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5. Slēguma shēma. 
 

 
 

6. Nolasījumu tabula. 
Loģikas elementu vērtību tabulas. 
 
7. Kontroles jautājumi. 
7.1. Kādi ir trīs pamata loģikas elementi, no kuriem var izveidot visas loģiskās shēmas? 
7.2. Kur lieto loģikas elementus „Izslēdzošais VAI” un „Izslēdzošais VAI-NE”? 
 

20. Paralēlais reģistrs 

1. Darba teorētiskais pamatojums. 
Paralēlo reģistru lieto informācijas uzglabāšanai, un tas sastāv no paralēli slēgtiem D 
trigeriem. 
 

 
 
2. Pasniedzēja norādījumi. 
 
3. Darba mērķis. 
Iepazīties ar paralēlā reģistra darbību. 
4. Darba uzdevums. 
4.1. Saslēgt laboratorijas darba shēmu paralēlā reģistra izpētei, izmantojot mikroshēmas D3 
(К155ТМ2), D4 (К155ТВ1) un D1 (К155ЛА3), pieslēdzot tā sinhronizācijas ieejai slēdzi S4, 
R ieejai – slēdzi S3, bet uz reģistra ieejām D1, D2 un D3 padodot signālus no slēdžiem 
S5…S7. Slēdžu S3…S7 izejās ir pieslēgtas divas gaismas diodes, kas signalizē par signāla 
zemo jeb „0” vai augsto jeb „1” līmeni. Reģistra izejām 1, 2 un 3 pieslēgt gaismas diodes 
H1…H3, lai varētu kontrolēt izejas signālu līmeni, un pieaicināt laborantu shēmas pārbaudei. 
4.2. Iestatīt D1=D2=D3=C=R=0 un izdarīt sekojošas ieejas signālu izmaiņas C=1, C=0, C=1, 
C=0, R=1, D1, D2, D3, padodot binārajā kodā skaitļus N no 1 līdz 7, un pēc katras izmaiņas 
izmainīt C=1, C=0, un ierakstīt tabulā visas ieejas un izejas signālu izmaiņas. 
4.3. Uzzīmēt paralēlā reģistra laika diagrammas atbilstošas augšminētajām ieejas signālu 
izmaiņām. 
4.4. Noformēt atskaiti un izdarīt secinājumus par iegūtajiem rezultātiem. 

1
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5. Slēguma shēma. 
 

 
 

6. Nolasījumu tabula. 
 

Ieejas Izejas Nr. 
p.k. R C D1 D2 D3 1 2 3 

Decimālais 
skaitlis 

1          
2...27          

 
7. Kontroles jautājumi. 
7.1. Kur izmanto paralēlos reģistrus? 
7.2. No kādiem un kā slēgtiem trigeriem sastāv paralēlais reģistrs? 
 

21. Bīdes un riņķa reģistrs 

1. Darba teorētiskais pamatojums. 
Bīdes reģistru lieto informācijas pārbīdīšanai, un tas sastāv no virknē saslēgtiem D trigeriem. 
 

 
 
2. Pasniedzēja norādījumi. 
 
3. Darba mērķis. 
Iepazīties ar bīdes un riņķa reģistru darbību. 
4. Darba uzdevums. 
4.1. Saslēgt laboratorijas darba shēmu sešu bitu bīdes jeb virknes reģistra izpētei, izmantojot 4 
bitu bīdes reģistra D6, mikroshēmu К155ТМ2 D3 un pieslēgt tās sinhronizācijas ieejai slēdzi 
S2 ar RS trigeru kontaktu dzirksteļošanas novēršanai, un uz reģistra ieeju D padot signālu no 
slēdža S5. Slēdžu S3 un S4 izejās ir pieslēgtas divas gaismas diodes, kas signalizē par signāla 
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zemo jeb „0” vai augsto jeb „1” līmeni. Reģistra izejām 1…6 pieslēgt gaismas diodes 
H1…H6, lai varētu kontrolēt izejas signālu līmeņus, un pieaicināt laborantu shēmas 
pārbaudei. 
4.2. Iestatīt R=D=C=0, pēc shēmas pārbaudes pieslēgt barošanas spriegumu un izdarīt 
sekojošas ieejas signālu izmaiņas C=1, C=0, R=1, D=1, C=1, D=0, C=0, C=1, C=0, C=1, 
C=0, D=1, C=1, C=0, C=1, C=0, D=0, C=1, un ierakstīt bīdes reģistra tabulā visas ieejas un 
izejas signālu izmaiņas. 
4.3. Bīdes reģistrā, ievest bināro kodu, kas atbilst savam numuram sarakstā. 
4.4. Saslēgt riņķa reģistru, savienojot bīdes reģistra izeju ar tā D ieeju (ieslēgts S4). 
4.5. Izdarīt sekojošas ieejas signālu izmaiņas, padodot sinhronizācijas impulsus, lai pārbīdītu 
reģistrā ievesto kodu C=0, C=1, C=0, C=1, C=0, C=1, C=0, C=1, C=0, C=1, C=0, C=1, un 
ierakstīt riņķa reģistra tabulā visas ieejas un izejas signālu izmaiņas. 
4.6. Uzzīmēt virknes reģistra laika diagrammas, kas atbilst ieejas signālu izmaiņām. 
4.7. Uzzīmēt riņķa reģistra laika diagrammas, kas atbilst ieejas signālu izmaiņām. 
4.8. Noformēt atskaiti un izdarīt secinājumus par iegūtajiem rezultātiem. 
 
