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ВСТУП 

 

Комп’ютерна електроніка та схемотехніка – це науково-технічна 

дисципліна, яка вивчає теоретичні методи аналізу і синтезу схем комп’ютерів і 

способи їх технічної реалізації. Розвиток комп’ютерної схемотехніки є основою 

вдосконалення архітектури комп’ютерів, якісного підвищення їх 

продуктивності й надійності, істотного зменшення вагогабаритних показників.  

Мета застосування комп’ютерів полягає в інформатизації суспільства – 

забезпечення  використання автоматизованих методів збору, передачі, обробки 

та зберігання інформації. Розв’язування проблеми інформатизації забезпечує 

вихід країни на новий рівень цивілізації. 

Методичні вказівки для самостійної роботи  призначені  для студентів, 

які навчаються за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи 

електропровідності, основи функціонування діодів, транзисторів, схем на їх 

основі, 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 «Комп’ютерна електроніка та схемотехніка» 

базується на знаннях з фізики та хімії з середньої школи, а також дисциплінах: 

«Дискретна математика», «Фізика». 

Навчальна дисципліна забезпечує засвоєння курсів: «Архітектура 

комп’ютерів», «Комп’ютерна системи», «Периферійні пристрої». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерна електроніка та 

схемотехніка» є формування знань про сучасний теоретичний та практичний 

стан елементного забезпечення комп’ютерних систем управління, основні 

закони електричних ланцюгів постійного і змінного струму, основні технічні 

параметри напівпровідникових приладів і мікроелектронної техніки, електричні 

й магнітні ланцюги, електротехнічні й електронні пристрої. 
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Завданням вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютерна електроніка 

та схемотехніка» є вивчення теоретичних основ аналогової і цифрової 

схемотехніки, включаючи принципи роботи напівпровідникових приладів та 

методів аналізу і розрахунку електронних схем; розгляд принципів роботи 

класичних електронних схем: підсилювачів, генераторів, перетворювачів, 

запам’ятовувальних пристроїв; вивчення сучасної елементної бази електроніки: 

діоди, транзистори, операційні підсилювачі, інтегральні схеми, в тому числі 

побудовані на базі перепрограмованої логіки; знайомство з програмними 

засобами моделювання електронних схем. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

− особливості процесів у напівпровідникових структурах; 

− технології виготовлення і застосування напівпровідникових пристроїв 

та мікросхем;  

− принципи функціонування електронних пристроїв та їх взаємодії між 

собою;  

− методи побудови аналогових та цифрових електронних приладів;  

− алгебру логіки та теорію цифрових автоматів; 

уміти: 

− застосовувати електронні прилади та пристрої на їх основі; 

− проводити аналіз електронних схем; 

− використовувати закони алгебри логіки для синтезу комбінаційних 

схем; 

− аналізувати роботу регістрів, тригерів, лічильників 

− вибирати джерела живлення за технічними параметрами електронних 

пристроїв; 

− вірно оформлювати конструкторську документацію по створенню і 

впровадження у виробництво пристроїв і систем на підставі електронної 

елементної бази, в тому числі з використанням електронної обчислювальної 

техніки. 
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1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

1. Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути 

виконаний студентом особисто на аркушах білого паперу форматом А4 

(210×297 мм) за допомогою комп’ютерної техніки шрифтом Tіmes New Roman, 

розміром 14 пунктів на одному боці аркуша. За необхідності звіт може містити 

рисунки або скріншоти виконаної роботи. 

2. Звіт має включати у себе титульну сторінку і сам звіт про виконання  

лабораторної роботи. 

3. Звіт має включати у себе: 

 назву лабораторної роботи; 

 тему; 

 мету; 

 порядок виконання роботи; 

 висновки. 

4. Титульну сторінку звіту виконують за формою додатка А. Під час 

оформлення титульної сторінки використовують шрифт гарнітурою Tіmes New 

Roman, розміром 14 пунктів. При цьому весь текст титульної сторінки має бути 

надрукований великими буквами. 

5. Кожну частину звіту починають з нової сторінки. Текст кожної 

структурної одиниці починають з абзацу. 

