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12. Перелічіть відомі Вам способи запису логічних функцій. Дайте пояснення взаємозв’язку між ними.
13. Дайте пояснення суті теореми де Моргана. Приведіть приклади її використання.
14. Поясніть властивості карт мінтермів.
15. Які логічні операції використовуються для аналітичного способу мінімізації логічних функцій?
16. На яких властивостях карт Карно реалізується задача мінімізації логічних функцій?
17. Поясніть суть мінімізації логічних функцій методом Квайна.
6 СТРУКТУРИ БАЗОВИХ ЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
6.1 Характеристики цифрових сигналiв

Цифровi сигнали лог. “0” і лог. “1”, якi використовуються в курсі дискретної математики, виступають iдеалiзацiєю тих сигналів, що мають місце в реальних електронних схемах.
У ключових схемах, що використовуються при двiйковому представленні
інформації, значенням лог. “0” та лог. “1” присвоюються обмеженi дiапазони
напруг, які розмiщуються в iнтервалi вiд нуля до величини дiючої напруги живлення логiчних схем.
Не розглядаючи у даному параграфi технiчнi характеристики апаратних
засобiв для реалiзацiї операцiй над цифровими сигналами, визначимось лише з
основними параметрами реальних сигналів.
Якi б технiчнi засоби не використовувались, їх параметри загалом можливо оцiнити за допомогою характеристики амплітудної характеристики, що являє собою залежність Uвих = f (Uвх) (рис. 6.1), де, вiдповiдно, Uвх та Uвих – напру-
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ги, що присутні на входi та виходi електронного пристрою з урахуванням їх нестабiльностi.
Як вiдомо, логiчнi елементи у будь-яких цифрових пристроях мають достатньо розгалужені послiдовнi з’єднання. Тому, проходячи вiд одного логiчного елемента до iншого, iнформацiйний сигнал може розсiювати свою енергiю.
Для запобігання цьому кожен логiчний елемент повинен забезпечувати пiдсилення вхiдного сигналу як за напругою, так i за потужністю. До того ж, вiдомо,
що функцiональна повнота логiчних елементiв обов’язково включає iнверсiю
сигналу. Тому найпростiшим логiчним елементом може бути транзистор, включений за схемою із загальним емiтером (загальним витоком для МДНтранзисторiв), який, як відомо, інвертує вхідний сигнал. Зображена на рис. 6.1
дiаграма відповідає амплітудній характеристиці iнвертора. Це означає, що цифровий пристрiй повинен не тiльки формувати вихiднi сигнали з параметрами,
близькими до iдеальних “0” та “1”, а й за рiвнем вхiдного сигналу вiдрiзняти
значення “0” та “1”.

Uвих
U1вих
Uвих.п
U0вих

0

U1вх

Uвх

Uпор
Рис. 6.1. Амплітудна характеристика логічного інвертора
Як рiвень логiчного нуля, так i одиницi для будь-якого логiчного елемента є не конкретною величиною, а деяким визначеним дiапазоном напруг. Переключення логічного елементу відбуваіться у той час, коли вхідна напруга пересікає пороговий рівень Uпор. Отже сигналу вхiдної одиницi відповідає дiапазон
1

напруги в iнтервалi вiд Uпор до U вх, а сигналу вхідного нуля – діапазон від 0 до
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Uпор. Пiд U та U розумiють номiнальнi значення напруги цифрового елемента
в статичному режимi.
Кiлькiсно порогове значення напруги визначається точкою на характеристицi Uвих = f (Uвх), в якiй модуль диференцiйного коефiцiєнта передачi цифрового елемента дорівнює одиницi.
Для найбільш пошрених логічних елементів, виготовлених за технологією
ТТЛ при напрузі живлення +5 В Uпор  1,2 В (при кімнатній температурі), а для
елементів КМОН – Uпор = Uж/2, де Uж – напруга живлення логічного елементу.
Пороговi рiвнi визначають стiйкiсть до завад логiчних елементiв. Виділяють статичну та динамiчну завадостiйкiсть. Статична завадостiйкiсть
оцiнюється як мiнiмальна рiзниця мiж значеннями вихiдного та вхiдного сигналiв визначеного рiвня:
Статична завадостiйкiсть – це мiнiмальна величина завад на виходi цифрового елемента, що може привести до змiни стану пiдключеного до нього
логiчного елемента тієї ж серiї. Статична завадостiйкiсть є параметром, який не
залежить вiд часу, тобто тривалiсть завад набагато перевищує час змiни стану
ключового елемента. Якщо ж час дiї завад близький до часу переключення елемента, то така завада називається динамiчною.
Цифровi сигнали характеризуються також часовими характеристиками,
якi здебiльшого визначаються як динамiчнi параметри логiчних ключiв. До них
вiдносяться:
t