5. Slēguma shēma. 
 

 
 
6. Nolasījumu tabulas. 
 

Bīdes reģistrs 
Ieejas Izejas Nr. 

p.k. R C D 1 2 3 4 5 6 
1          

2...19          
 

Riņķa reģistrs 
Ieejas Izejas Nr. 

p.k. R C D=6 1 2 3 4 5 6 
1          

2...12          
 
7. Kontroles jautājumi. 
7.1. No kādiem trigeriem sastāv bīdes reģistrs? 
7.2. Kādā veidā ir saslēgti trigeri bīdes reģistrā? 
7.3. Kā darbojas reversīvais bīdes reģistrus? 
7.4. Kā no bīdes reģistra iegūt riņķa reģistru? 

3
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22. Summējošais skaitītājs 

1. Darba teorētiskais pamatojums. 
Summējošais skaitītājs pie katras ieejas signāla aktīvās frontes palielina savu iekšējo stāvokli 
par vienu vienību. 
 

 
 
2. Pasniedzēja norādījumi. 
 
3. Darba mērķis. 
Iepazīties ar asinhronā summējošā skaitītāja darbību.  
4. Darba uzdevums. 
4.1. No mikroshēmām D5 (К155ИЕ5), D4 (К155ТВ1), D3 (К155ТМ2) un D1 (К155ЛА3) 
saslēgt asinhrono summējošo skaitītāju uz 27 =128. Slēdžos S3 un S4 ir RS trigeri kontaktu 
dzirksteļošanas novēršanai, un izejās ir divas gaismas diodes, kas signalizē par signāla zemo 
jeb „0” vai augsto jeb „1” līmeni. Skaitītāja izejām 1…64 pieslēgt gaismas diodes H1…H7 
izejas signālu līmeņu kontrolei un pieaicināt laborantu shēmas pārbaudei. 
4.2. Skaitītāja ieeju tieši pieslēgt slēdzim S1 (var bez slēdža S2), iestatīt R=1, C=1, pieslēgt 
barošanas spriegumu un ieslēgt (C=0), un izslēgt(C=1) slēdzi S1, ieslēgt slēdzi S4 (R=0) un 
pēc tam trīs reizes ieslēgt, un izslēgt slēdzi S1 (C=0, C=1, C=0, C=1, C=0, C=1), un ierakstīt 
pirmajā tabulā visas ieeju (R un C) un izeju (1, 2, 4, 8, 16, 32 un 64) signālu izmaiņas pēc 
katras ieejas signāla izmaiņas no viena līmeņa uz otru. 
4.3. Skaitītāja ieeju tieši pieslēgt slēdzim S3 (var bez slēdža S2) un iestatīt R=1 un C=0, pēc 
tam C=1, R=0 un, atkārtojot skaitītāja ieejas signāla izmaiņu no C=0 uz C=1 un atpakaļ 18 
reizes, ierakstīt otrajā tabulā visas ieeju un izeju signālu izmaiņas pēc katras ieejas signāla 
izmaiņas no viena līmeņa uz otru.  
4.4. Uzzīmēt skaitītāja laika diagrammas atbilstošas ieejas signālu izmaiņām. 
 
