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ВСТУП 

 

Програма курсу складається з 11 тем, які рекомендується вивчати в 

послідовності, викладеній у цих вказівках. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Промислова електроніка та 

мікропроцесорна техніка» є формування у студентів фундаментальних знань з 

розрахунку аналогових і цифрових електронних схем, які можуть бути 

використані при розробці, упровадженні та експлуатації апаратних засобів 

обробки, передачі та захисту інформації, при створенні автоматизованих систем 

керування. Завдання навчального курсу «Промислова електроніка та 

мікропроцесорна техніка» – забезпечити базу для вивчення інших дисциплін, 

пов’язаних з апаратним забезпеченням промислових електронних систем. 

Дисципліна акцентує увагу студентів на питаннях важливої складової вивчення 

комп’ютеризованих систем управління та автоматики – теорії та практики 

побудови електронних засобів для різних галузей автоматизованого 

виробництва. Навчальний курс є однією з базових загальнотехнічних 

навчальних дисциплін у підготовці спеціалістів. 

У методичних вказівках наведені теми самостійної роботи, які не 

потребують особливого роз’яснення викладача та можуть бути вивчені 

студентами самостійно за допомогою наведеної нижче літератури. До кожної 

теми наведені питання для самоперевірки, а також рекомендована література. 

Під час підготовки питань, що виносяться для самостійного опрацювання, 

можна використовувати не лише наведену літературу, а й інші джерела 

інформації. При виникненні труднощів під час підготовки питань, що 

виносяться для самостійного опрацювання, необхідно звернутись за 

консультацією до викладача. Графік проведення консультацій знаходиться на 

кафедрі систем автоматичного управління та електропривода. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основні 

властивості пасивних і активних елементів електронних схем; методи аналізу і 

синтезу логічних і запам’ятовувальних елементів, комбінаційних і 

послідовнісних функціональних вузлів; комбінаційні функціональні вузли 

промислової електротехніки; уміти: розраховувати основні класи аналогових і 

цифрових електронних схем; аналізувати логічні та запам’ятовувальні елементи 

комбінаційних і послідовнісних функціональних вузлів. 
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1 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Елементна база аналогової та цифрової електроніки 

1. Етапи розвитку електроніки. 

2. Фізичні основи побудови напівпровідникових пристроїв. 

3. Класифікація напівпровідникових пристроїв. 

4. Напівпровідникові резистори, їх класифікація, функції та застосування. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте основні етапи розвитку аналогової та цифрової 

електроніки. 

2. Дайте характеристику фізичної будови напівпровідникових пристроїв. 

3. Від чого залежить тип провідності напівпровідника? 

4. У чому полягає відмінність між провідниками, напівпровідниками та 

діелектриками? 

5. Наведіть класифікацію напівпровідникових пристроїв. 

6. Які типи напівпровідникових резисторів ви знаєте? 

7. Поясніть принцип дії варисторів та наведіть їх вольт-амперну 

характеристику. 

8. Дайте характеристику основних параметрів варисторів. 

9. Поясніть принцип дії терморезисторів. 

10. Наведіть вихідні характеристики термістора та позистора. 

11. Дайте характеристику основних параметрів термістора та позистора. 

12. Поясніть принцип дії тензорезисторів. 

13. У чому полягає відмінність тензорезисторів з провідністю n- та p-типу? 

14. Дайте характеристику основних параметрів тензорезисторів. 

15. Поясніть принцип дії фоторезисторів та наведіть їх вихідну 

характеристику. 

16. Дайте характеристику основних параметрів фоторезисторів. 

Література: [1, с. 166–167; 2, с. 18–46; 4, с. 32–81]. 
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Тема 2 Напівпровідникові діоди 

1. Фізичні процеси в p-n переході.  

2. ВАХ ідеального p-n переходу.  

3. Реальний p-n перехід, схема заміщення та ВАХ. 

4. Класифікація напівпровідникових діодів 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть принцип дії ідеального p-n переходу. 

2. Дайте характеристику прямого та зворотного ввімкнення p-n переходу. 

3. Перерахуйте основні властивості p-n переходу.  

4. Перерахуйте складові ємності p-n переходу. 

5. Охарактеризуйте механізм виникнення пробою напівпровідникового 

елемента. 

6. Як побудований напівпровідниковий діод?  

7. Назвіть і коротко охарактеризуйте типи напівпровідникових діодів?  

