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Тема уроку: Тригери 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про тригери 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Три́гер — електронна логічна схема, яка має два стійкі стани, в яких може 

перебувати, доки не зміняться відповідним чином сигнали 

керування. Напруги і струми на виході тригера можуть змінюватися 

стрибкоподібно. Тригер це мультивібратор із двома стабільними станами. 

RS-тригер асинхронний 

 

Асинхронний RS-тригер з 

інверсними входами 

RS-тригер[1][2], або SR-

тригер— тригер, який зберігає 

свій попередній стан при 

нульових входах та змінює свій 

вихідний стан при подачі на 

один з його входів одиниці. 

При подачі одиниці на вхід S (від англ. Set — встановити) вихідний стан стає 

рівним логічної одиниці. А при подачі одиниці на вхід R (від англ. Reset — 

скинути) вихідний стан стає рівним логічному нулю. Стан, при якому на 

обидва входи R і Sодночасно подані логічні одиниці, в найпростіших 

реалізаціях є забороненим (оскільки вводить схему в режим генерації), в 

складніших реалізаціях RS-тригер переходить в третій стан QQ=00. 

Одночасне зняття двох «1» практично неможливе. При знятті однієї з «1» RS-

тригер переходить в стан, що визначається другою «1». Таким чином RS-

тригер має три стани, з яких два стійких (при знятті сигналів керування RS-

тригер залишається у встановленому стані) і одне нестійке (при знятті 

сигналів керування RS-тригер не залишається у встановленому стані, а 

переходить в один з двох стійких станів). 

S R Q(t) Q(t) Q(t+1) Q(t+1) 

0 0 0 1 0 1 

0 0 1 0 1 0 

0 1 0 1 0 1 

0 1 1 0 0 1 

1 0 0 1 1 0 

1 0 1 0 1 0 

1 1 0 1 не визначено не визначено 

1 1 1 0 не визначено не визначено 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80#cite_note-1
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:K555TR2_RS_Trigger.gif


RS-тригер використовується для створення сигналу з позитивним та 

негативним фронтами, окремо керованими за допомогою стробів, рознесених 

в часі. Також RS-тригери часто використовуються для запобігання так 

званого явища брязкоту контактів. 

RS-тригери іноді називають RS-фіксасаторами. 

 

Застосування вивчених знань: 

1.Що являє собою зонна теорія ? 

2.Чи існує струм у замкнутому електричному колі? 

 

 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 

 

 

Урок № : 16 

Тема уроку: Генератори синтезуючих коливань 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про генератори синтезуючих коливань 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Електронний генератор — електронний пристрій, призначений для 

генерації періодичних коливань електричного струму. 

Періодичні коливання струму в електронному генераторі є автоколиваннями, 

постійність яких забезпечується джерелом напруги. 

Залежно від режиму роботи активного елемента генератора (а також форми 

сигналу на виході генератора) розрізняють гармонічні та релаксаційні 

(імпульсні) генератори. 

Гармонічні генератори  

Гармонічні генератори виробляють сигнал синусоїдальної форми. До їх 

складу входять підсилювач і частотнозалежний елемент — резонансний 

контур або частотний фільтр. Частотнозалежний елемент необхідний для 

того, щоби підтримувати коливання на частоті найменшого або 

найбільшого опору елемента. Коливання відбуваються на частоті, при якій в 

петлі виникає максимальний позитивний зворотний зв'язок. 

Для отримання гармонічних коливань використовують позитивний 

зворотний зв'язок. В основі такого генератора — підсилювач, сполучений 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%87#%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2
mailto:yulia.pryima2000@gmail.com
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87


із коливальним контуром, який відіграє роль частотного фільтру. Сигнал із 

виходу коливального контуру, подається на вхід підсилювача і знову 

підсилюється в ньому. Таким чином досягається 

стабілізація частоти і амплітуди коливань. 

Переналаштування частоти відбувається зміною параметрів частотно 

залежного елемента — ємності, опору або індуктивності. 

Релаксаційні генератори  

Релаксаційні генератори можуть генерувати сигнали пилкоподібної або 

трикутної форми. Вони нерідко використовуються в монолітних 

інтегральних схемах (ІС), і можуть забезпечити широкий діапазон частот. 

Виділяють три методи побудови ГКН, що найчастіше використовуються для 

реалізації в інтегральному виконанні: 

 Генератори з пасивним резонатором, що містять коливальну систему, 

кварцовий резонатор, пристрої на ПАХ, резонатори іншого роду, що 

визначають частоту генерованого сигналу і його стабільність; 

 Релаксаційні генератори, в яких відбувається почергове 

перезарядження конденсатора від джерела постійного струму між двома 

граничними значеннями напруги, час перезаряджання визначає частоту 

коливань; 

 Кільцеві генератори, що складаються з непарного числа 

асиметричних інверторів або парного / непарної кількості 

диференціальних інверторів з їх з'єднанням у кільцеву схему. 

Прикладами імпульсного генератора є мультивібратор та блокінг-генератор. 

 

Застосування вивчених знань: 

1. Що називається електричним фільтром? 

2. Як поділяються фільтри за схемами та за призначенням? 

3. Яка частота називається граничною на АЧХ фільтра? 

4. Що називається смугою прозорості фільтра? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
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https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%90%D0%A5&action=edit&redlink=1
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