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ВСТУП 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Електротехніка, 

електроніка та мікропроцесорна техніка» є основні закономірності кіл 

постійного та змінного струму, магнітних кіл, функціональна та 

конструкторська побудова електричних машин і трансформаторів, а також 

принципи дії електронних приладів, пристроїв та мікропроцесорної техніки. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Електротехніка, електроніка та 

мікропроцесорна техніка» є формування системи знань з питань 

електротехнічної підготовки інженерів, що дозволить їм кваліфіковано 

застосовувати сучасні методи автоматизації технологічних процесів, набути 

навичок читання електротехнічної літератури та документації,  користуватися 

вимірювальними приладами, у складі фахівців проектного відділу сприяти 

раціональному підбору електричних апаратів і машин та засобів керування. 

Методичні вказівки мають на меті допомогти студентам денної та заочної 

форм навчання самостійно вивчати теоретичний і практичний матеріал, 

передбачений навчальною програмою, але який не розглядається на аудиторних 

заняттях, а також поглибити практику розв’язання задач з усіх розділів курсу.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  

знати: закони електричних i магнітних кіл; методи розрахунку режимів 

роботи, конструкцію електричних машин, їх використання; будову та принцип 

дії мікропроцесорних приладів; про місце електрообладнання в виробництві, 

про напрями розвитку електронної техніки, електричних машин та 

мікропроцесорного устаткування; 

уміти: складати рівняння та розраховувати струми i напруги для будь-

якої складної схеми; виконувати побудову характеристик для електричних 

машин, будувати схему на основі мікропроцесора. 

Отримані студентами під час вивчення навчального курсу знання 

використовують у разі  вивчення професійно-орієнтованих дисциплін програми 

підготовки. Для самоконтролю знань студентів надаються питання до кожного 

розділу. Під час самостійного опрацювання розділів навчального курсу 

студенти використовують літературні джерела з наведеного списку. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Модуль 1  Електричні кола постійного та 
однофазного синусоїдного струму 

1 Основні терміни й поняття 1 - 

2 Лінійні електричні кола постійного струму 1 6 

3 Лінійні електричні кола однофазного змінного струму 1 7 

4 Трифазні кола змінного електричного струму 1 7 

5 Магнітні кола та електромагнітні пристрої 1 6 

Модуль 2  Електричні машини та основи електроніки 

6 Трансформатори 1 7 

7 Машини постійного струму  1 7 

8 Машини змінного струму 1 7 

9 Електронні прилади та пристрої  1 7 

10 Мікропроцесорна техніка 1 6 

 Усього годин у семестрі: 10 60 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема № 1 Основні терміни й поняття 

1. Загальні правила виконання електричних схем. 

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміють під електричним колом, під ділянкою кола? 

2. Назвіть основні елементи електричного кола і їх призначення. 

3. Наведіть приклад нерозгалуженого (розгалуженого) електричного кола. 

4. Що розуміють під контуром електричного кола? 

5. Що розуміють під вузлом електричного кола? 

6. Якими нормативними документами регламентуються правила виконання і 

оформлення електричних схем? 

7. Які встановлені види електричних схем? У чому їх основні відмінності та 

яке їх призначення? 

8. Наведіть умовні графічні зображення резистора, регульованого резистора, 

джерела напруги, амперметра, вольтметра та ватметра. 

Література: [1, с. 19–49; 3, с. 11–14; 7, с. 13–47; 9, с. 10–27; 10, с. 3–25]. 

 

Тема № 2 Лінійні електричні кола постійного струму 

1. Режими роботи джерела постійного струму. 

2. Умови віддачі джерелом максимальної потужності. 

3. Методи розрахунку складних кіл постійного струму: метод вузлових 

потенціалів, метод контурних струмів, метод суперпозиції (накладання), 

метод еквівалентного генератора. 

Питання для самоперевірки 

1. У яких режимах може працювати джерело? 

2. За якої умови джерело віддає до кола максимальну потужність? 

3. У чому суть методу еквівалентного перетворення? Запишіть формули 

еквівалентного перетворення «зірка–трикутник». 
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4. Поясніть алгоритм розрахунку схем методом вузлових потенціалів.  

5. Як вибирають базисний вузол у методі вузлових потенціалів?  

6. Поясніть алгоритм розрахунку схем методом контурних струмів. 

7. Як вибирають напрями обходу контурів у методі контурних струмів?  

8. Поясніть суть принципу суперпозиції. 