5. Slēguma shēma. 
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IEVADS 
1. Laboratorijas darbos var piedalīties tie audzēkņi un studenti, kuriem tas ir paredzēts mācību 
plānā un kuri ir iepazinušies ar laboratorijas vai praktiskā darba tēmas teorētisko daļu [1], un 
ir iepazinušies ar laboratorijas drošības tehnikas instrukciju [2]. 
2. Par iepazīšanos ar drošības tehnikas instrukciju audzēkņi vai studenti parakstās drošības 
tehnikas instruktāžas žurnālā. Drošības tehnikas instrukcijas prasību nepildīšanas gadījumā 
audzēkni vai studentu brīdina vai instruē atkārtoti. 
3. Drošības tehnikas noteikumi, noteikumi laboratorijas darbu izpildīšanai, elektrisko shēmu 
zīmēšanas ieteikumi, kā arī prasības atskaites noformēšanai ir doti grāmatā „Laboratorijas un 
praktiskie darbi elektronikā” un šeit netiek dublēti [2].  
4. Laboratorijas darbu laikā audzēkņi un studenti mācās strādāt komandā, izpildot darbu 
grupās vai brigādēs, vienā darba vietā pa diviem vai trim studentiem, vai diviem, trim vai 
četriem audzēkņiem. 
5. Atskaite jāraksta ar roku, nevis ar datoru, uz rūtiņu papīra dubultloksnes (formāts A3 
297x420 mm), kurā tiek ieliktas uz A4 formāta (210x297 mm) papīra uzzīmētas darbā 
uzņemtās funkcionālās sakarības vai oscilogrammas. Pirmajai lapai jāsākas ar galviņu, kuras 
izmēri ir 180x60 mm, pirmās lappuses kreisajā pusē, dubultloksnes iekšpusē un ceturtās 
lappuses labajā pusē atstājot brīvus vismaz 20 mm, bet augšā, apakšā un lapas ārpusē atstājot 
brīvus vismaz 10 mm. Ar datoru var sagatavot tikai formu, izprintējot to uz rūtiņu papīra. 
6. Pirms ierašanās laboratorijā audzēkņiem vai studentiem labi jāsagatavojas, apgūstot 
teorētisko materiālu, jāsagatavo laboratorijas darba atskaite, kuru katrs audzēknis vai students 
iesniedz individuāli, un jābūt gataviem atbildēt uz kontroles jautājumiem. 
7. Sagatavotajā atskaitē jābūt uzrādītam audzēkņa vai studenta vārdam, uzvārdam un grupai, 
darba nosaukumam, darba teorētiskajā pamatojumā jāiekļauj sagaidāmo raksturlīkņu vai 
oscilogrammu veids, darba mērķis un uzdevums ar aprēķinu formulām, slēguma shēma un 
sagatavota nolasījumu tabula. 
8. Pievienot saslēgto shēmu spriegumam, drīkst tikai pēc tam, kad laborants ir to pārbaudījis 
un devis atļauju pieslēgt spriegumu. Izpildot laboratorijas darbus uz ciparu tehnikas plates ar 
5 V barošanas spriegumu, dažu darbu izpildes laikā atļauts izdarīt pārslēgšanu shēmā, 
neatslēdzot barošanas spriegumu, bet tikai jāievēro, ka nedrīkst saslēgt kopā divu loģikas 
elementu izejas, jo tad, ja viena elementa izejā ir zemais līmenis, bet otra izejā – augstais, 
rodas īssavienojums un elementi var tikt bojāti. 
9. Pēc darba pabeigšanas shēmu izjaukt drīkst tikai ar pasniedzēja atļauju tad, kad ir 
pārbaudīti darba rezultāti. Ja rezultāti nav pareizi, darbs jāatkārto. 
10. Pirms darba uzsākšanas jāiepazīstas ar osciloskopa priekšējo paneli un pēc uzrakstiem uz 
tā jānoskaidro vadības orgānu nozīme, atceroties elektrisko un radiotehnisko mērījumu kursā 
apgūto. Nepieciešamības gadījumā jākonsultējas ar laborantu. 
11. Pārzīmējot pēc iedaļām vai nofotografējot impulsu formu no osciloskopa ekrāna, noteikti 
jāpieraksta, kuram shēmas punktam tā atbilst, vai jāpieraksta sprieguma apzīmējums shēmā, 
kā arī jānolasa un jāpieraksta vertikālās novirzes vērtības V, mV vai V/iedaļu vai centimetru 
(cm) un horizontālās novirzes vērtība ns, s vai ms /iedaļu vai centimetru, ievērojot arī 
atsevišķi pārslēdzamā reizinātāja stāvokli. 
12. Oscilogrammas vienas shēmas dažādos punktos jāzīmē, cita zem citas, vienādā laika 
mērogā, lai varētu redzēt procesu savstarpējo norisi laikā. Pirmo jeb augšējo zīmē ieejas 
signāla vai sinhronizācijas stara oscilogrammu. Izkopējot oscilogrammas ierakstus no 
zibatmiņas, visām viena varianta augšējām oscilogrammām jābūt vienādā laikā mērogā. 
13. Oscilogrammu pārzīmēšanu mērogā 1:1 no osciloskopa TDS1000B ekrāna uz milimetru 
papīra ieteicams aizstāt ar ekrāna ierakstu zibatmiņā un atskaitē izdrukāt uz A4 formāta 
baltām papīra lapām mērogā 1:1, zem katra attēla paskaidrojot, kuriem shēmas punktiem šīs 
oscilogrammas atbilst. 
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I. LABORATORIJAS DARBU APRAKSTI 
1. Diferencējošās ķēdes 

1. Darba teorētiskais pamatojums. 

Diferencējošās ķēdes izejas spriegums 
t

MAX eUU


2 , kur tRLCR  /  – ķēdes 
laika konstante daudzkārt mazāka par impulsa garumu t. 
 

 
 

2. Pasniedzēja norādījumi. 
 
3. Darba mērķis. 
Iepazīties ar diferencējošās ķēdes darbību, formējot īsus impulsus. 
4. Darba uzdevums. 
4.1. Ar osciloskopa pirmo ieeju P1.1 izmērīt taisnstūra impulsu amplitūdu un garumu un 
uzzīmēt oscilogrammu ģeneratora izejā – ligzda X4. Maketā augšējās dubultās ligzdas Г4. 
4.2. Impulsus no ģeneratora izejas ligzdas X4 padot uz diferencējošās ķēdes ieejas ligzdu X1, 
bet osciloskopa otro ieeju P1.2 pieslēgt diferencējošās ķēdes izejai (ligzda X6), un pieaicināt 
laborantu saslēgtās shēmas pārbaudei. Maketā ligzdas X1…X7 apzīmētas ar Г1…Г7. 
4.3. Izmērīt pozitīvo impulsu amplitūdu un impulsu garumu (līmenī 0,5 no amplitūdas) un 
ierakstīt tabulā dotajām C un R kombinācijām. 
4.4. Uzzīmēt citu zem citas, ieejas signāla UIN un trīs izejas signālu UOUT oscilogrammas uz 
milimetru vai rūtiņu papīra, norādot iedaļas vērtību uz centimetru pa horizontāli un vertikāli 
atbilstoši mērogam uz osciloskopa ekrāna, kā arī norādot shēmas parametrus (C1, C2, C3, 
R1MIN, R1VID vai R1MAX), kuriem šī oscilogramma atbilst. 
4.5. Noteikt no oscilogrammas vai aprēķināt ķēdes laika konstanti  24,1 t . 
4.6. Noformēt atskaiti un izdarīt secinājumus par iegūtajiem rezultātiem. 
 
5. Slēguma shēma. 
 

 
 
6. Nolasījumu tabula. 
 

C R Impulsa amplitūda UM, V Impulsa garums t2, s Laika konstante  
C1 R1MIN    
C2 R1MIN    
C3 R1MIN    
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6. Nolasījumu tabulas. 
 

