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ВСТУП 

 

Значний прогрес у розвитку багатьох галузей науки і техніки зумовлений 

розвитком електроніки. У наш час неможливо знайти таку галузь промисловості, у 

якій би не використовувалися електронні прилади або електронні пристрої 

вимірювальної техніки, автоматики та обчислювальної техніки. Причому 

тенденція розвитку така, що частка електронних інформаційних пристроїв і 

пристроїв автоматики безперервно збільшується. Це є результатом розвитку 

інтегральної технології, упровадження якої дозволило налагодити масовий випуск 

дешевих, високоякісних мікроелектронних функціональних вузлів різного 

призначення. 

Метою навчальної дисципліни є навчання студентів принципів аналізу і 

розрахунку типових схемотехнічних рішень промислової електроніки й 

мікропроцесорної техніки, що використовуються при побудові електронних схем, 

а також комплексу питань, пов’язаних із синтезом, ефективним використанням і 

правильною експлуатацією аналогових, імпульсних і цифрових електронних 

пристроїв мікропроцесорної техніки. 

При виконанні лабораторних робіт студенти мають освоїти принципи 

функціонування, методи аналізу та способи розрахунку пристроїв аналогової, 

імпульсної та цифрової промислової електроніки; принципи вибору і практичної 

реалізації методів розрахунку електронних схем у сталих (статичних) і перехідних 

(динамічних) режимах. 

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: основні 

властивості пасивних і активних елементів електронних схем; методи аналізу і 

синтезу основних класів аналогових і цифрових електронних схем, які 

застосовуються в промисловій мікропроцесорній техніці; уміти: вибирати 

оптимальні з точки зору розв’язання поставленого завдання типові схемотехнічні 

рішення для реалізації пристроїв промислової мікропроцесорної електроніки; 

синтезувати структурну схему електронного пристрою, призначеного для 

розв’язання поставленого завдання; узагальнювати динамічні показники 

пристроїв промислової мікропроцесорної електроніки, використовуючи поняття 

передавальної функції, амплітудної та фазової характеристик; розраховувати 

вузли аналогових, імпульсних і цифрових електронних пристроїв. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Ознайомлення з інтерфейсом та основними можливостями 

програмного комплексу Electronics Workbench 

Мета роботи: освоїти інтерфейс програми Electronics Workbench і 

навчитися за її допомогою створювати і досліджувати віртуальні принципові та 

електронні схеми. 

Короткі теоретичні відомості 

Робота з електронною системою моделювання EWB включає в себе три 

основні етапи: створення схеми, вибір і підключення вимірювальних приладів і, 

нарешті, активація схеми – розрахунок процесів, що протікають у 

досліджуваному пристрої. Інтерфейс користувача складається із меню, панелі 

інструментів і робочої області. 

Горизонтальне меню програми Electronics Workbench складається з таких 

розділів: 

File – організація роботи з файлами (відкриття готових файлів, створення 

нових документів, друк файлів і т. д.);  

Edit – опції розділу дозволяють вирізати і копіювати виділений фрагмент 

схеми, переміщати елементи або блоки схеми. Опція Copy as Bitmap дозволяє 

копіювати виділений фрагмент схеми в буфер обміну, звідки його можна 

вставити в інший додаток, наприклад у Word, при складанні звіту до 

лабораторної роботи;  

Circuit – розділ, що дозволяє обертати, змінювати властивості, 

наближати і віддаляти елементи схеми. Окрім того, є можливість змінювати 

настройки візуальних параметрів схеми (розташування й орієнтація елементів 

схеми, вибір кольору та шрифту, пошук та інші стандартні функції);  

Analysis – розділ дозволяє запускати, призупиняти і завершувати аналіз 

схеми, а також встановлювати різні параметри аналізу; 
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Window – розділ призначений для екранних настройок при роботі зі 

створеними документами;  

Help – розділ слугує для доступу до довідкової системи Electronics 

Workbench. 

У загальному випадку процес створення схеми починається з розміщення 

на робочому полі EWB компонентів з бібліотеки програми. Чотирнадцять 

розділів бібліотеки програми EBW по черзі можуть бути викликані за 

допомогою іконок, розташованих на панелі інструментів (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Каталоги бібліотеки компонентів EWB 

 

Каталог вибраного розділу бібліотеки розташовується у вертикальному 

вікні праворуч або ліворуч від робочого поля (встановлюється в будь-яке місце 

перетягуванням стандартним способом – за шапку заголовка). Для відкриття 

каталогу потрібного розділу бібліотеки необхідно підвести курсор миші до 

відповідної іконки і натиснути один раз ліву кнопку, після чого сірий фон 

іконки змінюється на світло-сірий. Необхідний для створення схеми значок 

(символ) компонента переноситься з каталогу на робоче поле програми рухом 

миші при натиснутій лівій кнопці, після чого кнопка відпускається (для 

фіксування символу). При розміщенні компонентів схеми на робочому полі 

програми можна також скористатися контекстним меню, що виникає при 

натисканні на праву клавішу миші на вільному місці робочого поля. На цьому 

етапі необхідно передбачити місце для розміщення контрольних точок та 

іконок контрольно-вимірювальних приладів. 

Виділений компонент схеми (відображається червоним кольором) можна 

повернути (з допомогою клавіш Ctrl + R, контекстного меню, кнопок на панелі 
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інструментів або пункту меню Circuit> Rotate) або дзеркально відобразити 

відносно вертикальної (горизонтальної) осі (команда меню Circuit> Flip Vertical 

(Horizontal), контекстне меню, кнопки на панелі інструментів). При повороті 

більшість компонентів повертаються на 90o проти годинникової стрілки при 

кожному виконанні команди, для вимірювальних приладів (амперметр, 

вольтметр та ін.) міняються місцями клеми підключення. 

За допомогою подвійного натискання на значку компонента можна 

змінити його властивості. У діалоговому вікні встановлюються необхідні 

параметри (колір провідника, опір резистора, тип транзистора і т. д.) і вибір 

підтверджується натисканням кнопки «Ok» або клавіші «Enter» на клавіатурі. 

Для великого числа компонентів можна вибрати параметри, що відповідають 

реальним елементам (діодів, транзисторів і т. д.) різних виробників. При 

створенні схем зручно також користуватися динамічним меню, яке 

викликається натисканням правої кнопки миші. Меню містить команди Help 

(допомога), Paste (вставити), Zoom In (збільшити), Zoom Out (зменшити), 

Schematic Options (параметри схеми), а також команди Add <Назва 

компонента>. Ця команда дозволяє додати на робоче поле компоненти, не 

звертаючись до каталогів бібліотеки. Кількість команд Add <Назва 

компонента> в списку меню визначається кількістю типів компонент 

(резисторів, знака заземлення і т. д.), уже наявних на робочому полі. 

Електронна системі Electronic Workbench має чотирнадцять розділів 

бібліотеки компонентів, які можуть бути використані при моделюванні. Нижче 

наводиться коротка довідка стосовно основних компонентів. 

Favorites – у цьому розділі бібліотеки розміщуються підсхеми, якщо вони 

є в даній схемі (у початковому стані розділ порожній). У EWB ділянка великої 

схеми може бути перетворена на підсхему, яка позначається як невеликий 

прямокутник з виводами. Для створення підсхеми потрібно виділити ділянку 

схеми, причому лінії виділення повинні перетинати ті провідники, які в 

подальшому стануть виводами підсхеми. Провідники і компоненти, які не 

належать до майбутньої підсхеми, не повинні потрапляти у виділену область. 
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Після цього викликається діалогове вікно створення підсхеми (Circuit> Create 

Subcircuit або клавіатурне скорочення Ctrl + B), у якому в рядку Name 

вводиться ім’я підсхеми, після чого можливі такі варіанти: 

– Copy from Circuit – підсхема копіюється з вказаною назвою в розділ 

бібліотеки Favorites без внесення змін у вихідну схему; 

– Move from Circuit – виділена частина вирізається із загальної схеми і у 

вигляді підсхеми з привласненим їй ім’ям копіюється в розділ бібліотеки 

Favorites; 

– Replace in Circuit – виділена частина замінюється у вихідній схемі 

підсхемою з присвоєним їй ім’ям з одночасним копіюванням її в розділ 

бібліотеки Favorites. 

Для перегляду або редагування підсхеми потрібно двічі клацнути мишею 

по її значку. Редагування підсхеми проводиться за загальними правилами 

редагування схем. При створенні додаткового виводу підсхеми необхідно з 

відповідної точки підсхеми курсором миші простягнути провідник до краю 

вікна підсхеми до появи контактної площадки, після чого відпустити ліву 

кнопку миші. Для видалення виводу необхідно курсором миші «схопитися» за 

його контактну площадку біля краю вікна підсхеми і винести її за межі вікна. 

Після цього в розділі бібліотеки Favorites з’являється зображення 

створеної підсхеми, яка потім може бути використана точно так, як і будь-які 

інші елементи, що містяться в розділах бібліотеки EWB. Використання підсхем 

дозволяє отримати компактну схему складного пристрою. 

Sources – джерела сигналів. Слід зазначити, що під джерелами сигналів 

розуміють не лише джерела живлення, але і керовані джерела. Нижче наведено 

перелік елементів, що входять до даної бібліотеки. 

 

Батарея (напруга). Довга 
смужка відповідає  

додатній клемі  

Нелінійне джерело напруги 
(вид нелінійної залежності) 

 
Заземлення 

 

Джерело постійного струму 
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Джерело змінної 
синусоїдальної напруги  

Джерело змінного 
синусоїдального струму 

 

 

Джерело напруги, кероване 
струмом або напругою 

 

 

Джерело струму, кероване 
струмом або напругою  

 

 

Джерела фіксованої 
 напруги +5 і +15 В, 

відповідно  

Генератор однополярних 
прямокутних імпульсів 

(амплітуда, частота, 
коефіцієнт заповнення) 

 

Генератор амплітудно-
модульованих коливань  

Генератор 
фазомодульованних 

коливань  

 

Джерело напруги 
синусоїдної форми, кероване 

напругою  

Джерело напруги трикутної 
форми, кероване напругою 

 

Джерело напруги 
прямокутної форми, 
кероване напругою  

Чекаючий мультивібратор 

 

Джерело напруги з кусково-
лінійною залежністю 

генерованого сигналу від 
часу 

 

Кусково-лінійне джерело 
напруги, кероване напругою 

 

Джерело синусоїдних 
коливань  

Поліноміальне джерело 
напруги (коефіцієнти 

полінома) 
 

Basic – бібліотека, у якій зібрані всі пасивні компоненти, а також 

комунікаційні пристрої. Нижче наведено перелік елементів, що входять до 

даної бібліотеки. 

 
Точка з’єднання 

 
Потенціометр (реостат) 

 
Конденсатор (ємність) 

 

Складання з восьми 
незалежних резисторів 
однакового номіналу 

 
Трансформатор 

 

Електролітичний 
конденсатор (ємність) 

 

Перемикач, керований 
натисканням заданої клавіші   

Резистор (опір) 

 

Перемикач, який автоматично 
спрацьовує через заданий час   

Котушка індуктивності 
(індуктивність) 
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Вимикачі, що спрацьовують у 
заданому діапазоні вхідних 

напруг або струмів (напруга або 
струм увімкнення та вимкнення) 

 

 

Конденсатор і котушка 
індуктивності змінної 

ємності. Діють аналогічно 
до потенціометра 

 

Джерело постійної напруги з 
послідовно ввімкненим 

резистором  
Реле 

 

Indicators – індикаторні пристрої. Нижче наведено перелік елементів, що 

входять до даної бібліотеки. 

 

Вольтметр з цифровим 
відліком 

 

Звуковий індикатор  

 

Амперметр з цифровим 
відліком  

Світлоіндикатор 

 
Лампа розжарювання 

 

Семисегментний індикатор з 
дешифратором 

 
Семисегментний індикатор 

 

Лінійка з десяти світлодіодів з 
вбудованим АЦП 

 

Лінійка з десяти 
незалежних світлодіодів 

  

 
Instruments – контрольно-вимірювальні прилади. 

Панель контрольно-вимірювальних приладів містить цифровий 

мультиметр, функціональний генератор, двоканальний осцилограф, вимірювач 

амплітудно-частотних і частотних характеристик, генератор слів (кодовий 

генератор), 8-канальний логічний аналізатор і логічний перетворювач. 

Загальний порядок роботи з приладами такий: іконка приладу курсором миші 

переноситься на робоче поле і підключається провідниками до досліджуваної 

схеми. Для приведення приладу в робочий (розгорнутий) стан необхідно двічі 

клацнути курсором по його іконці. Нижче наведено перелік елементів, що 

входять до даної бібліотеки. 

 

Мультиметр 
 

Функціональний генератор 
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Осцилограф 
 

Вимірювач АЧХ і ФЧХ 

 

Генератор слова 
 

Логічний аналізатор 

 

Логічний 
перетворювач 

  

 

Мультиметр. На лицьовій панелі мультиметра розташований дисплей 

для відображення результатів вимірювання, клеми для підключення до схеми і 

кнопки керування: 

– вибір режиму вимірювання струму, напруги, опору та ослаблення 

(загасання); 

–  вибір режиму вимірювання змінного або постійного струму; 

– режим установлення параметрів мультиметра. 

Після натискання на кнопку установлення параметрів мультиметра 

відкривається діалогове вікно (рис. 1.2) 

 
Рисунок 1.2 – Зовнішній вигляд мультиметра 

 

У даному діалоговому вікні можна задати такі параметри: 

– Ammeter resistance – внутрішній опір амперметра; 

– Voltmeter resistance – вхідний опір вольтметра; 

– Ohmmeter current – струм через контрольований об’єкт; 

– Decibel standard – установлення еталонної напруги 1U  при вимірюванні 

ослаблення або посилення в децибелах (зазвичай BU 11  ). При цьому для 
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коефіцієнта передачі використовується формула:  12 /log20 UUK  , де 2U  – 

напруга в контрольованій точці, K вимірюється в децибелах. 

Функціональний генератор. Лицьова панель функціонального 

генератора показана на рис. 1.3.  

 

Рисунок 1.3 – Лицьова панель функціонального генератора 

 

Керування генератором здійснюється такими органами керування: 

– вибір форми вихідного сигналу: синусоїдної, трикутної та прямокутної; 

– установлення частоти вихідного сигналу; 

– установлення коефіцієнта заповнення у %: для імпульсних сигналів це 

відношення тривалості імпульсу до періоду повторення – величина, обернена 

шпаруватості, для трикутних сигналів – співвідношення між тривалістю 

переднього і заднього фронту; 

– установлення амплітуди вихідного сигналу; 

– установлення зміщення (постійної складової) вихідного сигналу; 

– вихідні затискачі; при заземленні клеми СОМ (загальний) на клемах «-« 

і «+» виходить парафазний сигнал. 