1,0

– час переходу виходу елемента зі стану “1” в “0” – це iнтервал часу,

протягом якого напруга на виходi елемента змiнюється від рiвня “1” до рiвня
“0”. Вказані рівні вимiрюються вiдповiдно при значеннях 0,9 та 0,1 амплiтуди
сигнала UM (рис. 6.2);
0,1

t – час переходу вихiдного сигналу з “0” в “1” – це iнтервал часу, протягом якого напруга на виходi елемента переходить з “0” в“1 ”;
tФ – тривалість фронту сигналу – iнтервал часу мiж значеннями сигналу
на рiвнях (0,1 – 0,9) UM , при змiнi сигналу з “0” до “1”;
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tС – тривалість спаду сигналу – iнтервал часу мiж значеннями сигналу на
рiвнях (0,1 – 0,9) UM , при змiнi сигналу вiд “1” до “0”;
1,0

t3

– час затримки включення елемента – iнтервал часу мiж фронтом

вхiдного та спадом вихiдного iмпульсiв, замiрянi на рiвнi 0,5 UM ;
0,1

t3

– час затримки виключення елемента – iнтервал часу мiж спадом

вхiдного та фронтом вихiдного iмпульсiв, вимiрянi на рiвнi 0,5 UM (рис. 6.2);
t3.РС – середнiй час затримки розповсюдження сигналу, який знаходиться
за формулою:
t З.РС

0,9Uм

t


0,1
З



 t 1З,0
.
2

tф

Uвх tс

0,5Uм

Uм

0,1Uм

t

0,9Uм

Uвих

tс

tф

0,5Uм

Uм

0,1Uм

t
t 1,0
з

t 0,1
з

Рис. 6.2. Часові діаграми сигналів на вході та виході логічного елементу
6.2 Схеми найбільш поширених логічних елементів

В даний час при розробці інтегральних схем (ІС) найбільше поширення
одержали наступні технології виготовлення логічних елементів:

 транзисторно-транзисторна логіка (ТТЛ);
 логіка на комплементарних польових транзисторах (КМОН);
 емітерно-зв’язана логіка (ЕЗЛ);
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 інтегрально-інжекторна логіка (І2Л);
 діод-транзисторна логіка (ДТЛ);
 логіка на однотипних польових транзисторах (n-МОН і p-МОН).
Логічні схеми, що виготовляються на різній конструктивно-технологічній
основі, значно розрізнюються за своїми характеристиками, навіть якщо вони
реалізовують однакові функції. У кожного з вказаних видів схемотехніки є свої
переваги. Так, ЕЗЛ відрізняється високою швидкодією, хоч деякі різновиди
ТТЛ наближаються до неї по цьому параметру. Як р-МОН, так і п-МОН логіка
широко застосовуються в мікропроцесорах, а КМОН схемотехніка користується перевагою, коли важливе зменшення споживаної потужності.
Динамічні МОН-структури використовуються для побудови різних запам'ятовуючих пристроїв; вони мають просту організацію, в якій логічний стан
визначається зарядом ємності, внутрішньо властивої логічному елементу. І2Л
застосовується в інтегральних схемах.
Самими розповсюдженими на сьогоднішній день є ІС, що реалізують ТТЛ
і її різновиди. Інтегральні схеми даного типу мають середню швидкодію

30100 МГц і середню споживану потужність.

Fmax

Логічним елементом називається пристрій, що реалізовує тільки одну бульову функцію. Такі елементи називають одно-функціональними на відміну від
функціональних елементів, що реалізовують декілька бульових функцій. У функціональному елементі можуть використовуватися декілька логічних елементів. За способом кодування двійкових змінних логічні елементи цифрових пристроїв поділяють на імпульсні, динамічні, потенційні, імпульсно-потенційні та
фазові.
В імпульсних елементах "1" представляється наявністю електричного імпульсу напруги або струму, а "0" – відсутністю відповідного імпульсу.
В динамічних елементах "1" представляється пачкою імпульсів або потенціалом, що поновлюється через необхідний інтервал часу, а "0" – відсутністю
імпульсів (або навпаки).
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В потенційних логічних елементах (ПЛЕ) вхідні і вихідні двійкові змінні
кодуються різною величиною електричного потенціалу.
В імпульсно-потенційних елементах на входи елементів можуть подаватися як потенційні рівні, так і електричні імпульси, причому вихідні сигнали, як
правило, мають імпульсний характер. Розподіл сигналів на імпульсні і потенційні відносний. Прийнято тип сигналу визначати через тривалість такту, залежно від частоти тактового генератора цифрового пристрою. Імпульсний сигнал.
сигнал з тривалістю менше тривалості такту. Потенційний сигнал. сигнал з тривалістю не менше тривалості такту.
В фазових елементах застосовуються сигнали у вигляді синусоїдальної напруги, а значення "1" і "0" двійкових змінних кодуються фазою синусоїдальної напруги
відносно опорної напруги. Фазовий принцип кодування двійкових змінних застосовується, як правило, в пристроях аналогово-цифрового типу.
Реалізація характеристик, близьких до ідеальних, пов'язана з відомими
труднощами внаслідок технологічного розкиду параметрів мікросхем при виготовленні, зміни напруг порогів в залежності від зміни напруги живлення і температури навколишнього середовища в процесі експлуатації. Тому реально зони статичної завадостійкості для кожного типу ЛЕ встановлюють на основі статистичного аналізу амплітудних передавальних характеристик. Напруги статичної завад вказуються в паспорті на логічний елемент і гарантуються для найгіршого випадку роботи даного елемента.
При зіставленні амплітудних передавальних характеристик ЛЕ різних типів
часто використовують не абсолютні значення статичної завадостійкості, а їх віднон
н
в
в
 U пер
/ U л , К пер
 U пер
/U л .
шення до мінімального логічного перепаду: К пер