Skaitītāja ieeja pieslēgta slēdzim S1 
Ieejas Izejas Nr. 

p.k. R C 1 2 4 8 16 32 64 

 

N 
 

N 

1 1 1          
2...10            

 

Skaitītāja ieeja pieslēgta slēdzim S3 
Ieejas Izejas Nr. 

p.k. R C 1 2 4 8 16 32 64 

 

N 
 

N 

1 1 0          
2...38            

 
7. Kontroles jautājumi. 
7.1. Kāda ir asinhronā summējošā skaitītāja ar D trigeriem shēma? 
7.2. Kāda ir asinhronā summējošā skaitītāja ar JK trigeriem shēma? 
7.3. Kā darbojas asinhronais skaitītājs? 
7.4. Kā darbojas sinhronais skaitītājs? 
7.5. Kāds ir asinhronā skaitītāja trūkums? 
7.6. Kāds ir skaitītāju iedalījums pēc skaitīšanas sistēmas bāzes? 
 

23. Atņemošais skaitītājs 

1. Darba teorētiskais pamatojums. 
Atņemošais skaitītājs pie katras ieejas signāla aktīvās frontes samazina savu iekšējo stāvokli 
par vienu vienību. 
 

 
 
2. Pasniedzēja norādījumi. 
 
3. Darba mērķis. 
Iepazīties ar atņemošo asinhrono skaitītāju darbību. 
4. Darba uzdevums. 
4.1. No mikroshēmām D3 (К155ТМ2), D4 (К155ТВ1), D1 (К155ЛА3) un viena D5 
(К155ИЕ5) trigera saslēgt asinhrono atņemošo skaitītāju uz 24 =16, kuram sinhronizācijas 
ieejā pieslēgt slēdzi S3 ar RS trigeru (atrodas maketā) kontaktu dzirksteļošanas novēršanai. 
Slēdžu S3 un S4 izejās ir pieslēgtas divas gaismas diodes, kas signalizē par signāla zemo jeb 
„0” vai augsto jeb „1” līmeni. Skaitītāja izejām 1, 2, 4 un 8 pieslēgt gaismas diodes H1…H4, 
lai varētu kontrolēt izejas signālu līmeņus, un pieaicināt laborantu tās pārbaudei. 
4.2. Iestatīt R=0, C=0, un pieslēgt barošanas spriegumu. 
4.3. Iestatīt R=1 un, atkārtojot skaitītāja ieejas signāla izmaiņu no C=0 uz C=1 un atpakaļ uz 
C=0 17 reizes, un ierakstīt tabulā visas ieeju un izeju signālu izmaiņas pēc katras ieejas 
signāla izmaiņas no viena līmeņa uz otru. 
4.4. Uzzīmēt skaitītāja laika diagrammas, kas atbilst ieejas signālu izmaiņām. 
4.5. Noformēt atskaiti un izdarīt secinājumus par iegūtajiem rezultātiem. 
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5. Slēguma shēma. 
 

 
 

6. Nolasījumu tabula. 
 

Ieejas Izejas Nr. 
p.k. R C 1 2 4 8 

 

N 
 

N 

1 0 0       
2...35         

 
7. Kontroles jautājumi. 
7.1. Kāda ir asinhronā atņemošā skaitītāja ar D trigeriem shēma? 
7.2. Kāda ir asinhronā atņemošā skaitītāja ar JK trigeriem shēma? 
7.3. Kā darbojas asinhronais skaitītājs? 
7.4. Kā darbojas sinhronais skaitītājs? 
 

24. Dešifrators 

1. Darba teorētiskais pamatojums. 
Dešifrators ir loģikas shēma ar vairākām ieejām un vienu vai vairākām izejām, kurai signāls 
katrā izejā parādās tikai pie vienas ieejas signālu kombinācijas. 
 

 
 
2. Pasniedzēja norādījumi. 
 
3. Darba mērķis. 
Iepazīties ar inverso izeju dešifratora 4 uz 16 darbību. 
4. Darba uzdevums. 
4.1. Saslēgt laboratorijas darba shēmu dešifratora К155ИД3 D8 darbības pētīšanai (maketa 
shēmā nav parādīti rezistori R1…R16), bet, lai varētu tieši nolasīt bināro kodu, ieteicams 
dešifratora ieejām pieslēgt gaismas diodes H13...H16, un pieaicināt laborantu saslēgtās 
shēmas pārbaudei.  
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7. Kontroles jautājumi. 
7.1. Kādēļ parasti lieto RC diferencējošās ķēdes? 
7.2. Kādēļ diferencējošās RC ķēdes laika konstantes mērvienība ir sekunde? 
7.3. Kādēļ diferencējošās RL ķēdes laika konstantes mērvienība ir sekunde? 
7.4. Kura no izpētītajām ķēdēm labāk diferencē? 
 

2. Integrējošās ķēdes 

1. Darba teorētiskais pamatojums. 

Integrējošās ķēdes izejas spriegums 











t

MAX eUU 12 , kur T
R
LCR   – ķēdes 

laika konstante daudzkārt lielāka par impulsu atkārtošanas periodu T. 
 

