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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Електроніка та мікросхемотехніка» є однією з 

фундаментальних загальнотехнічних дисциплін у підготовці бакалаврів до 

виробничих робіт у сфері створення засобів автоматики, комп’ютерних систем, 

автоматизованого виробництва, гнучких виробничих систем у різних галузях 

народного господарства України. Електронна елементна база через низку 

суттєвих переваг є найбільш перспективною для побудови сучасних засобів 

автоматики та систем керування. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є електропровідність 

напівпровідників, діоди, джерела живлення та стабілізатори, транзистори, 

транзисторні ключі, інтегральні мікросхеми, операційні підсилювачі, активні 

фільтри, логічні елементи та мінімізація логічних функцій, комбінаційні та 

послідовні мікросхеми, вхідні та вихідні кола цифрової автоматики, електронні 

пристрої відображення інформації, аналого-цифрові та цифро-аналогові 

перетворювачі. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Електроніка та мікросхемотехніка» базується на 

вивченні навчальних дисциплін «Вища математика», «Фізика», «Комп’ютерні 

технології та програмування». 

Навчальна дисципліна забезпечує засвоєння курсів «Мікропроцесорна 

техніка», «Технiчнi засоби автоматизації», «Автоматизація технологічних 

процесів та виробництв», «Теорія автоматичного керування», «Проектування 

мікроконтролерних систем» та ін., а також виконання дипломного 

проектування. 

Метою навчальної дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» є 

формування знань, пов’язаних з вивченням питань щодо сучасних електронних 

компонентів і принципів їх роботи, а також розробкою на їх засаді 

комп’ютеризованих систем управління виробництвом і гнучких виробничих 

систем різного призначення. 
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Завданнями навчальної дисципліни є отримання студентами знань, 

практичних навичок і уміння використовування сучасної елементної бази 

електронної техніки для розв’язання задач з розробки, створення, виробництва 

та експлуатації засобів і систем автоматики, телемеханіки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 особливості процесів у напівпровідникових структурах; 

 технології виготовлення й застосування напівпровідникових пристроїв 

та мікросхем;  

 принципи функціонування електронних пристроїв та їх взаємодії між 

собою;  

 методи побудови аналогових і цифрових електронних приладів;  

 алгебру логіки та теорію цифрових автоматів; 

уміти: 

 застосовувати електронні прилади та пристрої на їх основі; 

 проводити аналіз електронних схем; 

 здійснювати розрахункові роботи; 

 здійснювати проектно-конструкторські роботи; 

 вірно оформлювати конструкторську документацію зі створення та 

впровадження у виробництво пристроїв і систем на засаді електронної 

елементної бази, у тому числі з використанням електронної обчислювальної 

техніки. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ  

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

скорочена 

форма навчання 

Кільк. 

год. 

(лекції) 

Кільк. 

год. 

СРС 

Кільк. 

год. 

(лекції) 

Кільк. 

год. 

СРС 
1 2 3 4 5 6 

 Модуль 1     

1 Електропровідність 

напівпровідників 

4 15 1 24 

2 Діоди та транзистори 5 15 1 24 

3 Операційні підсилювачі 5 20 1 26 

4 Активні фільтри 4 20 1 26 

5 Джерела живлення та 

стабілізатори 

8 20 2 26 

 Семестровий контроль: іспит – 10 – 10 

 Усього годин за модулем 1 22 100 6 136 

 Модуль 2     

6 Логічні елементи та мінімізація 

логічних функцій 

4 20 2 36 

7 Комбінаційні та послідовні 

мікросхеми 

8 20 2 36 

8 Аналого-цифрові та цифро-

аналогові перетворювачі 

8 30 2 38 

 Забезпечення індивідуальних 

завдань (КР, РГ, к/р): КПф  

– 30 – 30 

 Семестровий контроль:  

диф. залік 

– 9 – 9 

 Усього годин за модулем 2 20 109 6 149 

 Усього годин 42 209 12 285 

 

Примітка: 

Модуль 1 – семестр 3. Модуль 2 – семестр 4.  
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Електропровідність напівпровідників 

1. Типи провідності, середній час життя носія, дрейф та дифузія.  

2. Перехідні процеси в лінійних електричних колах. 

Питання для самоперевірки 

1. Які типи провідності напівпровідників, як формуються типи 

провідності? 

2. Носії заряду. Що таке середній час життя носія заряду? 

3. Що називають електричним струмом, електричною напругою та 

електрорушійною силою? 

4. Які процеси протікають у трансформаторі під час впливу 

синусоїдальної напруги в первинному колі? 

5. Знайти функцію iL(t) у перехідному режимі після замикання ключа в 

електричному колі. Задано: Iк = const = 2 А, R1 = R2 = R = 100 Ом, L = 0,1 Гн,  

С = 0,4 мкФ. 

