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Робота №1. УНІВЕРСАЛЬНИЙ ОСЦИЛОГРАФ С1-70 

 

Теоретичні відомості 

Осцилограф C1-70 [1] зі змінними блоками в каналах вертикального та 

горизонтального відхилення призначений для дослідження форми періодичних та 

імпульсних електричних сигналів від 10 мкВ до 500 В у смузі частот 0–3500 МГц шляхом 

візуального спостереження та фотографування. 

Основними областями застосування осцилографа є електро- та радіовимірювання в 

різних областях науки та техніки під час проведення дослідницьких та випробувальних робіт 

у лабораторних та виробничих умовах. Особливістю осцилографа С1-70 є модульність 

конструкції, що означає можливість встановлення різних типів блоків розгортки та 

підсилення. Робота осцилографа можлива лише зі встановленими змінними блоками. 

 

 
Рис.1.1. Структурна схема “Оцилограф С1-70”. 

 

Принцип дії осцилографа С1-70 проілюстрований його структурною схемою 

(рис. 1.1), на якій показані основні функціональні вузли та їхній взаємозв’язок, а саме: 

 канал вертикального відхилення; 

 підсилювач синхронізації; 

 канал горизонтального відхилення; 

 індикатор (електронно-променева трубка); 

 калібратор; 

 блок живлення. 

Досліджуваний сигнал подається в канал вертикального відхилення на вхідне коло 1, 

що складається із вхідних роз’ємів, перемикачів режимів входів та коефіцієнтів відхилення. 

Потім сигнал проходить на попередній підсилювач 2 для підсилення та перетворення фази. 

Залежно від типу змінного блоку в складі попереднього підсилювача може знаходитися 

комутатор (двоканальний блок), логарифмічний пристрій (логарифмічний блок) або інший 



4 

 

функціональний пристрій, який виконує основну функцію попереднього підсилення та 

обробки сигналу. 

У попередньому підсилювачі є органи регулювання підсилення та балансу каскадів по 

постійному струмі. Вхідні кола та попередні підсилювачі виконані у вигляді змінних блоків 

типу 1У. Потім сигнал, перетворений в парафазний, надходить через вхідні роз’єми базового 

блоку на симетричну лінію затримки 3 для компенсації часу спрацювання (запізнення) 

каналу горизонтального відхилення. Лінія затримки виконує свої функції при роботі з 

блоками, що працюють в реальному масштабі часу. З лінії затримки сигнал надходить на 

сигнальні пластини індикатора (ЕПТ) – 13, через кінцевий підсилювач 4. Отже, 

досліджуваний сигнал визначає ступінь відхилення електронного променю по вертикалі 

(координата “Y”). 

Для побудови зображення часової залежності сигналу на екрані осцилографа С1-70 на 

горизонтальні відхиляючі пластини ЕПТ подається напруга пилкоподібної форми з 

генератора 8, який є складовою блоку розгортки. Для зміни швидкості наростання 

пилкоподібного сигналу на передній панелі розгортки знаходиться ступінчастий перемикач 

“ВРЕМЯ/ДЕЛ.” За його допомогою змінюється масштабний коефіцієнт горизонтальної осі. 

Особливістю побудови зображення в осцилографі є багатократне його повторення. На цьому 

етапі виникає проблема отримання стійкого зображення, оскільки кожного разу воно 

повинно промальовуватися з однієї позиції. Дана проблема вирішується за допомогою 

модуля синхронізації 7 у блоці розгортки. Модуль синхронізації дозволяє промальовувати 

зображення лише після надходження на його вхід спеціального сигналу, який називається 

сигналом синхронізації. Цей сигнал може бути зовнішнім або внутрішнім, що вибирається 

відповідним перемикачем на передній панелі блоку розгортки. 

Якщо вибраний зовнішній сигнал синхронізації, то промальовка зображення 

починається після надходження електричного сигналу на спеціальний вхід на передній 

панелі блоку розгортки (“Вход синхр.”). 

 У випадку вибору внутрішньої синхронізації сигнал синхронізації формується 

спеціальним пороговим пристроєм 6, який дозволяє промальовку зображення після 

досягнення вхідною досліджуваною напругою певного порогового значення. Це значення 

регулюється ручкою “Уровень”, яка знаходиться на передній панелі. Шляхом обертання 

ручки "Уровень" можна отримати стійке зображення форми сигналу на екрані осцилографа. 

 Окрім того, на осцилографі С1-70 є можливість відключення модуля синхронізації. 

Для цього на панелі керування блоку розгортки виведений перемикач “АВТ.” (синхронізація 

вимкнута) – “ЖДУЩ.” (синхронізація увімкнута). Отримати стійке зображення змінного у 

часі сигналу без модуля синхронізації майже неможливо. Однак цей режим корисний для 

налаштувань масштабних коефіцієнтів та при досліджуваній постійній напрузі. 

З різних причин значення масштабних коефіцієнтів блоків розгортки та підсилення 

можуть не відповідати числам, які нанесені на шкалу відповідних перемикачів. Для усунення 

цієї похибки блоки розгортки та підсилення мають відповідні органи керування, розгляд 

яких виходить за межі даної лабораторної роботи. З метою перевірки правильності 

масштабних коефіцієнтів обох блоків у склад осцилографа входить спеціальний модуль, 

який називається калібратором 10. Він, в залежності від налаштувань, генерує змінну або 

постійну зразкові напруги. Сигнал змінної напруги може бути прямокутної форми з 

частотою 50 Гц або синусоїдальної форми частотою 1 МГц. Значення амплітуди сигналів 

задається ручкою з лімбом “НАПРЯЖЕНИЕ V”. Калібратор є окремим модулем і 
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генерований ним сигнал надходить на розміщений на передній панелі осцилографа вихід. 