 
 
2. Pasniedzēja norādījumi. 
 
3. Darba mērķis. 
Iepazīties ar integrējošās ķēdes darbību, nosakot impulsu secības vidējo vērtību. 
4. Darba uzdevums. 
4.1. Ar osciloskopa pirmo ieeju P1.1 izmērīt taisnstūra impulsu amplitūdu un garumu un 
uzzīmēt oscilogrammu ģeneratora izejā – ligzda X4. Maketā augšējās dubultās ligzdas Г4. 
4.2. Impulsus no ģeneratora izejas ligzdas X4 padot uz integrējošās ķēdes ieejas ligzdu X1, 
bet osciloskopa otro ieeju P1.2 pieslēgt integrējošās ķēdes izejai (ligzda X6), un pieaicināt 
laborantu saslēgtās shēmas pārbaudei. Maketā ligzdas X1…X7 apzīmētas ar Г1…Г7. 
4.3. Izmērīt izejas signāla pulsāciju dubulto amplitūdu UPP un ierakstīt tabulā. 
4.4. Uzzīmēt citu zem citas, ieejas signāla UIN un trīs izejas signālu UOUT oscilogrammas uz 
milimetru vai rūtiņu papīra, norādot iedaļas vērtību uz centimetru pa horizontāli un vertikāli. 
4.5. Noteikt no oscilogrammas vai aprēķināt integrējošās ķēdes laika konstanti – . 
4.6. Integrējošās ķēdes mazās laika konstantes (<t) var noteikt no uzņemtās oscilogrammas, 
izmērot augošā izejas signāla aizturi pie līmeņa 0,63 no UMAX, vai krītošā izejas signāla 
aizturi pie līmeņa 0,37 no UMAX. 
4.7. Integrējošās ķēdes lielās laika konstantes () var aptuveni aprēķināt, pieņemot 

eksponentes sākuma posmu par taisni  t
U
U
PP

M   

4.8. Noformēt atskaiti un izdarīt secinājumus par iegūtajiem rezultātiem. 
 

5. Slēguma shēma. 
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6. Nolasījumu tabula. 
 

C R Impulsu amplitūda UPP, V , ms 
C3 R1MAX   

C1+C3 R1MAX   
C2+C3 R1MAX   

 
7. Kontroles jautājumi. 
7.1. Kādēļ pie mazām slodzes strāvām lieto RC integrējošās ķēdes? 
7.2. Kādēļ pie lielām slodzes strāvām lieto RL integrējošās ķēdes? 
7.3. Kādēļ integrējošās RC ķēdes laika konstantes mērvienība ir sekunde? 
7.4. Kādēļ integrējošās RL ķēdes laika konstantes mērvienība ir sekunde? 
7.5. Kura no izpētītajām ķēdēm labāk integrē? 
 

3. Amplitūdas ierobežotāji ar virknē slēgtām diodēm 

1. Darba teorētiskais pamatojums. 
Amplitūdas ierobežotājos ar virknē slēgtām diodēm signāls iet cauri atvērtai diodei, bet 
ierobežošana notiek, kad diode ir sprostota, jo tad caur rezistoru R1 etalona spriegums E0 tiek 
padots uz izeju un nav atkarīgs no ieejas sprieguma. 
 

 
 
2. Pasniedzēja norādījumi. 
 
3. Darba mērķis. 
Iepazīties ar virknē slēgtu diožu amplitūdas ierobežotāju pēc minimuma un maksimuma 
shēmām un tā darbību. 
4. Darba uzdevums. 
4.1. No ģeneratora Г3-112 izejas padot uz ierobežotāja ar virknē slēgtām diodēm ieeju X1 un 
osciloskopa pirmo ieeju P1.1 signālu ar frekvenci 1 kHz. Saslēgt maksimālā sprieguma 
ierobežotāja shēmu, ligzdu X3 savienojot ar ligzdu X4, bet osciloskopa otro ieeju P1.2 
pieslēgt shēmas izejas ligzdai X6. Maketā ligzdas X1…X7 apzīmētas ar Г1…Г7. 
4.2. Noregulēt ģeneratora izejā tādu signāla amplitūdu, lai pētāmās shēmas izejā (uz 
osciloskopa ekrāna) pie rezistora R3 viena vai otra galējā stāvokļa būtu neierobežots 
sinusoidāls signāls. Osciloskopa sinhronizāciju iestatīt no pirmās ieejas P1.1. 
4.3. Uzzīmēt uz milimetru vai rūtiņu papīra ierobežotāja ieejas un izejas signālu oscilogram-
mas pie negatīva (-U), nulles (0) un pozitīva (+U) ierobežošanas sliekšņa, norādot iedaļas 
vērtību uz centimetru vai iedaļu pa horizontāli un vertikāli. 
4.4. Ar osciloskopu noteikt signāla ierobežojuma līmeni visiem gadījumiem. Mērījumu 
rezultātus ierakstīt tabulā, bet atskaitē uzzīmēt pārvades raksturlīknes UOUT=f(UIN) visiem trīs 
gadījumiem. 
4.5. Saslēgt minimālā sprieguma ierobežotāja shēmu, ligzdu X3 atvienojot no ligzdas X4 un 
savienojot ar ligzdu X5, un atkārtot punktus 4.3 un 4.4. 
4.6. Noformēt atskaiti un izdarīt secinājumus par iegūtajiem rezultātiem. 
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4.2. Iestatīt C1=R=V1=V2=1 un, veikt sekojošas ieejas signālu izmaiņas R=0, V1=0, V2=0, 
un pēc tam, ieslēdzot un izslēdzot slēdzi S3, padot uz dešifratoru binārajā kodā skaitļus no 1 
līdz 15, un ierakstīt 1. tabulā visas ieejas un izejas signālu izmaiņas pie katras ieejas signālu 
kombinācijas.                   
4.3. Uzzīmēt dešifratora D8 darbības laika diagrammas.             
4.4. Noformēt atskaiti un izdarīt secinājumus par iegūtajiem rezultātiem.           
 