Осцилограф. Осцилограф має два канали (CHANNEL) А і В з роздільним 

регулюванням чутливості в діапазоні від 10 мкВ/поділку (mV/Div) до 5 

кВ/поділку (kV/Div) та регулюванням зміщення по вертикалі (Y POS). Вибір 

режиму за входом здійснюється натисканням кнопок AC, 0, DС. Режим AC 

призначений для спостереження тільки сигналів змінного струму (його ще 

називають режимом «закритого входу», оскільки в даному режимі на вході 
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підсилювача вмикається роздільний конденсатор, який не пропускає постійну 

складову). У режимі 0 вхідний затискач замикається на землю. У режимі DC 

можна проводити вимірювання як постійного, так і змінного струму. Цей 

режим ще називають режимом «відкритого входу», оскільки вхідний сигнал 

надходить на вхід вертикального підсилювача безпосередньо. З правого боку 

від кнопки DC розташований вхідний затискач. Лицьова панель осцилографа 

показана на рис. 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Лицьова панель осцилографа 

 

Режим розгортки вибирається кнопками Y / T, B / A, A / B. У режимі Y / T 

(звичайний режим) реалізуються такі режими розгортки: по вертикалі – напруга 

сигналу, по горизонталі – час; у режимі В / А: по вертикалі – сигнал каналу В, 

по горизонталі – сигнал каналу А; у режимі А / В: по вертикалі – сигнал каналу 

А, по горизонталі – сигнал каналу В. 

У режимі розгортки Y / T тривалість розгортки (TIME BASE) може бути 

задана в діапазоні від 0,1 нс/поділку (ns/div) до 1 с/поділку (s/div) з можливістю 

установлення зміщення в тих самих одиницях по горизонталі, тобто по осі Х (X 

POS). Заземлення осцилографа здійснюється за допомогою клеми GROUND в 

правому верхньому кутку приладу. 

Вимірювач АЧХ і ФЧХ. Вимірювач призначений для аналізу 

амплітудно-частотних (при кнопці MAGNITUDE) і фазо-частотних (при кнопці 

PHASE) xaрактеристик при логарифмічній (кнопка LOG) або лінійній (кнопка 

LIN) шкалі по осях Y (VERTICAL ) і Х (HORIZONTAL). Лицьова панель 

вимірювача АЧХ-ФЧХ показана на рис. 1.5. 



 14 

 

Рисунок 1.5 – Лицьова панель вимірювача АЧХ-ФЧХ 

 

Настроювання вимірювача полягає у виборі меж вимірювання 

коефіцієнта передачі та варіації частоти за допомогою кнопок F – максимальне 

та I – мінімальне значення. Значення частоти і відповідне їй значення 

коефіцієнта nepедачі або фази індукуються в правому нижньому кутку 

вимірювача. Значення вказаних величин в окремих точках АЧХ або ФЧХ 

можна отримати за допомогою вертикальної візирною лінії, що перебуває в 

початковому стані на початку координат і переміщується по графіку мишею 

або кнопками ←, →. Результати вимірювання можна записати також у 

текстовий файл. Для цього необхідно натиснути кнопку SAVE і в діалоговому 

вікні вказати ім’я файла. В отриманому таким чином текстовому файлі «* .bod» 

АЧХ і ФЧХ зображуються в табличному вигляді. 

Підключення приладу до досліджуваної схеми здійснюється за 

допомогою затискачів IN (вхід) і OUT (вихід). Ліві клеми затискачів 

підключаються відповідно до входу і виходу досліджуваного пристрою, а праві 

– до загальної шини. До входу пристрою необхідно підключити 

функціональний генератор або інше джерело змінної напруги, при цьому будь-

які настройки в цих пристроях не потрібні. 

Розрахунок процесів, що протікають у досліджуваному пристрої, 

відбувається в такий спосіб: після складання схеми і підключення до схеми 

вимірювальних приладів для початку аналізу кола досить натиснути кнопку 

Activate / Stop , що знаходиться в лівому кутку панелі інструментів. 
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Розраховані значення струмів, напруг або опорів показуються на екранах 

вимірювальних приладів. Процес моделювання можна тимчасово призупинити, 

натиснувши кнопку Pause . Для запуску, припинення або 

тимчасового призупинення процесу моделювання можна також скористатися 

відповідними командами пункту меню Analysis> (Activate, Stop, Pause) або 

«гарячими» клавішами Ctrl + G, F9, Ctrl + T, відповідно. 

На другому етапі моделювання можна змінити параметри елементів, 

видалити старі або додати нові елементи, підключити прилади до інших 

контрольних точках схеми і т. д. Після таких змін, як правило, потрібно знову 

активізувати ланцюг, натискаючи кнопку Activate / Stop. При використанні 

змінних резисторів, конденсаторів або котушок зміни процесів у колі можна 

спостерігати, як правило, не припиняючи моделювання. Однак при цьому 

збільшується похибка отриманих результатів. Тому для отримання надійних 

результатів розрахунок рекомендується повторити при фіксованих параметрах. 

Залежно від типу підключеного приладу програма EWB автоматично 

настроюється на виконання таких основних видів аналізу: 

– DC Operating Point – розрахунок режиму за постійним струмом при 

вмиканні мультиметра, амперметрів і вольтметрів для вимірювання постійних 

струмів і напруг; 

– AC Frequency – розрахунок частотних характеристик при вмиканні 

вимірювача АЧХ і ФЧХ, а також мультиметра, амперметрів і вольтметрів для 

вимірювання гармонічних струмів і напруг; 

– Transient – розрахунок перехідних процесів при використанні 

осцилографа. 

У програмі EWB передбачений також інший порядок аналізу схеми –

вибір режимів аналізу за допомогою меню Analysis. Зазначені вище режими 

аналізу електричного кола можна отримати, вибираючи відповідні команди 

пункту меню Analysis. Крім цього, за допомогою команди Analysis> Analysis 
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Options (клавіатурне скорочення Ctrl + Y) можна встановити інші параметри 

моделювання. 

Хід роботи 

1.1 Запустити пакет Electronics Workbench, при цьому на екрані 

з’являється зображення монтажного столу, ознайомитися з його змістом. 

1.2 Ознайомитися з опціями розділів горизонтального меню. 

1.3 Створити новий документ у форматі *.ewb, виконавши операцію з 

меню: File / New, і зберегти його на диску, виконавши операцію з меню: File / 

Save as ... і вказавши ім’я файла та папку, у якій буде зберігатися схема. 

1.4 Змоделювати електричне коло (рис. 1.6) на робочому полі Electronics 

Workbench. Для цього послідовно вибрати відповідний розділ на панелі 

інструментів і перенести необхідні елементи на робоче поле, клацнувши 

мишею на потрібному елементі, і, не відпускаючи кнопки, перенести його в 

потрібне місце схеми. Повернути елементи схеми, якщо їх розташування вас не 

влаштовує. 

 

Рисунок 1.6 – Досліджувана електрична схема 

 

1.5 З’єднати контакти елементів для отримання необхідної схеми, 

клацнувши по одному з контактів першого елемента лівою кнопкою миші так, 

щоб з’явилася чорна точка контакту, і, не відпускаючи клавішу, довести курсор 

до контакту другого елемента. При появі точки контакту у виводі іншого 

елемента відпустити кнопку миші. Переконайтеся, що провідник з’явився. 



 17 

1.6 Установити необхідні номінали і властивості кожному елементу, двічі 

клацнувши мишею по ньому. У результаті з’явиться вікно властивостей 

елемента, у розділі Value якого необхідно встановити необхідне значення 

параметра елемента, а в розділі Label можна задавати позиційні позначення 

елемента. 

1.7 Підключити до схеми амперметр і вольтметр, вибравши їх з панелі 

інструментів Indicators (кількість амперметрів і вольтметрів на цій панелі не 

обмежена). За необхідності їх можна повернути також як і інші елементи. За 

умовчанням вони вставляються в схему в режимі вимірювання на постійному 

струмі. Для вибору необхідних настройок амперметра і вольтметра необхідно 

двічі клацнути по ньому мишею і у вікні властивостей встановити необхідний 

режим вимірювання Mode (DC – постійний струм і AC – змінний струм). 

1.8 Додати до схеми осцилограф з панелі приладів. Кожен з приладів є на 

панелі в єдиному екземплярі, тому при перетягуванні його на робоче поле місце 

на панелі залишається вільним. Підключити вхідні затискачі каналу А і В 

осцилографа до контрольних точок схеми аналогічно іншим з’єднанням у 

схемі. Призначити червоний колір одному з провідників, підключених до його 

входу. 

Клему заземлення (GROUND) осцилографа з’єднати із шиною нульового 

потенціалу, а вхідний затискач запуску розгортки (TRIGGER) осцилографа не 

використовувати. 

1.9 Запустити процес моделювання шляхом натискання на кнопку 

вмикання живлення на панелі інструментів. Через кілька секунд зупинити 

процес моделювання. Якщо в схемі допущена серйозна помилка (замикання 

елемента живлення накоротко, відсутність нульового потенціалу в схемі), то 

буде видано відповідне попередження. 

1.10 Розгорнути зображення елемента осцилографа подвійним 

натисканням клавіші миші по ньому. Подивитися результати моделювання на 

екрані осцилографа (рис. 1.7), попередньо виконавши його настроювання. 
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Рисунок 1.7 – Лицьова панель осцилографа 

 

1.10.1 Клацанням лівої клавіші миші вибрати режим роботи осцилографа 

Y / T, при якому по осі Х відкладається час, а по осі Y – напруги сигналів А і В. 

У режимах роботи B / A і A / B по осі X відкладаються напруги сигналів А і В 

відповідно, а по осі Y – напруги сигналів В і А. 

1.10.2 Підібрати необхідну розгортку осцилографа (масштаб по осі Х) за 

допомогою лічильника збоку від поля поточного масштабу Time base. 

Швидкість розгортки можна змінювати від 0,1 нс до 1 с на одну поділку шкали. 

1.10.3 Підібрати відповідний масштаб по осі Y для кожного каналу 

окремо за допомогою лічильника збоку від поля поточного масштабу, який 

може змінюватися від 10 мкВ/поділку до 5 КВ/поділку. 

1.10.4 Натисніть на кнопку Expand осцилографа. При цьому з’явиться 

його розгорнуте зображення з додатковими інструментами. За допомогою 

повзунка виберіть потрібну ділянку осцилограми. 

1.11 Змоделювати електричне коло (рис. 1.8) на робочому полі Electronics 

Workbench. 

 

Рисунок 1.8 – Досліджувана електрична схема 
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1.12 Запустити процес моделювання шляхом натискання на кнопку 

ввімкнення живлення на панелі інструментів. 

1.13 Розгорнути зображення елемента осцилографа подвійним 

натисканням клавіші миші по ньому. Подивитися модельні сигнали струму і 

напруги на досліджуваному елементі ( 1R ) на екрані осцилографа, попередньо 

виконавши його настроювання. 

1.14 Розгорнути зображення вимірювача АЧХ і ФЧХ (Bode Plotter – 

будівник діаграм Боде) подвійним натисканням клавіші миші по ньому. Bode 

plotter генерує гармонічну напругу з лінійно змінною частотою на своєму 

затискачі IN і вимірює значення напруг на підключених до схеми затискачах 

OUT (Вихід) і IN (Вхід) у режимі Magnitude (рис. 1.9, а) або ж різницю їх фаз у 

режимі Phase (рис. 1.9, б). Частоти всіх джерел змінного струму в 

досліджуваній схемі в процесі розрахунку ігноруються, проте схема повинна 

містити хоча б одне таке джерело. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 1.9 – АЧХ (а) та ФЧХ (б) електричної схеми 
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1.15 Виконати настроювання Bode Plotter, установивши логарифмічний 

масштаб по горизонталі (Horizontal) і вертикалі (Vertical), а також необхідний 

діапазон досліджуваних частот і параметри вихідних величин. Шкали осей 

задаються початковими (I) і кінцевими (F) значеннями величин. По осі Х 

завжди відкладається частота в Гц в десятковому або логарифмічному 

масштабах, а по осі Y відкладається безрозмірна величина (LIN) або децибели 

(LOG) для відношення напруг і градуси для різниці фаз. 

1.16 Для точного відліку результату вимірів можна використовувати 

візирну лінію, керуючи її позицією за допомогою кнопок із зображеннями 

горизонтальних стрілок «←», «→» у нижній частині лицьової панелі Bode 

Plotter. Візирну лінію можна також переміщати за допомогою миші, для чого 

візир (у вигляді хрестика в лівому нижньому кутку екрана приладу) слід 

перетягнути в потрібну точку на графіку АЧХ або ФЧХ. Відлік вимірюваної 

величини з’являється на цифровому табло в нижній правій частині приладу. 

Визначити за допомогою візирної лінії Bode Plotter точні значення 

граничної частоти грf  для досліджуваної схеми на рівні 3 дБ і фазового зсуву φ 

в градусах між вхідною і вихідною напругами для отриманого значення грf . 

Скопіювати за допомогою команди Edit / Copy as Bitmap відповідні зображення 

Bode Plotter в буфер обміну, а потім вставити їх у звіт про виконання 

лабораторної роботи. 

1.17 У схемі, наведеній на рис. 1.8, замінити досліджуваний елемент 

1R R1 спочатку на ємність, далі на індуктивність і виконати пункти 1.12–1.16. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Схеми досліджуваних електричних кіл. 

3. Осцилограми експериментальних даних. 

4. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Дайте загальну характеристику бібліотеки компонентів програмного 

продукту Electronics Workbench. 
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2. Яким чином здійснюється настроювання параметрів вибраного 

компонента електронної бібліотеки? 

3. Дайте загальну характеристику бібліотеки компонентів Favorites. Які 

елементи вона містить? 

4. Дайте загальну характеристику бібліотеки компонентів Sources. Які 

елементи вона містить? 

5. Дайте загальну характеристику бібліотеки компонентів Basic. Які 

елементи вона містить? 

6. Дайте загальну характеристику бібліотеки компонентів Indicators. Які 

елементи вона містить? 

7. Дайте загальну характеристику бібліотеки компонентів Instruments. Які 

елементи вона містить? 

8. Охарактеризуйте основні функції та параметри елемента 

«Мультиметр». 

9. Охарактеризуйте основні функції та параметри елемента 

«Функціональний генератор». 

10. Охарактеризуйте основні функції та параметри елемента 

«Осцилограф». 

11. Охарактеризуйте основні функції та параметри елемента «Вимірювач 

АЧХ та ФЧХ». 