9. Поясніть суть методу еквівалентного генератора. 

Література: [2, с. 28–80; 3, с. 15–35; 7, с. 48–67; 8, с. 5–31; 9, с. 28–55;  

10, с. 26–68]. 

 

Тема № 3 Лінійні електричні кола однофазного змінного струму 

1. Комплексна форма запису законів Кірхгофа. 

2. Послідовне та паралельне з’єднання споживачів. 

3. Потужність у колі синусоїдального струму. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть форми запису комплексних значень синусоїдальних величин. 

2. Напишіть вираз для миттєвого значення струму в колі, що складається з 

послідовно з’єднаних елементів R і L (R і C), якщо u = Um∙ sin(ωt+ψu). 

Накресліть векторну діаграму для цього кола. 

3. Які кути зміщення фаз між напругами R, L і С-елементів, увімкнених 

послідовно (паралельно)? 

4. Напишіть закон Ома й закони Кірхгофа в комплексній формі. 

5. Запишіть вираз еквівалентного комплексного опору для змішаного 

з’єднання опорів. 

Література: [1, с. 50–231; 2, с. 81–133; 3, с. 36–57; 7, с. 68–131; 8, с. 32–

66; 9, с. 83–123; 10, с. 84–109]. 

 

Тема № 4 Трифазні кола змінного електричного струму 

1. Порівняння умов роботи приймача під час з’єднання його фаз 

«трикутником» і «зіркою». 

2. Основні переваги трифазних кіл.  
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3. Потужність у колах трифазного струму. 

Питання для самоперевірки 

1. У якому випадку трифазну систему вважають симетричною? 

2. Що розуміють під нейтраллю трифазної мережі? 

3. Які схеми з’єднання фаз застосовують у трифазних мережах? 

4. Запишіть у комплексній формі фазні напруги трифазного симетричного 

споживача, з’єднаного за схемою «зірка». 

5. Накресліть векторну діаграму фазних і лінійних напруг споживача 

з’єднаного за схемою «зірка» («трикутник»). 

6. Поясніть особливості трифазних чотирипровідних кіл. 

7. Запишіть співвідношення для активної, реактивної й повної потужностей 

трифазного симетричного кола. 

Література: [1, с. 361–398; 2, с. 184–204; 3, с. 65–90; 7, с. 132–145; 

8, с. 67–81; 9, с. 124–142; 10, с. 109–126]. 

 

Тема № 5 Магнітні кола та електромагнітні пристрої 

1. Основні поняття магнітного кола. 

2. Основні закони магнітних кіл. 

Питання для самоперевірки 

1. Елементи магнітного кола та їх параметри. 

2. Закон повного струму для магнітного кола з постійною магніторушійною 

силою. 

3. Властивості феромагнітних матеріалів.  

4. Розрахунок нерозгалужених магнітних кіл.  

Література: [2, с. 8–27, 423–449; 3, с. 111–126; 7, с. 186–233; 8, с. 82–90; 

9, с. 56–82; 10, с. 69–83]. 

 

Тема № 6 Трансформатори 

1. Режими роботи трансформаторів. 

2. Перехідні процеси у трансформаторах. 
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3. Різновиди трансформаторів. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Приведений трансформатор, формули приведення. 

2. Реґулювання напруги трансформаторів без навантаження і під 

навантаженням. 

5. Перехідні процеси у трансформаторах під час увімкнення. 

6. Перехідні процеси у трансформаторах при КЗ. 

7. Дослід ХХ, КЗ і під навантаженням однофазного трансформатора. 

8. Триобмотковий трансформатор: схема, призначення. 

9. Автотрансформатор: схема, призначення, переваги, недоліки порівняно з 

трансформатором. 

10. Трансформатор для електродугового зварювання: будова, характеристики. 

11. Вимірювальні трансформатори: схеми, принцип дії. 

12. Трансформатори для перетворення числа фаз: схема, застосування. 

14. Трансформатор для перетворення частоти: схема, принцип дії. 

Література: [3, с. 173–198; 4, с. 242–294; 5, с. 117–199; 6, с. 306-588; 

7, с. 234–358; 8, с. 91–108; 9, с. 142–188; 10, с. 155–171]. 

 

Тема № 7 Машини постійного струму 

1. Комутація в машинах постійного струму. 

2. Процеси комутації машин постійного струму. 

3. Різновиди машин постійного струму. 

Питання для самоперевірки 

1. Комутація машини постійного струму і причини іскріння на колекторі. 