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

9. Перелічіть основні параметри випрямних діодів. 

10. Дайте загальну характеристику діодів Шоткі. Наведіть їх ВАХ. 

11. У чому полягає відмінність діодів Шоткі від звичайних 

напівпровідникових діодів? 

12. Перелічіть основні параметри діодів Шоткі. 

13. Дайте загальну характеристику стабілітронів. Наведіть їх ВАХ. 

14. Перелічіть основні параметри стабілітронів. 

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

16. У чому полягає відмінність тунельних діодів від випрямних діодів? 

17. Дайте загальну характеристику світлодіодів. Наведіть їх ВАХ. 

18. Перелічіть основні параметри світлодіодів. 

19. Дайте загальну характеристику фотодіодів. Наведіть їх ВАХ. 

20. Перелічіть основні параметри фотодіодів. 

Література: [1, с. 266–327; 3, с. 51–83; 5, с. 26–74]. 
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Тема 3 Тиристори та біполярні транзистори 

1. Класифікація, принцип дії та ВАХ тиристорів.  

2. Вмикання та вимикання тиристорів.  

3. Принцип дії біполярного транзистора. 

4. Схеми ввімкнення біполярних транзисторів. 

5. Режими роботи біполярних транзисторів. 

Питання для самоперевірки 

1. За якими ознаками класифікують тиристори? 

2. Поясніть будову і принцип дії тиристора. 

3. Нведіть вольт-амперну характеристику тиристора. 

4. Яким чином можна вимкнути тиристор? 

5. Дайте характеристику диністора. Наведіть його ВАХ.  

6. У чому полягає відмінність диністора від діода? 

7. Дайте характеристику симістора. Наведіть його ВАХ.  

8. Дайте характеристику фототиристора. Наведіть його ВАХ.  

9. Поясніть принцип дії біполярного транзистора. 

10. Наведіть схеми ввімкнення та статичні ВАХ біполярних транзисторів. 

11. Які області (режими) роботи має біполярний транзистор? 

12. Наведіть схему та методику дослідження статичних характеристик 

транзистора для схеми із загальною базою. 

13. Наведіть вхідні та вихідні характеристики транзистора, увімкненого за 

схемою із загальною базою. 

14. Наведіть схему та методику дослідження статичних характеристик 

транзистора для схеми із загальним емітером. 

15. Наведіть вхідні та вихідні характеристики транзистора, увімкненого за 

схемою із загальним емітером. 

16. Наведіть схему та методику дослідження статичних характеристик 

транзистора для схеми із загальним колектором. 

17. Дайте загальну характеристику схеми вмикання транзистора із ЗК. 

Література: [2, с. 39–67; 6, с. 151–198; 7, с. 24–81]. 
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Тема 4 Польові транзистори та IGBT 

1. Принцип дії польового транзистора. 

2. Будова і принцип дії транзисторів з керуючим переходом.  

3. Будова і принцип дії транзисторів з ізольованим затвором. 

4. Будова і принцип дії IGBT. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть принцип дії  польових транзисторів. 

2. Наведіть класифікацію польових транзисторів. 

3. Чим відрізняються уніполярні, польові та канальні транзистори?  

4. Як побудований транзистор із p-n переходом?  

5. Чим відрізняються МДП- і МОП-транзистори?  

6. Назвіть відміні ознаки МДП-транзисторів з індукованим і вбудованим 

каналом.  

7. Яку роль відіграє підкладка в МДП-транзисторах?  

8. Що таке порогова напруга і напруга відсікання?  

9. У чому полягають особливості статичних характеристик польових 

транзисторів? 

10. Наведіть стоко-затворні та стокові характеристики транзистора. 

11. Перерахуйте основні параметри польових транзисторів. 

Охарактеризуйте кожен з них. 

12. Як визначити крутизну стоко-затворної характеристики та активну 

вихідну провідність? 

13. Поясніть особливості роботи і область застосування польових 

транзисторів. 

14. У чому відмінність принципу роботи польового транзистора від 

біполярного? 

15. Поясніть принцип дії IGBT. Наведіть його заступну схему. 

16. Охарактеризуйте переваги IGBT порівняно з польовими та 

біполярними транзисторами. 

Література: [3, с. 98–154; 4, с. 369–401; 7, с. 326–369]. 
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Тема 5 Підсилювачі електричних сигналів 

1. Принцип дії електронного підсилювача.  