Для перевірки масштабних множників блоків підсилення та розгортки необхідно з’єднати 

спеціальним кабелем вихід калібратора із входом модуля входу підсилення. 

 

Підсилювач диференціальний Я40-1100 (1У11) [2]. 

Вище описана загальна робота осцилографа С1-70 з різними змінними блоками 

підсилення. Зараз детальніше опишемо роботу саме з диференціальним підсилювачем Я40-

1100. Оскільки підсилювач диференціальний, то він має два входи “+ВХОД” та ”-ВХОД” і 

підсилює різницю напруг на цих входах, що показано на рис. 1.2. Кожен з диференціальних 

входів має свій масштабний множник, який встановлюється перемикачем “V/ДЕЛ.” і може 

бути вибраний з діапазону 0.01; 0.02; 0.05;0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5. 

Кожен з входів може працювати зі встановленою розділовою ємністю або без неї. 

Якщо на вході стоїть розділова ємність, то постійна складова напруги не проходить на вхід 

підсилювача. Для вибору режиму з розділовою ємністю або без неї біля кожного входу на 

передній панелі підсилювача розміщений відповідний перемикач “~” – “~”. 

 

 
 

Лабораторні завдання 

1) уважно ознайомтеся з органами керування осцилографа С1-70; 

2) увімкніть осцилограф С1-70 для прогріву на 10хв.; 

3) встановіть масштабні множники блоку підсилювача на значення 5 “V/ДЕЛ.”; 

4) за допомогою виданого вам кабелю підключіть вихід калібратора на 

неінвертуючий (“+ВХОД”) канал; 

Рис.1.2. Структурна схема змінного блоку “Диференційний підсилювач” 
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5) увімкніть калібратор на генерацію прямокутних імпульсів та встановіть амплітуду 

5 В; 

6) за допомогою органів керування блоку розгортки налаштуйте чітке зображення 

сигналу прямокутної форми; перевірте правильність масштабних коефіцієнтів 

блоку підсилення та розгортки, взявши до уваги, що частота 50 Гц; 

7) дослідити фронти прямокутних імпульсів. Виміряти час наростання та спадання як 

переднього, так і заднього фронтів; 

8) увімкніть калібратор на генерацію синусоїдальних імпульсів частотою 1МГц; 

9) за допомогою органів керування блоку розгортки налаштуйте чітке зображення 

сигналу синусоїдальної форми та перевірте правильність масштабних коефіцієнтів 

блоку підсилення та розгортки; 

10) переконатися, що неінвертуючий (“+ВХОД”) немає розділової ємності (положення 

перемикача “~”). Подати з виходу калібратора постійну напругу 5 В; 2 В; 1 В; 

0.5 В та перевірити відповідні масштабні множники блоку підсилення 

11) продемонструйте викладачу своє вміння користуватися осцилографом С1-70. 

Контрольні запитання 

1. Який тип відхиляючої системи застосовується в ЕПТ для відхилення електронного 

променю в осцилографі С1-70 (і чому)? 

2. Від чого залежить чутливість та гранична частота ЕПТ осцилографа? 

3. Чим визначається яскравість зображення ЕПТ осцилографа? 

4. Що є джерелом електронів в ЕПТ осцилографа? 

5. Як впливає струм електронного променю на яскравість ЕПТ? 

6. Чи можна застосовувати осцилограф С1-70 для дослідження кількох сигналів одночасно? 

7. Як реалізована прискорююча система в ЕПТ осцилографа С1-70 та від чого залежить 

кінетична енергія електронів? 

8. Як кінетична енергія електронів впливає на характеристики ЕПТ? 

9. Чи можливо на екрані ЕПТ осцилографа С1-70 отримати зображення фігур Лісажу? 

10. Чому на відхиляючі пластини Х осцилографа С1-70 подається саме пилкоподібна 

напруга, що генерується блоком синхронізації? Чи формуватиме потрібне зображення ЕПТ 

даного осцилографа у випадку застосування напруги іншої форми? 

11. Яке зображення формуватиме ЕПТ осцилографа С1-70 за відсутності напруги на 

горизонтальних відхиляючих пластинах? 

12. Яке зображення формуватиме ЕПТ, якщо на вході осцилографа С1-70 відсутній 

досліджуваний сигнал? 

13. Якщо в осцилографі С1-70 не працюватиме блок синхронізації, сигнал якої форми 

виникатиме на екрані ЕПТ при підключеному до входу осцилографа джерела досліджуваної 

напруги? 

14. Які параметри досліджуваних сигналів можна виміряти за допомогою осцилографа С1-

70? 

15. Як встановити рівень “нуля” на екрані осцилографа С1-70? 

16. Чи можна за допомогою осцилографа С1-70 досліджувати АЧХ або ФЧХ (і чому)? 

17. Чи можна за допомогою осцилографа С1-70 досліджувати періодичні знакозмінні 

сигнали? 

18. Як осцилографом С1-70  виміряти значення постійної напруги та її полярність? 
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19. На вхід осцилографа підключили постійну напругу +5 В (або -5 В), як зміниться 

зображення на екрані ЕПТ осцилографа С1-70? 

20. Чи можливо осцилографом С1-70 виміряти фазу досліджуваного сигналу? 

21. Чи можливо осцилографом С1-70 виміряти параметри досліджуваного сигналу, якщо 

вони перевищують граничні допустимі значення, вказані в технічній документації до 

приладу? Якщо це можливо, запропонуйте способи вимірювання параметрів досліджуваного 

сигналу у цьому випадку. 