Чим ближче амплітудна передавальна характеристика до ідеальної, тим
ближче значення цих коефіцієнтів до 0,5.
Статичні параметри визначають умови формування і значення напруг високого і низького рівнів на виході ЛЕ, його навантажувальну спроможність,
споживану потужність за заданими напругами живлення, навантаження і тем-
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пературою навколишнього середовища.
До статичних параметрів ЛЕ відносяться:
0
1
1
 вихідні і вхідні напруги лог. "0" і "1" (U вих
,U вих
,U вх0 ,U вх
);
0
1
 вхідні і вихідні порогові напруги лог. "0" і "1" (U вх.пор
,U вх.пор
,
0
1
U вих.пор
,U вих.пор
);
1
0
1
 вхідні і вихідні струми лог. "0" і "1" ( I вх0 , I вх
, I вих
, I вих
);
1
 струми споживання в стані лог. "0" і "1" ( I cп0 , I cп
);

 споживана потужність ( Pсп ) .
Порогова напруга логічного елемента Uпор є вхідною напругою, малі відхилення від якої в ту або іншу сторону приводять до переходу логічного елемента на його виході з стану "1" в стан "0" або зворотно.
Вхідний струм ЛЕ задається для несприятливого режиму роботи в межах допустимих температур навколишнього середовища та напруги живлення як для рівня
0
1
0
1
) . Вихідні струми I вих
, I вих
характеризулог. "0" ( I вх
) , так і для рівня лог. "1" ( I вх

ють навантажувальну здатність ЛЕ. (Струми, що втікають, мають позитивний знак, а
струми, що витікають,. негативний знак.) Завадостійкість визначається відносно цих
струмів. Тому збільшення коефіцієнта розгалуження приводить до зниження завадостійкості.
1
визначається як вхідний струм для напруги
Вхідний струм лог. "1" I вх

лог. "1" на вході ЛЕ.
0
I вх
. вхідний струм лог. "0", визначається як вхідний струм для напруги

лог. "0" на вході ЛЕ.
1
I вих
. вихідний струм лог. "1", визначається як вихідний струм для напру-

ги лог. "1" на виході ЛЕ.
0
I вих
. вихідний струм лог. "0", визначається як вихідний струм для напру-

ги лог. "0" на виході ЛЕ.
Струм споживання від джерела (джерел) живлення ЛЕ ( I cп ) залежить від типу
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ЛЕ. Для ЛЕ ЕЗЛ він майже постійний (якщо не брати до уваги навантаження) і не залежить від його логічного стану, для ЛЕ ТТЛ струм має різні значення для стану "0" і
"1". Крім того, ЛЕ ТТЛ мають викиди струму під час перехідних процесів при перемиканні ЛЕ, що приводить до істотного збільшення струму споживання на високих
частотах. Амплітуда і тривалість викиду залежать від характеру та величини навантаження, схемотехніки вихідного каскаду ЛЕ ТТЛ, довжини лінії зв'язку та ін.
Вхідний опір логічного елемента Rвх. відношення приросту вхідної напруги до приросту вхідного струму (визначається для двох значень вхідного сигна0
1
лу: R вх
та R вх
).

Вихідний опір логічного елемента Rвих. відношення приросту вихідної напруги до приросту вихідного струму (визначається для двох значень вихідного
0
1
сигналу: R вих
та R вих
).

Динамічні параметри. Швидкодія ЛЕ при перемиканні визначається

електричною схемою, технологією виготовлення і характером навантаження.
Для ідентифікації вимірювань динамічних параметрів в технічній документації
на ІС наводяться параметри еквівалентного навантаження, встановлюються вимоги до амплітуди і тривалості фронту вхідного сигналу.
На рис. 6.2 наведені часові діаграми, що пояснюють зміну характеристик
вихідного імпульсу в залежності від параметрів вхідного імпульсу і властивостей елемента.
Гранична робоча частота елемента задає діапазон робочих частот сигналів, переданих елементом без спотворення так, щоб за час одного такту, у схемі
встигали завершитися перехідні процеси.
Частота перемикання. максимальна частота, на якій у найгірших умовах
гарантується спрацьовування лічильного тригера, складеного з логічних елементів даної серії.
Навантажувальна здатність ЛЕ характеризує його здатність одержува-

ти сигнал від декількох джерел інформації й одночасно бути джерелом інформації для ряду інших елементів. Для чисельної характеристики навантажуваль-
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ної здатності ЛЕ використовуються два коефіцієнти: m-коефіцієнт розгалуження і n-коефіцієнт об'єднання.
1) m-коефіцієнт розгалуження. характеризує кількість входів для елементів даної серії, що допускається для підключення до виходу даного
елемента – m