2. Процес комутації машини постійного струму; прямолінійна комутація.  

3. Процес комутації машини постійного струму; загальмована комутація.  

4. Процес комутації машини постійного струму; прискорена комутація.  

5. Ґенератор постійного струму з трьома обмотками збудження; призначення, 

конструкція, характеристика. 
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6. Електромагнітний підсилювач потужності з поперечним полем; 

призначення, конструкція, характеристики. 

7. Тахоґенератори постійного струму; призначення, конструкція, 

характеристики. 

8. Виконавчі двигуни постійного струму; класифікація, призначення, схеми, 

характеристики. 

9. Однофазний колекторний двигун послідовного збудження; схеми, принцип 

дії, векторна діаграма. 

10. Універсальний колекторний двигун; схема, призначення. 

11. Трифазний колекторний двигун; схема, конструкція, принцип дії та  

призначення. 

12. Одноякірні перетворювачі; схема, конструкція, векторні діаграми,  

призначення, переваги і недоліки.  

Література: [3, с. 199–232; 4, с. 12–241; 5, с. 9–116; 6, с. 589–674; 

7, с. 349–395; 8, с. 109–121; 9, с. 238–295; 10, с. 215–231]. 

 

Тема № 8 Машини змінного струму 

1. Пуск асинхронних двигунів. 

Питання для самоперевірки 

1. Як вибирають схему з’єднань обмоток статора і як установити однойменні 

виводи фазних обмоток статора? 

2. Що розуміють під механічною характеристикою двигуна і який вигляд 

механічної характеристики АД? 

3. Від чого залежить обертовий момент двигуна? 

4. Які є можливості впливу на механічну характеристику АД? 

5. За якими показниками оцінюють пускові властивості двигуна? 

6. Які переваги й недоліки прямого пуску асинхронних короткозамкнених 

двигунів? 

7. Які переваги й недоліки запуску двигунів на зниженій напрузі? 
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8. Як пускають у хід двигуни з контактними кільцями? Дайте загальну оцінку 

їхніх пускових властивостей. 

Література: [3, с. 233–262; 5, с. 200–387; 7, с. 396–441; 8, с. 122–140; 9, 

с. 296–377; 10, с. 172–214]. 

 

Тема № 9 Електронні прилади та пристрої 

1. Класифікація основних пристроїв електроніки. 

2. Електровакуумні прилади. 

3. Фотоелектричні напівпровідникові прилади. 

4. Тиристорні випрямлячі. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть властивість односторонньої провідності лампового діода. 

2. Яке призначення керуючої сітки в тріоді? 

3. Розшифруйте умовні позначення електронних ламп; 6С2С, 6Ш5П, 1Ц18П.  

4. Як працює газотрон і тиратрон; газорозрядні лампи денного світла?  

5. Що називають власною та домішковою провідністю напівпровідників? 

6. Поясніть властивості електронно-діркового переходу. 

7. Чому напівпровідниковий діод використовують як випрямляч змінного 

струму? 

8. Основні параметри напівпровідникового діода. 

9. Накресліть структурну схему транзистора і поясніть принцип його роботи. 

10. Поясніть роботу транзистора в режимі посилення і режимі ключа. 

11. У чому відмінність зовнішнього фотоефекту від внутрішнього? 

12. Поясніть будову фоторезисторів. 

13. Назвіть галузі застосування фоторезисторів. 

Література: [3, с. 271–346; 7, 473–610; 8, с. 141–145; 9, с. 189–237, 378–

493; 10, с. 232–276, 285–339]. 

 

Тема № 10 Мікропроцесорна техніка 

1. Архітектура та структура мікропроцесора.  
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2. Великі інтегральні схеми для мікропроцесорних (МП) комплектів.  

3. Організація інтерфейсу МП пристроїв із зовнішніми пристроями і пам’яттю. 

4. Приклади МП приводів сучасних систем. Мікропроцесорні системи 

керування. 

Питання для самоперевірки 

1. Структура типового мікропроцесора. 

2. Призначення мікроконтролерів. 

3. Основні складові блоки мікроконтролерів. 

4. Основні переваги й недоліки використання мікроконтролерів. 

5. Призначення регістрів мікроконтролерів. 

6. Основні типи великих інтегральних схем для мікропроцесорних (МП) 

комплектів. 

7. Цикл роботи мікропроцесора: типи адресації та система команд. 