6. Заголовки варто писати (друкувати) великими буквами (наприклад, 

«Лабораторна робота № 1») без крапки наприкінці, не підкреслюючи. Якщо 

заголовок складається з декількох речень, їх розділяють крапкою. Перенесення 

слів у заголовках не допускається. 

7. Відстань між попереднім текстом і заголовком має бути дватри 

інтервали, а відстань між заголовком і наступним текстом  у півторадва рази 

більше, ніж міжрядковий проміжок звичайного тексту. Після заголовка на 

сторінці має бути хоча б один рядок тексту. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Вивчення основ електричних кіл. Послідовне та паралельне 

з’єднання 

Мета: вивчення основних схемотехнічних законів та дослідження їх 

роботи на практиці. 

Короткі теоретичні відомості 

Резистор – це найпоширеніший електронний компонент, назва якого 

походить від англійського слова «resistor» і від латинського «resisto» – 

пручаюся. Основним параметром резистора вважається опір, який 

характеризується його здатністю в перешкоді протікання електричного струму. 

Одиницями опору в резисторів є Ом (Ω), кілоом (1000 Ом або 1КΩ) і мегаом 

(1000000 Ом або 1МΩ).  

 

Рисунок 1.1 – Умовно-графічне зображення резисторів 

 

Практично жодна схема не обходиться без резисторів. За допомогою 

підбору відповідних величин резисторів і їх з’єднань відбувається потрібний 

розподіл електричного струму в ланцюзі. 

Характеристики резистора 

Окрім граничного опору, резистори мають низку інших фізіотехнічних 

показників, які мають велике значення в його застосуванні. 
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Серед основних параметрів виділяються такі характеристики резистора, 

як опір за номінальним значенням і його можливе відхилення, що розсіює 

потужність, гранична робоча напруга, максимальна температура, 

температурний коефіцієнт опору, частотний відгук і шуми. Розглянемо деякі з 

них. 

Температурний коефіцієнт опору ТКС 

Температурний коефіцієнт опору (ТКС) визначає відносну зміну 

величини опору резистора зі зміною температури навколишнього середовища 

на 1 ° за Цельсієм. ТКС може бути як позитивним, так і негативним. Якщо 

резистивна плівка має відносно велику товщину, то вона має властивості 

об’ємного тіла, опірність якого зі збільшенням температури стає більше. Якщо 

ж резистивна плівка має відносно невелику товщину, то вона складається як би 

з невеликих «острівців», розташованих окремо один від одного, і опір такою 

плівковою структури зі збільшенням температурних значень стає менше, 

оскільки взаємодія між окремими «острівцями» поліпшується. Для недротяних 

резисторів, що застосовуються в радіоелектроніці й телевізійної промисловості, 

температурний коефіцієнт опору не більше ± 0,04 – 0,2 %, у дротяних деталей – 

± 0,003 – 0,2 %. 

Потужність, резистора що розсіюється  

Номінальна потужність розсіювання, або розсіювана потужність 

резистора показує гранично значущу потужність, яку опір може розсіювати у 

разі довготривалого електричного навантаження, атмосферного тиску і 

температури в нормальних значеннях. Недротяні резистори підрозділяються на 

потужність за номіналом від 0,05 до 10 Вт, а опору дротяного типу – від 0,2 до 

150 Вт. На електpосхемах розсіювана потужність резистора виділяється умовно 

пунктиром на позначенні опору для потужностей менше 1 Вт і pимськими 

цифрами на позначенні опору для потужності більше 1 Вт. Номінальна 

потужність розсіювання цих деталей має бути на 20 – 30 % більше такого 

показника, як робоча розсіювана потужність резистора. 
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Максимальна напруга резистора 

Гранична, або максимальна напруга резистора – це гранично можлива 

напруга, підведена до виводів опору, яка не допускає перевищення показників 

техумов (ТУ) на параметри електрики. Інакше кажучи, максимальна напруга 

резистора – гранично допустима величина, яка може бути додана до резистора. 

Цей показник виводиться для звичайних меж роботи деталі й безпосередньо 

залежить від лінійних розмірів резистора, кроку спіральної нарізки, 

температурних показників, тиску експлуатаційного середовища і тиску 

атмосфери. Чим вище температурні показники і менше тиск атмосфери, тим 

більше шансів для пробою теплового або електричного типу і виходу резистора 

з ладу. 