12. Яким чином здійснюється процес моделювання електричної схеми в 

Electronics Workbench? 

Література: [8, с. 12–45; 9, с. 10–23; 11, с. 5–22]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Дослідження напівпровідникових діодів за допомогою 

програмного комплексу Electronics Workbench 

Мета роботи: вивчення принципів дії та основних властивостей 

напівпровідникових діодів, стабілітронів; дослідження їх вольт-амперних 

характеристик (ВАХ), ознайомлення з основними параметрами та 

використанням.  
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Короткі теоретичні відомості 

Для дослідження електричних схем з напівпровідниковими діодами 

Electronics Workbench містить розділ “Diodes” (рис. 2.1) до якого входять 

напівпровідникові діоди, стабілітрони, світлодіоди, тиристори або диністори, 

симетричний диністор або діак, симетричний триністор або тріак, випрямний міст. 

 

Рисунок 2.1 – Зовнішній вигляд меню Diodes 

 

 
Напівпровідникові діоди  Діод Шоклі 

 
Стабілітрони  Тиристори або диністори 

 Світлодіоди  Симетричний диністор або діак; 

 Випрямний міст  Симетричний триністор або тріак. 

 

Розглянемо властивості діода, які задаються користувачем, для цього 

потрібно натиснути два рази лівою кнопкою миші на діоді та в діалоговому 

вікні «Diode Properties» вибрати потрібний діод на закладці «Models». Якщо 

потрібно змінити параметри, то натисніть кнопку «Edit». У діалоговому вікні, 

яке складається із двох однакових на зовнішній вигляд закладок (перша із них 

показана на рис. 2.2, друга показана на рис. 2.3), за допомогою яких задати такі 

параметри: 

N – коефіцієнт інжекції; 

EG – ширина забороненої зони, еВ; 

FC – коефіцієнт нелінійності бар’єрної ємності прямо зміщеного 

переходу; 

BV – напруга пробою, В; для стабілітронів замість цього параметра 

використовується параметр VZT – напруга стабілізації; 
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ІBV – початковий струм пробою при напрузі BV, А; для стабілітронів 

замість цього параметра використовується параметр ІZT – початковий струм 

стабілізації; 

XTI – температурний коефіцієнт струму насичення; 

KF – коефіцієнт флікер-шуму; 

AF – показник степеня у формулі для флікер-шуму; 

TNOM – температура діода, оС. 

 

Рисунок 2.2 – Зовнішній вигляд меню для встановлення параметрів діода 

 

  

Рисунок 2.3 – Зовнішній вигляд меню для встановлення додаткових  

параметрів діода 
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Еквівалентні схеми діода показані на рис. 2.4 (а, б), на яких позначено: 

А – анод, К – катод, І – джерело струму, Rs – об’ємний опір, С – ємність 

переходу, Gmin – провідність, зумовлена струмом витоку. 

  

а) б) 

Рисунок 2.4 – Еквівалентна схема діода 

 

Вольт-амперна характеристика діода визначається такими виразами: для 

прямої гілки:     min0 1exp GUUNUII t   для tUNU  5 ; для 

зворотної гілки:     min0 1exp GUUNUII t   для tUNU  50 ; 

min0 GUII   для tUNUBV  5 ; IBVI   для BVU  ; 

   tt UBVUNBVUII  1exp0  для BVU  , де І0=Іs – зворотний 

струм діода при температурі TNOM; N– коефіцієнт інжекції; BV, IBV – напруга і 

струм пробою; Ut – температурний потенціал переходу; U – напруга на діоді.  

При розрахунку перехідних процесів використовуються еквівалентна 

схема діода (рис. 2.4, б), для якої ємність переходу визначається за допомогою 

виразів:  

 
   

   







 

,д23

;д1

VJFCUляFUmUFCJOdUdIC

VJFCUляUUCJOdUdIC

t

m
t




 (2.1) 

де   ).1(13;12 1 mFCFFCF m    

У наведених формулах: t – час переносу заряду; CJO – бар’єрна ємність 

при нульовому зміщені на переході; VJ – контактна різниця потенціалів; m – 

0,33…0,5 – параметр переходу. 
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Дослідження прямої гілки ВАХ діода може бути проведене за допомогою 

схеми рис. 2.5. Вона складається із джерела струму І, амперметра А, 

досліджуваного діода VD і вольтметра V для вимірювання напруги на діоді.  

 

Рисунок 2.5 – Дослідження прямої гілки ВАХ діода 

 

Для дослідження зворотної гілки ВАХ діода використовується схема на 

рис. 2.6. У ній замість джерела струму використовується Ui із запобіжним 

резистором Rz для обмеження струму через діод у разі його пробою. 

 

Рисунок 2.6 – Дослідження зворотної гілки ВАХ діода 

 

Крім діодів, у бібліотеці EWB є також діодний міст, для якого можна 

додатково задавати коефіцієнт емісії N (Emission Coefficient).  

Для прикладу застосування напівпровідникових діодів у середовищі 

Electronics Workbench розглянемо основні параметри світлодіодів. Світлодіод – 

спеціально сконструйований діод, у якому передбачена можливість виведення 

світлового випромінювання із області переходу крізь прозоре вікно в корпусі. 

При проходженні через діод струму в прилягаючих до переходу областях 

напівпровідника відбувається інтенсивна рекомбінація носіїв зарядів – 

електронів та дірок. Частина вивільнюваної енергії виділяться у вигляді квантів 

світла. Залежно від ширини забороненої зони напівпровідника випромінювання 
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може мати довжину хвилі або в області видимого оком світла, або невидимого 

інфрачервоного випромінювання. Випромінювання переходів на основі 

арсеніду галію має довжину хвилі біля 0,8 мкм. Переходи із карбіду кремнію чи 

фосфіду галію випромінюють видиме світло в діапазоні від червоного до 

голубого кольору. Важливими параметрами світлодіода є: яскравість, 

вимірюється при визначеному значенні прямого струму, колір світіння (чи 

спектральний склад випромінювання). 

Процедуру вибору напівпровідникового діода зображено на рис. 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Вибір типу світлодіода 

 

У діалоговому вікні, яке складається із двох однакових на зовнішній 

вигляд закладок (перша із них показана на рис. 2.8, друга показана на рис. 2.9), 

можна задати необхідні параметри. 

 

Рисунок 2.8 – Визначення параметрів світлодіода 
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Рисунок 2.9 – Додаткові параметри світлодіода 

 

Для світлодіода додатково вказується мінімальний струм у прямому 

напрямку “Turn-on current!” (Ion), при перевищенні якого світлодіод 

засвічується. Для вимірювання ВАХ світлодіодів можна використовувати 

наведені вище схеми. 

Хід роботи 

1.1 Складіть схему для отримання вольт-амперних характеристик діодів і 

стабілітронів, наведену на рис. 2.5. Для дослідження виберіть кремнієвий діод 

1Nххх з розділу Ш4ххх бібліотеки діодів або інший за вказівкою викладача. 

1.2 Установіть режим роботи вольтметра на вимірювання постійної 

напруги (DC). Змінюючи вихідний струм генератора струму від 0.5 мА до  

20 мА, занесіть до таблиці результати вимірювань напруги на діод для 

відповідних значень струму. 

Таблиця 2.1 – Експериментальні дані 

Тип та ввімкнення mAI ,  0,5 1 2 3 5 10 15 20 

Діод (пряме)          

Діод (зворотне)          

Стабілітрон (пряме)          

Стабілітрон (зворотне)          



 28 

1.3 Змініть тип діода на германієвий діод D9E з розділу misc (national) 

бібліотеки діодів і повторіть вимірювання відповідно до п. 1.2. 

1.4 Змініть діод на стабілітрон D816A з розділу r-Diod бібліотеки 

стабілітронів або інший за вказівкою викладача і повторіть вимірювання 

відповідно до п. 1.2. 

1.5 Змініть полярність вмикання стабілітрона шляхом видалення і 

подальшої вставки перевернутого на 180 градусів генератора струму і повторіть 

вимірювання відповідно до п. 1.2. 

1.6 Змініть тип стабілітрона на D815D або на інший за вказівкою 

викладача і повторіть вимірювання відповідно до п. 1.2. 

1.7 Зніміть статичну вольт-амперних характеристику (ВАХ) діода, 

використовуючи осцилографи. Скласти схему, наведену на рис. 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Досліджувана електрична схема 

 

1.8 Отримати на екрані осцилографа зображення ВАХ. Для цього: на 

виході генератора встановити трикутний сигнал з амплітудою 10 В, частотою 

10 Гц і коефіцієнтом заповнення 50 %. 

Осцилограф поставити в режим В/А. При такому підключенні координата 

точки променя по горизонтальній осі осцилографа буде пропорційна напрузі, 

що подається на А-вхід, а по вертикальній – струму через діод. Оскільки 

напруга у вольтах на резисторі 1 Ом чисельно дорівнює струму через діод в 

амперах ( UURUI  1// ), по вертикальній осі можна безпосередньо 

зчитувати значення струму. Це і дозволить отримати вольт-амперну 

характеристику безпосередньо на екрані осцилографа. 
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1.9 Зняти статичну ВАХ діода в режимі великого сигналу, коли амплітуда 

сигналу перевищує максимальньо допустиму зворотну напругу, тобто 

maxзвm UU  . 

Установити на виході генератора трикутний сигнал з амплітудою 40 В, 

зміщенням – 10 В, частотою 1 Гц і отримати на екрані осцилографа зображення 

ВАХ (рис. 2.11.). 

 

Рисунок 2.11 – ВАХ досліджуваного напівпровідника 

 

Занести до звіту статичну ВАХ з нанесенням по осях координат 

масштабів, що відповідають значенням струму та напруги. Визначити 

максимально допустиму зворотну напругу ( maxзвU ). 

1.10 Побудуйте на одному графіку (вісь напруг від - 12 В до + З В, вісь 

струмів від - 20 мА до + 20 мА) прямі та зворотні гілки ВАХ досліджених 

діодів і стабілітронів. Зробіть висновки. 

1.11. Визначте прямі статичні cтR  і диференційні дифR  опори для всіх 

типів діодів при струмах 2 мА і 10 мА, прямі і зворотні статичні та 

диференціальні опори для всіх типів стабілітронів при струмах 2 мА і 10 мА за 

формулами: 

IURcт / , dIdURдиф / . 

(диференційні опори визначаються числовим диференціюванням за 

графіком), а також напруги стабілізації стабілітронів при струмі 10 мА. 
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Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Схеми для зняття ВАХ і осцилограм. 

3. Таблиці з результатами вимірів. 

4. Вольт-амперні характеристики діодів. 

5. Розрахунок параметрів, що визначаються за результатами вимірювань. 

6. Осцилограми експериментальних даних. 

7. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Як побудований напівпровідниковий діод?  

2. Які типи p-n переходів ви знаєте ?  

3. Перерахуйте основні властивості p-n переходу?  

4. Перерахуйте складові ємності p-n переходу? 

5. Назвіть і коротко охарактеризуйте типи напівпровідникових діодів.  

6. Дайте загальну характеристику випрямних діодів. Наведіть їх ВАХ. 

7. Дайте загальну характеристику діодів Шоткі. Наведіть їх ВАХ. У чому 

полягає їх відмінність від звичайних напівпровідникових діодів? 

8. Дайте загальну характеристику стабілітронів. Наведіть їх ВАХ. 

9. Дайте загальну характеристику тунельних діодів. Наведіть їх ВАХ. 

10. Дайте загальну характеристику світлодіодів. Наведіть їх ВАХ. 

11. Дайте загальну характеристику фотодіодів. Наведіть їх ВАХ. 

12. Наведіть експериментальну схему для вимірювання ВАХ 

напівпровідникового елемента в Electronics Workbench. 

13. Охарактеризуйте типи та механізми розвитку пробоїв 

напівпровідникових елементів. 

Література: [1, с. 38–55; 2, с. 36–78; 3, 9. 138–142]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Дослідження тиристорів за допомогою програмного комплексу 

Electronics Workbench. 

Мета роботи: вивчення принципу дії та властивостей, дослідження 

характеристик, ознайомлення з основними параметрами та використанням 

тиристорів. 

Короткі теоретичні відомості 

Керовані діоди із р-п-р-п- чи п-р-п-р-структурами – це тиристори. 

Тиристори, що мають виводи від крайніх електродів, називають диністорами, а 

прилади з третім виводом (від одного із середніх електродів) – триністорами. 

Крім того, до класу тиристорів належать симетричні диністори (діаки), 

симетричні триністори (тріаки) і досить рідкісний тип диністора – діод Шоклі, у 

якому структура р-п-р-п організована за рахунок наявності в р-п-переході 

пасток, формованих шляхом легування. До перемикальних діодів можна 

віднести: діод Шоклі, симетричний диністор (діак), триністор і симетричний 

триністор (тріак).  

Для перемикальних діодів можна задати значення таких параметрів (для 

EWB 5.0 їхні позначення вказуються у квадратних дужках): 

– Saturation current Is [IS], A – зворотний струм диністора;  

– Peak Off-state Current Idrm [IDRM], А – зворотний струм триністора;  

– Switching voltage Vs [VS], В – напруга, при якій диністор перемикається 

у відкритий стан;  

– Forward Breakover voltage Vdrm [VDRM], В – напруга, при якій 

триністор перемикається у відкритий стан;  

– Peak On-State Voltage Vtm [VTM], В – спад напруги у відкритому стані;  

– Forward Current at wich Vtm is measured Itrn [ITM], A – струм у 

відкритому стані;  

– Turn-off time Tg [TG], с – час перемикання в закритий стан;  

– Holding current Ih [IH], A – мінімальний струм у відкритому стані (якщо 

він менше встановленого, то прилад переходить у закритий стан);  
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– Critical rate of off-state voltage rise dv/dt [DV/DT], В/мкс – допустима 

швидкість зміни напруги на аноді триністора, при якому він залишається в 

закритому стані (при більшій швидкості триністор відкривається);  

– Zero-bias junction capacitance Cj [CJO], Ф – бар'єрна ємність диністора 

при нульовій напрузі на переході;  

– Gate Trigger voltage Vgt [VGT], В – напруга на керуючому електроді 

відкритого триністора;  

– Gate Trigger current Igt [IGT], A – струм керуючого електрода;  

– Voltage at which Igt is measured Vd [VD], В – напруга на керуючому 

електроді.  

Перераховані параметри триністора можна задати за допомогою 

діалогового вікна, наведеного на рис. 3.1.  