8. Організація інтерфейсу МП пристроїв із зовнішніми пристроями і пам’яттю. 

9. Яке застосування мікропроцесорів у приводах мехатронних систем. 

10. Навести приклади МП приводів сучасних систем. 

11. Алгоритм роботи мікропроцесорної системи керування. 

12. Використання для збору і переробки інформації та керування процесами. 

Література: [3, с. 347–411; 7, 611–684; 8, с. 146–153; 9, с. 494–499; 10, с. 

276–284]. 



13 

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль № 1 Електричні кола  

1 Лінійні електричні кола постійного струму 

1.1 Електромеханічні пристрої постійного струму. Елементи електричних кіл: 

джерела і приймачі. 

1.2 Топологічні поняття електричного кола (гілка, вузол, замкнутий контур) та 

їх призначення. Позитивні напрямки ЕРС, струму, напруги. Позначення і 

розмірність електричних величин. 

1.3 Закон Ома для пасивного і активного електричного кола. 

1.4 Закони Кірхгофа для електричного кола постійного струму.  

1.5 Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля–Ленца. 

1.6 Режими роботи джерела ЕРС. Рівняння зовнішньої характеристики джерела. 

1.7 За якої умови джерело віддає до зовнішнього кола максимальну 

потужність? 

1.8 Способи з’єднання споживачів (опорів). 

1.9 Розрахунок електричного кола постійного струму з одним джерелом ЕРС . 

1.10 Розрахунок складних електричних кіл постійного струму методом 

накладання. 

1.11 Розрахунок складних електричних кіл постійного струму із застосуванням 

законів Кірхгофа. 

1.12 Розрахунок складних електричних кіл постійного струму методом 

контурних струмів. 

1.13 Двопровідна лінія електропередач. Режими роботи і енергетичні 

показники. 

1.14 Що розуміють під номінальними даними електроспоживача? 

1.15 Запишіть основні співвідношення для визначення ККД електричного кола. 

2 Лінійні електричні кола однофазного змінного струму 

2.1 Закони Ампера і електромагнітної індукції. 

2.2 Отримання змінного струму за допомогою синхронного генератора. 
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2.3 Параметри змінної синусоїдальної величини струму, напруги і т.  д. (період, 

частота, кутова частота, початкова фаза, максимальні і миттєві значення, зсув 

фаз). 

2.4 Що розуміють під змінним струмом і періодичним струмом? 

2.5 Поняття щодо векторних діаграм струмів і напруг у колах змінного струму. 

2.6 Закони Ома і Кірхгофа для кіл змінного струму. 

2.7 Середнє значення змінної синусоїдальної величини струму, напруги і т. д. 

2.8 Діюче значення змінної синусоїдальної величини струму, напруги і т. д. 

2.9 Форми подання змінної синусоїдальної величини струму, напруги і т. д. 

(аналітичні, векторні, комплексні). 

2.10 Дайте характеристику резистивного (індуктивного, ємнісного) елемента 

електричного кола. 

2.11 Однофазне електричне коло змінного струму з активним опором R. 

Векторні діаграми струму і напруги. 

2.12 Однофазне електричне коло змінного струму з індуктивністю L. Векторні 

діаграми струму і напруги. 

2.13 У чому різниця фізичних процесів у індуктивному елементі під час 

проходження через нього постійного і змінного струму? 

2.14 Однофазне електричне коло змінного струму з ємністю С. Векторні 

діаграми струму та напруги. 

2.15 У чому відмінність фізичних процесів у ємнісному елементі під час його 

роботи в колах постійного й змінного струму? 

2.16 Однофазне електричне коло змінного струму з послідовним з’єднанням R-, 

L- і С-елементів. Векторна діаграма. Трикутник опорів. Резонанс напруг. 

2.17 Однофазне електричне коло змінного струму з паралельним з’єднанням R-, 

L- і С-елементів. Векторна діаграма. Трикутник провідностей. Резонанс 

струмів. 

2.18 Поясніть, чому у разі постійного струму включення до кола конденсатора 

рівноцінне розриву кола, а при змінного струму коло залишається замкнутим 

(струм через ємність проходить)? 



15 

2.19 Потужності в колах змінного струму. 

2.20 Накресліть «трикутник» потужностей, напишіть формули для сторін цього 

«трикутника». 

2.21 Коефіцієнт потужності cosφ та його значення в промисловості. Способи 

підвищення коефіцієнта потужності. 

2.22 Графоаналітичний метод розрахунку однофазних електричних кіл змінного 

струму. 

