рівень активної логічної 

одиниці. Таким чином існує деяка функція дозволу значення якої визначається 

станом входів керування. 

Вхід дозволу дешифратора може бути прямим чи інверсним. У дешифраторів з 

прямим дозволом активним рівнем є рівень логічної одиниці, у дешифраторів з 

інверсним рівнем активний рівень – рівень логічного нуля. 

Дана схема має один прямий вхід керування G1 та два інверсних G2A, G2B для 

керування функціями виходу Y0…Y7. Рівняння, що описують роботу даної схеми 

мають наступний вигляд
 

 

















ABCk

ki

kiG

Yi
012 222

,1

,1

,            BGAGGG 221  .  

 

Входи керування G1, G2A, G2B використовують для збільшення розрядності 

дешифратора або при паралельній роботі декількох схем на загальні вихідні 

лінії. 

Рівняння реального сигналу дозволу Gвизначається формулою 

 

     BGAGGG 221  / 

 

Порядок виконання роботи. 

 

1. Дослідження роботи дешифратора у основному режимі 
1. Для проведення досліджень необхідно зібрати схему на рис. 3.1. 

2. Після вмикання схеми треба подати на вхід G1 рівень логічного нуля шляхом 

встановлення перемикача D в нижнє положення. При цьому всі індикатори на 

виході дешифратора будуть вимкнені тобто будуть мати червоний колір. Після 

переводу вимикача D в верхнє положення дешифратор буде реагувати на 

сигнали входу. Створюючи на вході дешифратора всі можливі комбінації вхідних 

рівнів за допомогою ключів та визначаючи за допомогою логічних пробників 

рівні логічних сигналів на виході схеми заповніть таблицю істинності (табл.3.1). 
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Рис. 3.1 Схема для дослідження дешифратора. 

 

 

Експеримент 1. Дослідження роботи дешифратора у основному режимі 

 

                                                                                                          Таблиця 3.1 

 

С В А G1 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

0 0 0 1         

0 1 1 1         

0 0 1 1         

0 1 1 1         

1 1 1 1         

1 0 0 1         

1 0 1 1         

1 1 0 1         

1 1 1 1         

 

 

 

 

 

2. Дослідження роботи дешифратора у 3х8 в режимі 2х4 
1. Для проведення досліджень необхідно зібрати схему на рис. 3.1. 

2. Після вмикання схеми треба подати на вхід С рівень логічного нуля. 

Змінюючи рівні сигналів на входах А,В та спостерігаючи зміну сигналів на 

виході дешифратора треба заповнити таблицю істинності (табл. 3.2). 

3. Повторіть п.2 при С=1 для чого підключить вхід С до логічної одиниці. 

Заповніть таблицю істинності (табл.. 3.3). 

4. Повторіть п. 2 при В=0, а на входи А.С подавати всі можливі комбінації 

логічних рівнів. Заповніть таблицю істинності (табл.. 3.4) 
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Експеримент 2. Дослідження роботи дешифратора 3х8 в режимі 2х4. 

 

 

 

Експеримент 3. Дослідження роботи дешифратора 3х8 в режимі 2х4 (C=1) 

 

 

Експеримент 4. Дослідження роботи дешифратора 3х8 в режимі 2х4 (B=0) 

 

 

С В А Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

0 0 0         

0 1 1         

0 0 1         

0 1 1         

С В А Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

0 0 0         

0 1 1         

0 0 1         

0 1 1         

С В А Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

0 0 0         

0 1 1         

0 0 1         

0 1 1         
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Контрольні запитання 
 

1. Призначення та принцип роботи дешифратора. 

2. Які логічні функції виконує дешифратор. 

3. Рівняння для опису роботи дешифратора. 

3. Призначення додаткових входів функції дозволу. 

4. Якій рівень сигналів формуються на виході дешифратора. 

5. Призначення додаткових входів для керування дешифратора. 

6. Який вид має схема дешифратора в базисі І,АБО, НІ ? 

