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ВСТУП 

 

Метою самостійної роботи є поглиблене вивчення лекційного матеріалу, а 

також практичне оволодіння навичками розв’язання практичних завдань, які 

дозволяють зрозуміти процеси роботи електронних засобів. 

Самостійна робота передбачає роботу з теоретичною та довідниковою 

літературою, а також розв’язання практичних завдань. 

Для забезпечення самостійної роботи навчально-методичними засобами 

використовують підручники, навчальні та методичні посібники, конспект 

лекцій, практикум тощо (за переліком літератури). 

Методичні вказівки містять перелік тем, якими необхідно оволодіти для 

розв’язання практичних завдань. 

Після кожної лекції студент повинен, користуючись методичними 

вказівками, доопрацювати теоретичний матеріал, отриманий під час лекції, та 

розв’язати практичне завдання з теми. У бібліотеці знаходяться всі необхідні 

для цього матеріали. 

За необхідності за консультаціями щодо розв’язання практичних завдань 

до викладачів потрібно звертатися згідно з графіком. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, відповідно до 

складеного графіка.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

лекції с. р. 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1  Забезпечення високої завадостійкості електронної 

апаратури 

1 Схемотехнічні заходи щодо забезпечення 

високої завадостійкості окремих вузлів у 

реальних умовах її експлуатації 

1 10 

2 Підвищення рівня зовнішніх завад завдяки 

підвищенню швидкодії цифрових мікросхем зі 

зниженням амплітуд робочих сигналів 

1 10 

3 Погіршення швидкодії та завадостійкості 

електронних схем у разі появи додаткових 

паразитних параметрів ємнісного або 

індуктивного характеру 

1 10 

 Усього за змістовим модулем 1 3 30 

Змістовий модуль 2  Забезпечення високої електромагнітної сумісності 

електронної апаратури 

4 Схемотехнічні заходи щодо забезпечення 

високої електромагнітної сумісності окремих 

вузлів у реальних умовах її експлуатації 

1 2 

5 Загальна класифікація завад і шумів 1 2 

6 Зменшення власного шуму (окрім теплового 

шуму) елемента завдяки правильному 

розміщенню елементів на платі, фільтрації, або 

екрануванню* 

1 2 



 6 

  

 

7 Негативний магнітний зв’язок, що утворюється 

із замкнутих контурів схеми 

1 6 

 Усього за змістовим модулем 2 4 10 

Змістовий модуль 3 Традиційний спосіб захисту різних завад 

8 Основні причини появи завад у цифрових 

схемах* 

2 10 

9 Застосування шунтувальних конденсаторів 

різних типів 

3 10 

 Усього за змістовим модулем 3 5 20 

Змістовий модуль 4 Захист корисного сигналу у разі його передачі за 

межі плати 

10 Паразитна сумарна ємність, що утворена 

монтажем провідників і вхідною ємністю 

вхідного кола деякої мікросхеми 

2 10 

11 Збільшення завад і шумів унаслідок збільшення 

погонної ємності провідників, кабелю або дротів 

і наявності роз’ємів 

2 5 

 Усього за змістовим модулем 4 4 15 

Змістовий модуль 5 Лінії передачі корисного сигналу 

12 Неузгоджені лінії зв’язку. Коаксіальний кабель, 

що забезпечує високу завадостійкість завдяки 

повному екрануванню 

1 5 

13 Підвищення завадостійкості з входом на основі 

тригери Шмітта 

1 10 

14 Узгоджені лінії зв’язку, симетричні, 

несиметричні. П-подібний LC-фільтр для 

послаблення високочастотних шумів 

2 10 

 Усього за змістовим модулем 5 4 25 

 Усього годин за семестр 20 100 

 Усього годин за рік 30 100 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Схемотехнічні заходи щодо забезпечення високої 

завадостійкості окремих вузлів у реальних умовах її експлуатації 

1. Схемотехнічні заходи щодо забезпечення високої завадостійкості 

окремих вузлів в реальних умовах її експлуатації. 

Питання для самоперевірки 

1. Які схемотехнічні заходи необхідні для забезпечення високої 

завадостійкості? 

Література: [1, с. 9–10; 3, с. 11–24]. 

 

Тема 2 Підвищення рівня зовнішніх завад завдяки підвищенню 

швидкодії цифрових мікросхем зі зниженням амплітуд робочих сигналів 

1. Підвищення рівня зовнішніх завад завдяки підвищенню швидкодії 

цифрових мікросхем зі зниженням амплітуд робочих сигналів. 

Питання для самоперевірки 

1. Як підвищити рівень зовнішніх завад? 

Література: [1, с. 5–10; 3, с. 11–24]. 

 

Тема 3 Погіршення швидкодії та завадостійкості електронних схем у 

разі появи додаткових паразитних параметрів ємнісного або індуктивного 

характеру 

1. Погіршення швидкодії та завадостійкості електронних схем у разі 

появи додаткових паразитних параметрів ємнісного або індуктивного 

характеру. 

Питання для самоперевірки 

1. Чому відбувається погіршення швидкодії та завадостійкості 

електронних схем? 

Література: [5, с. 16–21; 6, с. 28–32]. 
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Тема 4 Схемотехнічні заходи щодо забезпечення високої 

електромагнітної сумісності окремих вузлів у реальних умовах її 

експлуатації 

1. Схемотехнічні заходи щодо забезпечення високої електромагнітної 

сумісності окремих вузлів у реальних умовах її експлуатації. 