22. Як врахувати ослаблення досліджуваного сигналу зовнішнім атенюатором, підключеним 

до входу осцилографа С1-70? 

23. Як за допомогою осцилографа С1-70 досліджувати характеристики імпульсних сигналів? 

24. Як за допомогою осцилографа С1-70 зареєструвати осцилограму струму? Запропонуйте 

вимірювальну схему. 

25. На вхід  осцилографа С1-70 подано ШІМ сигнал. Як виміряти скважність та тривалість 

наростання фронтів досліджуваного сигналу осцилографом С1-70? 

26. Як на практиці визначити потенціальний і заземлений виводи сигнального кабелю 

осцилографа? 

27. Чому під час проведення вимірювань осцилографом С1-70 доцільно використовувати 

з’єднувальні кабелі з комплекту “ЗИП”? 

 

Література 

1. Осциллограф универсальный С1-70, техническое описание и инструкция по эксплуатации, 

1981. 

2. Усилитель дифференциальный Я40-1100 (1У11), техническое описание и инструкция по 

эксплуатации, 1980. 

3. Развертка сдвоенная Я40-2100 (1Р11), техническое описание и инструкция по 

эксплуатации, 1981. 
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Робота № 2. ТРИГЕР ШМІТТА 

 

Теоретичні відомості  

Тригер Шмітта (запропонований в 1938 році інженером Отто Шміттом) — 

електронна модель двопозиційного релейного елемента, статична характеристика якого має 

зону неоднозначності (петлю гістерезису). Структурно, тригер Шмітта [1, 2] представляє 

собою підсилювач з досить великим коефіцієнтом підсилення, охоплений глибоким 

позитивним зворотним зв'язком. Тригер Шмітта використовується для відновлення 

цифрового сигналу, спотвореного у лініях зв'язку, фільтрах брязкоту, як двопозиційного 

регулятора в системах автоматичного керування. Цей тригер має один аналоговий вхід і один 

цифровий вихід. 

Фазова траєкторія (статична характеристика) тригера Шмітта [1] представляє собою 

прямокутну петлю гістерезису. Саме ефект гістерезису дозволяє використовувати тригер як 

формувач прямокутних імпульсів з імпульсів іншої форми, зокрема, з синусоїдальної. 

Неоднозначність статичної характеристики дозволяє стверджувати, що тригер Шмітта, як і 

інші тригери, має властивість пам'яті — його стан в зоні неоднозначності визначається 

передісторією — раніше діючим вхідним сигналом. 

 

 
Рис.2.1 Інвертуючий тригер Шмітта [1] Рис.2.2 Передавальна характеристика 

івертуючого тригера Шмітта [1] 
 

Найпростіша реалізація тригера Шмітта на логічних елементах [1, 2] — це два послідовно 

включених інвертора, охоплені резистивним зворотним зв'язком. У тригері Шмітта 

швидкість наростання вихідного сигналу є величиною постійною, яка не залежить від 

швидкості наростання вхідного сигналу. В аналоговій схемотехніці тригер Шмітта зазвичай 

реалізується на базі операційного підсилювача або компаратора, охопленого резистивним 

позитивним зворотнім зв'язком 

Тригер Шмітта функціонально є компаратором, рівні увімкнення і вимкнення якого не 

співпадають, як у звичайного компаратора, а відрізняються на величину, яка називається 

гістерезисом перемикання ΔUe. 

 

Інвертуючий тригер Шмітта, [1]. В схемі тригера Шмітта, представленого на 

рис.2.1, гістерезис перемикання досягається тим, що компаратор охоплюється позитивним 

зворотнім зв’язком через подільник напруги R1, R2. Якщо до інвертуючого входу прикладена 
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велика від’ємна напруга Ue, то вихідна напруга компаратора Ua досягає свого максимального 

значення Ua max, яке визначається напругою живлення компаратора, і це є логічною одиницею 

на виході компаратора 

У цьому випадку, напруга на неінвертуючому вході буде складати 

Vp max=R1/(R1+R2)∙Ua max. При підвищенні вхідної напруги Ue величина вихідної напруги Ua не 

змінюється поки напруга інвертуючого входу не перевищить напруги на неінвертуючому 

вході, тобто Vp max=R1/(R1+R2)∙Ua max. Але як тільки Ue досягне значення Vp max, вихідна 

напруга почне швидко спадати, а разом з нею спадає потенціал на неінвертуючому вході, 

який прийме значення Vp min=R1/(R1+R2)∙Ua min, де Ua min – мінімальне значення напруги на 

виході компаратора, тобто рівень логічного нуля 

Отже, маємо: 

1) нижній поріг спрацювання: min

21

1)( ae U
RR

R
ввімкнU


 ; 

2) верхній поріг спрацювання: max

21

1)( ae U
RR

R
вимкнU


 ; 

3) гістерезис перемикання: )( minmax

21

1
aae UU

RR

R
U 


 . 

Передавальна характеристика схеми тригера Шмітта зображеної на рисунку 2.1 представлена 

на рис.2.2.  

На рис.2.3 показана реакція тригера Шмітта на вхідну напругу синусоїдальної форми. 