10...100 . Навантажувальна здатність елемента харак-

теризується його вихідним опором Rвих .
2) n-коефіцієнт об'єднання. характеризується кількістю входів даного логічного елемента (від двох і більше).
6.3 Транзисторно-транзисторна логіка

Ця технологія має, мабуть, найбільше число різновидів логічних елементів, тому що тривалість її використання дозволила виявити багато з властивих
їй обмежень та способів їх подолання. Схемотехнічно більшість ІС, що входять
до складу серій ТТЛ, виконано на основі комбінації двох базових схем: елемента І-НІ і розширника по АБО.
6.3.1 Базовий елемент ТТЛ-логіки

Елемент І-НІ (рис. 6.3) може бути представлений послідовним з'єднанням
трьох каскадів:
– вхідного багатоемітерного транзистора VT1 з резистором R1 і діодами
VD0...VDn–i, що реалізують логічну операцію І;
– фазорозщеплювача на транзисторі VT2, резисторі R2 і колі нелінійної
корекції R3, R4 та VT3;
– двотактного вихідного підсилювача на транзисторах VT4 і VT5, резисторі R5 та діоді VDn.
Розширник по АБО (рис. 6.4) по суті повторює перші два каскади елемента І-НІ і містить вхідний багатоемітерний транзистор VT1 з резистором R1 і
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транзистор VT2 фазорозщеплювача.
Об'єднання елементів І-НІ і розширника по АБО шляхом з'єднання точок
а і б дозволяє одержати ЛЕ, що реалізує послідовність операцій І-АБО-НІ.
Розглянемо роботу елемента І-НІ (рис. 6.3). Припустимо, що хоча б один
вхід елемента Хо,..., Хп–1 безпосередньо підключений до спільної шини, тобто на
нього подана напруга лог. "0". У цьому випадку перехід багатоемітерного транзистора (БЕ) VT1 насичений струмом, що протікає від джерела живлення через
резистор R1. Струм і напруга колектора будуть мало відрізнятися від нульових,
тому транзистор VT2 фазорозщеплювача виявляється закритим.
+UП

+UП
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VT2
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VDn-1

VD0
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VT4

X0

VDn
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Xn-1

R5
а

VT1
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R2

R1

R4

VT1
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а
VT2

.
.
Xn-1

Y
VT5

б
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Рис. 6.3. Принципова

Рис. 6.4. Принципова

електрична схема ЛЕ І-НІ ТТЛ

електрична схема розширника
АБО серії ТТЛ

Так як емітерний струм транзистора VT2 практично дорівнює нулю, буде
закритий і транзистор VT5. Струм, що протікає через резистор R2, втікає в базу
транзистора VT4, насичує його. Тому напруга присутня на виході Y ЛЕ близька
до напруги живлення і визначається виразом
1
U вих

Uж

I вих R5 U кеVT 4 UVDn .

Таким чином, при наявності на кожному із входів схеми напруги низько-
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го рівня, напруга на його виході буде мати високий рівень. Припустимо тепер,
що на усі входи ЛЕ поданий високий рівень напруги. У цьому випадку всі емітерні переходи багатоемітерного транзистора VT1 виявляються закритими. При
цьому його колекторний перехід зміщається в прямому напрямку і по колу резистор R1, колекторний перехід транзистора VT1 та послідовно з'єднані емітерним переходом транзистори VT2 і VT5 буде протікати струм. Цей струм насичує
транзистори VT2 і VT5, і на виході у ЛЕ встановиться низька напруга, чисельно
рівна напрузі насичення транзистора VT5:
0
U вих
 U КЕVT 5  I вих rвихVT 5 .

Так як транзистор VT2 насичений, то присутня на його колекторі напруга
виявляється недостатньою для прямого зсуву двох послідовно включених р-nпереходів (емітерний перехід VT4 і діод VDn). Транзистор VT4 буде закритий.
Таким чином, якщо на усіх входах схеми присутня висока напруга, на виході ЛЕ будемо мати напругу низького рівня.
Паралельне з'єднання кількох виходів таких елементів неприпустимо, тому що формування на них сигналів різних рівнів призведе до виходу з строю
транзисторів вихідного підсилювача потужності. Для позитивної логіки описаний алгоритм роботи відповідає визначенню операції І-НІ:
y  x0 x1 xn 1 .
Виконання вихідного каскаду елемента за двотактною схемою дозволяє
одночасно вирішити дві задачі:
1. Підвищити швидкодію елемента. Навантаження ЛЕ, як правило, носить ємнісний характер, і застосування двотактного вихідного каскаду
дозволяє збільшити струм перезаряду ємності навантаження.
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2. Знизити споживання. У сталому режимі лог. "0" через вихідний каскад
протікає тільки струм навантаження.
У вхідному колі багатоемітерного транзистора VТ1 включені додаткові
діоди VD0...VDn–1, що захищають елемент від появи на його вході неприпустимих напруг зворотної полярності.
ІС ТТЛ, що випускаються в межах СНД, можна розділити на такі групи:
– стандартні. серія 155, 133;
– швидкодіючі з діодами Шоткі. серії 530, 531, 1531;
– малопотужні швидкодіючі з діодами Шоткі. серії 533, 555, 1533.
Елементи всіх цих серій практично виконані за єдиною схемою. Основне
розходження даних серій полягає в їхній швидкодії і споживаній потужності.
Типові параметри ЛЕ різних серій ТТЛ наведені в табл. 6.1.
Напруга всіх перелічених вище серій ЛЕ ТТЛ дорівнює +5В±5% або
+5В±10% у залежності від типу виконання. Однак сучасні технолгії дозволять
випускати логічні елементи ТТЛ з напругами живлення від 1,2 В, що зберігать
працездатність при зменшенні напруги до 0,8 В.
Табл. 6.1. Параметри ЛЕ серій ТТЛ
Серія ІС
К155

