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ЕМІТЕРНО-ЗВ’ЯЗАНА ЛОГІКА 

 

Мета лекції: Вивчити принципи побудови емітерно-зв’язаної логіки, основні 

параметри та типові характеристики. 
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18.1 ЦИФРОВІ ІНТЕГРАЛЬНІ СХЕМИ ЕМІТЕРНО- ЗВ’ЯЗАНОЇ ЛОГІКИ 

 

Цифрові інтегральні схеми (ІС) емітерно-зв’язаної логіки (ЕЗЛ) представляють 

собою транзисторні схеми з об’єднаними емітерами і мають в порівнянні з іншими типами 

цифрових ключів найбільшою швидкодією та великою потужністю споживання. Велика 

швидкодія (по іншому – малий середній час затримки поширення) для схем ЕЗЛ 

обумовлюється тим, що в цих ключах транзисторі працюють в ненасиченому (лінійному 

режимі. На виходах ключової частини застосовуються емітерні повторювачі, що 

пришвидшують процес заряду ємності навантаження. Зменшення часу затримки 

поширення досягається також за рахунок обмеження перепаду вихідної напруги, що, 

однак, призводить до зменшення завадостійкості схем ЕЗЛ. 

 

18.2 ПРИНЦИП ПОБУДОВИ ЕЗЛ НА ПРИКЛАДІ ЛОГІЧНОГО  

ЕЛЕМЕНТА АБО-НІ. 

 

 

Рис. 18.1 Базовий логічний елемент АБО-НІ/АБО серії ЕЗЛ 



 

Розглянемо принцип побудови ключа ЕЗЛ на прикладі базового логічного елемента 

серії 100, що виконує одночасно функції АБО-НІ та АБО (Рис. 18.1). Схема складається з 

диференціального підсилювача, зібраного на транзисторах VT1…VT5. В цьому 

підсилювачі при подачі на входи перепаду напруги струм 
еI  може протікати або через 

транзистор VT5, на базу якого постійно подається опорна напруга ВUОП 09,2 (у цей 

час на входах Х1…Х4 є від’ємна запираюча напруга). Або через транзистори VT1…VT4, 

коли на їх бази потрапляє потенціал, більший ніж 
ОПU . 

Вихідні емітерні  повторювачі (транзистори VT7 та VT8) підключаються до 

джерела зміщення рівня %52 ВU рзм  через зовнішні навантажувальні резистори 
1нR  

та 
2нR  з номіналом 51 Ом. Малий вихідний опір схем забезпечує узгодження вихідних і 

вхідних напруг рівнів логічних елементів при їх спільній роботі і можливість 

безпосередньо подавати сигнали в кабель з хвильовим опором 50 Ом. Схема ЕЗЛ 

під’єднується до від’ємної напруги джерела живлення %52,5 ВU жд . Колекторні 

кола заземлюються. Таке включення забезпечує меншу залежність вихідної напруги від 

наводок по колу живлення і кращу завадостійкість. Значення перепаду напруги для ЕЗЛ 

складає 0,69 В, а запас завадостійкості -125 мВ. Від’ємні та малі за рівнем логічні рівні 

схем ЕЗЛ ( ВUВU вихвих 65,1;96,0 01 ) не дозволяють забезпечити їх безпосереднє  

з’єднання зі схемами транзисторно-транзисторної логіки (ТТЛ). Спільна робота схем ТТЛ 

та ЕЗЛ здійснюється за допомогою спеціальних схем взаємних перетворювачів  рівнів, що 

входять у склад усіх вищевказаних серій ЕЗЛ. 

Всі входи базового логічного  елементу через резистори витоку R3…R6 з опором 

приблизно 50 кОм підключені до джерела струму %52,5 ВU жд . Таке підключення 

дозволяє залишати апаратурі невикористані виходи не під’єднаними. Для виключення 

впливу на логічну частину схеми імпульсних завад, що виникають в колекторних колах 

емітерних повторювачів в момент перемикання схеми при роботі на низькоомне 

навантаження, використовуються 2 шини «земля»: одна для вихідних емітерних 

повторювачів, друга – для внутрішньої логічної частини схеми. 

Опорна напруга ВUОП 09,2  створюється спеціальною температурно-

компенсаційною схемою (транзистор VT6, діоди VD1, VD2, а також резистори R8…R10) і 

вибираються таким чином, щоб вона була нижче мінімальної напруги «1». 

Розглянемо принцип роботи базового логічного елемента (див. Рис. 18.1). Якщо на 

всі входи Х1…Х4 подана напруга низького рівня, що відповідає «0» ( ВUвх 85,10 ), 

транзистори VT1…VT4 закриті (протікають лише струми  витоку), так як їх емітери 

знаходяться під напругою: 

.09,2)80,0(29,15 ВUUU VTбеОПе  

Струм еI  визначається виразом еU та номіналом резистора R7. Струм еI  протікає 

через відкритий транзистор VT5, на базу якого подана опорна напруга ОПU , а також через 

резистори R7 та R2. На резисторі R2 створюється падіння напруг BU R 98,02 . Напруга 

на виході АБО в цей момент відповідає рівню «0» ( ВU вих 65,10 ), а на виході АБО-НІ  - 

рівню «1» ( BU R 96,02 ) (до падіння напруги на резисторі R2 слід додати напругу беU  

транзистора VT7). 