Питання для самоперевірки 

1. Від чого залежить висока електромагнітна сумісність окремих блоків? 

Література: [3, с. 51–68; 4, с. 152–161, 348–356]. 

 

Модуль 2 

Тема 5 Загальна класифікація завад і шумів  

1. Загальна класифікація завад і шумів. 

Питання для самоперевірки 

1. Як відбувається загальна класифікація завад і шумів? 

Література: [1, с. 233–256; 3, с. 28–32]. 

 

Тема 6 Зменшення власного шуму (окрім теплового шуму) елемента 

завдяки правильному розміщенню елементів на платі, фільтрації, або 

екрануванню 

1. Зменшення власного шуму (окрім теплового шуму) елемента завдяки 

правильному розміщенню елементів на платі, фільтрації, або екрануванню.  

Питання для самоперевірки 

1. Як зменшити власний шум елемента? 

Література: [1, с. 671–692; 4, с. 74–88; 5, с. 233–240]. 

 

Тема 7 Негативний магнітний зв’язок, що утворюється із замкнутих 

контурів схеми 

1. Негативний магнітний зв’язок, що утворюється із замкнутих контурів 

схеми. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке негативний магнітний зв’язок? 

 Література: [2, с. 160–210; 6, с. 46–54]. 
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Тема 8 Основні причини появи завад у цифрових схемах 

1. Основні причини появи завад у цифрових схемах.  

Питання для самоперевірки 

1. Які основні причини появи завад у цифрових схемах? 

Література: [2, с. 101–113]. 

 

Тема 9 Застосування шунтувальних конденсаторів різних типів. 

1. Застосування шунтувальних конденсаторів різних типів.  

Питання для самоперевірки 

1. Де застосовуються шунтувальні конденсатори? 

Література: [1, с. 376–487]. 

 

Тема 10 Паразитна сумарна ємність, що утворена монтажем 

провідників і вхідною ємністю вхідного кола деякої мікросхеми 

1. Паразитна сумарна ємність, що утворена монтажем провідників і 

вхідною ємністю вхідного кола деякої мікросхеми. 

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою паразитна сумарна ємність? 

Література: [1, с. 100–121, 6, с. 94–105]. 

 

Тема 11 Збільшення завад і шумів унаслідок збільшення погонної 

ємності провідників, кабелю або дротів та наявності роз’ємів 

1. Збільшення завад і шумів унаслідок збільшення погонної ємності 

провідників, кабелю або дротів та наявності роз’ємів. 

Питання для самоперевірки 

1. Як відбувається збільшення завад і шумів унаслідок збільшення 

погонної ємності провідників, кабелю або дротів та наявності роз’ємів? 

Література: [4, с. 38; 5, с. 15]. 
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Тема 12 Неузгоджені лінії зв’язку. Коаксіальний кабель, що 

забезпечує високу завадостійкість завдяки повному екрануванню 

1. Неузгоджені лінії зв’язку. Коаксіальний кабель, що забезпечує високу 

завадостійкість завдяки повному екрануванню. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке неузгоджені лінії зв’язку? 

Література: [4, с. 35; 5, с. 290]. 

 

Тема 13 Підвищення завадостійкості з входом на основі тригера 

Шмітта 

1. Підвищення завадостійкості з входом на основі тригера Шмітта.  

Питання для самоперевірки 

1. Як підвищити завадостійкість, використовуючи тригер Шмітта? 

Література: [4, с. 74; 5, с. 17]. 

 

Тема 14 Узгоджені лінії зв’язку, симетричні, несиметричні. П-

подібний LC-фільтр для послаблення високочастотних шумів 

1. Узгоджені лінії зв’язку, симетричні, несиметричні. П-подібний LC-

фільтр для послаблення високочастотних шумів. 

Питання для самоперевірки 

1. Навіщо використовують П-подібний LC-фільтр? 

Література: [4, с. 76–88; 5, с. 280–301]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Змістовий модуль 1 

1. Які схемотехнічні заходи необхідні для забезпечення високої 

завадостійкості? 

2. Як підвищити рівень зовнішніх завад? 

3. Від  чого відбувається погіршення швидкодії та завадостійкості 

електронних схем? 

4. Від чого залежить висока електромагнітна сумісність окремих блоків? 

5. Як відбувається загальна класифікація завад і шумів? 

6. Як зменшити власний шум елемента? 

7. Що таке негативний магнітний зв’язок? 

8. Які основні причини появи завад у цифрових схемах? 

9. Де застосовуються шунтувальні конденсатори? 

10.  Що собою являє паразитна сумарна ємність? 

 

Змістовий модуль 2 

11.  Як відбувається збільшення завад і шумів унаслідок збільшення 

погонної ємності провідників, кабелю або дротів та наявності роз’ємів? 

12.  Неузгоджені лінії зв’язку. Коаксіальний кабель, що забезпечує високу 

завадостійкість завдяки повному екрануванню. 

13.  Що таке неузгоджені лінії зв’язку? 

14. Як підвищити завадостійкість, використовуючи тригер Шмітта? 

15.  Узгоджені лінії зв’язку, симетричні, несиметричні. П-подібний LC-

фільтр для послаблення високочастотних шумів. 

16. Навіщо використовують П-подібний LC-фільтр? 
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