Максимальна температура резистора 

Однією з характеристик резистора є такий показник, як максимальна 

температура резистора, що безпосередньо залежить від потужності деталі. 

Виходить, що зі збільшенням потужності, яка виділяється в опорі, збільшується 

температура резистора, що може призвести до його поломки. Щоб уникнути 

цього, необхідно зменшити температуру резистора. Цього можна досягти 

укрупненням габаритів опору. Для всіх типів опорів визначена максимальна 

температура резистора, перевищення якої загрожує виходом деталі з ладу. 

Температурний показник опору знаходиться в прямій залежності й від 

температури навколишнього повітря. Якщо цей показник досягає великого 

значення, то температурний показник опору може стати вище максимальної 

температури резистора, що вкрай небажано. Щоб цього не сталося, потрібно 

знизити потужність, яка виділяється в резисторі. 

Частота відповіді резистора 

Значення такої характеристики, як частотний відгук резистора, пов’язане 

з визначенням значення максимального опору і мінімальної ємності. Під час 

проходження струму високої частоти опір прагне до прояву реактивних 

властивостей залежно від конструктивного виконання – домінують або ємнісні, 

або індуктивні значення. 
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Якщо в один і той же час дискретно зменшувати і значення опору, і 

значення ємності, то можна викликати швидкий демпфірований частотний 

відгук резистора, який дозволить визначити як максимальний опір, так і 

мінімальну ємність. За цих значеннях не виникає сумнівів і в той же час 

досягається миттєва стабілізація вихідної напруги. Але в теорії це 

розглядається, як окремий випадок. На високих частотах резистор починає 

проявляти реактивні властивості залежно від конструктивного виконання – або 

переважно ємнісні, або індуктивні. 

Основні типи резисторів 

За фізичним пристроєм резистори бувають таких типів: 

− вуглецеві плівкові; 

− вуглецеві композиційні; 

− металооксидні; 

− плівкові металеві; 

− дротові. 

Послідовне з’єднання резисторів 

Послідовне з’єднання – це з’єднання двох або більше резисторів у формі 

ланцюга, в якій кожен окремий резистор з’єднується з іншим окремим 

резистором тільки в одній точці. 

 

Рисунок 1.2 – Послідовне з’єднання резисторів 

 

Загальний опір Rзаг 

За такоим з’єднанням через усі резистори проходить той же самий 

електричний струм. Чим більше елементів на цій ділянці електричного кола, 

тим «важче» току протікати через нього. Отже, із послідовним з’єднанням 

резисторів їх загальний опір збільшується, і воно дорівнює сумі всіх опорів: 
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Напруга у разі послідовного з’єднання 

Напруга у разі послідовного з’єднання розподіляється на кожен резистор 

відповідно до закону Ома: 

 

 

Рисунок 1.3 – Визначення напруги при послідовному з’єднанні резисторів 

 

Тобто, чим більший опір резистора, тим більша напруга на нього падає. 

Паралельне з’єднання резисторів 

Паралельне з’єднання – це з’єднання, за яким резистори з’єднуються між 

собою обома контактами. Унаслідок чого до однієї точки (електричного вузла) 

може бути приєднано кілька резисторів. 

 

Рисунок 1.4 – Паралельне з’єднання резисторів 

 

Загальний опір Rзаг 

У разі такого з’єднання через кожен резистор потече окремий струм. Сила 

цього струму буде обернено пропорційна опору резистора. У наслідок цього 

загальна провідність такої ділянки електричного кола збільшується, а загальний 

опір водночас зменшується. 
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Отже у разі паралельного приєднання резисторів з різним опором 

загальний опір буде завжди менше значення самого маленького окремого 

резистора. 

Формула загальної провідності у разі паралельного з’єднання 

резисторів: 

. 

Формула еквівалентного загального опору у разі паралельного з’єднання 

резисторів: 

. 

Для двох однакових резисторів загальний опір буде дорівнюти половині 

одного окремого резистора: 

. 

Відповідно, для n однакових резисторів загальний опір буде 

дорівнювати значенню одного резистора, поділеного на n: 

. 

Напруга у раз паралельного з’єднання 

Напруга між точками A і B є як загальною напругою для всієї ділянки 

ланцюга, так і напругою, що падає на кожен резистор окремо. Тому у разі 

паралельного з’єднання на всі резистори впаде однакова напруга. 