Як можна побачити, вхідний аналоговий гармонічний сигнал Ue(t) успішно перетворюється 

на цифровий Ua(t). Слід зауважити, що тригер Шмітта використовується не лише для 

перетворення гармонічного аналогового сигналу у цифровий, його можна застосувати для 

перетворення сигналу довільної форми, якщо межі напруги цього аналогового сигналу 

узгодити з пороговими значеннями тригера Шмітта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.3 Діаграма роботи інвертуючого тригера 
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Опис лабораторного макета 

Лабораторний макет зображений на рис.2.4 містить два тригери Шмітта. Перший є 

інтегральною мікросхемою К155ТЛ2, а другий її дискретним аналогом на n-p-n транзисторах 

(VT1-VT7). Дискретний аналог побудований таким чином, щоб його характеристики були 

схожі на характеристики ІМС К155ТЛ2. Окрім того, лабораторний макет містить не 

регульований генератор лінійно-змінної напруги та регульоване джерело постійної опорної 

напруги у вигляді потенціометра R1. Сигнал від генератора або джерела постійної напруги 

подається на входи дискретного та інтегрального тригерів Шмітта в залежності від 

положення перемикача S1. 

 У схемі на транзисторах передбачені контрольні точки (КТ1-КТ9), в яких 

осцилографом С1-70 реєструються епюри напруг. 

 У схемі тригера Шмітта на дискретних елементах власне тригером Шмітта є 

конструкція, зібрана з транзисторів VT2 та VT3 і резисторів R3, R4, R5. Інші кола призначені 

для узгодження рівнів ТТЛ логіки з вхідними та вихідними рівнями схеми на транзисторах 

VT2 та VT3, а також збільшення його навантажувальної здатності. Саме роботу цього 

тригера зараз і розглянемо. Якщо сигнал на базі транзистора VT2 є достатньо низьким, то він 

перебуває у закритому стані, а транзистор VT3 – у відкритому. Тоді, напруга на емітерах 

обох транзисторів становить: 5*R4/(R4+R5) (для напруги живлення 5 В). Щоб відкрити 

транзистор VT2, то на його базу необхідно подати напругу, приблизно, 5*R4/(R4+R5)+0,6 В 

(де 0,6 В – напруга початку відкривання кремнієвого p-n переходу). Коли транзистор VT2 

почне відкриватись, то VT3 – почне закриватись. При повністю відкритому транзисторі VT2 

та повністю закритому VT3 напруга на емітерах транзисторів становить, 5*R4/(R4+R3). 

Тепер, щоб закрити транзистор VT2, напругу на його базі необхідно зменшити нижче рівня 

5*R4/(R4+ R3)+0,6 В. Тепер, якщо вибрати співвідношення R5< R3, то поріг відкривання 

транзистора VT2 виявиться більшим, ніж поріг його закривання, що і створює гістерезис 

тригера Шмітта. 

 

Лабораторні завдання 

 1. Дослідження роботи тригерів Шмітта. 

1. У контрольній точці КТ1, за допомогою осцилографа С1-70 виміряти напругу Vcc 

джерела живлення, та переконатись що вона знаходиться на рівні 5 (+-0,5) В. Переконатись, 

що коефіцієнт пульсації напруги не перевищує 5%. 

2. За допомогою перемикача S1 подати на входи тригерів (КТ2) сигнал пилкоподібної 

напруги з генератора. Для схеми на транзисторах зареєструвати та пояснити осцилограми в 

кожній з контрольних точок КТ2-КТ9. 

3. З порівняння осцилограм вхідної та вихідної напруги тригера Шмітта на 

дискретних елементах визначити його порогові напруги. 

4. Зареєструвати осцилограму напруги на виході інтегрального тригера Шмітта та 

порівняти її з осцилограмою виходу дискретного тригера. На основі порівняння осцилограм 

входу та виходу інтегрального тригера визначити його порогові напруги. Порівняти ці 

напруги з відповідними для його дискретного аналога. 

5. Зареєструвати та порівняти передній і задній фронти на виходах обох тригерів 

Шмітта. 
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6. У середовищі розробки та моделювання електронних схем MultiSim виконати 

емуляцію тригера Шмітта на транзисторах (рис.2.5). Порівняти осцилограми в контрольних 

точках КТ2-КТ9, отримані шляхом моделювання з отриманими  на лабораторному макеті. 

7. За допомогою перемикача S1 підключити потенціометр R1 до контрольної точки 

КТ2 (входи обох тригерів). 

8. Потенціометром на контрольній точці КТ2 встановити мінімальну напругу UR1=0 В. 

Значення напруги на вході тригера контролювати за допомогою осцилографа. Спостерігаючи 

осцилограму виходу дискретного тригера Шмітта, плавно збільшуйте напругу на його вході 

до перемикання виходу тригера у низький логічний рівень. За допомогою осцилографа 

Рис.2.4 Лабораторний макет. Інтегральний та дискретний Тригери Шмітта 

Рис.2.5 Принципова схема тригера Шмітта на транзисторах 



12 

 

виміряйте значення верхнього порогу тригера Шмітта в контрольній точці КТ2. 

9. Плавно зменшуючи вхідну напругу тригера зафіксуйте момент його перемикання у 

високий рівень на виході і визначте нижній поріг тригера Шмітта. 

10. Повторіть описану процедуру в п.8 та п.9 для інтегрального тригера Шмітта.  

11. Порівняйте порогові напруги отримані в п.3, п.4 з пороговими напругами 

отриманими в п.8 –п.10. 

 

 Контрольні запитання 

1. Чи обов’язково на вхід тригера Шмітта подавати сигнал пилкоподібної форми? Якщо 

використати генератор із сигналом синусоїдальної або прямокутної форми, чи працюватиме 

у цьому випадку тригер Шмітта? 

2. Амплітудне значення напруги сигналу довільної форми на вході тригера Шмітта не 

досягає одного з його порогів спрацювання. Як це вплине на роботу тригера Шмітта? 