 

Рисунок 3.1 – Діалогове вікно установлення параметрів триністора 

 

Дослідження прямої гілки ВАХ триністора можна проводити з 

використанням схеми на рис 3.2, на якому показані джерела вхідної напруги Ui 

і напруги керування Uy із захисними резисторами Rzt, Rzy. Вимір ВАХ 

здійснюється при вимірюванні Ui від нуля до Udrm +50 при фіксованому 
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значенні Uy, наприклад, у трьох точках 0,5Vd, Vd і l,5 Vd. При дослідженні 

зворотної гілки ВАХ зміняються тільки полярність Ui. 

 

Рисунок 3.2 – Схема дослідження тиристорів 

 

Слід зазначити, що зняття ВАХ перемикальних діодів може бути 

здійснене також і в режимі заданих струмів у силовому і керуючому колі, тобто 

за допомогою схем, наведених на рис. 3.3 та 3.4.  

 

Рисунок 3.3 – Схема для дослідження прямої гілки ВАХ тиристора при 

постійному струмі 

 

 

Рисунок 3.4 – Схема для дослідження прямої гілки ВАХ тиристора 
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Хід роботи 

1.1 Складіть схему для отримання вольт-амперних характеристик 

тиристорів, наведену на рис. 3.2. Для дослідження виберіть тиристор за 

вказівкою викладача. Експериментальні дані занести до табліці 3.1. 

Таблиця 3.1 – Експериментальні дані 

BUi ,  dU25,0  dU5,0  dU75,0  dU  dU25,1  dU5,1  dU75,1  

BUvt ,         

BIvt ,         

 

1.2 Зніміть статичну вольт-амперну характеристику (ВАХ) тиристора, 

використовуючи осцилографи. 

1.3 Дослідіть роботу тиристора регулятора потужності. Складіть схему, 

наведену на рис. 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Досліджувана електрична схема 

 

1.4 Увімкніть живлення схеми дослідження при положенні движка 

змінного резистора 1R  – 100 %. 

1.5 Зменшіть опір резистора 1R  до стану ввімкнення тиристора – появи 

напруги на виході тиристора. 

1.6 За епюрою вихідної напруги визначити величину напруги ввімкнення 

тиристора 1тU  і час затримки вмикання тиристора зТ , а за показниками 

приладів–струм керування на момент ввімкнення 1керI  ( 1PA ), струм 

навантаження 1nI  ( 2PA ) і напругу на навантаженні 1nU  ( 1PV ). 
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1.7 Зменшіть опір резистора 1R  до 85 % і повторіть вимірювання згідно з 

п. 1.6. 

1.8 Зменшіть опір резистора 1R  до 80 % і повторіть вимірювання згідно з 

п. 1.6. 

1.9 Зменшіть опір резистора 1R  до стану, коли 0зТ , струм у 

навантаженні не змінюється( constIn  ), і за показаннями приладів визначте 

максимальний струм керування, що забезпечує постійно відкритий стан 

тиристора maxкерI ( 1PA ), максимальний діючий струм у навантаженні maxnI  

( 2PA ) і максимальну напругу на навантаженні maxnU  ( 1PV ). 

1.10 Розрахуйте потужність, що віддається тиристором у навантаження 

для виконаних вимірювань. 

1.11 Результати вимірювань занесіть до таблиці 3.2. 

1.12 Побудуйте графік залежності переданої в навантаження потужності 

від струму керування тиристора. 

Таблиця 3.2 – Експериментальні дані 

Вимірювання R1, % Uт, В Тз, ms Iкер Iн, мА Uн, В Pн, ВА 

1        

…        

n        

 

1.13 Занесіть пояснення щодо створення схем у звіт та зробіть висновки. 

 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Схеми для зняття ВАХ і осцилограм. 

3. Таблиці з результатами вимірювань. 

4. Вольт-амперні характеристики тиристорів. 

5. Розрахунок параметрів, що визначаються за результатами вимірювань. 

6. Висновки щодо роботи. 
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Контрольні питання 

1. Поясніть будову і принцип дії тиристора. 

2. За якими ознаками класифікують тиристори? 

3. Зобразити вольт-амперну характеристику тиристора. 

4. Чому при анодній напрузі від 0 до Uввімк тиристор замкнений? Якої 

величини струм протікає при цьому через прилад? 

5. Яким чином можна вимкнути тиристор? 

6. Дайте характеристику диністора. Наведіть його ВАХ. У чому полягає 

відмінність диністора від діода? 

7. Дайте характеристику симістора. Наведіть його ВАХ.  

8. Дайте характеристику фототиристора. Наведіть його ВАХ.  

9. Наведіть експериментальну схему для вимірювання ВАХ тиристорів в 

Electronics Workbench. 

Література: [4, с. 98–103; 7, с. 201–203; 12, с. 38–42]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Дослідження біполярних транзисторів за допомогою 

програмного комплексу Electronics Workbench 

Мета роботи: вивчення принципу дії та властивостей, дослідження 

характеристик, ознайомлення з основними параметрами та використанням 

біполярних транзисторів.  

Короткі теоретичні відомості 

Розрізняють три схеми вмикання біполярних транзисторів; із загальною 

базою (ЗБ), із загальним емітером (ЗЕ), із загальним колектором (ЗК) (рис. 4.1). 

 

Рисунок 4.1– Основні схеми вмикання транзисторів 
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До бібліотеки EWB включена досить велика кількість імпортних 

біполярних транзисторів. У деяких випадках може виявитися більш зручним 

самостійно створити окрему бібліотеку транзисторів, використовуючи команду 

Model з меню Circuit. Параметри транзисторів можна задавати у вкладці 

«Sheet 1» діалогового вікна програмного пакета (рис. 4.2).  

 

Рисунок 4.2 – Діалогове вікно установлення параметрів біполярних 

транзисторів 

 

До складу параметрів транзисторів включені такі величини: 

 зворотний струм колекторного переходу, A (Saturation current Is [IS]);  

 коефіцієнт підсилення струму у схемі із ЗЕ H21 (Forward current gain 

coefficient BF [BF]);  

 коефіцієнт підсилення струму в схемі з ЗЕ при інверсному вмиканні 

транзистора (емітер і колектор міняються місцями) (Reverse current gain 

coefficient BR [BR]);  

 опір бази, Ом (Base ohmic resistance rb [RB]); 

 об'ємний опір колектора, Ом (Collector ohmic resistance rc [RC]);  

 об'ємний опір емітера, Ом (Emitter ohmic resistance re [RE]);  

 ємність емітерного переходу при нульовій напрузі, Ф (Zero-bias B-E 

junction capacitance Се [СJE]);  

 Зворотний струм емітерного переходу, A (Base-Emitter Leakage Saturation 

Current Ise[ISE]);  
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 контактна різниця потенціалів переходу база–колектор, В (junction 

potential pc[VJC]);  

 контактна різниця потенціалів переходу база–емітер, В (В-І junction 

potential ре [VJE]). 

У програмі EWB використовується модель біполярного транзистора 

Гуммеля–Пуна. Розглянемо способи вимірювання основних характеристик 

біполярних транзисторів. Більш розповсюдженою і простішою моделлю 

біполярного транзистора (порівняно з моделлю Гуммеля–Пуна) є модель 

Еберса–Молла. Відповідно до цієї моделі статичні вхідні та вихідні ВАХ 

транзистора в схемі із ЗБ описуються такими рівняннями: 
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 (4.1) 

де A = exp(Ueb/Ut)-l; C = exp(Ukb/Ut)-l; I'eo = DIeo; I'ko = DIko; D =1-'; Ieo,Iko – 

теплові струми колекторного та емітерного переходів; , ' – коефіцієнти 

передачі струму в схемі з ЗБ для прямого й інверсного вмикання транзистора; 

Ukb, Ueb – напруга на колекторі й емітері відносно бази. 

Схема для дослідження ВАХ транзистора показана на рис. 4.3. Сімейство 

вихідних ВАХ )( ebe UfI   знімається при фіксованих значеннях kbU  шляхом 

зміни струму eI  і виміру ebU . Сімейство вихідних ВАХ )( bkk UfI   знімається 

при фіксованих значеннях eI  шляхом зміни напруги bkU , і виміру kI .  

 

Рисунок 4.3 – Схема для дослідження ВАХ біполярного транзистора 

 

На рис. 4.4 наведено приклад створення моделей транзисторів: Model 

IDEAL NPN (ідеальний транзистор з іменем IDEAL структури п-р-п). 
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Рисунок 4.4 – Створення моделі транзистора 

 

Нижче наведено параметри найбільш часто застосовуваних транзисторів: 

model KT361A p-n-p (Is=23.68f Хti=3 Еg=1.11Vaf=60 Ne=1.206 Ise=23.68f 

Ikf=.1224 Xtb=1.5 Br=4.387 GNc=1.8 Isc=900p Ikr=20m Rc=5 Cjc=7p Mjc=.333 

Vjc=.7 Fc=.5 Cje=10p Mie=.333 Vje=.7 Tr=130.5n Tf=0.1n Itf=40m Vtt=80Xtf=l.l 

Rb=10) 

.model KT3102A P-N-P (Is=5.258f Xti=3 Eg=l.ll Vaf=86 Bf=185 Ne=7.428 

Ise=28.2ln Ikf=.4922 Xtb=1.5 Var=2 SBr=2.713 Nc=2 Isc=21.2p. Ikr=.2S Rb=52 

Rc=1.6S Cjc=9.921p Vjc=.65 Mjc=.33Fc=.5 Cje=11.3p Vje=.69 Mje=.ЗЗ Tr=57.71n 

Tf=611.5p Itf=.52 Vtf=80Xtf=2) 

model KT3107A PNP (Is=5.2f Xti=3 Eg=l.ll Vaf=86Bf=140Ne=7.4 Ise=28n 

Ilcf=,49 Xtb=1.5 Var=2S Br=2.7 Nc=2 Isc=21p Ikr=.25 Rb=SO Rc=1.65 Cjc=10p 

Vjc=.6S Mjc=.33Fc=,5 Cje=11.3p Vje=.7 Mje=.33 Tr=58n Tf=62p 

Itf=.52Vtf=80Xtf=2) 

model KT312A P-N-P (Is=21f Xti=3 Eg-1.11 Vat= 126.2 Bf=86.76 Ne=1.328 

Ise=189f Ikf=.164 Nk=.5 Xtb=1.5 Br=l Nc=l.385 Isc=66.74p Ikr=1.812 Rc=0.897 

Rb=300 Cjc=8p Mjc=.29 Vjc=.692 Fc=.S Cje=26.53p Mje=.333+ Vje=,75 

Tr=10nTf=1.743n Itf=l) 
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Хід роботи 

1 Дослідіть статичні вольт-амперні характеристики (ВАХ) транзистора, 

ввімкненого за схемою з СБ. 

1.1 Складіть схему, наведену на рис. 4.5. Усі вимірювальні прилади 

поставити в режим вимірювання постійного струму (режим DC). 

 

Рисунок 4.5 – Схема для визначення ВАХ транзистора в схемі із ЗБ 

 

1.2 Зніміть вхідну ВАХ – )( ebe UfI   при constU kb  . Змінюючи струм 

емітера і реєструючи його величину амперметром А1 вимірювати напругу ebU . 

Дані занести до табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 – Експериментальні дані 

eI , мА; А1 0 2 4 6 8 10 20 

0kbU  В; V2 ebU , В; V1        

15kbU  В; V2 ebU , В; V1        

 

1.3 При побудові вхідних ВАХ біполярного транзистора вхідним 

сигналом беруть струм ( be II , ) оскільки біполярний транзистор – прилад, 

керований струмом. За результатами вимірювань побудувати графіки. 

1.4 На основі схеми рис. 4.5 зняти вихідну ВАХ – )( kbk UfI   при 

constIe  . Дані занести до табл. 4.2. 

1.5 За результатами вимірювань побудуйте графіки сімейства вихідних 

ВАХ. 
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Таблиця 4.2 – Експериментальні дані 

kbU  В; V2 -0,5 0 2 4 6 8 10 20 

0eI , мА; А1 kI , мА; А2         

2eI , мА; А1 kI , мА; А2         

4eI , мА; А1 kI , мА; А2         

8eI , мА; А1 kI , мА; А2         

 

2 Дослідіть статичні вольт-амперні характеристики транзистора, 

ввімкненого за схемою із ЗЕ. 

2.1 Складіть схему, наведену на рис. 4.6. 

 
Рисунок 4.6 – Схема для визначення ВАХ транзистора в схемі із ЗЕ 

 

2.2 Зніміть вхідну ВАХ – )( beb UfI   при constU ke  . Дані занесіть до 

таблиці, аналогічної табл. 4.1. Вимірювання проводити при bI  = 0; 0,01; 0,05; 

0,1мА, keU  = 0 та + 15В. 

2.3 За результатами вимірювань побудувати графіки. 

2.4 Зняти сімейство вихідних ВАХ – )( kek UfI  при constIb  ). Дані 

занести до таблиці, аналогічної табл. 4.2. 

2.5 За результатами вимірювань побудувати графіки сімейства вихідних 

ВАХ. 

3 Занесіть пояснення щодо створення схем до звіту та зробіть висновки. 
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Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Схеми для зняття ВАХ і осцилограм. 

3. Таблиці з результатами вимірювань. 

4. Вольт-амперні характеристики транзисторів. 

5. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Опишіть принцип дії БТ, наведіть схеми його ввімкнення та статичні 

ВАХ. 

2. Які три області (режими) роботи має БТ? 

3. Наведіть схему та методику дослідження статичних характеристик 

транзистора для схеми із ЗБ. 

4. Наведіть вхідні та вихідні характеристики транзистора, увімкненого за 

схемою із ЗБ. 

5. Наведіть схему та методику дослідження статичних характеристик 

транзистора для схеми із ЗЕ. 

6. Наведіть вхідні та вихідні характеристики транзистора, увімкненого за 

схемою із ЗЕ. 

7. Дайте загальну характеристику схеми вмикання транзистора із ЗК. 

Література: [3, с. 88–123; 6, с. 101–153; 9, с. 228–242]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Дослідження польових транзисторів за допомогою програмного 

комплексу Electronics Workbench 

Мета роботи: вивчення принципу дії та властивостей, дослідження 

характеристик, ознайомлення з основними параметрами та використанням 

польових транзисторів. 

Короткі теоретичні відомості 

Польові транзистори отримали свою назву через на те, що в таких 

транзисторах використовуються основні носії тільки одного типу (електрони чи 
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дірки). Процеси інжекції та дифузії в таких транзисторах практично відсутні, 

принаймні, вони не відіграють принципової ролі. Основним способом руху 

носіїв є дрейф носіїв в електричному полі. 