Література: [1, с. 6–26]. 

 

Тема 2 Діоди та транзистори 

1. Силові діоди.  

2. Принцип дії біполярного транзистора (БПТ).  

3. Схеми включення БПТ, сімейства статичних характеристик.  

4. Схеми заміни БПТ. Складові транзистори Дарлінгтона та Шиклаї.  

5. Польові транзистори з керувальним p-n переходом.   

Питання для самоперевірки 

1. Надайте характеристику основним групам напівпровідникових діодів. 

2. Поясніть вольт-амперну характеристику стабілітрона та надайте 

визначення основним його параметрам. 

3. Наведіть класифікацію біполярних транзисторів. 
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4. Що називають коефіцієнтом передачі за струмом для транзистора за 

схемою зі спільним емітером? 

5. Наведіть основні параметри біполярного транзистора. 

6. Поясніть принцип роботи уніполярного польового транзистора. 

7. Які параметри характеризують властивості польового транзистора? 

8. Поясніть вхідні та вихідні вольт-амперні характеристики польового 

транзистора. 

Література: [1, с. 28–63].  

 

Тема 3 Операційні підсилювачі (ОП) 

1. Основні параметри та характеристики. Схеми включення. 

2. Типові використання ОП. 

3. Характеристики ОП,  охопленого від’ємним зворотнім зв’язком. 

4. Частотна корекція ОП.  Види корекції,  побудова АЧХ ОП. 

5. Амплітудно- та фазо-частотні (АЧХ та ФЧХ) характеристики підсилювачів.   

Питання для самоперевірки 

1. Які підсилювачі постійного струму називають операційними?  

2. Які вимоги висуваються до операційних підсилювачів? 

3. Як пов’язані між собою швидкість наростання та максимальна частота 

неспотвореного сигналу на виході ОП із заданою амплітудою вихідної 

напруги? 

4. Як визначити максимальну частоту вхідного сигналу підсилювача на 

ОП, за якої будуть відсутні спотворення напруги на виході, якщо відома 

амплітуда Um вихідного синусоїдального сигналу і максимальна швидкість 

наростання Vu вихідної напруги ОП? 

Література: [1, с. 68–89]. 

 

Тема 4 Активні фільтри 

1. Активні фільтри нижніх та верхніх частот.  

2. Смугові, загороджувальні фільтри. 

3. Передаточні функції фільтрів.  
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Питання для самоперевірки 

1. Для яких цілей застосовуються згладжувальні фільтри? 

2. Які вимоги висувають до згладжувальних фільтрів? 

3. Що називають коефіцієнтом згладжування фільтра? 

4. Де застосовують найпростіші індуктивні та ємнісні фільтри? 

5. Проаналізуйте формулу для коефіцієнта згладжування Г-образного 

індуктивно-ємнісного фільтра? 

6. У яких випадках застосовуються резистивно-ємнісні фільтри? 

7. Чому транзистор виконує функцію індуктивної котушки в активному фільтрі? 

Література: [1, с. 90–94]. 

 

Тема 5 Джерела живлення та стабілізатори 

1. Одно- та двополуперіодні випрямлячі. 

2. Параметричні стабілізатори. 

3. Параметричні стабілізатори з керувальним транзистором. 

4. Ключові стабілізатори.  

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть вольт-амперну характеристику стабілітрона та надайте 

визначення основним його параметрам. 

2. Накресліть схему однонапівперіодного випрямляча та поясність 

принцип дії за допомогою часових діаграм. 

3. Накресліть схему двонапівперіодного мостового випрямляча та 

поясність принцип дії за допомогою часових діаграм. 

4. Поясніть принцип дії параметричного стабілізатора. 

5. Чому виникає необхідність у застосуванні стабілізаторів напруги та яке 

їх призначення? 

6. Наведіть класифікацію стабілізаторів напруги. 

7. Зарисуйте схему й опишіть принцип дії компенсаційного стабілізатора 

напруг безперервної дії. 
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8. Зарисуйте схему й опишіть принцип дії параметричного стабілізатора 

напруги. 

9. Назвіть способи збільшення коефіцієнта стабілізації компенсаційного 

стабілізатора напруг. 

10. Проаналізуйте вираз для визначення коефіцієнта стабілізації, 

вихідного опору та ККД досліджуваних схем стабілізаторів. 

Література: [4, с. 445–451]. 

 

Тема 6 Логічні елементи та мінімізація логічних функцій 

1. Особливості цифрових сигналів. 

2. Основи алгебри логіки. 

3  Цифрові сигнали, логічні елементи. 

4. Таблиця істинності, комбінації логічних елементів. 

Питання для самоперевірки 

1. Які існують промислові серії логічних елементів? 

2. Надайте визначення булевої (логічної) операції, булевої (логічної) 

функції. 

3. Перелічіть булеві (логічні) операції. 