При подачі на один із входів (або на всі входи Х1…Х4) напруги високого рівня 

( ВUвх 81,01 ) вхідний транзистор відкривається, так як опорна напруга вибрано більш 

від’ємним, ніж мінімальна напруга «1». Транзистор VT5 закривається перепадом напруги, 

що створився, і весь струм еI  буде протікати через вхідний транзистор, що відкрився 



(один з VT1… VT4) і резистори R1 і R7. Від’ємний потенціал на об’єднаних колекторах 

вхідних транзисторів підвищиться до рівня -0,97 В, і на виході емітерного повторювача 

VT8 встановиться рівень, що відповідає «0», а на виході емітерного повторювача VT7 – 

«1». Таким чином, по виходу транзистора VT7 схема виконує логічну функцію АБО, а по 

виходу транзистора VT8 – АБО-НІ. Отже, стрибки вхідного сигналу призводять до 

перемикання струму 
еI , що протікає в залежності від перепаду вхідного сигналу то через 

транзистор VT5, то через транзистори VT1… VT4. Через це схему з об’єднаними 

емітерами часто називають струмовим ключем. Парафазні виходи базового ключа ЕЗЛ 

скорочують шлях розподілення сигналів в цифрових приладах. Наявність на виходах 

схеми емітерних повторювачів, що мають низький вхідний опір, забезпечує значну 

навантажувальну здатність схем ЕЗЛ ( 15розK ). Для підвищення навантажувальної 

здатності  до складу цифрових серій ЕЗЛ включені спеціальні схеми з великим 

коефіцієнтом розгалуження ( 15розK … при пФCн 100 ).  

Збільшення коефіцієнта об’єднання за входами може бути досягнуто за рахунок 

підключення до базової схеми логічного розширювача, проте це призводить до суттєвого 

зниження швидкодії схеми через значні паразитні ємності, тому схеми розширювачів не 

включаються до складу серії ЕЗЛ. 

 

18.3 ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД СЕРІЇ ЕЗЛ. 

 

Функціональні можливості серій ЕЗЛ великі. В цих серіях поряд з логічними 

елементами та D-тригерами є також схеми дешифратора, мультиплексора, запам’ятовуючі 

пристрої та вузли арифметичних пристроїв. Це забезпечує їх широке застосування у 

швидкодіючих обчислювальних пристроях. 

Розглянемо детальніше призначення та особливості роботи мікросхеми 100ТМ131. 

Мікросхема 100ТМ131 (Рис. 18.2) являє собою два подвійних D-тригера типу ms з 

роздільними входами установки S, скиду R, синхронізації 
EC  та спільним входом 

синхронізації С. Прийом інформації на головний (master) тригер із входу D здійснюється 

при С=0 та 
EC =0. В цей час підлеглий (slave) тригер зберігає інформацію, що була 

прийнята на тригер в минулому такті. Запам’ятовування інформації відбувається в момент 

переходу сигналу на вході С зі стану «0» у стан «1». При цьому тригер master переходить 

в режим зберігання, а тригер slave у режим прийому. Інформація, що була записана 

раніше в тригері master, передається на вихід схеми. При 
EC =1 тригер блокується по 

входу С. 

 

 



Рис. 18.2 Умовні графічні позначення (а) та часова діаграма роботи (б) ІС 

100ТМ131 

 

Для виконання лічбового режиму необхідно з’єднати вихід Q  із входом D і подати 

лічильні імпульси на вхід С або 
EC  (Рис. 18.2 б). Примусова установка (S) та скид (R) 

здійснюються в будь-який момент часу незалежно від стану інших входів тригера. (18.3) 

 

Рис. 18.3 Часова діаграма роботи D-тригера 100ТМ131 в режимі лічби. 

 

Для забезпечення правильної роботи тригерних схем необхідно враховувати ряд 

додаткових параметрів, вказаних на часових діаграмах: t
1,0

вип D, t
1,0

вип S – мінімально 

допустимий час очікування фронту чи зрізу сигналів на входах D чи S по відношенню до 

позитивного фронту імпульсу синхронізації. Значення цих параметрів повинні бути 

наступними: t
1

вип D відносно входу D не менш ніж 2,5 нс; t
1

вип S відносно входу S не менш 

ніж 3,5 нс; t
1

з D  відносно входу D не менш ніж 1,5 нс; t
1

з S  відносно входу S не менш ніж 

1,5 нс. 

 

 

18.4 ОСНОВНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА ТИПОВІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ІС ЕЗЛ. 

 

Цифрові ІС ЕЗЛ крім звичайного переліку електричних параметрів, типових для 

інших ЦІС, мають також особливі статистичні параметри: вхідні та вихідні порогові 

напруги. 