Для того щоб керувати струмом у напівпровіднику при постійному 

електричному полі, потрібно змінювати питому провідність 

напівпровідникового шару чи його площу. На практиці використовуються 

обидва способи і засновані вони на ефекті поля (керування напругою на 

затворі). Провідний шар, по якому тече струм, називають каналом. Звідси ще 

одна назва такого класу транзисторів – канальні транзистори. Канали можуть 

бути приповерхневими чи об’ємними.  

Приповерхневі канали являють собою або збагачені шари, зумовлені 

наявністю донорних домішок у діелектрику, або інверсійні шари, що 

утворюються під дією зовнішнього поля. Об’ємні ж канали являють собою 

ділянки однорідного напівпровідника, відділені від поверхні збідненим шаром.  

Транзистори з об’ємним каналом відрізняються тим, що збіднений шар 

створюється за допомогою р-п переходу. Тому їх часто називають польовими 

транзисторами з р-n переходом чи просто польові транзистори. У бібліотеці 

компонентів програми EWB вони представлені двома зразками: n-канальним і 

р-канальним–і показані на рис. 5.1, а і б відповідно, де 1 – затвор (gate) – 

керуючий електрод; 2 – витік (source) – електрод, від якого починають рух 

основні носії (у першому типі – електрони, у другому – дірки); 3 – стік (drain) –

електрод, що приймає ці носії.  

  

а) б) 

Рисунок 5.1 – Польові n-канальні (а) і р-канальні (б) транзистори  

з керуючим р-переходом 
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Параметри моделей польових транзисторів задаються за допомогою 

діалогового вікна рис. 5.2. 

 

Рисунок 5.2 – Вікно встановлення параметрів польових транзисторів з 

керуючим p-n переходом  

 

До складу параметрів польових транзисторів включені такі величини: 

1. Напруга відсікання, В (Threshold voltage VТО [VTO]) – напруга між 

затвором і витоком польового транзистора з р-п переходом чи з ізольованим 

затвором, що працюють у режимі збіднення, при якому струм стоку досягає 

заданої низької напруги. Для транзисторів з ізольованим затвором, що 

працюють у режимі збагачення, цей параметр називається граничною 

напругою.  

2. Коефіцієнт пропорційності, А/В2 (Transconductance coeificient А [КР]). 

3. Параметр модуляції довжини каналу, 1/В (Channel-length modulation 

lm[LAMB-DA]). 

4. Об’ємний опір області стоку, Ом (Drain ohmic resistance Rd [RD]).  

5. Об’ємний опір області витоку, Ом (Source ohmic resistance Rs [RS]). 

6. Струм насичення p-n переходу, A (Gate-junction saturation current Is 

[IS]) тільки для польових транзисторів з p-n переходом. 
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7. Ємність між затвором і стоком при нульовому зсуві, Ф (Zero-bias gate 

drain junction capacitance Cgd [CGD]). 

8. Ємність між затвором і витоком при нульовому зсуві, Ф (Zero-bias gate 

source junction capacitance Cgs [CGS]). 

9. Контактна різниця потенціалів p-n переходу, B (Gate junction potential 

pb[PB]) – тільки для польових транзисторів з p-n переходом.  

За аналогією з біполярними транзисторами розрізняють три схеми 

вмикання польових транзисторів із загальним затвором (З3), із загальним 

витоком (ЗВ) і з загальним стоком (ЗС). Для дослідження сімейства вихідних 

ВАХ польового транзистора в схемі ЗВ може бути використана схема, наведена 

на рис. 5.3. Вона містить, джерело напруги затвор-витік Ug, досліджуваний 

транзистор VT, джерело живлення Ucc, вольтметр Ud для контролю напруги 

стік-джерело й амперметр Id  для виміру струму стоку. Вихідна ВАХ знімається 

при фіксованих значеннях Ug шляхом зміни напруги Ud і виміру струму стоку 

Id. Напруга Ug, при якій струм Id. має близьке до нуля значення, називається 

напругою відсікання. Маючи характеристики )( dd UfI  , можна визначити 

крутизну характеристики gd dUdIS / , що є однією з найважливіших 

характеристик польового транзистора як підсилювального приладу.  

 

Рисунок 5.3 – Схема для дослідження ВАХ польового транзистора  

з керуючим p-n переходом 

 

Інший тип польових транзисторів – транзистори з приповерхневим 

каналом і структурою метал–діелектрик – напівпровідник (МДН-транзистори). 
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В окремому випадку, якщо діелектриком є оксид (двоокис кремнію), 

використовується назва МОН-транзистори. МДН-транзистори бувають двох 

типів:  

– транзистори з вбудованим каналом;  

– з індукованим каналом (в останньому випадку канал наводиться під 

дією напруги, прикладеної до керуючого електрода).  

У бібліотеці компонентів програми EWB МДН-транзистори з вбудованим 

каналом представлені двома зразками: n-канальним та р-канальним, попарно 

показаними на рис. 5.4, а, на якому цифрою 4 позначена підкладка. Кожен тип 

МДН-транзисторів представлений у двох варіантах: з окремим виводом 

підкладки із загальним виводом підкладки і витоку. Аналогічний вигляд мають 

позначення МДН-транзисторов з індукованим каналом (рис. 5.4, б).  

 

а) 

 

б) 

Рисунок 5.4 – МДН-транзистори з вбудованим (а) та індукованим (б) каналами 

 

Для дослідження характеристик МДН-транзисторів використовується 

схема на рис. 5.5. З її допомогою можна одержати сімейство вихідних 
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характеристик МДН-транзисторів при фіксованих значеннях напруги на затворі 

gU  і підкладці bU . Маючи такі характеристики, можна визначити крутість 

транзистора S при керуванні з боку затвора, а також крутість при керуванні з 

боку підкладки ddd dUdIS / ; статичний коефіцієнт підсилювача gd UUM / , 

вихідний диференціальний опір ddd dIdUR /  та інші параметри.  

 

Рисунок 5.5 – Схема для дослідження характеристик МДП-тразисторів 

 

Хід роботи 

1.1 Складіть схему для отримання характеристик польових транзисторів з 

керуючим p-n переходом, наведену на рис. 5.3. Для дослідження виберіть 

транзистор за вказівкою викладача. 

1.2 Змінюючи напругу затвор–витік, зняти значення струму стоку при 

фіксованих значеннях напруги стік–витік. Експериментальні значення занести 

до таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 – Експериментальні дані стоково-затворних характеристик 

ВU св ,  ВU зв ,  0 0,2 0,4 0,8 1 1,4 1,6 2 

2 AIс ,          

5 AIс ,          

10 AIс ,          

 



 48 

1.3 Змінюючи напругу стік–витік, зняти значення струму стоку при 

фіксованих значеннях напруги затвор–витік. Експериментальні значення 

занести до таблиці 5.5. 

Таблиця 5.2 – Експериментальні дані стокових характеристик 

ВU зв ,  ВU св ,  0 0,2 0,5 1 2 4 6 10 

0 AIс ,          

0,2 AIс ,          

0,5 AIс ,          

1 AIс ,          

 

1.4 На основі отриманих даних побудувати вхідні та вихідні 

характеристики польового транзистора. 

1.5 Складіть схему для отримання характеристик МДП-транзисторів, 

наведену на рис. 5.5. Для дослідження виберіть транзистор за вказівкою 

викладача. 

1.6 Повторіть дослідження з вказаною схемою згідно з пунктами 1.2–1.4. 

Експериментальні дані занесіть до таблиць, аналогочіних табл. 5.1–5.2. 

1.7 Занесіть пояснення щодо створення схем до звіту та зробіть висновки. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Схеми для зняття характеристик польових транзисторів. 

3. Таблиці з результатами вимірювань. 

4. Вхідні та вихідні характеристики транзисторів. 

5. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Чим відрізняються уніполярні, польові та канальні транзистори?  

2. Як побудований транзистор із p-n переходом?  

3. Чим відрізняються МДП- і МПО-транзистори?  
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4. Назвіть відміні ознаки МДП-транзисторів з індукованим і вбудованим 

каналом.  

5. Яку роль відіграє підкладка в МДП-транзисторах?  

6. Що таке порогова напруга і напруга відсікання?  

7. Наведіть стоко-затворні та стокові характеристики транзистора. 

8. Перерахуйте основні параметри транзисторів. Охарактеризуйте кожен з 

них. 

9. Як визначити крутизну стоково–затворної характеристики та активну 

вихідну провідність? 

10. Поясніть особливості роботи і галузь застосування польових 

транзисторів. 

Література: [5, с. 58–73; 7, с. 111–163; 11, с. 58–112]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Дослідження підсилювальних каскадів за допомогою 

програмного комплексу Electronics Workbench 

Мета роботи: вивчення принципу дії та властивостей, характеристик 

підсилювальних каскадів на біполярних та польових транзисторах. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні схеми побудови підсилювачів на біполярних транзисторах 

обумовлюються можливими способами їхнього вмикання – ЗБ, ЗЕ і ЗК. 

Коротко розглянемо базові схеми підсилювачів з допоміжними елементами, що 

показані на рис. 6.1, де позначено: Ucc – напруга живлення, Ui – вхідна напруга, 

Uo – вихідна напруга, Rk – опір колекторного навантаження, С – роздільний 

конденсатор,. Re – емітерний опір, Rl, R2 – резисторні подільники, що задають 

режим каскаду на постійному струмі. Особливістю класичної схеми каскаду із 

ЗБ (pис. 6.1, а) є наявність окремого джерела зсуву Us, за допомогою якого 

задається режим транзистора на постійному струмі, що досить незручно. Тому 

на практиці використовується каскад зі ЗБ за схемою pис. 6.1, б, у якому режим 
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за постійним струмом задається подільником на резисторах Rl, R2, а на 

змінному струмі база з’єднана із «землею» через блокувальний конденсатор Сb.  

 

а) б) в) г) 

Рисунок 6.1 – Базові підсилювальні каскади із ЗБ (а, б), ЗЕ (в) і ЗК (г) 

 

Базові каскади характеризуються вхідним Rвх і вихідним Rвих опором, 

коефіцієнтом підсилення струму Кі і напруги Кu. Нижче як довідкова 

інформація наводяться наближені вирази для цих характеристик.  

Для каскаду із ЗБ: 

Rвх = Re||Rе; Rвих = Rk;  Kі = α; Ku = αRk/(Re+Re`). 

Для каскаду із СЕ: 

Rвх  = β(Re+Re`);  Rви х= Rk/β+(Re+Re`)(Rk+Rі)/(Re+Rе`+Rі); 

Kі = β;Кu = -Rkβ/(Re+Re`). 

Для каскаду із ЗК: 

Rвх = β(Re+Rе`); Rвих = Re+Rе`; Кі = β; Ku = 1. 

У наведених формулах Rе` – опір емітерного переходу; α – коефіцієнт 

підсилення струму транзистора в схемі із ЗБ; || – значок паралельного з’єднання 

резисторів; Rі – внутрішній опір джерела вхідного сигналу з урахуванням 

опорів паралельно ввімкнених резисторів Rl, R2; b – коефіцієнт підсилення 

струму транзистора в схемі ЗЕ. Каскади ЗБ і ЗК сигнал не інвертують, а ЗЕ – 

інвертує.  
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Проектування підсилювача починається з визначення режиму 

транзистора на постійному струмі, що називають статичним режимом.  

Залежно від струму колектора транзистора і величини спаду напруги на 

електродах транзистора підсилювального каскаду, а також від амплітуди 

вхідного сигналу розрізняють такі режими: режим А; режим В; режим С; режим 

D і проміжні режими, наприклад АВ.  

У режимі А струм у вихідному колі підсилювача тече протягом усього 

періоду сигналу. Для ілюстрації звернемося до pис. 6.2, на якому показаний 

каскад за схемою із ЗЕ. У схемі використані індикаторні вольтметри для 

контролю напруг на електродах транзистора в статичному режимі, а також 

функціональний генератор і осцилограф для моделювання режиму підсилення. 

У програмі EWB для розглянутої схеми не можна відключити функціональний 

генератор, тому при моделюванні статичного режиму встановимо мінімальну 

амплітуду сигналу (у нашому випадку 1 мкВ).  

 

Рисунок 6.2 – Підсилювальний каскад за схемою із ЗЕ 

 

Для підсилювального каскаду класу А розрахунок статичного режиму 

полягає у виборі такого колекторного струму Ico (його називають струмом 

спокою у робочій точці), при якому спад напруги на колекторному 

навантаженні Rk, по-перше, дорівнює спаду напруги на транзисторі (напруга 
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колектор–емітер Uсе) і, по-друге, було б менше амплітудного значення при 

максимальному вхідному сигналі. Перша умова стосовно схеми, наведеної на 

pис. 6.2, запишеться в такий спосіб:  

 IкоRk+Uсе+IecRe = Uce,  (6.1) 

де Iec = bIco/(b-1) – струм спокою емітера; b – коефіцієнт підсилення струму 

транзистора в схемі із ЗЕ. 

Оскільки b>>1 (у розглянутому прикладі b = 100), то Iec= Ico.  

У такому випадку вираз (6.1) матиме вигляд: 2IсоRk+IсоRe=Uсо, звідки 

знаходимо струм спокою: 

 Iсо = Uес/(2Rk+Re).  (6.2) 

Розглянемо тепер базове коло транзистора. Напруга на базі із загальною 

шиною (з урахування того, що Iec>Ico)  

 Ubo= Ubeo+Re,  (6.3) 

де Ubeo – напруга база–емітер (для кремнієвих транзисторів знаходиться в 

межах 0,7...0,9 В).  

Оскільки Ubo дорівнює спаду напруги на резисторі R2, струм через нього 

дорівнює I2 = Ubo/R2 = (Ubeo+IcoRe)/R2. Через резистор R1 ткчк сума струму бази, 

що дорівнює Ico/b, і струму I2. Спад напруги на резисторах R1, R2 дорівнює 

напрузі живлення Ucc. Тому для базового кола:  

 Rl(Ico/b+Ub/R2)+Ub = Ucc. (6.4) 

Якщо керуватися вимогами високої термостабільності каскаду, то 

необхідно вибирати R1>>R2, Ico/b<<I2: 

 Ube = IcoRe.  (6.5) 

У такому випадку із урахуванням (6.2) і (6.3) з (6.4) одержуємо вираз для 

орієнтовного розрахунку опорів резисторів схеми із ЗЕ:  

 Rl/R2 = Rk/Re.  (6.6) 

Підставляючи до формулу (6.6) значення опорів резисторів, 

використовуваних у схемі на pис. 6.2, переконуємося в справедливості цього 

співвідношення. При цьому, як випливає з показань вольтметрів, спад напруги 

на колекторному опорі складає 10 – 5,55 = 4,45 В і наближається до значення 
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спаду напруги на транзисторі 5,55 – 0,886 = 4,67 В, що відповідає першій умові 

забезпечення режиму А.  