3. Амплітудне значення напруги періодичного сигналу довільної форми на вході тригера 

Шмітта має значення, що перебувають між порогами його спрацювання. Чи працюватиме у 

цьому випадку тригер Шмітта? 

4. За яких умов працюватиме тригер Шмітта, якщо на його вхід періодично подавати 

постійну напругу? 

5. За яких умов працюватиме тригер Шмітта, якщо на його вхід подати знакозмінний сигнал? 

6. Чи можна вмикати входи та виходи різних тригерів Шмітта паралельно і чому? 

7. Як за допомогою вольтметра та блока живлення виміряти петлю гістерезису тригера 

Шмітта? Запропонуйте вимірювальну схему. 

8. За яких умов петля гістерезису тригера Шмітта перебуватиме в координатах Uвих(Uвх) в 

одному квадранті, а коли в чотирьох? 

9. Тригер Шмітта має пороги спрацювання +4В та +1В. Чи працюватиме тригер Шмітта, 

якщо на його вхід подати сигнал з амплітудними значеннями +5В та -0.5В? 

10. Тригер Шмітта має пороги спрацювання +2В та -2В. Чи працюватиме тригер Шмітта, 

якщо на його вхід подати сигнал з амплітудними значеннями +4В та 0В? 

11. У яких випадках робота тригера Шмітта залежатиме від полярності вхідного сигналу, а 

коли ні? 

12. У яких випадках петля гістерезису тригера Шмітта матиме напрям обходу за 

годинниковою стрілкою, а коли навпаки? 

13. Як полярність порогів спрацювання тригера Шмітта відобразиться на розміщенні петлі 

гістерезису в координатах Uвих(Uвх)? 

14. Як за допомогою осцилографа визначити напрям обходу петлі гістерезису тригера 

Шмітта? Чи можна для цих досліджень використати вольтметр? 

15. На вхід тригера Шмітта підключено декілька періодичних сигналів одночасно. Як це 

відобразиться на роботі тригера Шмітта і за яких умов він працюватиме? Який тригер 

Шмітта доцільно застосовувати для таких задач? Від чого залежатиме частота перемикання 

логічних рівнів на виході тригера Шмітта? 

16. Який напрям обходу матиме петля гістерезису для інвертуючого та неінвертуючого 

тригера Шмітта? 

17. Якими резисторами на схемі визначаються порогові напруги? 

18. Яке призначення діодів D1, D2, D3? 
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19. Чому вихідний драйвер тригера Шмітта має кращу навантажувальну здатність при 

низькому логічному рівні, ніж при високому? 

20. Якщо транзистор VT2 буде двоемітерним (мікросхема К155ТЛ3), то яку логічну функцію 

буде виконуватиме схема і чому? 

21. Яку діаграму роботи матиме неінвертуючий тригер Шмітта, на відміну від наведеної на 

рис.3? Побудуйте для цього випадку залежність U(t). 

22. Якими елементами схеми на транзисторах обмежується швидкодія тригера Шмітта? 

23*. У чому відмінність передавальної характеристики для звичайної ТТЛ-схеми “І-НЕ” та 

для “І-НЕ” з тригером Шмітта на вході? 

24*. Як схему “І-НЕ” з вхідним тригером Шмітта перетворити в генератор прямокутних 

імпульсів? Запропонуйте схему. 
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Робота №3. ДИНАМІЧНА ПАМ’ЯТЬ DRAM 

 

Теоретичні відомості 

Мікросхеми DRAM [1, 2] 

У мікросхемах оперативного запам’ятовуючого пристрою (ОЗП) динамічного типу 

елемент пам’яті (ЕП) – це конденсатор p-n-переходу МДН-транзистора. Заряджений стан 

конденсатора вважають станом логічної одиниці, розряджений – станом логічного нуля. Такі 

елементи пам’яті не можуть тривалий час зберігати свій стан і тому потребують додаткового 

обладнання для забезпечення періодичного відновлення (регенерації) інформації. Час 

вибірки для динамічного ОЗП становить 70–200 нс. Порівняно з ОЗП статичного типу ОЗП 

динамічного типу характеризуються більшою інформаційною ємністю, що зумовлено 

меншою кількістю компонент в одному елементі пам’яті; меншою швидкодією, що пов’язано 

з потребою заряджати і розряджати конденсатор; меншою потужністю споживання; меншою 

вартістю. Переважно модулі оперативної пам’яті сучасних мікропроцесорних систем 

реалізуються на основі великої інтегральної схеми ОЗП динамічного типу. 

 Розглянемо реалізацію динамічного ОЗП на прикладі мікросхеми К565РУ3 з 

інформаційною ємністю 16Кх1 біт. На її структурній схемі (рис. 3.1) показані виконані на 

одному кремнієвому кристалі матриця накопичувача із 16384 елементів пам’яті, розміщених 

на перетині 128 рядків та 128 стовпців, 128 підсилювачів зчитування та регенерації, 

дешифратори рядків та стовпців, пристрій керування, пристрій вводу-виводу та 

Рис. 3.1. Структура мікросхеми динамічного ОЗП 



15 

 

мультиплексний регістр адреси. 

 Матриця накопичувача розділена на дві частини по 64х64 елементи пам’яті в кожній. 

Між ними розміщені підсилювачі, тому кожний стовпець складається з двох секцій, 

підключених до різних плеч підсилювача. 

 Мікросхеми динамічних ОЗП працюють в таких режимах: запису, зчитування, 

зчитування-модифікації-запису, сторінкового запису, регенерації. 