2. Класифікація та основні характеристики підсилювальних каскадів.  

3. Зворотні зв’язки у підсилювачах.  

4. Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах. 

5. Підсилювальні каскади на польових транзисторах. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке підсилювальний каскад? 

2. Наведіть класифікацію підсилювальних каскадів. 

3. Дайте характеристику режимів роботи підсилювальних каскадів. 

4. Назвіть основні характеристики підсилювача. 

5. Назвіть основні параметри підсилювача. 

6. Охарактеризуйте основні принципи побудови підсилювачів. 

7. Які спотворення посиленого сигналу ви знаєте і в чому причина їх 

появи? 

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

9. Які види зворотних зв’язків ви знаєте? 

10. Охарактеризуйте особливості роботи підсилювача в режимі А. 

11. Охарактеризуйте особливості роботи підсилювача в режимі В. 

12. Охарактеризуйте особливості роботи підсилювача в режимі АВ. 

13. Із якою метою як перший каскад підсилювача постійного струму 

вибирають диференційний підсилювач? 

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

схемою із ЗЕ? 

15. Дайте характеристику методів установлення робочої точки в 

підсилювальному каскаді на польовому транзисторі. 

16. Охарактеризуйте види підсилювачів на польових транзисторах. 

17. Чому підсилювач на польовому транзисторі має великий вхідний опір 

порівняно з підсілювачем на біполярному транзисторі? 

Література: [5, с. 201–265; 6, с. 431–488; 7, с. 306–352]. 
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Тема 6 Операційні підсилювачі 

1. Основні параметри операційних підсилювачів.  

2. Типові схеми ввімкнення та реалізація математичних операцій з 

допомогою операційних підсилювачів.  

3. Інвертуючий підсилювач. Інтегрувальний підсилювач.  

4. Диференціюючий каскад підсилення. Логарифмуючий підсилювач.  

5. Підсилювачі змінного струму на ОП. 

Питання для самоперевірки 

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. Із яких умов виводиться співвідношення між вхідною і вихідною 

напругою в схемі суматора на основі ОП? 

15. Які вимоги висувають до прецизійних ОП? 

16. Який вид зворотного зв’язку використовується в повторювачі на ОП? 

Література: [2, с. 329–387; 6, с. 659–732; 7, с. 403–462]. 
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Тема 8 Основи цифрової електроніки 

1. Фізичні основи формування цифрових інформаційних сигналів.  

2. Діодні ключові схеми. Транзисторні ключі.  

3. Логічні елементи (ЛЕ), їх характеристики і параметри. Таблиці 

дійсності.  

4. Особливості цифрових сигналів.  

5. Основи алгебри, логіки. 

Питання для самоперевірки 

1. Що називається системою числення? 

2. Дайте характеристику правила переведення числа з десяткової системи 

в систему з основою q. 

3. Як перевести число з двійкової системи числення в десяткову? 

4. Яке призначення та галузь застосування логічних елементів? 

5. Що таке логічне додавання, множення і заперечення? 

6. Яким чином здійснюється процес синтезу цифрових логічних схем? 

7. Що таке перемикальна функція? 

8. Назвіть приклади функціонально повних систем логічних функцій. 

9. Що таке таблиця істинності? 

10. Скільки існує різних булевих функцій трьох змінних? 

11. Наведіть таблиці істинності для таких логічних функцій: АБО, 

виключне АБО, І, АБО-НІ, І-НІ. 

12. Що являє собою метод диз’юнктивного розкладання? 

13. Що являє собою метод кон’юнктивного розкладання? 

14. Як здійснюється пошук оптимальної структури логічної функції після 

використання стандартних методів? 

15. Дайте характеристику методу мінімізації на основі діаграм Вейча. 

16. Наведіть карти Вейча для двох, трьох і чотирьох змінних. 

17. Дайте характеристику методу мінімізації на основі карт Карно. 

18. У чому полягає універсальність логічних елементів АБО-НІ, І-НІ? 

Література: [7, с. 15–67; 8, с. 8–39; 10, с. 11–39]. 
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Тема 9 Комбінаційні функціональні вузли промислової схемотехніки  

1. Функції шифраторів та дешифраторів, їх види та схемотехнічне 

зображення.  

2. Мультиплексори та демультиплексори. Призначення, принцип дії, 

схемотехнічне зображення.  

3. Функції суматорів, їх види та схемотехнічне зображення. 