Коефіцієнт підсилення каскаду із ЗЕ розраховується за наближеною 

формулою Ku = Rk/Re (якщо Re не зашунтований ємністю). У розглянутому 

прикладі він дорівнює 5. Отже, при амплітуді вихідної напруги 4,5 В (друга 

yмова забезпечення режиму А) на вхід підсилювача можна подати сигнал з 

амплітудою 4,5/5 = 0,9 В.  

Осцилограми вхідного і вихідного сигналів показані на pис. 6.3. Зверніть 

увагу, що обидва канали працюють у режимі АС і осцилограми рознесені на 

екрані за допомогою зсуву по вертикалі (Y POS). З осцилограм видно, що 

вихідний сигнал (осцилограма А) за формою повторює вхідний сигнал 

(осцилограма В). Таким чином, перевагою режиму класу А є мінімум 

нелінійних спотворень. Його недоліком є низький ККД, менший 0,5, тому він 

використовується найчастіше в каскадах попереднього підсилення, а також у 

малопотужних вихідних каскадах.  

 

Рисунок 6.3 – Осцилограма вхідного (В) і вихідного (А) сигналів 

 

У режимі В струм через транзистор тече протягом половини періоду 

вхідного сигналу (180°). Половину цього кута, що відповідає моменту 

припинення струму через активний елемент, називають кутом відсікання. В 

ідеалі цей кут дорівнює 90°. Через нелінійність початкових ділянок 

характеристик транзисторів форма вихідного струму при його малих значеннях 

істотно відрізняється від форми струму в лінійному режимі. Це викликає значні 

нелінійні спотворення вихідного сигналу. Режим В звичайно використовують у 
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двотактних вихідних каскадах, що мають високий ККД, в інших каскадах його 

застосовують порівняно рідко. Частіше вибирають проміжний режим АВ, при 

якому кут відсіка трохи більше 90° і за відсутності вхідного сигналу через 

активний елемент тече струм, що дорівнює 5...15 % від максимального струму 

при заданому рівні вхідного сигналу. Такий вибір дозволяє зменшити нелінійні 

спотворень. 

У режимі С струм через транзистор тече протягом проміжку часу, менше 

половини періоду вхідного сигналу, тобто при куті відсіка менше 90°. Струм 

спокою в режимі С дорівнює нулю. Його використовують у потужних 

підсилювачах, у яких навантаженням є резонансний контур (наприклад, у 

вихідних каскадах радіопередавачів). 

Режим D (чи ключовий) – режим, при якому транзистор знаходиться 

тільки у двох станах–або повністю замкнений, або повністю цілком відкритий. 

Такий режим використовується в ключових схемах. При виборі параметрів 

робочої точки активного елемента необхідно враховувати розкид його 

параметрів від екземпляра до екземпляра і їхню залежність від температури 

(зворотний струм переходів, коефіцієнт передачі за струмом), а також схильність 

до зміни параметрів у часі (за рахунок старіння). Усе це вимагає вжиття 

спеціальних заходів для стабілізації коефіцієнта підсилення й інших параметрів 

підсилювачів.  

Зміни параметрів особливо небезпечні в перших каскадах підсилювачів 

постійного струму, тому що при гальванічному міжкаскадному зв’язку і 

великому коефіцієнті підсилення це може привести до істотної зміни нульового 

рівня на виході. Тому в більшості транзисторних підсилювачів для стабілізації 

положення робочої точки вводять стабілізуючий зворотний зв’язок чи 

використовують методи температурної компенсації (зокрема, уведенням 

термозалежних опорів).  

Для підвищення температурної стабільності підсилювальних каскадів 

використовують також різні способи термостабілізації. Перший спосіб 

термостабілізації – параметричний – заснований на застосуванні термочутливих 
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елементів, зокрема напівпровідникових діодів (у схемі на pис. 6.2 це може бути 

діод, підключений послідовно з резистором R2). При зміні температури 

навколишнього середовища опір термозалежного елемента змінюється так, що 

зміна струму чи бази напруги між емітером і базою компенсує зміну струму 

колектора. Очевидно, що характеристика такого термоелемента повинна мати 

відповідну температурну залежність. Тому для забезпечення потрібних 

характеристик у ряді випадків паралельно термоелементу і послідовно з ним 

вмикають спеціальним чином підібрані активні опори. Це ускладнює схему, і, 

крім того, з часом така компенсація порушується.  

Другий спосіб термостабілізації – застосування негативного зворотного 

зв’язку за постійним струмом, причому використовують як місцеві, так і 

загальні зворотні зв’язки. При місцевому зворотному зв’язку найчастіше 

застосовують зворотний зв’язок за струмом і трохи рідше – зворотний зв’язок 

за напругою. У схемі на pис. 6.2 застосований зворотний зв'язок за струмом, 

сутність якого полягає в тому, що подільник на резисторах Rl, R2 задає 

потенціал бази і тим самим жорстко фіксує потенціал емітера. Оскільки цей 

потенціал зумовлений спадом напруги на резисторі Re, тим самим задається 

струм емітера. При цьому зміни параметрів транзистора, що змінюють струм 

колектора, змінюють відповідним чином струм емітера і спад напруги на 

резисторі Re. Це приводить до зміни різниці потенціалів між базою та емітером. 

Струм бази при цьому змінюється таким чином, що зміна струму колектора 

буде тією чи іншою мірою скомпенсована.  

Чим менший еквівалентний опір базового подільника, тим менший 

ступінь потенціалу бази залежить від змін базового струму і тим краща 

стабілізація. Але при малих опорах Rl, R2 різко зростає потужність, споживана 

від джерела живлення, і зменшується вхідний опір каскаду. Якщо необхідно 

мати стабільний режим за постійним струмом і максимальне підсилення за 

змінним струмом, вводять досить глибокий зворотний зв’язок за рахунок 

збільшення опору резистора Re, паралельно якому вмикається конденсатор 



 56 

великої ємності (конденсатор Сb на pис. 6.2), що визначається з умови: 

2πFminCbRe>>1, де Fmin – мінімальна частота сигналу.  

У багатокаскадних підсилювачах для стабілізації статичного режиму 

перевага надається негативному зворотному зв’язку за постійним струмом, що 

охоплює весь підсилювач. При цьому місцеві зворотні зв’язки застосовувати 

недоцільно, тому що вони завжди зменшують коефіцієнти підсилення окремих 

каскадів і знижують ефективність загального зворотного зв’язку.  

Підсилювальні каскади на польових транзисторах, на відміну від 

біполярних, керуються напругою, прикладеною чи до замкненого р-n-переходу 

(у транзисторах з керуючим р-n-переходом), чи між електрично ізольованим 

затвором і підкладкою, що часто з’єднується з одним із електродів транзистора 

(у МДП-транзисторах). Струм затвора в підсилювальних каскадах на польових 

транзисторах досить малий і для кремнієвих структур з керуючим р-n-переходом 

не перевищує 10 нА. Для МДП-транзисторів цей струм на кілька порядків 

менший. Для транзисторів із р-n-переходом вхідний опір на низьких частотах 

складає десятки мегаом, а для МДП-транзисторів досягає десятків і сотень 

тераом. З підвищенням частоти вхідний опір транзисторів істотно зменшується 

через наявність ємностей затвор–стік і затвор–витік.  

Серед базових каскадів на польових транзисторах на практиці 

найбільшого поширення набули каскади із загальним витоком (аналог ЗЕ) і 

витокові повторювачі (аналог ЗК), показані у двох модифікаціях на pис. 6.4, що 

відрізняються способом реалізації статичного режиму; зсув забезпечується чи 

за рахунок спаду напруги на резисторі, увімкненому в коло джерела живлення 

(pис. 6.4, а, в), чи за рахунок подачі на затвор додаткової напруги (pис. 6.4, б, г). 

Оскільки струм затвора польових транзисторів дуже малий, можна вважати, що 

в першому випадку напруга затвор–джерело практично дорівнює спаду напруги 

на опорі RS.  

Для польового транзистора з керуючим р-n-переходом, що працює в 

широкому діапазоні температур, положення робочої точки може змінюватися 

через додатковий спад напруги на резисторі R2, опір якого звичайно 
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вибирається досить великим. Це пов'язано зі зміною зворотного струму  

р-n-переходу, що виконує роль затвора, зміною контактної різниці потенціалів 

затвор–канал і рухливості носіїв заряду в каналі. Зміна струму стоку при 

фіксованій напрузі зсуву визначається наближеним співвідношенням  

Id = Ido[(Тo/Т)0,66-1], де Ido – струм стоку при температурі Тo; Т – температура, 

для якої визначається Id.  

а) б) в) г) 

Рисунок 6. 4 – Базові підсилювальні каскади на польових транзисторах із 

загальним витоком (а, б) і загальним стоком (в, г) 

 

Аналіз дестабілізуючих факторів, що викликають зміну струму стоку, 

показує, що при зміні температури вони мають різні знаки і, отже, можлива 

їхня взаємна компенсація. Точка, у якій при змінах температури зміна струму 

стоку мінімальна, називають температурно-стабільною точкою. Однак 

ефективна компенсація можлива тільки в невеликому діапазоні температур. 

При цьому для польових транзисторів з ізольованим затвором температурно-

стабільна робоча точка відсутня взагалі.  

Основним прийомом підвищення температурної стабільності є збільшення 

глибини послідовного зворотного зв’язку за струмом, що здійснюється за рахунок 

збільшення опору Rs і, як наслідок, супроводжується збільшенням напруги зсуву. 

У підсумку вже при порівняно невеликих напругах затвор–витік польові 

транзистори працюють поблизу режиму відсікання, де крутість характеристики 
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мала. Для усунення цього недоліку на затвор подають додаткову напругу, що 

відключає від подільника напруги на резисторах Rl, R2 

(pис. 6.4, в, г), що забезпечує роботу транзистора на ділянці з більшою крутістю. 

У польових транзисторах з індукованим каналом подача напруги зсуву від 

зовнішнього джерела обов’язкова, тому що за її відсутності транзистор замкнений. 

Температурна стабілізація здійснюється за рахунок послідовного зворотного 

зв’язку, що вводиться за допомогою резистора Rs. Слід зазначити, що 

температурні зміни струму стоку в польових транзисторах у багато разів менші за 

зміни колекторного струму біполярних транзисторів. Тому, як правило, 

забезпечення необхідної температурної стабільності не викликає великих 

ускладнень. Виникаючий при цьому зворотний зв’язок за змінним струмом 

нейтралізується шунтуванням резистора Rs блокувальним конденсатором.  

При аналізі підсилювальних каскадів на польових транзисторах оперують 

крутістю характеристики So і струмом стоку Ido, що відповідають нульовій 

напрузі затвор–витік. При цьому використовують такі наближені 

співвідношення, що описують характеристики польових транзисторів:  

Ic = Ico(1-Ugs/Ugso)2; S = So(l-Ugs/Ugso); So = 2IcoUgso. У цих формулах Ic – поточне 

значення струму стоку; Ico, So – початковий струм стоку і крутість 

характеристики при напрузі відсікання Ugso; Ugs, S – поточні значення напруги 

затвор-витік і крутості характеристики.  

Вхідний опір підсилювальних каскадів на pис. 6.4 в області середніх 

частот дорівнює опору резистора R2 чи Rl||R2, вихідний опір каскаду із 

загальним витоком дорівнює Rd||Rdsd, де Rdsd – диференційний опір каналу сток–

виток; як правило, він істотно більше Rd, тому вихідний опір практично 

дорівнює Rd. Для каскаду із загальним стоком при виконуваних на практиці 

припущеннях SR s= 1 і SRdsd = 1 вихідний опір дорівнює 1/S. Коефіцієнти 

підсилення за напругою каскадів із загальним витоком і стоком визначаються 

відповідно формулами:  

 KuCB= S(Rd)2/(Rd+Rs); (6.7) 

 KuCC= SRs/(1+SRs).  (6.8) 
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Хід роботи 

1.1 Складіть схему підсилювального каскаду із загальним емітером, 

показану на рис. 6.5. Ознайомитися з принципом його дії. 

 

Рисунок 6.5 – Підсилювальний каскад із загальним емітером 

 

Резистори R1 і R2 утворюють подільник напруги, за допомогою якого на 

базу транзистора подається постійна напруги від джерела живлення E1 для 

установлення робочої точки. Повний опір в колі бази транзистора:  

RБ = R1 R2 / (R1 + R2). Резистори R3 і R5 є внутрішнім і зовнішнім 

навантаженням транзистора відповідно. Конденсатори C1 і C2 перешкоджають 

потратлянню постійної напруги на вхід і вихід підсилювального каскаду. 

Резистор R4 є елементом негативного зворотного зв’язку, що слугує для 

зменшення нелінійних спотворень. Зі збільшенням напруги бази UБ 

підвищується колекторний струм транзистора. Оскільки IК ~ IЕ, то збільшується 

спад напруги на R4: UR4 = IЕ R4. Різниця UБЕ = UБ-UR4 становить частину вхідної 

напруги, яка протидіє зростанню посилення транзистора. Отже, виходить 

послідовний негативний зворотний зв’язок за струмом. Коефіцієнт посилення 

даної схеми за напругою KU = UВИХ / UВХ наближено можна обчислити за 

формулою: KU = R3 / R4. Вхідний опір RВХ ~ RБ h21 R4 / (RБ + h21 R4), вихідний 

опір RВИХ ~ R3. 
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1.2 Подайте на вхід сигнал частотою 1 кГц, амплітудою 100 мВ. 

Отримайте осцилограми вхідного і вихідного сигналів. Розрахуйте коефіцієнт 

підсилення. 

1.3 Зніміть амплітудну характеристику підсилювача UВИХ = f (UВХ) при  

f = 1 КГц. Результати занести до таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 – Експериментальні дані 

UВХ 1 мВ 25 мВ 50 мВ 100 мВ 250 мВ 500 мВ 750 мВ 1 В 3 В 

UВИХ          

 

1.4 Побудуйте графік амплітудної характеристики. 

1.5 Зніміть амплітудно-частотну характеристику підсилювача 

UВИХ = f (fВХ) при UВХ = 100 мВ. Результати занести до таблиці 6.2. 

Таблиця 6.2 – Експериментальні дані 

fВХ 10 Гц 100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц 10 МГц 100 МГц 

UВИХ         

 

1.6 Побудуйте графік амплітудно-частотної характеристики. 

1.7 Складіть схему підсилювального каскаду із загальним колектором, 

показану на рис. 6.6. Ознайомтеся з принципом його дії. 

