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ВСТУП
Сучасний етап розвитку напівпровідникової електроніки 

характеризується створенням широкої номенклатури і масовим випуском 
інтегральних мікросхем, запам'ятовуючих пристроїв, мікропроцесорних 
комплектів, однокристальних ЕОМ, RISC-процесорів. Стрімко 
розвивається ринок замовлених великих інтегральних схем (БІС) на базі 
матричних кристалів (БМК), програмованих логічних матриць, 
програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС). Зростає номенклатура 
спеціалізованих БІС інтерфейсів локальних обчислювальних мереж. 
Збільшення обсягу випуску ЕОМ різних класів, систем автоматизації 
проектування, автоматизованих робочих місць, систем автоматизації, 
реєстрації й обробки даних вимагає добре підготовлених фахівців як з 
математичного і програмного забезпечення, так і з розробки апаратної 
частини всіх пристроїв, що використовуються в обчислювальній техніці.

Все це призвело до виділення основ побудови комп'ютерних 
пристроїв в окрему дисципліну, яка стосується як принципів побудови 
аналогових елементів, так і методів реалізації складних логічних схем. 
Подібний підхід робить більш цілісним, об'єднаним в єдину органічну 
дисципліну розуміння основ побудови і роботи комп'ютерів і 
комп’ютерних пристроїв.

Навчальний посібник покликаний забезпечити підготовку студентів 
із вказаних питань. Цьому буде сприяти, зокрема, велике число завдань, 
кожне з яких має прикладний характер.

Перший розділ присвячений опису цифрових ключів, що є базовими 
вузлами логічних елементів. Описано ключі на біполярних і польових 
транзисторах. Особлива увага приділена методам прискорення швидкодії 
ключових елементів, а також застосуванню їх у реальних пристроях. 
Наведено статичні і динамічні характеристики всіх елементів, отримані в 
системі електронного моделювання MicroSim. Другий розділ містить 
короткий огляд основних параметрів логічних елементів, описує 
необхідний набір термінів і понять потрібний для правильного розуміння 
подальших розділів. Третій розділ присвячений опису конкретних 
реалізацій логічних елементів, які отримали застосування у наш час. 
Розглянуто логічні елементи ТТЛШ, ЕЗЛ, КМОН, І2Л, GaAs JET типів. 
Автори виключили опис логічних елементів РТЛ, ДТЛ, ТТЛ типу, які вже 
практично не застосовуються. Розглянуто різні модифікації логічних 
елементів з додатковими функціональними властивостями такі як: 
реалізація схем з підвищеною температурною стабільністю, підвищеною 
навантажувальною здатністю, розширеними логічними можливостями, 
модифікації елементів застосовуваних у складі БІС, динамічних 
імпульсних елементів, елементів із трьома станами і схем узгодження 
рівнів. Четвертий розділ присвячений розгляду різноманітних тригерних

з



пристроїв. Наведено широку класифікацію статичних, динамічних і 
статико-динамічних тригерних пристроїв, розглянуті варіанти побудови 
асинхронних, статичних і динамічних синхронних тригерів, зокрема 
пристроїв MS-типу, на базі трьох тригерів. У розділі наведено схеми і 
часові діаграми роботи розглянутих пристроїв, отриманих за допомогою 
методів логічного моделювання системи PCAD.

Автори хотіли б висловити подяку всім, хто допомагав їм під час 
підготовки цього навчального посібника.

Навчальний посібник може бути корисним як для студентів і 
фахівців зі спеціальностей 7.091501, так і 7.080403 і 7.080404, які 
займаються проектуванням і обслуговуванням комп'ютерної техніки.
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