Питання для самоперевірки 

1. Яким чином здійснюється переведення числа з однієї позиційної 

системи числення в іншу? 

2. Яким чином здійснюються арифметичні операції у двійковій системі 

числення? 

3. Що таке дешифратор? 

4. Яке призначення перетворювача коду? 

5. За яким принципом і на яких логічних елементах будуються лінійні 

дешифратори? 

6. Які логічні функції виконує дешифратор? 

7. Що таке мультиплексор? 

8. Запишіть логічну функцію, що описує роботу мультиплексора. 

9. У яких пристроях цифрової техніки використовують мультиплексори? 

10. Записати вирази, що описують роботу мультиплексора 2-1 (16-1). 

11. Як побудувати півсуматор на логічних елементах? 

12. Як побудувати схему повного однорозрядного суматора на базі схем 

півсуматора? 

13. Як здійснюється додавання і віднімання багаторозрядних чисел у 

суматорі? 

14. Призначення цифрових компараторів. 

Література: [9, с. 65–93; 11, с. 36–101; 13, с. 29–61]. 
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Тема 9 Тригери 

1. Асинхронні та синхронні RS, T, D і JK-тригери.  

2. Основні відомості та параметри.  

3. Таблиці переходів і часові діаграми. 

4. Синтез тригерів у різноманітних базисах. 

Питання для самоперевірки 

1. Який тригер називається асинхронним? 

2. Який тригер називається синхронним? 

3. Чим відрізняються статичні тригери від динамічних? 

4. Чим відрізняються однотактні тригери від двотактних? 

5. Наведіть схему асинхронного RS-тригера з інверсними входами і 

поясніть його роботу. 

6. Наведіть схему синхронного RS-тригера з прямими входами і поясніть 

його роботу. 

7. Наведіть схему JK-тригер на логічних елементах І-НІ і поясніть його 

роботу. 

8. Складіть таблицю станів (істинності) для асинхронного RS-тригера з 

інверсними входами. 

9. Складіть таблицю станів (істинності) для синхронного RS-тригера з 

прямими входами. 

10. Складіть таблицю станів (істинності) для JK-тригера. 

11. Чим відрізняється тригер від комбінаційної схеми? 

12. Складіть таблицю станів (істинності) для синхронного D-тригера. 

13. Складіть таблицю станів (істинності) для динамічного D-тригера. 

14. При яких логічних рівнях вхідних сигналів синхронний статичний  

D-тригер здійснює збереження свого стану? 

15. При яких логічних рівнях вхідних сигналів динамічний D-тригер 

здійснює збереження свого стану? 

16. За яких умов T-тригер встановлюється в одиничний стан? 

17. Який закон функціонування T-тригера? 
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18. Яким чином на JK-тригері реалізувати T-тригер? 

19. Назвіть особливості роботи тригера з динамічним керуванням. 

Література: [10, с. 115–162; 11, с. 314–337; 12, с. 32–45]. 

 

Тема 10 Лічильники та елементи операційних пристоїв.  

1. Класифікація лічильників.  

2. Таблиці дійсності та часові діаграми.  

3. Лічильники на основі тригерів.  

4. Подільники частоти.  

5. Регістри, перемножувачі та арифметико-логічні пристрої. Часові 

діаграми, схеми, можливості. 

Питання для самоперевірки 

1. Які функції виконує підсумовувальний лічильник, і в якому коді 

виходить результат? 

2. Які функції виконує віднімальний лічильник, і в якому коді виходить 

результат? 

3. Які функції виконує реверсивний лічильник, і в якому коді виходить 

результат? 

4. Скласти таблицю станів (істинності) для JK-тригера. 

5. Пояснити роботу підсумовувального двійкового лічильника з 

послідовним переносом на JK-тригері. 

6. Пояснити роботу віднімального двійкового лічильника з послідовним 

переносом на JK-тригері. 

7. Пояснити роботу реверсивного двійкового лічильника з послідовним 

переносом на JK-тригері. 

8. Визначити коефіцієнт розподілу частоти двійковогоо лічильника. 

9. Класифікація регістрів. 

10. Наведіть схему чотирирозрядного паралельного регістра на  

D-тригерах. 

Література: [8, с. 113–142; 12, с. 295–325; 13, с. 101–113]. 
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Тема 11 Цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі  

1. Призначення ЦАП, АЦП, основні схеми та застосування. 