Елемент пам’яті ОЗП [2] 

ЕП побудований на однотранзисторній схемі і містить конденсатор Cij та транзистор 

VTij. Транзистор виконує роль ключа: при високому рівні адресної шину рядка (Хі=“1”) він 

відкривається і з’єднує конденсатор Cij з j-розрядною шиною. Попередньо в паузах між 

зверненнями до накопичувача ємності півшин CшА та CшВ заряджає джерело живлення U0 

через відкриті ключові транзистори VT5 та VT6. Під час звернення до накопичувача ці 

транзистори закриваються та ізолюють від півшини Aj та Bj джерело напруги U0. 

Запам’ятовуючий конденсатор Cij вибраного ЕП підключається через відкритий транзистор 

VTij до півшини Aj та змінює її 

потенціал. Ця зміна незначна, 

оскільки ємність 

запам’ятовуючого конденсатора 

(0.1 … 0.2 пФ) є набагато 

меншою ємності шини. Тому 

для індикації малої зміни 

потенціалу шини під час 

зчитування інформації 

використаний диференціальний 

підсилювач тригерного типу на 

транзисторах VT1-VT4, 

увімкнений всередину розрядної 

шини (рис.3.2). 

Крім масиву ЕП та 

підсилювачів, матриця має у 

своїй структурі опорні елементи 

(ЕО) – по одному елементу в 

кожній півшині. Ці елементи в 

кожній половині матриці 

утворюють опорний рядок (ОР). 

Опорний елемент побудований 

аналогічно запам’ятовуючому. 

Його призначення полягає у 

підтримці опорної напруги U0, з 

яким підсилювач порівнює 

потенціал півшини із вибраним 

ЕП та реагує на отримувану під 

час порівняння різницю 

потенціалів позитивного та Рис. 3.2. Фрагмент розряду (стовпця) мікросхеми 

динамічного ОЗП 
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негативного знаку залежно від зчитуваного рівня. Дана операція виконується таким чином: 

якщо вибраний для звернення рядок верхньої півматриці Xj, то сигнал А6 старшого розряду 

коду адреси рядка комутує коло в селекторі опорного рядка через ключовий транзистор VT12 

для сигналу F2 до ОР2, розміщений в нижній півматриці. Таким чином, в кожному зі 128 

стовпців до підсилювача з різних сторін підключені ЕП та ЕО. Оскільки потенціал півшини з 

ЕП відрізняється від опорного, то в провідності транзисторів різних плечей підсилювача-

тригера з’являється асиметрія, яка при ввімкненні кола його живлення сигналом F3 ініціює 

перемикання тригера по переважаючому рівню. У результаті на виходах-входах А та В 

тригера формуються повні рівні “1” та “0”. Сигнал, який відображає зчитувану інформацію 

(у нашому випадку сигнал з плеча А), комутується на вхід пристрою виводу через ключові 

транзистори VT7, VT9, VT10, що відкриваються сигналами А6інв., F4, Jj. Очевидно, зчитаним 

може бути тільки один сигнал з вибраного дешифратором стовпця: Yj=“1”. У решти рядків 

ключі VT10 закриті. Сигнал F4 залежить від сигналу CASінв, за наявності якого він не 

формується і ключ VT9 – закритий. 

Сигнал на вході-виході А тригера-підсилювача виконує також функцію відновлення 

рівня заряду запам’ятовуючого конденсатора Cij, тобто функцію регенерації інформації. 

Причому ця операція виконується у всіх ЕП вибраного рядка одночасно. 

Таким чином, під час кожного звернення до матриці для зчитування інформації 

автоматично здійснюється регенерація інформації у всіх ЕП, що належать вибраному рядку. 

Для адресації 16К елементів пам’яті необхідний 14-розрядний код, а у розглянутої 

мікросхеми тільки сім адресних входів. З метою зменшення кількості необхідних виводів 

корпусу в мікросхемах динамічних ОЗП код адреси вводять частинами: спочатку сім 

молодших розрядів А0–А6, що супроводжується стробуючим сигналом RASінв, потім сім 

старших розрядів А7–А13 зі стробуючим сигналом CASінв. Всередині мікросхеми коди адреси 

рядків та стовпців фіксуються на адресному регістрі, потім дешифруються і здійснюють 

вибірку адресованого ЕП. 

Для формування внутрішніх сигналів F1–F4, які керують ввімкненням і вимкненням у 

визначеній послідовності функціональних вузлів мікросхеми, в її структурі передбачений 

пристрій керування, для якого вхідними сигналами є RASінв, CASінв, Wінв/R. 

Пристрій вводу-виводу забезпечує виведення одного біта інформації DО в режимі 

зчитування і введення одного біту інформації DI з її фіксацією за допомогою тригера-

защіпки в режимі запису. У всіх режимах, крім режиму зчитування, вихід переходить у 

високоомний (третій) стан. Наявність на виході високоомного стану дозволяє об’єднати 

інформаційні вхід і вихід при підключенні мікросхеми до загальної інформаційної шини. 

Режим регенерації ОЗП [2, 3] 

Для забезпечення надійного зберігання записаної в накопичувач інформації 

реалізують режим примусової регенерації. Регенерація автоматично виконується для всіх ЕП 

вибраного рядка під час звернення до матриці для запису або зчитування інформації. 

Час, впродовж якого необхідно звернутися до рядка для регенерації, визначає 

параметр “Період регенерації” Трег. 

Розраховувати на автоматичну регенерацію неможливо, оскільки звернення до різних 

рядків відбувається з різними інтервалами часу. 

Цикл регенерації складається з m звернень до матриці, шляхом перебирання адрес 

рядків за допомогою зовнішнього лічильника циклів звертань, де m – число рядків. 

