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Анотація 
Пасивний інвертор багатозначної імітансної R-логіки відноситься до області цифрової техніки і може 

бути використаний для виконання логічної функції інвертування в багатозначних логічних приладах.  
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Abstract 

Passive multiple-inverter immitance R-logic relates to digital technology and can be used to perform logic 

functions in multi inverting logic devices. 
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Вступ 

 

Динамічний розвиток сучасного суспільства базується на стрімкому розвитку інформатики та 

обчислювальної техніки. Як відомо, системи автоматики й обчислювальної техніки розробляються з 

врахуванням алгебри логіки. Одним з напрямків сучасного розвитку алгебри логіки є розроблення 

алгебри некласичних логік – багатозначної  та  нечіткої. 

Логічні схеми мають обмежені функціональні можливості внаслідок використання лише 

двозначної логіки тому доцільно створювати нові методи представлення інформаційного параметру 

логічних схем та збільшувати функціональні можливості [1], [2]. 

Метою роботи є створення пасивного інвертора багатозначної імітансної логіки, що сприяє 

розширенню функціональних можливостей. 

 

Результати дослідження 

 

Пристрій містить ключ 1, вихідну клему 4, загальну шину 2, N імітансних  двополюсників 

(𝑅𝑖𝑛1, 𝑅𝑖𝑛2, … , 𝑅𝑖𝑛𝑁) та  чвертьхвильовий  відрізок  лінії  передачі  3, що  з'єднаний  з вихідною  клемою  

4  та  ключем  1,  який  з'єднаний  через N імітансних  двополюсників (𝑅𝑖𝑛1, 𝑅𝑖𝑛2, … , 𝑅𝑖𝑛𝑁) із загальною 

шиною 2 (рис. 1.). 
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Рис.1.  Пасивний інвертор багатозначної імітансної R-логіки 

Пристрій працює наступним чином. Відрізок лінії передачі 3 можна розглядати, як 

перетворювач опору, вихідний опір 𝑅𝑜𝑢𝑡 якого залежить від вхідного опору 𝑅𝑖𝑛, і визначається 

виразом: 

𝑅вих = 𝑍0 ∗
𝑅𝑖𝑛+𝑗∗𝑍0∗𝑡𝑔𝛽

𝑍0+𝑗∗𝑅𝑖𝑛∗𝑡𝑔𝛽
, 

де 𝑍0 = 50 Ом - хвильовий опір лінії передачі 3; 𝑡𝑔𝛽 = 2𝜋𝑙𝜆, 𝑙 – довжина відрізка лінії передачі 

3; 𝜆 – довжина хвилі, 𝑗 – комплексне число. 
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Якщо довжина відрізка лінії передачі 𝑙 = 𝜆/4, тоді вихідний опір буде визначатись виразом: 

𝑅𝑜𝑢𝑡 = 𝑍0
2/𝑅𝑖𝑛. 

Для трьохзначної логіки N=3, існує три імітансних двополюсників (𝑅𝑖𝑛1, 𝑅𝑖𝑛2, 𝑅𝑖𝑛3), опори яких 

відповідно рівні: 𝑅𝑖𝑛1 = 25 Ом, 𝑅𝑖𝑛2 = 50 Ом, 𝑅𝑖𝑛3 = 100 Ом, які відповідають логічним «0», «1», «2»; 

хвильовий опір відрізка лінії передачі 3 𝑍0 = 50 Ом. 

Якщо до входу відрізка лінії передачі 3 через ключ 1 підключається перший  імітансний 

двополюсник з імітансом 𝑅𝑖𝑛1 = 25 Ом (що відповідає логічному нулю на вході), то імітанс на вихідній 

клемі 4 𝑅𝑜𝑢𝑡1 = 100 Ом  (що відповідає логічній двійці на виході), якщо до входу відрізка лінії передачі 

3 через ключ 1 підключається другий імітансний двополюсник з імітансом 𝑅𝑖𝑛2 = 50 Ом  (що 

відповідає логічній одиниці на вході), то імітанс на вихідній клемі 4 𝑅𝑜𝑢𝑡2 = 50 Ом  (що відповідає 

логічній одиниці на виході), а якщо до входу відрізка лінії передачі 3 через ключ 1 підключається третій 

імітансний двополюсник з імітансом 𝑅𝑖𝑛3 = 100 Ом (що відповідає логічній двійці на вході), то імітанс 

на вихідній клемі 4 𝑅𝑜𝑢𝑡3 = 25 Ом (що відповідає логічному нулю на виході) (табл. 1). 

Таблиця 1 – таблиця істинності пасивного інвертора трьохзначної імітансної R-логіки. 

𝑅вх Логічний рівень 𝑅вих Логічний рівень 

𝑅𝑖𝑛1 = 25 Ом  0 𝑅𝑜𝑢𝑡1 = 100 Ом 2 

𝑅𝑖𝑛2 = 50 Ом 1 𝑅𝑜𝑢𝑡2 = 50 Ом   1 

𝑅𝑖𝑛3 = 100 Ом   2 𝑅𝑜𝑢𝑡3 = 25 Ом 0 

Отже, з таблиці видно, що представлені логічні рівні відповідають таблиці істинності пасивного 

інвертора трьохзначної імітансної R-логіки. 

Аналогічний метод використовується для інших логічних розрядів пасивного інвертора 

імітансної логіки. 

 

Висновки 

 

Таким чином досягається можливість роботи в режимі пасивного інвертора багатозначної 

імітансної R-логіки. 
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