2. ЦАП з ваговими резисторами. 

3. ЦАП сходинкового типу. 

4. АЦП послідовного підрахунку. 

5. АЦП паралельної та паралельно-послідовної дії. 

Питання для самоперевірки 

1. Призначення АЦП і його місце в системі передачі цифрової інформації. 

2. Поясніть, які функції виконує ЦАП? 

3. Наведіть основні технічні параметри ЦАП. 

4. Поясніть принцип роботи ЦАП. 

5. Охарактеризуйте сферу застосовування ЦАП. 

6. За яким законом вибираються опори в ЦАП з ваговими резисторами? 

7. Запишіть вираз для розрахунку вихідної напруги ЦАП у загальному 

вигляді. 

8. Чим відрізняється ЦАП сходинкового типу від ЦАП з ваговими 

резисторами? 

9. Поясніть принцип роботи АЦП. 

10. Наведіть основні параметри АЦП. 

11. Наведіть класифікацію АЦП. 

12. Поясніть принцип роботи АЦП порозрядного зважування. 

13. Поясніть принцип роботи інтегрувального АЦП. 

14. Поясніть, чому АЦП подвійного інтегрування набули широкого 

застосування у вимірювальній апаратурі? 

15. Дайте характеристику схемної реалізації багатоканальних АЦП. 

16. Дайте характеристику структурної схеми паралельного АЦП. 

17. Що таке АЦП прямого перетворення, у яких пристроях його доцільно 

застосовувати? 

Література: [9, с. 714–732; 12, с. 400–432; 13, с. 196–223]. 
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2 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1  

1. Дайте характеристику фізичної будови напівпровідникових пристроїв. 

2. Від чого залежить тип провідності напівпровідника? У чому полягає 

відмінність між провідниками, напівпровідниками та діелектриками? 

3. Наведіть класифікацію напівпровідникових пристроїв. 

4. Поясніть принцип дії варисторів та наведіть їх вольт-амперну 

характеристику. Дайте характеристику основних параметрів варисторів. 

5. Поясніть принцип дії терморезисторів. 

6. Наведіть вихідні характеристики термістора та позистора. Дайте 

характеристику основних параметрів термістора та позистора. 

7. Поясніть принцип дії тензорезисторів. У чому полягає відмінність 

тензорезисторів з провідністю n- та p-типу? 

8. Дайте характеристику основних параметрів тензорезисторів. 

9. Поясніть принцип дії фоторезисторів та наведіть їх вихідну 

характеристику. Дайте характеристику основних параметрів фоторезисторів. 

10. Поясніть принцип дії ідеального p-n переходу. 

11. Дайте характеристику прямого та зворотного ввімкнення p-n 

переходу. 

12. Перерахуйте основні властивості p-n переходу.  

13. Перерахуйте складові ємності p-n переходу. 

14. Охарактеризуйте механізм виникнення пробою напівпровідникового 

елемента. 

15. Як побудований напівпровідниковий діод?  

16. Назвіть і коротко охарактеризуйте типи напівпровідникових діодів.  

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

Перелічіть основні параметри випрямних діодів. 

18. Дайте загальну характеристику діодів Шоткі. Наведіть їх ВАХ. 
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19. У чому полягає відмінність діодів Шоткі від звичайних 

напівпровідникових діодів? Перелічіть основні параметри діодів Шоткі. 

20. Дайте загальну характеристику стабілітронів. Наведіть їх 

ВАХ. Перелічіть основні параметри стабілітронів. 

21. Дайте загальну характеристику тунельних діодів. Наведіть їх ВАХ. У 

чому полягає відмінність тунельних діодів від випрямних діодів? 

22. Дайте загальну характеристику світлодіодів. Наведіть їх 

ВАХ. Перелічіть основні параметри світлодіодів. 

23. Дайте загальну характеристику фотодіодів. Наведіть їх 

ВАХ. Перелічіть основні параметри фотодіодів. 

24. За якими ознаками класифікують тиристори? 

25. Поясніть будову і принцип дії тиристора. Наведіть вольт-амперну 

характеристику тиристора. 

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

відмінність диністора від діода? 

27. Дайте характеристику симістора. Наведіть його ВАХ.  

28. Дайте характеристику фототиристора. Наведіть його ВАХ.  

29. Поясніть принцип дії біполярного транзистора. 

30. Наведіть схеми ввімкнення та статичні ВАХ біполярних транзисторів. 