tзат порівн Pсп, мВт
10
10

U1вих, В
2,4

U0вих, В I1BИХ, мА I0вих, мА
0,4
–0,4
16

К531

3

20

2,7

0,5

–1,0

20

К555

10

2,0

2,7

0,5

–0,4

8,1

6.3.2 Елемент з відкритим колектором

Якщо в схемі базового елементу виключити знову елементи R5, VT4 і
VDn, то одержимо схему з відкритим колектором. Умовне графічне позначення
логічного елементу з відкритим колектором наведено на рис. 6.5.
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+Uж
Rн
&
Рис. 6.5. Умовне графічне позначення логічного елементу
з відкритим колектором
Щоб така схема сформувала на виході 1 потрібно Rн включати між виходом і джерелом живлення. У цьому випадку схема працює, як розглянутий раніше базовий елемент ТТЛ. Схему з відкритим колектором можна використовувати для підключення елементів індикації, реле й інших навантажень, що вимагають напруги живлення 5 В. На рис. 6.6 наведено приклад використання логічного елементу з відкритим колектором для управління електромагнітним реле.
+Uж
VD1

К1

&

Рис. 6.6. Використання логічного елементу з відкритим колектором
для управління електромагнітним реле
6.3.3 Схема з трьома станами вихода

У складі більшості серій інтегральних мікросхем існують елементи з
трьома станами виходу. Вони мають вхід EZ (у зарубіжній літературі ОЕ –
Output Enable – дозвіл виходу), що управляє, або скорочено просто Е (Enable),
одне зі значень сигналу на якому переводить обидва вихідні транзистори в
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закритий стан. Схема ТТЛ елементу з трьома станами виходу приведена на рис.
6.7.
При EZ = 0 напруги на базах транзисторів VT3 і VT4 приймають низький
(що закриває) рівень, що робить неможливим протікання вихідних струмів
через транзистори.
Транзистор VT3 закритий тому, що додатковий діод VD3 знаходиться в
стані, що проводить, і потенціал на базі близький до нуля. Транзистор VT4
також буде закритий, оскільки на його емітері присутній рівень логічного нуля.
З урахуванням того, що при "0" на вході EZ транзистор VT1 відкритий і
низьким опором переході емітер-колектор шунтує резистор R2, то VT2
закритий, струм через нього не протікає і як наслідок напруга на базі VT4
дорівнює нулю.
Такий стан виходу логічного елементу називають Z-станом або станом
високоімпедансу виходу (сотні кОм). Для реальних логічних елементів ТТЛ Z
стан виходу характеризується струмом витоку 20…40 мкА.
+5 B
R5

R1

R3

VT1

VT3

VD3

x1
x2

VD4

EZ

y

VT2
VT4

VD1 VD2
R2

R4

Рис. 6.7. Спрощена схема логічного елементу 2І-НІ з трьома станами виходу
Схема з трьома станами найчастіше використовується для підключення
декількох пристроїв до одної і тої ж шини (наприклад, організація обміну да-
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ними в ПК між різними вузлами). Той пристрій, що у даний момент повинен
бути підключений до шини, переводиться в активний режим, а всі інші в третій
стан і вони не заважають роботі активного пристрою.


ПЗП

СРU

ОЗП

EZ

EZ

EZ

Шина
даних

Шина
управління

Рис. 6.8. Організація обміну даними між різними пристроями з використанням
елементів з трьома станами виходу
6.4 Логічні елементи на МДН-транзисторах

Широкому поширенню МДН-схемотехніки сприяли такі її особливості:

 більш проста технологія виготовлення (коротше технологічний цикл
виготовлення), що сприяє підвищенню відсотка виходу придатних виробів;

 менші геометричні розміри приладу і більш прості схемотехнічні рішення, що при однаковій з біполярною ІС площею кристала дозволяє
розмістити на ньому більш складну по виконуваних функціях схему
або при однаковій функціональній складності одержати меншу площу
кристала, що також сприяє підвищенню виходу придатних виробів
(менше вплив дефектів вихідного напівпровідника).
Разом з тим при розробці ІС МДН доводиться враховувати наступні особливості даного класу приладів:

