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АНТОНОВИЧ 
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УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Імітансний логічний L - елемент "АБО", який 

містить транзисторну схему, загальну шину, шину 
живлення та перший резистор, причому другий 
вивід першого резистора з'єднаний з шиною жив-
лення, який відрізняється тим, що введено чоти-

ри конденсатори, другий, третій, четвертий резис-
тори, перший та другий первинні вимірювальні 
перетворювачі імітансу, другу та третю загальні 
шини, перший і другий ключі, а як транзисторну 
схему використано польовий транзистор, стік якого 
з'єднаний з першим виводом третього резистора, 
другий вивід якого приєднаний до третьої загаль-
ної шини, стік польового транзистора з'єднаний з 

другим виводом третього конденсатора, перший 
вивід якого приєднаний до другого виводу другого 
ключа, перший вивід якого з'єднаний з першим 
виводом другого первинного вимірювального пе-
ретворювача імітансу, другий вивід якого прикріп-
лений до другої загальної шини, затвор польового 
транзистора з'єднаний з другим виводом другого 
конденсатора, перший вивід якого приєднаний до 
другого виводу першого ключа, перший вивід якого 
з'єднаний з першим виводом першого первинного 
вимірювального перетворювача імітансу, другий 
вивід якого прикріплений до першої загальної ши-
ни, затвор польового транзистора приєднаний до 
першого виводу другого резистора, другий вивід 
якого з'єднаний з першим виводом четвертого ре-
зистора, другий вивід якого приєднаний до шини 
живлення, витік польового транзистора з'єднаний з 
першим виводом четвертого конденсатора, пер-
шим виводом першого конденсатора та першим 
виводом першого резистора, другий вивід першого 
конденсатора з'єднаний з першим виводом четве-
ртого резистора. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до імпульсної техні-
ки і може бути використана в обчислювальних 
пристроях з радіоімпульсним способом представ-
лення інформації. 

Відомий логічний елемент "АБО", який містить 
резистор, перший вивід якого з'єднано з шиною 
живлення, а другий вивід з'єднаний з першим ви-
водом другого діода і з виходом пристрою, другий 
вивід першого діода з'єднано з другим входом 
пристрою, перший вивід другого діода паралельно 
з'єднаний через перший діод з першим входом 
пристрою [Основы электроники и микроэлектрони-
ки / Гершунский Б.С. – К.: Вища шк. Главное изд-
во, 1987. - С. 210]. 

Недоліком даного пристрою є обмежені функ-
ціональні можливості, так як відсутня можливість 
його роботи з радіосигналом. 

Найбільш близьким до запропонованого при-
строю є логічний елемент типу транзисторна логі-
ка з безпосереднім зв'язком (ТЛБЗ), який містить 
три транзисторних схеми, емітери яких з'єднані з 

загальною шиною, а колектори з'єднані з виходом 
пристрою, база першого транзистора з'єднана з 
першим входом пристрою, база другого транзис-
тора з'єднана з його другим входом, база третього 
транзистора з'єднана з третім входом пристрою, 
перший вивід резистора, в подальшому першого 
резистора, з'єднано з колекторами транзисторів і з 
виходом пристрою, другий вивід першого резисто-
ра з'єднано з клемою живлення, в подальшому 
шиною живлення [Основы электроники и микроэ-
лектроники /Гершунский Б.С. - К: Вища шк. Глав-
ное изд-во, 1987. - С. 215]. 

Недоліком даного пристрою є обмежені функ-
ціональні можливості, так як відсутня можливість 
його роботи з радіосигналом. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
розробки такого імітансного логічного L-елемента 
"АБО", в якому за рахунок введення нових елеме-
нтів та зв'язків між ними досягається розширення 
функціональних можливостей за рахунок його ро-
боти з радіосигналом. 

 



3 61614 4 
 

 

 

Поставлена задача вирішується тим, що в імі-
тансний логічний L-елемент "АБО", який містить 
транзисторну схему, загальну шину, шину живлен-
ня та перший резистор, причому другий вивід 
першого резистора з'єднаний з шиною живлення, 
введено чотири конденсатори, другий, третій, чет-
вертий резистори, перший та другий первинні ви-
мірювальні перетворювачі імітансу, другу та третю 
загальні шини, перший і другий ключі, а як транзи-
сторну схему використано польовий транзистор, 
стік якого з'єднаний з першим виводом третього 
резистора, другий вивід якого приєднаний до тре-
тьої загальної шини, стік польового транзистора 
з'єднаний з другим виводом третього конденсато-
ра, перший вивід якого приєднаний до другого 
виводу другого ключа, перший вивід якого з'єдна-
ний з першим виводом другого первинного вимі-
рювального перетворювача імітансу, другий вивід 
якого прикріплений до другої загальної шини, за-
твор польового транзистора з'єднаний з другим 
виводом другого конденсатора, перший вивід яко-
го приєднаний до другого виводу першого ключа, 
перший вивід якого з'єднаний з першим виводом 
першого первинного вимірювального перетворю-
вача імітансу, другий вивід якого прикріплений до 
першої загальної шини, затвор польового транзис-
тора приєднаний до першого виводу другого рези-
стора, другий вивід якого з'єднаний з першим ви-
водом четвертого резистора, другий вивід якого 
приєднаний до шини живлення, витік польового 
транзистора з'єднаний з першим виводом четвер-
того конденсатора, першим виводом першого кон-
денсатора та першим виводом першого резисто-
ра, другий вивід першого конденсатора з'єднаний 
з першим виводом четвертого резистора. 