31. Які області (режими) роботи має біполярний транзистор? 

32. Наведіть схему та методику дослідження статичних характеристик 

транзистора для схеми із загальною базою. Наведіть вхідні та вихідні 

характеристики транзистора. 

33. Наведіть схему та методику дослідження статичних характеристик 

транзистора для схеми із загальним емітером. Наведіть вхідні та вихідні 

характеристики транзистора. 

34. Наведіть схему та методику дослідження статичних характеристик 

транзистора для схеми із загальним колектором. 

35. Дайте загальну характеристику схеми вмикання транзистора із ЗК. 
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Модуль 2  

1. Поясніть принцип дії польових транзисторів. 

2. Наведіть классіфікацію польових транзисторів. 

3. Чим відрізняються уніполярні, польові та канальні транзистори?  

4. Як побудований транзистор із p-n переходом?  

5. Чим відрізняються МДП- і МОП-транзистори?  

6. Назвіть відмінні ознаки МДП-транзисторів з індукованим і вбудованим 

каналом.  

7. Яку роль відіграє підкладка в МДП-транзисторах?  

8. Наведіть стоко-затворні та стокові характеристики польового 

транзистора. 

9. Перерахуйте основні параметри польових транзисторів. 

Охарактеризуйте кожен з них. 

10. Поясніть особливості роботи і галузь застосування польових 

транзисторів. 

11. У чому відмінність принципу роботи польового транзистора від 

біполярного? 

12. Поясніть принцип дії IGBT. Наведіть його заступну схему. 

13. Охарактеризуйте переваги IGBT порівняно з польовими та 

біполярними транзисторами. 

14. Що таке підсилювальний каскад? 

15. Наведіть класифікацію підсилювальних каскадів. 

16. Дайте характеристику режимів роботи підсилювальних каскадів. 

17. Назвіть основні характеристики та параметри підсилювача. 

18. Охарактеризуйте основні принципи побудови підсилювачів. 

19. Які спотворення посиленого сигналу ви знаєте і в чому причина їх 

появи? 

20. Які види зворотних зв’язків ви знаєте? Поясніть необхідність їх 

застосування в підсилювачах. 

21. Охарактеризуйте особливості роботи підсилювача в режимі А. 
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22. Охарактеризуйте особливості роботи підсилювача в режимі В. 

23. Охарактеризуйте особливості роботи підсилювача в режимі АВ. 

24. Дайте характеристику методів установлення робочої точки в 

підсилювальному каскаді на польовому транзисторі. 

25. Охарактеризуйте види підсилювачів на польових транзисторах. 

26. Які загальні принципи побудови пристроїв на ОП? 

27. Які основні переваги інтегральних ОП? 

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

підсилювача? 

29. Як працює схема суматора на ОП? Від чого залежить полярність 

вихідної напруги суматора? 

30. Навести формули розрахунку коефіцієнтів посилення інвертуючого і 

неінвертуючого підсилювача на ОП. 

31. У чому відмінності між ідеальним і реальним інтеграторами? 

32. У чому відмінності між ідеальним і реальним диференціатором? 

33. Чи залежить вихідна напруга диференціювального каскаду від 

швидкості зміни вхідної напруги? Пояснити. 

34. Чи залежить вихідна напруга диференціювального каскаду від 

величини опору в колі зворотного зв’язку? 

35. Які вимоги висувають до прецизійних ОП? Який вид зворотного 

зв’язку використовується в повторювачі на ОП? 

 

Модуль 3 

1. Що називається системою числення? 

2. Дайте характеристику правила переведення числа з десяткової системи 

в систему з основою q. 

3. Як перевести число з двійкової системи числення в десяткову? 

4. Яке призначення і галузь застосування логічних елементів? 

5. Що таке логічне додавання, множення і заперечення? 

6. Яким чином здійснюється процес синтезу цифрових логічних схем? 

7. Що таке перемикальна функція? 
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8. Назвіть приклади функціонально повних систем логічних функцій. 

9. Що таке таблиця істинності? 

10. Скільки існує різних булевих функцій трьох змінних? 

11. Наведіть таблиці істинності для таких логічних функцій: АБО, 

виключне АБО, І. 

12. Наведіть таблиці істинності для таких логічних функцій: АБО-НІ, І-

НІ. 

13. Що являє собою метод диз’юнктивного розкладання? 

14. Що являє собою метод кон’юнктивного розкладання? 