 

Рисунок 6.6 – Підсилювальний каскад із загальним колектором 
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Принцип дії схеми полягає в наступному. Якщо на базу транзистора 

подати вхідну напругу UБ>0,6 В, то почне текти колекторний струм, який 

викликає спад напруги на резисторі R3. Вихідна напруга зростає настільки, щоб 

напруга база-емітер досягла 0,6 В. Тоді UВИХ=UБ-UБЭ~UБ-0,6 В, або UВИХ=UВХ-

0,6 В. Якщо збільшувати вхідну напругу, то колекторний струм і падіння 

напруги на R3 також будуть збільшуватися. Унаслідок цього напруга UБЕ лише 

незначно збільшиться при підвищенні колекторного струму. Отже, вихідна 

напруга зростає майже так само, як і вхідна. Коефіцієнт підсилення за 

напругою: KU=UВИХ/UВХ~1. Оскільки зміна напруги емітера повторює зміну 

вхідної напруги, то схему із загальним колектором називають емітерним 

повторювачем. Призначення інших елементів схеми аналогічне схемі із ЗЕ. 

Вхідний опір: RВХ~RБh21R3/(RБ+h21R3), вихідний опір: RВИХ=RГ/h21, де RГ – 

вихідний опір генератора на вході схеми. 

1.8 Виконайте пункти 1.2 – 1.6. 

2.1 Складіть схему підсилювального каскаду на польовому транзисторі із 

загальним витоком, показану на рис. 6.7. Ознайомитися з принципом його дії. 

 

Рисунок 6.7 – Підсилювальний каскад із загальним витоком 

 

Резистор R2 є стоковим навантаженням польового транзистора. Резистор 

R3 підтримує позитивний потенціал витоку відносно загального проводу і 
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одночасно є елементом негативного зворотного зв’язку за струмом. Резистор R1 

з'єднує затвор транзистора із загальним проводом. Конденсатор C3 слугує для 

підвищення коефіцієнта підсилення на високих частотах за рахунок 

компенсації негативного зворотного зв'язку. Коефіцієнт підсилення за 

напругою: KU~SR2, вхідний опір: Rвх~R1, вихідний опір: Rвих~R2. 

2.2 Подайте на вхід сигнал частотою 1 кГц, амплітудою 100 мВ. 

Отримайте осцилограми вхідного і вихідного сигналів. Розрахуйте коефіцієнт 

підсилення. 

2.3 Зніміть амплітудну характеристику підсилювача Uвих = f(UВХ),  

при f = 1 КГц. Результати занесіть до таблиці 6.3. 

Таблиця 6.3 – Експериментальні дані 

UВХ 1 мВ 10 мВ 25 мВ 50 мВ 100 мВ 200 мВ 300 мВ 500 мВ 

UВИХ         

 

2.4 Побудуйте графік амплітудної характеристики. 

2.5 Зніміть амплітудно-частотну характеристику підсилювача Uвих = f(fвх) 

при UВХ = 20 мВ. Результати занестіть до таблиці 6.4. 

Таблиця 6.4 – Експериментальні дані 

fВХ 10 Гц 100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц 10 МГц 100 МГц 

UВИХ 

S1 ввімкн. 
        

UВИХ 

S1 вимкн. 
        

  

2.6 Побудуйте графік амплітудно-частотної характеристики. 

2.7 Складіть схему підсилювального каскаду на польовому транзисторі із 

загальним стоком, показану на рис. 6.8. 

2.8 Виконайте пункти 2.2–2.6. 

3 Занесіть пояснення щодо створення схем до звіту та зробіть висновки. 
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Рисунок 6.8 – Підсилювальний каскад із загальним стоком 

 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Схеми для зняття характеристик підсилювальних каскадів. 

3. Таблиці з результатами вимірювань. 

4. Графіки АЧХ і ФЧХ підсилювальних каскадів. 

5. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Що таке підсилювальних каскад?.  

2. Наведіть класифікацію підсилювальних каскадів. 

3. Дайте характеристику режимів роботи підсилювальних каскадів. 

4. Охарактеризуйте основні принципи побудови підсилювачів. 

5. Поясніть необхідність застосування зворотних зв’язків у підсилювачах. 

6. Як визначається коефіцієнт підсилення за напругою для розглянутих 

схем? 

7. Чому фаза сигналу на виході схеми із ЗК не змінюється порівняно зі 

схемою із ЗЕ? 

8. Чому коефіцієнт підсилення за напругою схеми зі ЗК менше одиниці? 

9. Дайте характеристику методів установлення робочої точки в 

підсилювальному каскаді на польовому транзисторі. 
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10. Охарактеризуйте види підсилювачів на польових транзисторах. 

11. Чому підсилювач на польовому транзисторі має великий вхідний опір 

порівняно з підсілювачем на біполярному транзисторі? 

Література: [4, с. 224–278; 5, с. 113–201; 8, с. 401–435]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Дослідження роботи операційних підсилювачів за допомогою 

програмного комплексу Electronics Workbench. 

Мета роботи: набуття навичок вимірювання вхідних струмів, напруги 

зсуву, диференційного вхідного опору операційного підсилювача (ОП) та 

визначення величин середнього вхідного струму і різниці вхідних струмів, 

вихідного опору та швидкості наростання вихідної напруги ОП. 

Короткі теоретичні відомості 

Операційні підсилювачі являють собою підсилювачі постійного струму з 

низькими значеннями напруги зсуву нуля і вхідних струмів і з високим 

коефіцієнтом підсилення. Перетворення сигналу схемою на ОП майже 

виключно визначається властивостями кіл зворотних зв’язків підсилювача і 

відрізняється високою стабільністю. Крім того, завдяки практично ідеальним 

характеристикам ОП реалізація різних електронних схем на їх основі 

виявляється значно простішою, ніж на окремих транзисторах. На рис. 7.1 

показано схематичне позначення операційного підсилювача. Вхідний каскад 

виконується у вигляді диференційного підсилювача, так що операційний 

підсилювач має два входи. Вихідна напруга Uвих знаходиться в одній фазі з 

різницею вхідних напруг: Uвих = U1 – U2. 

вихU

 

Рисунок 7.1 – Позначення операційного підсилювача 
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Щоб забезпечити можливість роботи операційного підсилювача як з 

позитивними, так і з негативними вхідними сигналами, використовується 

двополярна напруга живлення. Для цього передбачено два джерела постійного 

струму, які, як це показано на рис. 7.1, підключаються до відповідних зовнішніх 

виводів ОП. Зазвичай інтегральні операційні підсилювачі працюють з напругою 

живлення +/- 15 В. 

Операційний підсилювач майже завжди охоплений глибоким негативним 

зворотним зв’язком, властивості якого і визначають властивості схеми з ОП. 

Принцип введення негативного зворотного зв’язку ілюструється на рис. 7.2. 

вихU Зворотний зв'язок



Підсилювач

UK
вихU

 

Рисунок 7.2 – Принцип роботи негативного зворотного зв’язку 

 

Частина вихідної напруги повертається через коло зворотного зв’язку до 

входу підсилювача. Якщо, як це показано на рис. 7.2, напруга зворотного 

зв'язку віднімається від вхідної напруги, зворотний зв’язок називається 

негативним. Для фізичного аналізу схеми, зображеної на рис. 7.2, припустимо, 

що вхідна напруга змінилася від нуля до деякого додатного значення Uвх. У 

перший момент вихідна напруга Uвих, а отже, і напруга зворотного зв’язку βUвих 

також дорівнюють нулю. При цьому напруга, прикладена до входу 

операційного підсилювача, складе Uд=Uвх. Оскільки ця напруга підсилюється 

підсилювачем з великим коефіцієнтом підсилення KU, то величина Uвих швидко 

зросте до деякого додатного значення і разом з нею зросте також величина 

βUвих. Це призведе до зменшення напруги Uд, прикладеної до входу 

підсилювача. Той факт, що вихідна напруга впливає на вхідну напругу, 

причому так, що цей вплив спрямований у бік, протилежний зміні вхідної 
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величини, і є проявом негативного зворотного зв’язку. Після досягнення 

стійкого стану вихідна напруга ОП буде визначатися: 

 Uвих = KUUд = KU(Uвх – βUвих). (7.1) 

Розв’завши це рівняння відносно Uвих, отримаємо: 

 K = Uвих /Uвх = KU/(1 + βKU). (7.2) 

При βKU >>1 коефіцієнт підсилення ОП, охопленого зворотним зв’язком, 

складе K ≈ 1 / β. Таким чином, з цього співвідношення випливає, що коефіцієнт 

підсилення ОП зі зворотним зв’язком визначається майже виключно лише 

зворотним зв’язком і мало залежить від параметрів самого підсилювача. У 

найпростішому випадку коло зворотного зв’язку являє собою резистивний 

подільник напруги. При цьому схема з ОП працює як лінійний підсилювач, 

коефіцієнт підсилення якого визначається тільки коефіцієнтом послаблення 

кола зворотного зв’язку. Якщо як коло зворотного зв’язку застосовується  

RC-коло, то утворюється активний фільтр. Нарешті, ввімкнення в коло 

зворотного зв’язку ОП діодів і транзисторів дозволяє реалізувати нелінійні 

перетворення сигналів з високою точністю. 

Інтегральний операційний підсилювач характеризується сукупністю 

параметрів, що описують цей компонент з погляду якості виконання ним своїх 

функцій. Серед параметрів, які навдені в довідкових даних, основним є 

середній вхідний струм Івх. За відсутності сигналу на входах ОП через його 

вхідні виводи течуть струми, зумовлені базовими струмами вхідних біполярних 

транзисторів чи струмами витоку затворів для ОП з польовими транзисторами 

на вході. Вхідні струми, проходячи через внутрішній опір джерела вхідного 

сигналу, створюють спад напруги на вході ОП, що можуть викликати появу 

напруги на виході за відсутності сигналу на вході. Компенсація цього спаду 

напруги ускладнена тим, що струми входів реальних ОП можуть відрізнятися 

один від одного на 10...20 %. Вхідні струми ОП можна оцінити за середнім 

вхідним струмом, що обчислюється як середнє арифметичне значення струмів 

на інвертуючому та неінвертуючому вході:  
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21 II
Iвх


 , (7.3) 

де I1 і I2 відповідно струми інвертуючого і неінвертуючого входів. Різниця 

вхідних струмів визначається виразом:  

 21 IIIвх  . (7.4) 

У довідниках указують модуль цієї величини. Схема для виміру вхідних 

струмів зображена на рис. 7.1.  

Коефіцієнт підсилення напруги на постійному струмі –  це показник ОП, 

що визначає, наскільки добре виконує ОП основну функцію – підсилення 

вхідних сигналів. В ідеального підсилювача коефіцієнт підсилення повинне 

прямувати до нескінченності. Коефіцієнт підсилення напруги схеми 

підсилювача на ОП (рис. 7.2) обчислюється за  виразом: 

 
1

2

R

R
KU  . (7.5) 

Напруга зсуву Uзс – значення напруги, яку необхідно подати на вхід ОП, 

щоб напруга на його виході дорівнювала нулю. Напругу зсуву Uзс можна 

обчислити, знаючи вихідну напругу за відсутності напруги на вході та 

коефіцієнт підсилення:  
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вих
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U
U


 . (7.6) 

Вхідний опір Rвх – розрізняють дві складові вхідного опору: 

диференцййний вхідний опір і вхідний опір при синфазному сигналі (опір 

витоку між кожним входом і «землею»). Вхідний диференційний опір для 

біполярних ОП знаходиться звичайно в межах 10 кОм…10 МОм. Вхідний опір 

при синфазному сигналі визначається як відношення збільшення вхідної 

синфазної напруги до викликаного збільшення середнього вхідного струму: 

 
вхСP

вхСФ
вхСФ

I

U
R




 . (7.7) 

Диференційний вхідний опір спостерігається між входами ОП і може 

бути визначений за виразом:  
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де ΔUвх – зміна напруги між входами ОП, Δівх – зміна вхідного струму. 

Вихідний опір Rвих в інтегральних ОП складає 20...2000 Ом. Вихідний 

опір зменшує амплітуду вихідного сигналу, особливо при роботі підсилювача. 

Схема для вимірювання диференційного вхідного опору ОП і вихідного опору 

наведена на рис. 7.3.  

Швидкість наростання вихідної напруги Vuвих дорівнює відношенню зміни 

вихідної напруги ОП до часу її наростання при подачі на вхід напруги. Час 

наростання визначається інтервалом часу, протягом якого вихідна напруга ОП 

змінюється від 10 до 90 % від своїх сталих значень: 
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UВИХ
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 . (7.9) 

Схема для виміру швидкості наростання вихідної напруги показана на 

рис. 7.4. Вимірювання проводяться при подачі імпульсу у вигляді сходинки на 

вхід ОП, охопленого негативним зворотним зв’язком із загальним коефіцієнтом 

підсилення від 1 до 10.  

Хід роботи 

1.1 Складіть схему, зображену на рис. 7.3.  

1.2 Проведіть вимірювання вхідних струмів ОП. За результатами вимірів 

обчисліть середній вхідний струм Iвх і різницю вхідних струмів ОП. Результати 

розрахунків занесіть до табл. 7.1. 

 

Рисунок 7.3 – Схема для вимірювання струмів на ОП 
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Таблиця 7.1 – Експериментальні дані 

Експериментальні дані Розрахункові дані 

Струм (I1) 

неінвертуючого 

входу ОП 

Струм (I2) 

інвертуючого 

входу ОП 

Середній 

вхідний струм 

Iвх ОП 

Відношення 

вхідних струмів 

Iвх  ОП 

    

 

1.3 Складіть схему, зображену на рис. 7.4.  

 

Рисунок 7.4 – Схема для вимірювання напруги зсуву на ОП 

 

1.4 Занесіть показання вольтметра до табл. 7.2. За результатами 

вимірюванняобчисліть напругу зсуву Uзс, використовуючи коефіцієнт 

підсилення схеми на ОП. Результати обчислень занесіть до таблиці 7.2. 

 

Таблиця 7.2 – Експериментальні дані 

Експериментальні дані Розрахункові дані 

Вихідна напруга підсилювача 

Uвих, В 

Коефіцієнт підсилення 

схеми 

Напруга зміщення 

Uзс, В 

   

 

1.5 Складіть схему, зображену на рис. 7.5.  
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Рисунок 7.5 – Схема для виміру вхідного та вихідного опорів на ОП 

 

1.6 Проведіть вимірювання вхідного струму Івх та вихідної напруги Uвих, 

занесіть отримані результати до табл. 7.3. Перемкніть ключ клавішею [Space]. 

Проведіть вимірюваня вхідного струму після перемикання ключа. Розрахуйте 

зміни вхідної напруги і струму. За отриманими результатами обчислити 

диференційний вхідний опір ОП. Результати занесіть до табл. 7.3.  