4. Що таке диз’юнктивна (або кон’юнктивна) нормальна форма? 

5. Що таке таблиця істинності? 

6. Як проводиться аналіз таблиці істинності? З якою метою? 

7. Складіть таблицю істинності для логічного елемента на три виходи. 

8. Як проводиться запис і мінімізація виразів алгебри за допомогою карт 

Карно? 

Література: [2, с. 9–35]. 

 

Тема 7 Комбінаційні та послідовні мікросхеми 

1. Комбінаційні схеми: дешифратори, шифратори, їх принцип дії.   

2. Мультиплексори та демультиплексори, їх призначення та робота. 

3. Дешифратори та шифратори – основні вузли перетворювачів сигналів. 
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4. Суматори та їх типи. 

5. Комбінаційні суматори, їх схеми та робота.   

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть визначення комбінаційного пристрою. 

2. Призначення і сфера застосування шифраторів. 

3. Призначення і сфера застосування дешифраторів. 

4. Наведіть УГО мультиплексорів. 

5. Призначення і область застосування демультиплексорів. 

6. Наведіть пристрої багаторозрядного суматора. 

7. У чому відмінності суматорів з послідовним, паралельним і груповим 

перенесенням? 

8. Що таке «Z» стан виходу мікросхеми? Для чого воно призначено і як 

реализується? 

Література: [2, с. 58–98]. 

 

Тема 8 Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі 

1. Паралельні та послідовні АЦП, їх принцип дії.   

2. Принципові схеми аналого-цифрових перетворювачів двотактного 

інтегрування та їх часові діаграми роботи. 

3. Розрахунок АЦП. 

4. Принципові схеми ЦАП із двійково-зваженими опорами та матрицями R-2R. 

5. Розрахунок ЦАП.  

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть приклади базових схем побудови різновидів ЦАП.  

2. Зобразіть схему ЦАП із двійково-взваженою резистивною сіткою. 

3. Зобразіть схему ЦАП із резистивною сіткою R-2R. 

4. Як виконується зміна знака вихідної напруги ЦАП? 

5. Поясніть принцип роботи чотириквадрантного ЦАП. Як формується 

двійковий код «доповнений до двох»? 
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6. Які  існують види похибок ЦАП? 

7. Яке призначення аналого-цифрового перетворювача? 

8. Поясніть принцип реалізації аналого-цифрового перетворення. 

9. Що характеризує апертурний час і апертурна невизначеність? 

Література: [2, с. 173–243]. 

 

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

1. Охарактеризувати принцип роботи МДГ-транзистора. 

2. Описати принципи визначення h-параметрів транзистора для схеми  з 

загальним емітером. 

3. Описати зміну напруги на стабілітроні зі зміною струму, що протікає 

через нього. 

4. Навести характеристики і структуру ПТ із керувальним p-n переходом. 

5. Описати принципи визначення опору r відкритого аналогового ключа 

на МОП-транзисторах. Навести схему ключа. 

6. Наведіть схеми випрямлячів для джерел живлення. 

7. Опишіть призначення стабілітрона.  ВАХ,  схеми,   параметри. 

8. Опишіть схему Дарлінгтона. 

9. Опишіть ВАХ МДП-транзисторів. 

10. Опишіть емітерний повторювач.  Як визначити вхідний і вихідний 

імпеданс. 

11. Поясніть призначення елементів схем підсилювальних каскадів. 

12. Поясніть визначення h-параметрів графоаналітичним методом. 

Модуль 2 

1. Навести принципи визначення добротності Q смугового фільтра 

другого порядку за його АЧХ. 

2.  Описати принципи визначення опору r відкритого аналогового ключа 

на МОП-транзисторах. Навести схему ключа.  
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3. Назвіть основні параметри і характеристики ОУ.  

4. Як пов’язані між собою швидкість наростання і максимальна частота 

неспотвореного сигналу на виході ОУ за заданої амплітуди вихідної напруги?  

5. Які переваги мають ключі на КМОП-транзисторах у порівнянні зі 

схемами ключів на МОП-транзисторах з динамічним навантаженням?  

6. Опишіть диференціальний підсилювач на ОУ.  

7. Наведіть схему застосування ОУ з інвертуванням за виходом.  

8. Які переваги має інверсний фільтр Чебишева  порівняно з фільтрами 

оінших типів?  

9. Накресліть схему двонапівперіодного випрямляча на основі ОУ. 

Поясніть роботу схеми.  

10. Наведіть схему пристрою для виміру опорів на основі ОУ, поясніть її 

роботу.  

11. Наведіть приблизний вигляд АЧХ інверсного смугового фільтра 

Чебишева 2-го порядку. 

12.  Чим визначається постійна викл. часу вимикання транзисторного 

ключа на МОП-транзисторі? Наведіть схему ключа. 
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