15. Як здійснюється пошук оптимальної структури логічної функції після 

використання стандартних методів? 

15. Дайте характеристику методу мінімізації на основі діаграм Вейча. 

16. Наведіть карти Вейча для двох, трьох і чотирьох змінних. 

17. Дайте характеристику методу мінімізації на основі карт Карно. 

18. Наведіть карти Карно для двох, трьох і чотирьох змінних. 

19. У чому полягає універсальність логічних елементів АБО-НІ, І-НІ? 

20. Яким чином здійснюється переведення числа з однієї позиційної 

системи числення в іншу? 

21. Яким чином здійснюються арифметичні операції у двійковій системі 

числення? 

22. Що таке дешифратор? 

23. Яке призначення перетворювача коду? 

24. За яким принципом і на яких логічних елементах будуються лінійні 

дешифратори? 

25. Які логічні функції виконує дешифратор? 

26. Що таке мультиплексор? 

27. Запишіть логічну функцію, що описує роботу мультиплексора. 

28. У яких пристроях цифрової техніки використовують мультиплексори? 

29. Записати вирази, що описують роботу мультиплексора 2-1 (16-1). 

30. Як побудувати півсуматор на логічних елементах? 
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12. Як побудувати схему повного однорозрядного суматора на базі схем 

півсуматора? 

13. Як здійснюється додавання багаторозрядних чисел у суматорі? 

13. Як здійснюється віднімання багаторозрядних чисел у суматорі? 

14. Призначення цифрових компараторів. 

 

Модуль 4 

1. Який тригер називається асинхронним? 

2. Який тригер називається синхронним? 

3. Чим відрізняються статичні тригери від динамічних? 

4. Чим відрізняються однотактні тригери від двотактних? 

5. Наведіть схему асинхронного RS-тригера з інверсними входами і 

поясніть його роботу. 

6. Наведіть схему синхронного RS-тригера з прямими входами і поясніть 

його роботу. 

7. Наведіть схему JK-тригера на логічних елементах І-НІ і поясніть його 

роботу. 

8. Складіть таблицю станів (істинності) для асинхронного RS-тригера з 

інверсними входами. 

9. Складіть таблицю станів (істинності) для синхронного RS-тригера з 

прямими входами. 

10. Складіть таблицю станів (істинності) для JK-тригера. 

11. Чим відрізняється тригер від комбінаційної схеми? 

12. Складіть таблицю станів (істинності) для синхронного D-тригера. 

13. Складіть таблицю станів (істинності) для динамічного D-тригера. 

14. Який закон функціонування T-тригера? 

15. Яким чином на JK-тригері реалізувати T-тригер? 

16. Назвіть особливості роботи тригера з динамічним керуванням. 

17. Які функції виконує підсумовувальний лічильник і в якому коді 

виходить результат? 
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18. Які функції виконує віднімальний лічильник і в якому коді виходить 

результат? 

19. Які функції виконує реверсивний лічильник і в якому коді виходить 

результат? 

20. Пояснити роботу підсумовувального двійкового лічильника з 

послідовним переносом на JK-тригері. 

21. Пояснити роботу віднімального двійкового лічильника з послідовним 

переносом на JK-тригері. 

22. Пояснити роботу реверсивного двійкового лічильника з послідовним 

переносом на JK-тригері. 

23. Класифікація регістрів. 

24. Наведіть схему чотирирозрядного паралельного регістра на  

D-тригерах. 

25. Призначення АЦП і його місце в системі передачі цифрової 

інформації. 

26. Поясніть, які функції виконує ЦАП? Наведіть основні технічні 

параметри ЦАП. 

27. Поясніть принцип роботи ЦАП. Охарактеризуйте сферу застосування 

ЦАП. 

28. За яким законом вибираються опори в ЦАП з ваговими резисторами? 

29. Запишіть вираз для розрахунку вихідної напруги ЦАП в загальному 

вигляді. 

30. Чим відрізняється ЦАП сходинкового типу від ЦАП з ваговими 

резисторами? 

31. Поясніть принцип роботи АЦП. Наведіть основні параметри АЦП. 

32. Наведіть класифікацію АЦП. 

33. Поясніть принцип роботи АЦП порозрядного зважування. 

34. Поясніть принцип роботи інтегрувального АЦП. 

35. Що таке АЦП прямого перетворення, у яких пристроях його доцільно 

застосовувати? 
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