Звертання до матриці для регенерації може бути організовано у випадку будь-якого із 
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режимів роботи ОЗП: запису, зчитування, зчитування, зчитування-модифікації-запису, а 

також за допомогою спеціального режиму регенерації – сигналом RASінв. 

Режим роботи “Зчитування-модифікація-запис” полягає в зчитуванні інформації з 

наступним записом в один і той же ЕП. При незмінних сигналах RASінв та CASінв режим 

зчитування змінює режим запису даних за тією ж адресою. Модифікація режиму полягає у 

зміні сигналу зчитування на сигнал запису та в підведенні до входу DI записуваної 

інформації. Час циклу в цьому режимі звертання більший, ніж в інших. У всіх вказаних 

режимах регенерація здійснюється як операція, що відповідає процесу звертання до 

мікросхеми. 

Під час організації примусової регенерації найбільш доцільним та зручним для 

реалізації є режим регенерації сигналом RASінв, при якому здійснюється перебір адрес у 

супроводі стробуючого сигналу RASінв при CASінв=“1”. 

У мікросхемі К565РУ1 режим регенерації здійснюється по циклу зчитування або 

“Зчитування-модифікація-запис” з виконанням умови CSінв=“1”, при якому доступ до 

мікросхеми по входу та виходу закритий. Вихід перебуває у високоомному стані. 

У розрахунок часу регенерації необхідно брати до уваги час циклу при вибраному 

режимі регенерації. Наприклад, на регенерацію інформації в ЕП одного рядка у мікросхемі 

К565РУ5Б в режимі “Зчитування-модифікація-запис” необхідно 310 нс, тоді для регенерації 

ЕП всіх 256 рядків потрібно 80 мкс, що складає 4% робочого часу мікросхеми. У режимі 

регенерації тільки сигналом RASінв загальний час регенерації зменшується до 61.5 мкс, що 

складає 3% часу функціонування мікросхеми. 

Опис лабораторного макета 

Лабораторний макет (рис.3.3) повністю моделює роботу динамічної пам’яті з 

чотирьох елементів (бітів). Вибір режиму роботи з макетом (ручний або автоматичний) 

змінюється за допомогою перемикача S1. 

Макет має такі органи керування: 

1) перемикач вибору адреси рядка DRAM; 

2) перемикач S1 вибору режиму роботи DRAM – запису або зчитування даних з пам‘яті; 

3) перемикачі S4-S5 вибору бітів даних одного рядка пам’яті (шинний формувач) – нуль або 

одиниця; 

4) перемикач S3 підтвердження готовності DRAM до здійснення запису або зчитування 

даних; 

5) кнопка тактування DRAM в ручному режимі роботи динамічної пам’яті; 

6) потенціометр для плавної зміни частоти тактового генератора DRAM в автоматичному 

режимі роботи динамічної пам’яті. 

Будь яка робота з органами керування макета супроводжується світлодіодною 

індикацією. Активний стан світлодіоду означає логічну одиницю, а вимкнений – логічний 

нуль. Наступні індикатори використовуються для роботи в автоматичному режимі макета: 

1) стан вибраних бітів даних (нуль або одиниця) на шинному формувачі – “D0” та “D1”; 

2) стан вибраного режиму роботи DRAM на запис або зчитування даних – “R#W”; 

3) стан вибраної адреси – “0-1”; 

4) стан готовності рядка DRAM для запису або зчитування даних – “Лінія 0” та “Лінія 1”; 

5) відображення бітів (“0” або “1”) в елементах пам’яті – “К00”, “К01”, “К10”, “К11” 

(послідовність бітів – перша цифра означає рядок, а друга стовпець); 
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6) положення перемикача S2 – “Strobe”; 

7) результат виконаного запису або зчитування даних з обраного рядка DRAM – “R#W OK”. 

 Для дослідження схеми DRAM на макеті встановлені такі контрольні точки: 

1) сигнал тактового генератора – КТ1 (співвідношення частоти 1:1); 

2) сигнал тактового генератора – КТ2 (співвідношення частоти 1:2); 

3) контроль регенерації елемента пам’яті DRAM – КТ3. 

 Схема лабораторного макета поділена на окремі блоки: 

1) джерело тактового сигналу, яким може бути генератор прямокутних імпульсів змінної 

частоти або тактова кнопка. Вибір джерела тактового сигналу здійснюється перемиканням 

тумблера S1. 

2) мультиплексор шини адрес (ША); 

3) декодер шини адрес (ША); 

4) блок внутрішньої логіки / контролер станів 

5) елементи DRAM пам’яті; 

6) блок вирівнювання потенціалу; 

7) буферний регістр; 

8) регістр зчитування; 

9) контролер шини даних (ШД); 

10) шинний формувач. 

 

Лабораторні завдання  

1. Перевірка роботи DRAM в автоматичному режимі на запис даних в елементи 

пам’яті. 

1. Обрати як джерело тактового сигналу генератор прямокутних імпульсів (перемикач S1 у 

верхньому положенні). 

2. За допомогою перемикача S3 встановити режим роботи DRAM на запис даних в елементи 

пам’яті. Виставити максимальну частоту роботи генератора. 

3. Обрати рядок DRAM, до якого виконуватиметься звернення під час запису даних 

(перемикач “Вибір адреси” – “0” або“1”). 

4. Встановити на шинному формувачі біти даних (перемикачі S4 та S5) – для роботи DRAM в 

режимі запису даних. 

5. Змінити поточний стан “Strobe” на протилежний за допомогою перемикача S2. 