 МДН-транзистор володіє гіршими ключовими властивостями у порівнянні з біполярним транзистором. Це виражається в більшому вихідному опорі і, отже, у більшій залишковій напрузі у включеному стані;
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 залишкова напруга на включеному МДН-транзисторі значно залежить
від керуючої напруги. Стосовно до логічних схем це означає сильну
залежність напруги лог. "0" від напруги лог. "1". Послабити цю залежність можна зменшенням абсолютного струму стоку у включеному
стані, що вимагає використання в ключі на МДН-транзисторі високоомного навантаження;

 необхідність застосування власного високоомного навантаження при
фіксованій ємності збільшує постійну часу, що визначає тривалості
фронту і спаду вихідної напруги ЛЕ. Це приводить до падіння швидкодії;

 у силу розглянутих вище особливостей (нестабільність вихідних логічних рівнів) для забезпечення достатньої завадостійкості ЛЕ на МДНтранзисторах повинні працювати при великих значеннях логічного перепаду. Це також сприяє падінню швидкодії елемента.
Слід зазначити, що необхідність застосування високоомного навантаження має і позитивну властивість, що виражається в зменшенні потужності, яка
розсіюється в ключі на МДН-транзисторі.
Схемотехнічні рішення, при побудові ІС МДН, спрямовані на усунення
вищеописаних недоліків елементарного ключа. Тому при побудові ІС схема
ключа з навантажувальним резистором не використовується. Широке застосування знайшла схема ключа з навантажувальним МДН-транзистором, що забезпечує збільшення струму перезаряду ємності навантаження, а, отже, і швидкодії
ключа. Це додатково дозволяє спростити технологію виготовлення ІС, тому що
зі схеми виключаються всі пасивні елементи (резистори) і вона будується тільки на однотипних елементах. МДН-транзисторах.
В залежності від типу використовуваного транзистора розрізняють ІС
n-МОН і р-МОН-типів. Розглянемо побудову ЛЕ з використанням n-МОНтранзисторів. На рис. 6.9, а, б наведені принципові електричні схеми двохвходових ЛЕ, що реалізують операції 2І-НІ та 2АБО-НІ.
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Обидві схеми містять по три транзистори, з яких VT1 виконує роль активного навантаження, а VT2 і VT3 є власне транзисторними ключами, що реалізують логічні операції. У схемі рис.6.9,а, що реалізує логічну операцію І-НІ, транзистори VT2 і VT3 включені послідовно. Тому для появи на виході схеми низької напруги на затвори обох транзисторів необхідно подати високу напругу, достатню для протікання струму активного навантаження. У схемі рис. 6.9,б, транзистори VT2 і VT3 включені паралельно. Тому при подаванні на затвор кожного з них високої напруги на виході буде сформована напруга низького рівня.
Збільшення числа вхідних змінних елемента вимагає збільшення кількості
послідовно або паралельно включених транзисторів. Тому, використовуючи
описаний принцип з мінімальними схемотехнічними витратами, можна побудувати логічний елемент із необхідним числом входів.
+Uж
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VT1
Z=X1X0
VT2 X0
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Z=X1+X0
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Рис. 6.9. Принципові електричні схеми ЛЕ на МДН-транзисторах,
2І–НІ (а) та 2АБО–НІ (б)
Збільшення швидкодії ІС МДН вимагає збільшення струмів перезарядження ємності навантаження. Однак це обмежується ростом споживаної потужності і збільшенням нестабільності вихідних логічних рівнів. Перебороти
зазначене протиріччя можна або технологічним шляхом, створюючи транзистори з меншою вхідною ємністю, або схемотехнічним шляхом, застосовуючи
схему ключа на транзисторах з каналами різного типу (комплементарні транзистори). Ці ключі, з одного боку, дозволяють значно збільшити струми перезаряду ємності навантаження, а з іншого максимально зменшити потужність, що
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розсіюється в елементі. Ключ на комплементарних транзисторах при правильному виборі параметрів вхідних елементів у статичному режимі роботи практично не споживає потужність від джерела живлення.
Споживана елементом потужність у статичному режимі тотожно дорівнює потужності, що віддається ним у навантаження. А так як навантаженням
елемента є вхідні кола аналогічних елементів, що носять чисто ємнісний характер, то потужність, що відібрана від джерела живлення, витрачається тільки в
динамічному режимі на перезаряд цієї ємності, тобто має мінімально можливе
значення.
На рис. 6.10 наведена принципова електрична схема інвертора КМОН, що
використовується як базовий логічний елемент.