Розглянемо вхідну характеристику схеми базового логічного елемента АБО-НІ 

серії ЕЗЛ (див. рис. 18.1). Вхідна характеристика цієї схеми (рис. 18.4 а) має чотири зони. 

В зоні І вхідні транзистори заперті і вхідний струм малий (дорівнює струму колектор-

база). Струм еI  протікає через емітер не коло транзистора VT5.  

 

В зоні І І при збільшенні напруги на одному із вхідних транзисторів VT1… VT4 

відбувається його поступове відкривання. Вхідний струм збільшується, що викликає 

збільшення колекторного струму 1kI  за рахунок відповідного зменшення колекторного 



струму 
2kI  транзистора VT5. При певному значенні напруги 

в хU  колекторний струм 
2kI  

зменшується до величини, що значно менша за 
еI . При цьому струм через резистор R7 

залишається практично постійним. 

В зоні І І І  по мірі подальшого збільшення напруги 
в хU  зростають струм 

еI  та 

напруга 
кеU , в результаті чого різко збільшується диференціальний вхідний опір схеми. 

Рис. 18.4 Характеристика основного логічного елемента серії ЕЗЛ. 

(а – вхідна; б – вихідна по струму). 

 

В зоні І V вхідний транзистор  повністю відкривається і забирає на себе весь струм 

constII eк1 . В закритому стані схеми при напрузі високого рівня по Вих2 її робоча 

точка знаходиться в зоні І  вхідної характеристики, а у відкритому – в зоні І І І, зона І І – 

перехідна. В цьому стані вхідний опір мінімальний. В зонах І та І І І при в хU , що дорівнює 

напрузі низького чи високого рівня, вхідний опір великий. Вихідні характеристики ключа 

по виходу транзистора (див. рис. 18.1) представлені на рис. 18.4, б. В залежності від 

напруги, що задається на вході , струм в ихI  буде втікати в схему, або витікати з неї. В 

кожному стані схеми на виході транзистора VT8 зменшення в ихU  призводить до більшого 

відкривання цього транзистора  та зростанню струму в ихI , що витікає. При подальшому 

збільшенні в ихU  можна повністю закрити емітер ний повторювач, тоді струм буде 

визначатися опором навантаження, що визначить нахил характеристики )( вихвих UI . Малий 

вхідний опір емітерного повторювача  забезпечує високу навантажувальну здатність  ІС 

ЕЗЛ по постійному струму. Проте реальна навантажувальна здатність в динамічному 

режимі за рахунок вхідної ємності  схеми та ємності монтажу зменшується до К=15. 

Мікросхеми ЕЗЛ мають найбільшу швидкодію серед цифрових ІС. При нормальних 

умовах на опорі навантаження нR =51 Ом типове значення часу затримки поширення 

складає 2,9 нс. Час затримки вимірюється на рівні 50% повного перепаду логічних рівнів 

при перемиканні схеми. 
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Питання 18.1 

Яка перевага схем ЕЗЛ порівняно з 

іншими типами цифрових ключів? 

 

 

Питання 18.2 

Що зроблено для збільшення 

завадостійкості? 

 

 

Питання 18.3 

За допомогою чого процес заряду ємності 

навантаження стає швидшим? 

 

 

Питання 18.4 

Які елементи дозволяють залишати 

невикористані виходи непідключеними? 

 

Питання 18.5 

Як ще називають схему з об’єднаними 

емітерами? 

 

Питання 18.6 

Які особливі параметри, крім звичайних 

параметрів логічних ЦІС, мають ІС ЕЗЛ? 

 

Питання 18.7 

Скільки зон має вхідна характеристика 

базового логічного елемента АБО-НІ 

серії ЕЗЛ?  

 

Питання 18.8 

Який параметр є основним, що визначає 

динамічні властивості є основним? 

 

Питання 18.9 

У залежності від чого визначається 

напрямок струму в ихI  в елементі АБО-НІ 

схеми ЕЗЛ? 

 

Питання 18.10 

Для чого в схему АБО-НІ ставлять 

емітерні повторювачі? 

 

 

 

Вибір правильної відповіді: 

1 – низька інерційність 

2 – висока швидкодія 

3 – мала потужність поживання 

 

1 – негативне живлення та спільна шина 

2 – позитивне живлення та спільна шина 

3 – негативне живлення та відсутність 

спільної шини 

 

1 – за допомогою діодів 

2 – за рахунок наявності спільної шини 

3 – за допомогою емітерних 

повторювачів 

 

1 – резистори навантаження 

2 – діоди 

3 – резистори утечки 

 

1 – струмовий ключ 

2 – діодний ключ 

3 – ключ потужностей 

 

1 – вхідні та вихідні порогові напруги 

2 – вхідний реактивний опір 

 

 

1 – 2 

2 – 4 

3 – 3 

 

 

1 – час затримки 

2 – опір навантаження 

 

 

1 – вхідна напруга 

2 – час затримки 

3 – ємнісна напруга 

 

 

1 – для зменшення навантаження на 

колекторах 

2 – для зменшення часу затримки 

 