За допомогою органів керування макета звернутися до елементів пам’яті DRAM і 

записати дані. Перевірити стан записаних бітів в елементи пам’яті “К00”, “K01” (вибрана 

“Лінія 0”)  або ”K10”, ”K11” (вибрана “Лінія 1”). 

2. Перевірка роботи DRAM в автоматичному режимі на зчитування даних з елементів 

пам’яті. 

1 За допомогою перемикача S3 встановити режим роботи DRAM на читання даних в 

елементи пам’яті. Виставити максимальну частоту роботи генератора.  

2. Обрати рядок DRAM, до якого виконуватиметься звернення під час зчитування даних 

(перемикач “Вибір адреси” – “0” або“1”). 

3. Змінити поточний стан “Strobe” на протилежний за допомогою перемикача S2. 

За допомогою органів керування макета звернутись до елементів пам’яті DRAM і 

зчитати з них дані. На шинному формувачі перевірити стан зчитаних бітів з одного рядка 
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DRAM, а саме – елементи пам’яті “К00”, “K01” (вибрана “Лінія 0”) або ”K10”, ”K11” 

(вибрана “Лінія 1”). 

3. Дослідження регенерації елементів пам’яті DRAM в автоматичному режимі. 

1. Обрати як джерело тактового сигналу генератор прямокутних імпульсів (перемикач S1 у 

верхньому положенні). . Виставити максимальну частоту роботи генератора. 

2. Зареєструвати осцилограму в контрольній точці КТ3. 

3. За допомогою перемикача S3 встановити режим роботи DRAM на запис даних в елементи 

пам’яті. У всі елементи динамічної пам’яті записати логічні одиниці. 

4. Зменшуючи частоту тактового генератора, зареєструвати осцилограми для тих моментів, 

коли послідовно в кожному елементі пам’яті втрачаються дані (гасне світлодіод відповідної 

комірки пам’яті). Для кожного досліджуваного випадку визначити період, частоту та 

амплітуду сигналу. Визначити частоти регенерації елементів пам’яті DRAM. 

5. Зареєструвати осцилограми в контрольних точках КТ1 (генератор, частота 1:1) та КТ2 

(подільник частоти, 1:2). Визначити період, частоту та амплітуду сигналу.  

6. Визначити, як для кожного із досліджуваних випадків співвідносяться частоти сигналів на 

генераторі (КТ1 та КТ2) та елементах пам’яті (КТ3). Пояснити отриманий результат. 

7. Пояснити, чому зі зменшенням частоти тактового генератора змінюється амплітуда 

сигналу в контрольній точці КТ3). 

8. У програмному середовищі MultiSim виконати моделювання одного елемента DRAM 

пам’яті (рис. 3.4): 

 

 
Рис.3.3. Макет для дослідження DRAM пам’яті 
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– “ключ А” використовується для ввімкнення логічної одиниці (до конденсатора 

підключається напруга 5В); 

– “ключ В” використовується для ввімкнення логічного нуля (до конденсатора 

підключається напруга 0В); 

– у випадку розімкнених ключів на екрані осцилографа XSC2 відображатимуться прямокутні 

імпульси з генератора XFG1 із заданою частотою (наприклад, 800 Гц). 

Визначити частоту регенерації елемента пам’яті DRAM. 

4. Дослідження роботи DRAM у ручному режимі. 

1. Перемкнути схему лабораторного макета у режим ручного генерування тактових імпульсів 

(перемикач S1 у нижнє положення). 

2. Прослідкувати та зареєструвати послідовність перемикання світлодіодів на лабораторному 

макеті у режимах запису та зчитування даних. Побудувати часові діаграми наступних 

сигналів: clk; Виб. Оп.; АР; Внутр. ША; Cell open; Лінія 0; Лінія 1; VC/2; R strobe; DTC. 

 

Контрольні запитання 

1. Чому на схемі (рис.3.2) неможливо виконати звернення (зчитування / запис даних) до 

окремо взятого елемента пам’яті? 

2. Чим визначається частота регенерації елемента пам’яті на рис.3.4? Відповідь обґрунтуйте.  

3. Чим обумовлено застосування мікросхеми 74HC244N_4V (буфер пам’яті) на рис.3.4? Як 

вплине на роботу даної схеми відсутність цієї мікросхеми? 

Рис.3.4. Моделювання елемента пам’яті DRAM у програмному середовищі MultiSim 
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4. Чому елементи пам’яті на рис.3.3 мають різні частоти регенерації? 

5. На рис.3.4 замкнений ключ “В”. Чи можливо за цих умов визначити частоту регенерації 

елемента пам’яті? 

6. Чи можливо дослідити процес регенерації елементів пам’яті на рис.3.3 для випадку 

початкової мінімальної частоти генератора (автоматичний режим роботи) з її поступовим 

збільшенням? 

7. Чому не вдається визначити частоту регенерації для останнього активного елемента 

пам’яті на рис.3.3? 

8. Чому для керування роботою елементів пам’яті на рис.3.2 використовуються МОН 

транзистори, а не біполярні? 

9. Як від ємності конденсатора Cij (рис.3.2) залежить швидкодія елемента пам’яті та 

загальний об’єм ОЗП? 

10. Як вплине на характеристики динамічної пам’яті зменшення відстані між обкладинками 

конденсатора Cij на рис.3.2? 

11. Як вплине на характеристики динамічної пам’яті підключення до кожного конденсатора 

Cij на рис.3.2 ще по одному конденсатору (послідовно або паралельно) з такою ж ємністю? 

12. Чому на контрольній точці КТ3 реєструється сигнал пилкоподібної форми? 
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