Зменшуйте опір навантажувального резистора RL доти, поки вихідна 

напруга Uвих не буде приблизно дорівнювати половині значення, отриманого в 

п.1.6). Запишіть значення опору RL, що у цьому випадку приблизно дорівнює 

вихідному опору ОП, до таблиці 7.3.  

 

Таблиця 7.3 – Експериментальні дані 

Експериментальні дані Розрахункові дані 
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1.7 Складіть схему зображену на рис. 7.6.  
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Рисунок 7.6 – Схема для виміру часу наростання вихідної напруги на ОП 

 

1.8 За осцилограмою визначити величину вихідної напруги, час її 

встановлення й обчислити швидкість наростання вихідної напруги у В/мкс. 

Результат занесіть до табл. 7.4.  

Таблиця 7.4 – Експериментальні дані 

Експериментальні дані 

Вихідна напруга 

Uвих, В 

Час встановлення 

вихідної напруги 

Швидкість збільшення вихідної 

напруги ОП ΔUвих, В 

   

 

1.9 Отримані результати порівняйте з паспортними даними ОП LM741: 

 середній вхідний струм ОП 0,08 мка; 

 різниця вхідних струмів ОП 0,02 мка;  

 напруга зсуву ОП 1 мв;  

 вхідний опір ОП 2 Мом;  

 вихідний опір ОП 75 Ом;  

 швидкість наростання вихідної напруги ОП 0,5 В/мкс. 

1.10 Занесіть пояснення щодо створення схем до звіту та зробіть висновки. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Схеми для зняття характеристик ОП. 
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3. Таблиці з результатами вимірювань. 

4. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Чи відрізняється вимірюване значення середнього вхідного струму 1вх 

від його номінального значення для ОП LM741, узятого з паспортних даних? 

2. Чи істотна відмінність різниці вхідних струмів від номінального 

значення для ОП LM741?  

3. Чи збігаються вимірюване значення напруги зсуву з номінальним 

значенням для ОП LM741?  

4. Порівняйте величину вимірюваного вхідного опору з паспортними 

даними на ОП LM741.  

5. Порівняйте величину вимірюваного вихідного опору з паспортними 

даними на ОП LM741. 

6. Порівняйте між собою величини вхідного і вихідного опорів ОП. Яка 

схема заміщення ОП як елемента електричного кола? 

7. Чи відрізняється експериментальне значення швидкості наростання 

вихідної напруги від номінального значення? 

8. У чому полягає причина виникнення вхідних струмів ОП і різниці 

вхідних струмів? До чого вони приводять при роботі схем на ОП?  

Література: [6, с. 496–543; 7, с. 399–429; 12, с. 45–68]. 

 

Лабораторна робота № 8 

Тема. Дослідження типових схем на операційних підсилювачах за 

допомогою програмного комплексу Electronics Workbench 

Мета роботи: набуття навичок експериментального дослідження типових 

схем на операційних перетворювачах та визначення основних параметрів таких 

схем. 

Короткі теоретичні відомості 

Операційні підсилювачі посідають особливе місце серед аналогових 

інтегральних мікросхем, призначених для підсилення, перетворення та обробки 

сигналів, що змінюються за законом неперервної функції. Операційні 
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підсилювачі є найбільш універсальним багатофункціональним базовим 

елементом для побудови багатьох вузлів, що використовуються не тільки для 

лінійного перетворення, підсилення й обробки сигналів, а і для нелінійного 

перетворення. 

При аналізі схем на ОП зазвичай роблять такі припущення (при 

ОУвхR  та ОУUK ):  

– входи ОП не споживають струму; 

– напруга між входами ОП дорівнює нулю. 

Розглянемо найбільш поширені типові схеми на ОП. 

Інвертуючий підсилювач (рис. 8.1) являє собою ОП, охоплений колом 

паралельного негативного зворотного зв’язку за напругою на резисторах R0, R1. 

Вхідний сигнал поданий на інвертуючий вхід. Неінвертуючий вхід заземлений. 

вхU
вихU

 

Рисунок 8.1 – Схема інвертуючого підсилювача 

 

Оскільки неінвертуючий вхід ОП заземлений і різниця напруг між 

входами ОУвхвих KUU /  дуже мала, то інвертуючий вхід теж має нульовий 

потенціал відносно землі. Тому: 

 1/ RUI вхвх  .  (8.1) 

Оскільки входи ідеального ОП не споживають струму, то: 

 1/ RUII вхвхос  .  (8.2) 

Вихідну напругу, тобто напругу на вихідному виводі відносно загальної 

шини, можна знайти як спад напруги від струму Iос на резисторі R2, тобто: 

 100 / RRURIU вхосвих  .  (8.3) 
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Звідси коефіцієнт підсилення інвертуючого підсилювача: 

 10 // RRUUK вхвихінвU  .  (8.4) 

При заданій ЕРС джерела сигналу Ег з внутрішнім опором 0гR  

формула (8.4) набуде вигляду: 

  ггвихінвU RRRЕUK  10 // . (8.5) 

Вхідний опір інвертуючого підсилювача при ідеальному ОП визначається 

опором резистора R1, Rвх інв = R1. Вихідний опір Rвых інв ≈ 0. 

Неінвертуючий підсилювач (рис. 8.2) являє собою ОП, охоплений колом 

послідовноого негативного зворотного зв’язку за напругою на резисторах R0, 

R1. 

  

Рисунок 8.2 – Схема неінвертуючого підсилювача 

 

Вхідний сигнал поданий на неінвертуючий вхід. Вираз для коефіцієнта 

підсилення цієї схеми можна отримати, використовуючи умову рівності напруг 

на входах ОП і вважаючи ОП ідеальним, тоді: 

  011 / RRRUU вихвх  .  (8.6) 

Звідси коефіцієнт підсилення схеми: 

   інвUвхвихнеінвU KRRUUK  1/1/ 10 . (8.7) 

Наявність внутрішнього опору джерела сигналу не впливає на значення 

коефіцієнта підсилення схеми, оскільки вхідні струми ОП дорівнюють нулю. 

Для реальних ОП опори у вхідних колах роблять рівними для зменшення 

струмової складової похибки Uвих. 
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Унаслідок наявності в схемі неінвертуючого підсилювача послідовного 

негативного зворотного зв’язку за напругою його вхідний опір зростає в n разів. 

При неідеальному ОП: 

 неінвUОУUОУвхнеінввх kRKnRR /   (8.8) 

Інвертуючий суматор (рис. 8.3) призначений для формування напруги, що 

дорівнює посиленій алгебраїчній сумі декількох вхідних сигналів, тобто він 

виконує математичну операцію додавання кількох сигналів. При цьому 

вихідний сигнал додатково інвертується. 

 

Рисунок 8.3 – Схема суматора 

 

У результаті сигнал на виході суматора можна розрахувати відповідно до 

виразу: 

 nосвхnосвхосвх RRURRURRUU /...// 2211  . (8.9) 

Якщо в колі негативного зворотного зв’язку схеми інвертуючого 

підсилювача резистор замінити конденсатором, то отримана схема буде 

інтегрувати вхідні сигнали (рис. 8.4). 

 

Рисунок 8.4 – Схема інтегратора 
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У цьому випадку будемо мати: 

 
 









 
./)()(

;)(/1)()(

1RtUtI

dttICtUtU

вх

cвих
 (8.10) 

Підставляючи вираз для струму під знак інтеграла, одержимо остаточно: 

   dttUТtUtU вхіcвих )(/1)()( ,  (8.11) 

де CRTi 1  – час інтегрування, тобто час, за який вихідна напруга досягає рівня 

вхідної при подачі на вхід імпульсу напруги. 

Таким чином, вихідна напруга пропорційна інтегралу від вхідної напруги 

з протилежним знаком. У реальних схемах інтеграторів у коло зворотного 

зв’язку вмикається резистор, для того щоб конденсатор не нагромаджував 

заряду за рахунок паразитних струмів, що призвело б до зсуву нуля. 

На рис. 8.5, а показана спрощена схема диференціатора. Його робота 

визначається такими виразами: 

 
 








./)()(

;)()(
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а) б) 

Рисунок 8.5 – Спрощена (а) і реальна (б) схеми диференціатора 

 

Підставляючи вираз для струму в напругу, отримуємо: 

  dttdUTtU вхвих /)()(    (8.13) 

де 10CRT  T – стала часу. 

Спрощена схема диференціатора нестійка, тобто схильна до генерації 

коливань, тому на практиці її доповнюють резистором R1 у вхідному колі, а 

іноді й конденсатором C0 в колі зворотного зв’язку (рис. 8.5, б). Ці елементи 
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«завалюють» амплітудно-частотну характеристику диференціатора в області 

високих частот, забезпечуючи тим самим стійку роботу схеми. 

Необхідно зазначити, що властивість диференціювання вхідних сигналів 

забезпечується реальною схемою тільки в області низьких частот при 

  01,max/1 TT . 

Хід роботи 

1.1 Складіть схему інвертуючого підсилювача, показану на рис. 8.6.  

 

Рисунок 8.6 – Інвертуючий підсилювач 

 

1.2 Подайте на вхід сигнал частотою 1 кГц, амплітудою 100 мВ. 

Отримати осцилограми вхідного і вихідного сигналів. Розрахувати коефіцієнт 

підсилення. 

1.3 Зніміть амплітудну характеристику підсилювача Uвих = f (UВХ) при  

f = 1 КГц. Результати занести до таблиці 8.1. 

Таблиця 8.1 – Експериментальні дані 

UВХ 1 мВ 10 мВ 50 мВ 100 мВ 200 мВ 300 мВ 500 мВ 1 В 
UВИХ         

 
1.4 Побудуйте графік амплітудної характеристики. 

1.5 Зняти амплітудно-частотну характеристику підсилювача Uвих = f (fвх) 

при UВХ = 20 мВ. Результати занесіть до табл. 8.2. 

Таблиця 8.2 – Експериментальні дані 

fВХ 10 Гц 100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц 10 МГц 100 МГц 

UВИХ         
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1.6 Побудуйте графік амплітудно-частотної характеристики. 

1.7 Складіть схему неінвертуючого підсилювача, показану на рис. 8.7. 

 

Рисунок 8.7 – Неінвертуючий підсилювач 

 

1.8 Повторіть пункти 1.2–1.6. 

1.9 Складіть схему суматора на операційному підсилювачі, показану на 

рис. 8.8. Як початкові дані взяти такі параметри: 21 R  кОм, 32 R  кОм, 

43 R  кОм, 54 R  кОм, 61 E  В, 72 E  В, 83 E  В. 

 

Рисунок 8.8 – Суматор 

 
1.10 Порівняйте вихідну напругу інвертуючого суматора напруги, 

отриману в результаті експерименту, з вихідною напругою, отриманою в 

результаті розрахунку. 

1.11 Складіть схему інтегратора, показану на рис. 8.9. 
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Рисунок 8.9 – Інтегратор на ОП 

 

1.12 Подайте на вхід сигнал з генератора частотою 1 КГц, амплітудою  

1 В. Отримайте осцилограми вихідних напруг при синусоїдній, пилкоподібній і 

прямокутній вхідній напрузі. При подачі прямокутної напруги вихідні 

осцилограми отримати при додаткових конденсаторах: 0,1, 0,001 мкФ. 

1.13 Зніміть амплітудно-частотну характеристику підсилювача  

Uвих = f (fвх), при UВХ = 1В. Результати занесіть до табл. 8.3. 

Таблиця 8.3 – Експериментальні дані 

fВХ 10 Гц 100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц 10 МГц 100 МГц 

UВИХ         

 

1.14 Побудуйте графік амплітудно-частотної характеристики. 

1.15 Складіть схему диференціатора, показану на рис. 8.10. 

 

Рисунок 8.10 – Диференціатор на ОП 
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1.16 Повторіть пункти 1.12–1.15. При подачі прямокутної напруги вихідні 

осцилограми отримайте при конденсаторах: 0,1, 0,01 мкФ. 

1.17 Занесіть пояснення щодо створення схем до звіту та зробіть висновки. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета лабораторної роботи. 

2. Схеми для зняття характеристик ОП. 

3. Таблиці з результатами вимірювань. 

4. Висновки щодо роботи. 

 

Контрольні питання 

1. Які загальні принципи побудови пристроїв на ОП? 

2. Які основні переваги інтегральних ОП? 

3. Який вплив чинить негативний зворотний зв’язок на стабільність 

коефіцієнта підсилення? 

4. Яким чином впливає зворотний зв’язок на вхідний і вихідний опори 

підсилювача? 

5. Як працює схема суматора на ОП? 

6. Від чого залежить полярність вихідної напруги суматора? 

7. Навести формули розрахунку коефіцієнтів підсилення інвертуючого і 

неінвертуючого підсилювача на ОП. 

8. Перелічити основні параметри ОП. 

9. Чому для живлення ОП використовується двополярна напруга? 

10. У чому відмінності між ідеальним і реальним інтеграторами? 

11. У чому відмінності між ідеальним і реальним диференціатором? 

12. Чи залежить вихідна напруга диференціювального каскаду від 

швидкості зміни вхідної напруги? Пояснити. 

13. Чи залежить вихідна напруга диференціювального каскаду від 

величини опору в колі зворотного зв’язку? 

14. З яких умов виводиться співвідношення між вхідною і вихідною 

напругою в схемі суматора на основі ОП? 

Література: [1, с. 569–632; 5, с. 241–286; 11, с. 258–292]. 



 81 

2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Кількість лабораторних занять – 18 годин (9 лабораторних занять). 

Поточний контроль на лабораторних заняттях протягом змістових 

модулів: 

- відвідування лабораторних занять – 0,7 бала за заняття (максимум 6,3 

бала за семестр); 

- виконання лабораторного завдання – 0,3 бала за виконане лабораторне 

завдання (максимум 2,7 бала за семестр); 

- захист лабораторної роботи – захист на оцінку «відмінно» – 4 бали за 

лабораторну роботу, захист на оцінку «добре» – 3 за лабораторну 

роботу, захист на оцінку «задовільно» – 2 бали за лабораторну роботу 

(максимум 36, 27 та 18 балів за семестр); 

- своєчасність захисту всіх лабораторних робіт – 0,55 бала за 

лабораторну роботу (максимум 5 балів за семестр). 

Шкала оцінювання 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

Для складання іспиту, 
курсового проекту 
(роботи), практики 

Для заліку 

90–100 A Відмінно 

Зараховано 

82–89 B 
Добре 

74–81 C 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 E 

35–59 FX Незадовільно з 
можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0–34 F Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
навчальної дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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