7.Як створити з двох дешифраторі 2Х4 дешифратор 3Х8 ?  

8. Як на основі дешифратора 2х4 створити схему що буде фіксувати збіг 

двох бітів (А=В=1, А=В=0 ). 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПІВСУМАТОРІВ. 
 

Мета роботи 

1. Вивчити структуру логічної схеми виключаючого АБО. 

2. Вивчити структуру та алгоритм роботи напівсуматора 

 

Теоретичні положення. 
 Елементи простих логічних функцій, об’єднуючись між собою, створюють 

складні схеми. Деякі найбільш вживані комбінації отримали назви та  почали 

використовуватись як стандартні блоки більш складних плат, що також спрощує  

сприйняття монтажних схем. Прикладом таких логічних функцій є «виключаче 

або», напівсуматор та суматор.     

 Виключаюче або (складання по модулю 2) – це бінарна операція, результат дії 

якої дорівнює 1, якщо кількість одиничних сигналів, які додаються, непарне, для 

парної кількості таких сигналів, результат 0. 

 

            
                   а)   б) 

Рис.4.1 Позначення виключаючого АБО (американський стандарт (а) та 

стандарт країн СНГ(б)). 

 

 Функція виключаючого або складається з логічних операторів, позначених на 

схемі (рис.4.2). 

 
Рис.4.2 Структурна схема виключаючого АБО. 

 

 Функція «виключаюче або» є складовою частиною напівсуматора. Іншою 

складовою частиною є операція «ТА», яка враховую перенос у старший розряд.  

Напівсуматор - це комбінаційний пристрій з двома входами та виходами, 

виконуючий операцію додавання двох однорозрядових чисел у відповідності до 

таблиці істинності, де А та В – входні однорозрядові числа, S – вихід суми, P – 

вихід переносу в старших розряд.   На відмінність від суматора, напівсуматор не 

враховує перенос з молодших розрядів, тому він і не є суматором в повному 

значенні операції додавання.  
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         а)          б) 

 

Рис. 4.3 Структурна схема напівсуматора (а), умовне позначення 

напівсуматора(б). 

 

Порядок виконання роботи. 

 

Дослідження функції виключающого або та напівсуматора  
.  

1. Для дослідження цієї функції необхідно зібрати схему що наведена на рис.4.4 

 
Рис.4.4 Схема для дослідження функції виключаючого АБО 

 

2. Після вмикання схеми необхідно подати на її вхід всі можливі комбінації 

сигналів і проаналізувати сигнал на її виході.  

3. Результати дослідження занести у табл.4.1.  

 

Таблиця 4.1 – Експеримент дослідження функції виключаючого АБО 

 

Вхідний cигнал Вихідний сигнал 
А=0 В=0  
А=1 В=0  
А=0 В=1  
А=1 В=1  
 

4. За результатами дослідження записати рівняння логічної функції даної схеми. 

Шляхом аналізу результатів досліджень, що наведені у таблиці 4.1, перевірити 

виконання логічного рівняння . 

5. Повторити пункти 1-3 для дослідження напівсуматора. 

 

 



 26 

 

 
Рис. 4.5 Схема для дослідження напівсуматора.  

 

Таблиця 4.2 – Дослідження роботи напівсуматора  

 

Вхідний Сигнал Вихідний сигнал 
А=0 В=0  
А=0 В=1  
А=1 В=0  
А=1 В=1  
 

Контрольні запитання 
 

1. З чого складається напівсуматор. 

2. В чому відмінність напівсуматора та функції «виключаюче АБО»? 

3. Описати операцію «виключаючого АБО». 

4. Яке призначення в напівсуматорі має функція «ТА»? 

5. Як в напівсуматорі враховується перенос між розрядами? 

6. За допомогою якою функції враховують перенос в старший розряд?  

7.  Як виконується перехід від двійкової до десяткової системи числення 

та навпаки 

  

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ СУМАТОРІВ. 
 

Мета роботи 

1. Вивчити структуру логічної схеми та принцип дії суматора 

однорозрядового. 

