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(24) 10.02.2012 
(46) 10.02.2012, Бюл.№ 3, 2012 р. 
(72) ЛІЩИНСЬКА ЛЮДМИЛА БРОНІСЛАВІВНА, 

ФУРСА СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА, ФІЛИНЮК МИКО-
ЛА АНТОНОВИЧ 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Імітансний логічний LC-елемент "І-НІ", який 

містить спільну шину, одноперехідний транзистор, 
емітер якого через перший обмежувальний резис-
тор з'єднано з шиною живлення, між якою та дру-
гим виводом одноперехідного транзистора ввімк-
нено другий обмежувальний резистор, між 
вихідною клемою та другим виводом одноперехід-
ного транзистора ввімкнено перший розділовий 

конденсатор; перший комутатор, між першою вхід-
ною клемою якого та другим виводом одноперехі-
дного транзистора ввімкнено другий розділовий 
конденсатор, який відрізняється тим, що введено 

першу індуктивність, підключену до спільної шини 
та першу ємність, підключену до спільної шини, які 
через комутатор з'єднані з виводом другого розді-
лового конденсатора, дросель, який з'єднує пер-
ший вивід одноперехідного транзистора зі спіль-
ною шиною та одночасно з'єднаний з третім 
розділовим конденсатором, перший вивід якого 
підключений також до першого виводу однопере-
хідного транзистора, а другий вивід через другий 
комутатор з'єднується з другою індуктивністю, під-
ключеною до спільної шини або до другої ємності, 
підключеної до спільної шини. 

 
 
 

 
 
 

Корисна модель належить до обчислювальної 
техніки, зокрема до елементної бази обчислюва-
льних пристроїв і може бути використана в обчис-
лювальних пристроях з радіоімпульсним способом 
представлення інформації. 

Відомий радіочастотний логічний елемент "І", 
містить одноперехідний транзистор, емітер якого 
через перший обмежувальний резистор з'єднано з 
шиною живлення, між якою та другим виводом 
одноперехідного транзистора ввімкнено другий 
обмежувальний резистор, між вихідною клемою та 
другим виводом одноперехідного транзистора вві-
мкнено перший розділовий конденсатор, між пер-
шою вхідною клемою та емітером одноперехідного 
транзистора ввімкнено другий розділовий конден-
сатор, а перший вивід одноперехідного транзисто-
ра підключено до спільної шини, [Патент на корис-
ну модель №51961, МПК Н03К 19/00. Опубл. 
10.08.2010, Бюл. № 15]. 

Недоліком даного пристрою є обмежені функ-
ціональні можливості, так як він реалізує тільки 
логічну функцію «І»; а також низька швидкодія, 
обмежена часом заряду конденсатора через діод. 

Найбільш близьким до запропонованого при-
строю є логічний елемент, який містить спільну 
шину, одноперехідний транзистор, емітер якого 
через перший обмежувальний резистор з'єднано з 
шиною живлення, між якою та другим виводом 
транзистора ввімкнено другий обмежувальний 
резистор, між вихідною клемою та другим виводом 
одноперехідного транзистора ввімкнено перший 
розділовий конденсатор; перший комутатор, між 
першою вхідною клемою якого та другим виводом 
одноперехідного транзистора ввімкнено другий 
розділовий конденсатор, вивід якого через комута-
тор з'єднано з першим резистором, підключеним 
до спільної шини або з другим обмежувальним 
резистором, підключеним до спільної шини, а пе-
рший вивід одноперехідного транзистора з'єднано 
зі спільною шиною [Патент на корисну модель 
№50267, МПК Н03К 19/20. Опубл. 11.01.2010, 
Бюл. № 10]. 

Недоліком даного пристрою є обмежені функ-
ціональні можливості, так як він реалізує лише 
логічну функцію «НІ». 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
розробки такого імітансного логічного LC-елемента 
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«І-НІ», в якому за рахунок введення нових елемен-
тів та зв'язків між ними досягається розширення 
функціональних можливостей за рахунок реаліза-
ції двох функцій. 