5. Slēguma shēma. 
 

 
 

6. Nolasījumu tabula. 
 

Ieejas Izejas Nr. 
p.k. V1 V2 R N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 1 1 0                 
2...19                     

 
7. Kontroles jautājumi. 
7.1. Kas ir dešifrators? 
7.2. Kādi loģikas elementi ir dešifratora pamatā? 
7.3. Vai dešifratora mikroshēmu var izmantot par demultipleksoru? 
7.4. Kādēļ var vienkāršot dekādes dešifratoru? 
7.5. Cik datu ieeju ir dekādes dešifratoram? 
 

25. Kodu pārveidotājs  

1. Darba teorētiskais pamatojums. 
Kodu pārveidotājs pārveido vienu kodu citā kodā, piemēram, bināro kodu pārveido septiņu 
segmentu indikatora kodā. 
 

 
 

2. Pasniedzēja norādījumi. 
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3. Darba mērķis. 
Iepazīties ar binārā koda pārveidotāju septiņu segmentu indikatora kodā darbību. 
4. Darba uzdevums. 
4.1. Saslēgt laboratorijas darba shēmu kodu pārveidotāja КР514ИД2 D7 darbības pētīšanai 
(maketa shēmā nav parādīti rezistori R1…R7), bet, lai varētu tieši nolasīt bināro kodu, 
ieteicams dešifratora ieejām pieslēgt gaismas diodes H13...H16, un pieaicināt laborantu 
shēmas pārbaudei.  
4.2. Iestatīt C1=R=1 un veikt sekojošas ieejas signālu izmaiņas R=0, un pēc tam, ieslēdzot un 
izslēdzot slēdzi S3, padot uz kodu pārveidotāju binārajā kodā skaitļus no 1 līdz 15, un ierakstīt 
tabulā visas ieejas un izejas signālu izmaiņas pie katras ieejas signālu kombinācijas. 
4.3. Uzzīmēt kodu pārveidotāja D7 darbības laika diagrammas un septiņu segmentu indikatora 
H17 spīdošos segmentus atbilstošus katrai ieejas signālu kombinācijai.  
4.4. Noformēt atskaiti un izdarīt secinājumus par iegūtajiem rezultātiem. 
 
5. Slēguma shēma. 
 

 
 

6. Nolasījumu tabula. 
 

Ieejas Izejas Nr. 
p.k. R N a b c d e f g 

1          
2...16          

 
7. Kontroles jautājumi. 
7.1. Kāds kods jāpievada mikroshēmai D7, lai nodzēstu indicējamo ciparu? 
7.2. Kur lieto kodu pārveidotājus? 
 

26. Dešifratora sintēze 

1. Darba teorētiskais pamatojums. 
Dešifrators ir loģikas shēma ar vairākām ieejām un vienu vai vairākām izejām, kurai signāls 
katrā izejā parādās tikai pie vienas ieejas signālu kombinācijas. 
 

 
 
2. Pasniedzēja norādījumi. 
 
3. Darba mērķis. 
Iepazīties ar dešifratora sintēzi un pārbaudīt sintezētā dešifratora darbību. 
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5. Slēguma shēma. 
 

 
 

6. Kontroles jautājumi. 
6.1. Kas jāmaina teorētiskā pamatojuma shēmā, lai ierobežošanas slieksnis būtu nulle? 
6.2. Kas jāmaina teorētiskā pamatojuma shēmā, lai ierobežošanas slieksnis būtu negatīvs? 
 

4. Amplitūdas ierobežotāji ar paralēli slēgtām diodēm 

1. Darba teorētiskais pamatojums. 
Amplitūdas ierobežotājos ar paralēli slēgtām diodēm signāls iet caur rezistoru, kad diode ir 
sprostota, bet ierobežošana notiek, kad diode ir atvērta, jo tad ieejas strāva plūst caur diodi un 
fiksē izejas spriegumu uz etalona spriegumu E0 plus sprieguma kritums uz diodes. 
 

 
 

2. Pasniedzēja norādījumi. 
 
3. Darba mērķis. 
Iepazīties ar paralēli slēgtu diožu amplitūdas ierobežotājiem pēc minimuma un maksimuma 
shēmām un darbību. 
4. Darba uzdevums. 
4.1. No ģeneratora Г3-112 izejas padot uz ierobežotāju ar paralēli slēgtām diodēm ieeju X1  
signālu ar frekvenci 1 kHz, ligzdu X3 savienot ar ligzdu X4, bet osciloskopa otro ieeju 
pieslēgt šīs shēmas izejas ligzdai X6. Maketā ligzdas X1…X7 apzīmētas ar Г1…Г7. 
4.2. Noregulēt ģeneratora izejā tādu signāla amplitūdu, lai pētāmās shēmas izejā (uz 
osciloskopa ekrāna) pie rezistora R3 viena vai otra galējā stāvokļa būtu neierobežots 
sinusoidāls signāls. 
4.3. Uzzīmēt uz milimetru vai rūtiņu papīra ierobežotāja ieejas un izejas signālu oscilogram-
mas pie negatīva (-U), nulles (0) un pozitīva (+U) ierobežošanas sliekšņa, norādot iedaļas 
vērtību uz centimetru vai iedaļu pa horizontāli un vertikāli. 
4.4. Ar osciloskopu noteikt signāla ierobežojuma līmeni visiem gadījumiem. Mērījumu 
rezultātus ierakstīt tabulā, bet atskaitē uzzīmēt pārvades raksturlīknes UOUT=f(UIN) visiem trīs 
gadījumiem. 
4.5. Saslēgt maksimālā sprieguma ierobežotāja shēmu, ligzdu X3 atvienojot no ligzdas X4 un 
savienojot ar ligzdu X5, un atkārtot punktus 4.3 un 4.4. 
4.6. Noformēt atskaiti un izdarīt secinājumus par iegūtajiem rezultātiem. 
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5. Slēguma shēma. 
 