2. Провести дослідження на 4-розрядовому суматорі. 

 

Теоретичні положення. 
 Суматор є складною логічною функцією, яка виконує операцію додавання 

двох чисел у двійковій системі числення. До складу однорозрядового суматора, 

та кожного додаткового розділу суматора, входять два напівсуматора та одна 

операція «АБО», кожен напівсуматор в свою чергу складається з двох функцій  

«виключаючого АБО»  та двох операцій «ТА». 
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 Суматор використовується як елемент більш складних мікросхем в 

електрообчислюваній техниці, комп’ютерах та іншому обладнанні, яке 

використовує мікросхеми. Структурна схема суматора зображена на рис. 5.1. 

 
Рис.5.1 Структурна схема однорозрядового суматора. 

 

 Слід зазначити, що існує багато мікросхем, які можуть виконувати операцію 

сумування. Такі мікросхеми різняться за напругою та струмом живлення, 

швидкістю виконання операції та кількістю впроваджених операцій. Для 

створення пристрою для виконання сумування двох 4-х розрядових чисел нами 

було використано дві мікросхеми К155ИМ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (а)        (б) 

Рис.5.2 Мікросхема К155ИМ2 (дворозрядовий суматор). Зовнішній вигляд (а), 

схема контактів (б) . 

 Якщо числа мають кількість розрядів більшу за кількість розрядів суматора, 

то суматори з’єднують послідовно, набираючи необхідну кількість розрядів. 

Наприклад мікросхема К155ИМ2 (дворозрядовий суматор) відповідає двом 

мікросхемам К155ИМ1 (однорозрядовий суматор), з’єднаним послідовно.  

 

 

Порядок виконання роботи. 

 

Дослідження роботи суматора  
1. Для дослідження цієї функції необхідно зібрати схему що наведена на рис.5.1. 

2. Після вмикання схеми необхідно подати на її вхід всі можливі комбінації 

сигналів і проаналізувати сигнал на її виході. Результати занести в таблицю 5.1.  
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Таблиця 5.1 – Дослідження роботи суматора  

 

Вхідний Сигнал Вихідний сигнал 
А=0 В=0 P=0 S= P= 
А=0 В=1 P=0 S= P= 
А=1 В=0 P=0 S= P= 
А=1 В=1 P=0 S= P= 
А=0 В=0 P=1 S= P= 
А=0 В=1 P=1 S= P= 
А=1 В=0 P=1 S= P= 
А=1 В=1 P=1 S= P= 

3. Вивчити  роботу 4-х розрядового сумматора, зображеного на рис. 5.3.. 

 
4. Виконати додавання чотирьох комплектів чисел (А1, A2, A3, A4; B1, В2, B3, 

B4), значення яких вказує викладач (A1, А2, В1, В3 – додатні, інші від`ємні різних 

значень). Додавання від’ємних чисел проводити в додатнім коді. Результати 

занести в таблицю 5.2. 

 

Таблиця 5.4 – Дослідження роботи 4-х розрядового суматора  

№ Число А  

в 

десяткові

й системі 

Число А  

в 

десятковій 

системі 

Число В  

в 

десятковій 

системі 

Число В  

в 

десятковій 

системі 

Результат 

в 

двійковій 

системі 

Результат 

в 

десятковій 

системі 
1       
2       
3       
4       
 

Контрольні запитання 
 

1. Що називають суматором. 

2. Де використовуються суматори. 

3. Що розуміють під розрядністю суматора. 

3. Як формірується додатний код. 

4. З яких логічних елементів складається суматор. 
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5. Описати призначення функції переносу в старший розряд, які значення 

приймали числа, які додаються, якщо перенос дорівнює одиниці, нулю. 

6. Як, використовуючи мікросхему К155ИМ2 (рис.5.2.), створити 4-х 

розрядовий суматор? 

7. Скільки входів має однорозрядовий суматор?  

8. Якою напругою відбувається живлення мікросхеми К155ИМ2? 
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