Поставлена задача вирішується тим, що в імі-
тансний логічний LC-елемент "І-НІ", який містить 
спільну шину, одноперехідний транзистор, емітер 
якого через перший обмежувальний резистор 
з'єднано з шиною живлення, між якою та другим 
виводом одноперехідного транзистора ввімкнено 
другий обмежувальний резистор, між вихідною 
клемою та другим виводом одноперехідного тран-
зистора ввімкнено перший розділовий конденса-
тор; перший комутатор, між першою вхідною кле-
мою якого та другим виводом одноперехідного 
транзистора ввімкнено другий розділовий конден-
сатор, введено першу індуктивність, підключену до 
спільної шини та першу ємність, підключену до 
спільної шини, які через комутатор з'єднані з виво-
дом другого розділового конденсатора, дросель, 
який з'єднує перший вивід одноперехідного тран-
зистора зі спільною шиною та одночасно з'єднаний 
з третім розділовим конденсатором, перший вивід 
якого підключений також до першого виводу одно-
перехідного транзистора, а другий вивід через 
другий комутатор з'єднується з другою індуктивні-
стю, підключеною до спільної шини або з другою 
ємністю, підключеною до спільної шини. 

На кресленні наведено схему імітансного логі-
чного LC-елемента "I-НІ". 

Пристрій містить одноперехідний транзистор 
1, емітер якого через перший обмежувальний ре-
зистор 2 з'єднано з шиною живлення 3, між якою 
та другим виводом одноперехідного транзистора 
ввімкнено другий обмежувальний резистор 2а, між 
вихідною клемою 4 та другим виводом однопере-

хідного транзистора 1 ввімкнено перший розділо-
вий конденсатор 5, між першою вхідною клемою 6 
та виводом одноперехідного транзистора ввімкне-
но другий розділовий конденсатор, перший розді-
ловий конденсатор 5 з'єднано з виводом другої 
бази одноперехідного транзистора 1, другий роз-
діловий конденсатор 7 з'єднано з виводом емітера 
одноперехідного транзистора 1, вивід першої бази 
якого через дросель 8 з'єднано зі спільною шиною 
9 та через третій розділовий конденсатор 10 з'єд-
нано з другою вхідною клемою 11, яка з'єднана з 
другим комутатором 12, що через другу індуктив-
ність 13 або другий конденсатор 14 з'єднаний з 
спільною шиною, а перша вхідна клема 6 з'єднана 
з першим комутатором 15, який через першу інду-
ктивність 16 або перший конденсатор 17 з'єднано 
з спільною шиною 9. 

Пристрій працює наступним чином. Як інфор-
маційний параметр використовуються індуктивний 
(L) імітанс, що відповідає логічній одиниці, та ємні-
сний (С) імітанс, що відповідає логічному 0. З до-
помогою комутатора 12 між першою базою одно-
перехідного транзистора 1 та спільною шиною 9 
підключається або індуктивність 13 або ємність 14, 
а між емітером одноперехідного транзистора 1 та 
спільною шиною 9 з допомогою комутатора 15 
з'єднується або індуктивність 16 або ємність 17. 
Дросель 8 разом з обмежувальними резисторами 
2 та 2а забезпечують робочу точку одноперехідно-
го транзистора 1 в активній області, коли коефіці-

єнт підсилення транзистора <1. В цьому режимі 
одноперехідний транзистор працює як двопараме-
тричний узагальнений перетворювач імітансу, 
таблиця перетворення імітансу якого має такий 
вигляд (таблиця 1). 

 
Таблиця 1 

 
Таблиця істинності імітансного логічного LC-елемента "І-НІ" 

 

Zr1 X1 Zr2 X2 Yвих Y 

C 0 C 0 L 1 

C 0 L 1 L 1 

L 1 С 0 L 1 

L 1 L 1 С 0 

 
З таблиці 1 витікає, що при будь-яких комбі-

націях L та С імітансів, що підключаються з до-
помогою комутаторів 12 та 15 до вхідних клем 6 
та 11, вихідний імітанс схеми між клемою та спі-
льною шиною 9 залишається індуктивним, що 
відповідає логічній одиниці. Лише коли на вхідні 

клеми 6 та 11 підключено індуктивності 13 та 16, 
вихідний імітанс стає ємнісним (логічний 0). Розг-
лянуті стани характеризує таблиця істинності 
(таблиця 2), що відповідає режимам роботи еле-
мента "І-НІ". 
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Таблиця 2 
 

Таблиця істинності імітансного логічного LC-елемента "І-НІ" 
 

Z1 Z2 
Yвих 

>1 

C1 L2 

 
C2 

 
L1 L2 

 
C2 

 
 
Таким чином, на відміну від прототипу, за-

пропонований елемент має розширені функціо-
нальні можливості, оскільки реалізує логічну фун-
кцію "I-HI". 
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