 
 

6. Kontroles jautājumi. 
6.1. Kas jāmaina teorētiskā pamatojuma shēmā, lai ierobežotu minimālo spriegumu? 
6.2. Kas jāmaina teorētiskā pamatojuma shēmā, lai ierobežošanas slieksnis būtu negatīvs? 
6.3. Kas jāmaina teorētiskā pamatojuma shēmā, lai ierobežošanas slieksnis būtu nulle? 
 

5. Diožu slēdzis 

1. Darba teorētiskais pamatojums. 
Vienkāršākais diožu slēdzis ir vienfāzes viena pozitīvā pusperioda taisngriezis, kas sastāv no 
virknē ar slodzi ieslēgtas diodes. 
 

 
 

2. Pasniedzēja norādījumi. 
 
3. Darba mērķis. 
Iepazīties ar silīcija diodes 1N4007 voltampēru raksturlīknēm un diodes slēdzi. 
4. Darba uzdevums. 
4.1. Saslēgt laboratorijas darba shēmu (a) diodes tiešā virziena un ieslēgta slēdža raksturlīknes 
uzņemšanai, un pieaicināt laborantu tās pārbaudei. 
4.2. Uzņemt silīcija diodes 1N4007 tiešā virziena voltampēru raksturlīknes IF=f(UF) pie IF 
izmaiņām no 0 līdz 100 mA (0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 un 100 mA) un diodes slēdža izejas 
sprieguma atkarību no ieejas sprieguma UIZ=f(UIE) pie UIE izmaiņām līdz no 0 līdz 12 V. 
Rezultātus ierakstīt tabulā. 
4.3. Saslēgt laboratorijas darba shēmu (b) diodes reversā virziena un izslēgta slēdža 
raksturlīknes uzņemšanai, un pieaicināt laborantu tās pārbaudei. 
4.4. Uzņemt taisngriežu diodes 1N4007 reversā virziena voltampēru raksturlīkni IR=f(UR) pie 
UR izmaiņām no 0 līdz -12 V (0, 1, 2, 5, 10 un 12 V) un diodes slēdža izejas sprieguma 
atkarību no ieejas spriegums UIZ=f(UIE) pie UIE izmaiņām līdz no 0 līdz -12 V. Rezultātus 
ierakstīt tabulā. 
4.5. Aprēķināt diodes pretestību līdzstrāvai un maiņstrāvai abos virzienos un ierakstīt tabulā. 
Aprēķina paraugu, izpildīt rindai atbilstoši brigādes locekļu uzvārdu alfabētiskajā kārtībā+2. 
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4. Darba uzdevums. 
4.1. Uzrakstīt sava varianta dešifratora loģisko izteiksmi četros bitos iekodētam skaitlim – x, 
ja numurs sarakstā N ir līdz 14, tad dešifratoram ar inverso izeju skaitlim x=N, bet, ja N ir 
lielāks, tad dešifratoram ar tiešo izeju, un, ja N=15, tad x=3, ja N=16, tad x=5, ja N=17, tad 
x=6, ja N=18, tad x=7, bet, ja N ir no 19 līdz 24, tad x=N-10. 
4.2. Izstrādāt shēmu no mikroshēmām D1 (К155ЛА3), D3 (К155ТМ2) un D4 (К155ТВ1) 
izveidotam dešifratoram, lai tā izejā vajadzīgais līmenis parādītos tikai pie vienas ieeju 
signālu kombinācijas, kas vienāda ar četros bitos iekodēto skaitli. 
4.3. Katrs individuāli saslēdz no mikroshēmām D1, D3 un D4 izveidoto dešifratoru savam 
četros bitos iekodētajam skaitlim. Dešifratora ieejas D1, D2, D4 un D8 pieslēgt slēdžiem 
S3…S6, kuru izejās ir pieslēgtas divas gaismas diodes, kas signalizē par signāla zemo jeb „0” 
vai augsto jeb „1” līmeni, un izejā pieslēgt gaismas diodi H1, lai varētu kontrolēt signālu 
līmeņus, un pieaicināt laborantu saslēgtās shēmas pārbaudei.  
4.4. Uz sintezētā dešifratora ieejām D1, D2, D4 un D8 padot binārajā kodā skaitļus no 0 līdz 
15 un ierakstīt tabulā visas ieejas un izejas signālu izmaiņas.  
4.5. Atskaitē uzzīmēt sava varianta pilnu sintezētā dešifratora shēmu no dotajiem elementiem. 
4.6. Noformēt atskaiti un izdarīt secinājumus par iegūtajiem rezultātiem. 
 
5. Slēguma shēma. 
 

 
 
6. Nolasījumu tabula. 
 

Ieejas Nr.  
p.k. D1 D2 D4 D8 N 

 

Izeja 

1       
2...16       

 

7. Kontroles jautājums. 
Kas ir dešifrators, un cik izeju var būt dešifratoram ar trīs ieejām? 
 

27. Dekādes skaitītājs 

1. Darba teorētiskais pamatojums. 
Dekādes skaitītājā ar loģikas shēmām iekšējo stāvokļu skaits ir samazināts no 16 uz 10. 
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2. Pasniedzēja norādījumi. 
 