Рис. 6.10. Принципова електрична схема транзисторного
ключа ІС КМОН
Схема може бути умовно розбита на три частини: вхідний діодно-резистивний
обмежувач напруги; власне інвертор на КМОН-транзисторах; вихідне діодне коло.
Вхідний опір транзисторів у схемі досягає значень до 1012 Ом. При товщині ізоляції
між затвором і напівпровідником порядку 50...70 мкм його власна пробивна напруга
складає порядку 150...200 В. Це припускає введення в елемент спеціальної схеми захисту від статичної електрики, що може потрапити на його вхід у процесі збереження чи монтажу. Роль цієї схеми виконує вхідний діодно-резистивний обмежувач на
елементах VD1, VD2, VD3 і R1. Дана схема обмежує напругу на вході транзисторного
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ключа в діапазоні від Uж – 0,7 В до Uж + 0,7 В.
Елементи вихідного діодного кола (VD4, VD5, VD6) утворені відповідними областями самого транзисторного ключа і з погляду його роботи не є обов'язковими. Наявність цих діодів накладає додаткові обмеження на використання
елемента. Завжди повинно виконуватися нерівність

U вх  U вих  U ж .
В противному випадку діоди вхідного обмежувача і вихідного кола можуть відкриватися та закоротити коло живлення елемента. Останнє може бути
причиною його пробою. Тому напруга живлення на КМОН-схеми повинна завжди подаватися до включення і зніматися після відключення вхідного інформаційного сигналу.
Схемотехнічно ЛЕ КМОН-типу повторюють схеми елементів n-МОН- і рМОН-типів. Відмінність полягає в тому, що завжди використовуються пари
транзисторів. При цьому, якщо для реалізації заданої логічної функції транзистори з каналом n-типу включаються послідовно, то парні їм транзистори p-типу
включаються паралельно і навпаки. На рис. 6.11 наведені принципові електричні схеми, що реалізують логічні операції 2І-НІ і 2АБО-НІ. Для спрощення на
наведених схемах не показані елементи вхідних і вихідних кіл ключа.

а),

б)

Рис. 6.11. Принципові електричні схеми ЛЕ КМОН- типу,
2І–НІ (а) та 2АБО–НІ (б)
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До особливостей схем ЛЕ треба віднести відсутність додаткового навантажувального транзистора. Його роль виконує один із транзисторів ключа.
Аналіз схем дозволяє зробити важливий практичний висновок про те, що
аналогічно ЛЕ ТТЛ для ЛЕ КМОН паралельне включення декількох їхніх виходів заборонено.
В табл. 6.2 наведені найбільш важливі параметри ЛЕ КМОН серії 561 при
напрузі живлення 9 В.
Слід також зазначити, що КМОН-елементи мають високу завадостійкість
– до 40% напруги живлення, оскільки пороговий рівень таким мікросхем дорівнює половині напрузі живлення.
Табл. 6.2. Основні параметри логічних елементів КМОН серії 561
U1вих min, В U0вих max, В

8

0.3

tзат порівн, нс

30 (Сн=15 пФ)
100 (Сн=100 пФ)

Fmax, мГц Iсп, мкА Uж, В

3

0,1

3... 15

Кроз

Свх, пФ

50

5

6.5 Логічні елементи інтегрально-інжекційної логіки

Для підвищення технологічності виготовлення бажано при розробці ІС
застосовувати схемотехнічні рішення, що використовують тільки однотипні
елементи, наприклад транзистори. Цей шлях, як було показано раніше, реалізований у ІС МДН, що поряд з іншими перевагами є причиною їх широкого поширення. Однак, як уже відзначалося, ключ на біполярних транзисторах на сьогодення має кращі як ключові, так і частотні властивості. Це є передумовою до
постійного пошуку нових схемотехнічних рішень для реалізації біполярних ІС.
Такий пошук призвів до майже одночасної розробки фірмами Philips і IBM елемента інтегрально-інжекційної логіки (І2Л) [18]. Відповідна йому принципова
електрична схема ЛЕ І2Л наведена на рис. 6.12.
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R

+Uж

І
Вх

VT1 VT2

Вих2
Вих1

Рис. 6.12. Принципова електрична схема ЛЕ І2Л
Особливістю елементів І2Л є:

 відсутність резисторів, що різко спрощує технологію виробництва ІС;
 використання струмового принципу живлення, при якому в ІС задається не напруга, а струм, який безпосередньо інжектується в область напівпровідника, що утворює структуру одного з транзисторів;

 просторове сполучення в кристалі напівпровідника областей, що функціонально належать різним транзисторам. При цьому структура розташовується як по горизонталі (планарно), так і по вертикалі. Таке рішення дозволяє відмовитися від застосування спеціальних рішень для
відділення областей, що належать різним елементам, як це необхідно
робити в елементах ТТЛ і ЕЗЛ;