2.23 Символічний метод розрахунку однофазних електричних кіл змінного 

струму. 

2.24 Розрахунок однофазних електричних кіл змінного струму методом 

провідностей. 

2.25 Напишіть закон Ома й закони Кірхгофа в комплексній формі. 

2.26 Запишіть вираз еквівалентного комплексного опору для змішаного 

з’єднання опорів. 

3 Трифазні електричні кола змінного струму 

3.1 Основні поняття та елементи трифазних електричних кіл. Отримання 

системи трифазного ЕРС промислової частоти. 

3.2 Способи з’єднання фаз трифазних джерел і приймачів. 

3.3 З’єднання фаз трифазних джерел і приймачів за схемою «зірка». Векторні 

діаграми струмів і напруг під час симетричного навантаження. Співвідношення 

лінійних і фазних струмів і напруг. 

3.4 З’єднання фаз трифазних джерел і приймачів за схемою «зірка». Векторні 

діаграми струмів і напруг під час несиметричного навантаження. Призначення 

нейтрального проводу. 

3.5 З’єднання фаз трифазних джерел і приймачів за схемою «трикутник». 

Векторні діаграми струмів і напруг під час симетричного навантаження. 

Співвідношення лінійних і фазних струмів і напруг. 

3.6 З’єднання фаз трифазних джерел і приймачів за схемою «трикутник». 

Векторні діаграми струмів і напруг під час несиметричного навантаження. 

3.7 Поясніть особливості трифазних чотирипровідних кіл. 
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3.8 Активна, реактивна та повна потужності в трифазних електричних колах 

змінного струму. 

3.9 Графоаналітичний метод розрахунку трифазних електричних кіл змінного 

струму у разі з’єднання споживачів за схемою «зірка». 

3.10 Графоаналітичний метод розрахунку трифазних електричних кіл змінного 

струму у разі з’єднання споживачів за схемою «трикутник». 

3.11 Символічний метод розрахунку трифазних електричних кіл змінного 

струму. 

 

Модуль № 2 Електричні машини та основи електроніки  

4 Трансформатори 

4.1 Призначення, будова та принцип дії однофазного трансформатора. 

4.2 Чому магнітопровід трансформатора виконують з електротехнічної сталі та 

збирають з окремих тонких ізольованих один від одного листів? 

4.3 Що називають коефіцієнтом трансформації трансформатора? 

4.4 Рівняння рівноваги ЕРС і напруг первинної та вторинної обмоток 

трансформатора. Зовнішня характеристика трансформатора. 

4.5 Робочий режим трансформатора. Робочі характеристики трансформатора. 

4.6 Досліди холостого ходу та короткого замикання трансформатора. 

4.7 З якою метою проводять досліди холостого ходу й короткого замикання? 

4.8 Які дані трансформатора називають паспортними? 

4.9 Трифазний трансформатор.  

4.10 Як з’єднують обмотки трифазних трансформаторів? 

4.11 Трансформатори спеціального призначення. Вимірювальні трансформа-

тори струму та напруги. 

4.12 Трансформатори спеціального призначення. Зварювальний трансформатор. 

4.13 Трансформатори спеціального призначення. Автотрансформатор. 

5 Асинхронні (синхронні) машини 

5.1 Будова трифазної асинхронної машини. 
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5.2 Отримання обертового магнітного поля за допомогою трифазної обмотки 

статора. 

5.3 Як вибирають схему з’єднань обмоток статора АД? 

5.4 Від чого залежить швидкість обертання магнітного поля АД? 

5.5 Як створюється обертовий момент АД? Чому ротор не може самостійно 

досягти синхронної швидкості обертання? 

5.6 Режими роботи асинхронної машини. 

5.7 Принцип дії асинхронного двигуна. 

5.8 Механічна характеристика асинхронного двигуна.  

5.9 Які види втрат потужності мають місце в АД? 

5.10 Від чого залежить обертовий момент двигуна? 

5.11 Які є можливості впливу на механічну характеристику АД?  

5.12 Асинхронний двигун з фазним ротором. 

5.13 Природня та реостатна характеристики асинхронного двигуна з фазним 

ротором.  

5.14 Позитивні якості й недоліки прямого пуску короткозамкнених АД.  

5.15 Позитивні якості й недоліки запуску двигунів на зниженій напрузі.  

5.16 Як пускають у хід двигуни з контактними кільцями? Дайте загальну оцінку 

їхніх пускових властивостей. 