3. Darba mērķis. 
Iepazīties ar dekādes skaitītāja kodā 1-2-4-8 darbību. 
4. Darba uzdevums. 
4.1. No mikroshēmām D5 (К155ИЕ5), D4 (К155ТВ1) un D1 (К155ЛА3) saslēgt asinhrono 
dekādes skaitītāju, kuram sinhronizācijas ieejā C pieslēgt slēdzi S3 ar RS trigeru (atrodas 
maketā) kontaktu dzirksteļošanas novēršanai, bet nomešanas ieejā R – slēdzi S4. Slēdžu S3 un 
S4 izejās ir pieslēgtas divas gaismas diodes, kas signalizē par signāla zemo jeb „0” vai augsto 
jeb „1” līmeni. Skaitītāja izejām 1, 2, 4 un 8 pieslēgt gaismas diodes H1…H4, lai varētu 
kontrolēt izejas signālu līmeņus, un pieaicināt laborantu tās pārbaudei. 
4.2. Iestatīt R=0, C=0, un pieslēgt barošanas spriegumu. 
4.3. Iestatīt R=1 un, atkārtojot skaitītāja ieejas signāla izmaiņu no C=1 uz C=0 un atpakaļ 10 
reizes, un ierakstīt tabulā visas ieeju un izeju signālu izmaiņas pēc katras ieejas signāla 
izmaiņas no viena līmeņa uz otru. 
4.4. Uzzīmēt skaitītāja laika diagrammas atbilstošas ieejas signālu izmaiņām. 
4.5. Noformēt atskaiti un izdarīt secinājumus par iegūtajiem rezultātiem. 
 
5. Slēguma shēma. 
 

 
 
6. Nolasījumu tabula. 
 

Ieejas Izejas Nr. 
p.k. R C 1 2 4 8 

 

N 
 

N 

1 0 0       
2...21 1 0       

 

7. Kontroles jautājumi. 
7.1. Kāds ir skaitītāju iedalījums pēc darbības principa? 
7.2. Kāds ir skaitītāju iedalījums pēc skaitīšanas virziena? 
7.3. Kāds ir skaitītāju iedalījums pēc skaitīšanas sistēmas bāzes? 
7.4. Kurš no binārajiem skaitītājiem – asinhronais vai sinhronais – ir vienkāršāks? 
7.5. Kāds ir minimālais trigeru skaits dekādes skaitītājā? 
7.6. Kāda ir dekādes skaitītāja kodā 1-2-4-8 priekšrocība? 
7.7. Kāda ir dekādes skaitītāja kodā 1-2-4-5 priekšrocība? 
7.8. Kāds ir dekādes skaitītāja kodā 1-2-4-5 trūkums? 
7.9. Kāds ir minimālais trigeru skaits skaitītājā uz septiņi? 
7.10. Kā dekādes skaitītāju no koda 1-2-4-8 pārveidot kodā 1-2-4-5? 
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kur: N – ir rindas, kur rēķina pretestību un N-1 – iepriekšējās rindas nolasītie parametri. 
4.6. Uzzīmēt uz milimetru papīra diodes voltampēru raksturlīkni IF, IR =f(UF, UR) mērogā 
2 cm=1 V un 1 cm=10 mA. 
4.7. Uzzīmēt uz milimetru papīra diodes slēdža raksturlīkni UIZ =f(UIE) pie ieejas sprieguma 
izmaiņām no -12 V līdz +12 V mērogā 1 V=1 cm. 
4.8. Noformēt atskaiti un izdarīt secinājumus par iegūtajiem rezultātiem. 
 

Diodes1N4007 parametri – URMAX=1000 V, IFMAX=1 A, IFSM=30 A, IR0,05 A. 
 
5. Slēgumu shēmas. 
 

 
 
6. Nolasījumu tabulas. 
 

Tiešais virziens Reversais virziens 
IF 

mA 
UIE 
V 

UIZ 
V 

UF 
V 

RFDC 
 

RFAC 
 

UR 
V 

IR 
nA 

UIE 
V 

UIZ 
V 

RRDC 
G 

RRAC 
G 

0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – – 
            

 
7. Kontroles jautājumi. 
7.1. Kas ir pusvadītāju diode, un kāda ir diodes galvenā īpašība? 
7.2. Kā ar testeri pārbaudīt, vai pusvadītāju diode ir vesela? 
7.3. Kur izmanto diodes ar standarta reversās atjaunošanās laiku, ātrās un ultraātrās diodes? 
7.4. Kādēļ ātrās un ultraātrās diodes nelieto tīkla sprieguma iztaisnošanai? 
7.5. Kādi ir pusvadītāju diodes divi galvenie parametri? 
7.6. Kādēļ, uzņemot diodes tiešā virziena raksturlīkni, voltmetrs jāslēdz paralēli diodei? 
7.7. Kādēļ, uzņemot reversā virziena raksturlīkni, mikroampērmetrs jāslēdz virknē ar diodi? 
 

6. Tranzistoru slēdzis 

1. Darba teorētiskais pamatojums. 
Tranzistoru slēdzi plaši lieto līdzstrāvas slodzes komutēšanai. Tranzistora strāvas 
pastiprināšanas koeficients hFE datu lapās parasti ir dots pie UCE=5 V, bet, lai iegūtu minimālo 
UCES, jārēķinās ar no divām līdz piecām reizēm mazāku hFE. 

 
 
 