 мале значення логічного перепаду, що дозволяє максимально збільшити швидкодію елемента.
В наведеній схемі (рис. 6.12) багатоколекторний транзистор VT2 виконує
функцію інвертування вхідного сигналу, а транзистор VT1 – генератора (інжектора) базового струму транзистора VT2. До особливостей елемента варто віднести і сталість струму інжектора у всіх режимах роботи елемента. Струм інжектора задається резистором R, що, як правило, виконується загальним на групу
елементів.
Важливою особливістю елемента І2Л є можливість, варіюючи струм інжектора в широких межах, змінювати його швидкодію. Реально струм інжектора може змінюватися від 1 нА до 1 мА, тобто на 6 порядків. Оскільки для зада-
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ної схемотехніки енергія переключення елемента. величина постійна, у таких
же межах може змінюватися і швидкодія елемента. Важливо, щоб для цього не
потрібно було б ніяких схемотехнічних змін в елементі.
Принцип дії схеми І2Л полягає в наступному. Допустимо, зовнішній сигнал, що відповідає сигналу лог. "1" на вході елемента (база транзистора VT2),
відсутній. У цьому випадку струм інжектора, втікаючи в базу транзистора VT2,
насичує його. На його колекторах, а, отже, і на вихідних виводах елемента присутня напруга низького рівня, яка дорівнює напрузі насичення транзистора VT2
– реально це 0,1…0,2 В.
Якщо база транзистора VT2 безпосередньо чи через насичений транзистор
підключена до загальної шини, то виконується умова Uвх < Uбе0, транзистор VT2
закритий, тому що струм інжектора замикається на загальну шину, минаючи
його емітерний перехід. У цьому випадку напруга на його колекторах визначається зовнішніми колами. При послідовному включенні декількох інверторів ця
напруга дорівнює напрузі емітерного переходу наступного транзистора. Таким
чином, для ЛЕ І2Л U0 = 0,1...0,2 В; U1 = 0,6...0,7 В.
З наведених співвідношень випливає, що перепад логічних рівнів для ЛЕ
І2Л складає 0,4...0,6 В.
З використанням наведеної схеми можуть бути реалізовані основні логічні операції І-НІ і АБО-НІ. На рис. 6.13 наведена логічна схема, побудована на
трьох інверторах І2Л.
Особливістю елементів І2Л є можливість паралельного включення декількох їхніх виходів. З наведеної схеми випливає, що при паралельному включенні
декількох виходів у загальній точці щодо вхідних змінних реалізується логічна
операція АБО-НІ. Щодо вихідних сигналів елементів реалізується логічна операція І. Таким чином, якщо не потрібний гальванічний поділ між вхідними і вихідними сигналами, то логічна операція І виконується без яких-небудь додаткових схемотехнічних витрат простим об'єднанням відповідних виходів ЛЕ. Після
інвертування результату виконаної операції АБО-НІ додатковим елементом
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щодо вхідних перемінних реалізується логічна операція АБО, а щодо вихідних
сигналів перших елементів. операція І-НІ.
I1
X0
X0

Y1=X1+X0=X1X0

I3
Y0=X1+X0=X1X0

X1
X1
I2

Рис. 6.13. Реалізація логічних операцій 2І-НІ та 2АБО-НІ на ЛЕ І2Л
ЛЕ І2Л дозволяє максимально уніфікувати структуру ІС, знизивши площу
її кристала, і або зменшити її споживання, або підвищити швидкодію. Типовий
час затримки поширення ЛЕ І2Л при струмі інжектора 0,1 мкА складає 10 нс.
При цьому енергія переключення для цього елемента на кілька порядків менше,
ніж для елемента ТТЛ.
Через невелику завадостійкість, обумовлену малим логічним перепадом,
ЛЕ І2Л використовуються винятково в складі ВІС і СВІС, та як окремі ІС малого ступеня інтеграції не випускаються. При цьому вхідні і вихідні кола ІС, виконаних за технологією І2Л, робляться сумісними по логічних рівнях із сигналами ТТЛ.
6.7 Контрольні питання

2. Дайте поняття позитивної і негативної логіки.
3. Перелічіть основні статистичні і динамічні параметри цифрових елементів?
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4. Перелічіть варіанти модифікацій елементів ТТЛ-типу і цілі, для рішення яких вони були розроблені.
5. Чим пояснюється широке поширення елементів ТТЛ-типу?
6. У чому перевага елементів МДН-типу?
7. Яка схема є базовою для логічних елементів МДН-типу?
8. Які особливості логічних елементів І2Л-типу?
9.

Поясніть принцип роботи логічних елементів І2Л-типу?

10. Поясніть фізичний зміст порогової напруги.
11. Що таке третій стан виходу логічного елементу?
12. Які особливості підключення навантаження до логічних елементів з
відкритим колектором?
7 КОМБІНАЦІЙНІ СХЕМИ
7.1 Дешифратори
7.1.1 Загальні зауваження

Логічні пристрої діляться на комбінаційні і послідовні (автомати з пам'яттю). Вихідні величини логічних пристроїв комбінаційного типу залежать тільки
від поточного значення вхідних величин (аргументів). Після завершення перехідних процесів на виходах логічних пристроїв комбінаційного типу встановлюються вихідні величини, на які характер перехідних процесів впливу не надає. До комбінаційних пристроїв належать дешифратори і шифратори, мультиплексори та демультиплексори, а також суматори кодів.
Дешифратори і шифратори належать до числа перетворювачів кодів. З
поняттям шифрування зв'язане представлення про стиск даних, з поняттям дешифрування – зворотне перетворення.
В умовних позначеннях дешифраторів і шифраторів використовуються