5.17 Наведіть способи гальмування асинхронного двигуна. Дайте їхню оцінку.  

5.18 Як пускають у хід однофазні двигуни? 

5.19 У чому полягає основна особливість СМ і яка сфера їх застосування? 

5.20 Конструктивні відмінності турбо- і гідрогенераторів. 

5.21 Умови включення СМ паралельно до мережі. 

5.22 Дайте порівняльну оцінку СД відносно АД. 

5.23 Дайте визначення електричного привода. Назвіть його основні елементи.  

5.24 Охарактеризуйте поняття жорсткості механічної характеристики. 

5.25 Від чого залежить нагрівання електричного двигуна? 

5.26 Перелічіть можливі режими роботи електродвигунів, за якими умовами 

вибирають їх потужність? 
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5.27 Охарактеризуйте особливості регулювання швидкості АД зміною напруги. 

5.28 Перелічіть переваги частотного регулювання швидкості АД. 

5.29 Дайте характеристику асинхронних електродвигунів.  

5.30 Як здійснюється пуск асинхронних електродвигунів? 

6 Машини постійного струму 

6.1 Будова машини постійного струму (МПС), призначення її елементів.  

6.2 Випрямлення постійного струму за допомогою колектора та щіток. 

6.3 Режими роботи МПС. 

6.4 Поясніть принцип дії генератора (двигуна) постійного струму і призначення 

колектора у генераторі (двигуні). 

6.5 Класифікація МПС за способом збудження. 

6.6 Характеристики генератора постійного струму. 

6.7 Двигун постійного струму з незалежним збудженням та його робочі 

характеристики. 

6.8 Двигун постійного струму з паралельним збудженням та його робочі 

характеристики. 

6.9 Пуск у хід двигунів постійного струму. 

6.10 Як змінити напрямок обертання якоря двигуна? 

6.11 Регулювання швидкості обертання двигунів постійного струму. 

6.12 Поясніть призначення пускового реостату та вибір величини його опору. 

7 Основи електроніки та електричні вимірювання 

7.1 Елементна база сучасних електронних пристроїв. 

7.2 Отримання напівпровідників n-типу, отримання напівпровідників p-типу. 

Визначення р-, n- провідностей. 

7.3 Напівпровідниковий діод, вольт-амперна характеристика. Електричний 

пробій, тепловий пробій. Урахування на практиці.  

7.4 Напівпровідниковий тріод. 

7.5 Тиристор. Тиристорний регулятор. 

7.6 Схема однопівперіодного випрямляча. Графік струму на вході та виході 

випрямляча. Постійна складова випрямленої напруги. Згладжувальні фільтри. 
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7.7 Схема двонапівперіодного випрямляча з двома діодами. Графік струму на 

вході та виході випрямляча. Постійна складова випрямленої напруги. 

7.8 Мостова схема двонапівперіодного випрямляча. Графік струму на вході та 

виході випрямляча. Постійна складова випрямленої напруги. 

7.9 Схема трифазного випрямляча. Графік струму на вході та виході 

випрямляча. Постійна складова випрямленої напруги. Поліпшення постійної 

складової випрямленої напруги. 

7.10 Електронний підсилювач. 

7.11 Інтегральні мікросхеми: класифікація, маркування, призначення. 

7.12 Імпульсні автогенераторні пристрої. Електронні ключі та найпростіші 

формувачі імпульсних сигналів. 

7.13 Основи цифрової електроніки. Логічні операції. Пристрої комбінаційної 

логіки (суматори, шифратори, дешифратори та ін.). 

7.14 Мікропроцесорні засоби. 

7.15 Які основні типи великих інтегральних схем для мікропроцесорних (МП) 

комплектів існують? 

7.16 Приклади МП приводів сучасних систем. 

7.17 Вимірювання електричних і неелектричних величин. 

7.18 Методи вимірювань (прямі, непрямі). 

7.19 Аналогові електровимірювальні прилади. 

7.20 Цифрові електронні прилади електровимірювань. 

7.21 Поняття про автоматичні реєструвальні прилади. 

7.22 У чому різниця між точністю і чутливістю приладу? 

7.23 Як включають електродинамічний ватметр у коло під час вимірювання 

активної потужності в однофазному (трифазному) колі? 

7.24 Як ватметром виміряти реактивну потужність трифазної мережі?  

7.25 Чим обумовлена висока точність вимірювання компенсаційним методом? 
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