На кресленні наведено схему імітансного логі-
чного L-елемента "АБО". 

Пристрій містить польовий транзистор 1, стік 
якого з'єднаний з першим виводом третього резис-
тора 14, другий вивід якого приєднаний до третьої 
загальної шини 10, стік польового транзистора 1 
з'єднаний з другим виводом третього конденсато-
ра 13, перший вивід якого приєднаний до другого 
виводу другого ключа 5, перший вивід якого з'єд-
наний з першим виводом другого первинного ви-
мірювального перетворювача імітансу 7, другий 
вивід якого прикріплений до другої загальної шини 
9, затвор польового транзистора 1 з'єднаний з 
другим виводом другого конденсатора 12, перший 
вивід якого приєднаний до другого виводу першого 
ключа 4, перший вивід якого з'єднаний з першим 

виводом першого первинного перетворювача імі-
тансу 6, другий вивід якого прикріплений до пер-
шої загальної шини 8, затвор польового транзис-
тора 1 приєднаний до першого виводу другого 
резистора 11, другий вивід якого з'єднаний з пер-
шим виводом четвертого резистора 16, другий 
вивід якого приєднаний до шини живлення 17, ви-
тік польового транзистора 1 з'єднаний з першим 
виводом четвертого конденсатора 15, першим 
виводом першого конденсатора 3 та першим ви-
водом першого резистора 2, другий вивід якого 
з'єднаний з першим виводом четвертого резисто-
ра 16 та шиною живлення 17, другий вивід першо-
го конденсатора 3 з'єднаний з першим виводом 
четвертого резистора 16. 

Пристрій працює наступним чином. Викорис-
товується узагальнений перетворювач імітансу 
(УПІ) на основі польового транзистора, працюючо-
го в режимі перетворення імітансу зі спільним сто-
ком. Якщо на перший вхід пристрою через перший 
ключ 4 під'єднаний перший індуктивний первинний 
вимірювальний перетворювач імітансу 6, опір яко-
го є від'ємним, що відповідає логічній одиниці, а на 
другий вхід пристрою через другий ключ 5 під'єд-
наний другий індуктивний первинний вимірюваль-
ний перетворювач імітансу 7 з від'ємним опором, 
що також відповідає логічній одиниці, то вихідний 
опір буде від'ємним Rвих<0 і на виході пристрою 
отримуємо логічну одиницю. Якщо на другий вхід 
пристрою під'єднаний через другий ключ 5 резис-
тивний первинний вимірювальний перетворювач 
імітансу 7 з додатній опором, що відповідає логіч-
ному нулю, а на перший вхід пристрою під'єднаний 
через перший ключ 4 індуктивний первинний вимі-
рювальний перетворювач імітансу 6 з від'ємним 
опором, що відповідає логічній одиниці, то вихід-
ний опір буде від'ємним Rвих<0, що відповідає логі-
чній одиниці на виході пристрою. Якщо на перший 
вхід пристрою через перший ключ 4 під'єднаний 
індуктивний первинний вимірювальний перетво-
рювач імітансу 6, опір якого є від'ємним, що відпо-
відає логічній одиниці, а на другий вхід пристрою 
через другий ключ 5 під'єднаний ємнісний первин-
ний вимірювальний перетворювач імітансу 7 з до-
датнім опором, що відповідає логічному нулю, то 
вихідний опір буде від'ємним Rвих<0 і на виході 
пристрою одержимо логічну одиницю. Таким чи-
ном реалізується логічна функція "АБО". Нижче 
наведена таблиця істинності імітансного логічного 
L-елемента "АБО". 

 
Таблиця  

 
Таблиця істинності іммітансного логічного L-елемента "АБО" 

 

X1 Х2 У 

0 0 0 0 0 0 

L 1 L 1 L 1 

L 1 R 0 L 1 

L 1 С 0 L 1 

R 0 L 1 L 1 

С 0 L 1 L 1 
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Перший 2 та третій 14 резистори є навантажу-
вальними, другий резистор 11 регулює струм за-
твора польового транзистора 1. Перший 3, другий 
12 та третій 13 конденсатори є розділовими, про-

пускають змінний струм і не пропускають постій-
ний. Перша 8, друга 9 та третя 10 загальні шини 
служать заземленням. Шина живлення 17 призна-
чена для подачі напруги. 
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