 

Рисунок 1.5 – Визначення напруги при паралельному з’єднанні резисторів 
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Електричний струм у разі паралельного з’єднання 

Через кожен резистор тече струм, сила якого обернено пропорційна опору 

резистора. Для того, щоб дізнатися, який струм тече через певний резистор, 

можна скористатися законом Ома: 

. 

Змішане з’єднання резисторів 

Змішаним з’єднанням називають ділянку ланцюга, де частина резисторів 

з’єднуються між собою послідовно, а частина паралельно. Водночас змішане 

з’єднання буває послідовного і паралельного типів. 

 

Рисунок 1.6 – Змішане з’єднання резисторів 

 

Загальний опір Rзаг 

Для того, щоб порахувати загальну опір змішаного з’єднання: 

− ланцюг розбивають на ділянки з тільки паралельним або тільки 

послідовним з’єднанням; 

− обчислюють загальний опір для кожної окремої ділянки; 

− обчислюють загальний опір для всього ланцюга змішаного з’єднання. 

Так це буде виглядати для схеми 1: 
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Рисунок 1.7 – Визначення напруги у разі змішаного з’єднання резисторів 

 

Також існує більш швидкий спосіб розрахунку загального опору для 

змішаного з’єднання. Можна, відповідно до схеми, відразу записувати формулу 

так: 

− якщо резистори з’єднуються послідовно – додавати; 

− якщо резистори з’єднуються паралельно – використовувати умовне 

позначення «||»; 

− підставляти формулу для паралельного з’єднання, де стоїть символ «||». 

Так це буде виглядати для схеми 1: 

 

Після підстановки формули паралельного з’єднання замість «||»: 

 

Порядок виконання роботи 

1. Запустити програму Circle (Circle.jar).  

У пункт меню СХЕМИ і вибрати ПУСТАЯ 
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Далі на порожньому полі викликати контекстне меню і вибрати пункт 

Додати резистор 

 

 

Додати на поле 3 резистора. 
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Далі додати Джерело постійного струму. 

 

 

 

Далі з’єднати всі компоненти, для цього ПКМ> Додати з’єднання. 
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Має з’явитися така схема. 

 

 

Далі, відповідно до свого варіанта (номер у журналі), задати наступні 

параметри через контекстне меню. 

Джерело постійного струму: 

− напруга 2 * N, де N – номер у журналі; 

− резистори; 

− опір першого 10 * N; 

− опір другого 20 * N; 

− опір третього 30 * N. 

2. Створення таблиць. 

Для отриманої схеми провести розрахунки Rобщ, U1, U2, U3, Uобщ, 

Iобщ. 

Отримані значення занести до таблиці. 

Параметр Розраховане Виміряне 

Rзаг   

U1   

U2   

U3   

Uзаг   

Iзаг   

 

Для вимірювання параметрів необхідно навести курсор миші на 

потрібний елемент схеми і внизу поля будуть показані всі параметри. 
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Зміст звіту 

1. Тема та мета роботи. 

2. Зібрати схему для вимірювання послідовного з’єднання резисторів.  

3. Для отриманої схеми провести розрахунки і занести їх до таблиці. 

4. Зібрати схему для вимірювання паралельного з’єднання резисторів. 

Розрахувати і виміряти такі параметри: Rзаг, I1, I2, I3, Iзаг, Uзаг. 

Контрольні питання 

1. Закон Ома для ділянки кола. 

2. Послідовне з’єднання провідників, основні формули для розрахунків 

фізичних величин. 

3. Паралельне з’єднання провідників, основні формули для розрахунків 

фізичних величин. 

Література: [1–4, 6, 7]. 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Дослідження роботи діоду та його вольт-амперних 

характеристик 

Мета: отримання навичок роботи напівпровідникового діоду.  

Порядок виконання роботи 

1. Створення схеми. 

Зібрати схему для зняття вольт-амперних характеристик (ВАХ) діода, 

зображену на рис. 2.1. Марку діода вибрати з таблиці 2.1 відповідно до номера 

в журналі. Параметри елементів схеми задати: R1=330 Ом. 

Амперметр U1 і вольтметр U2 забезпечують вимір струму Іа через діод і 

напруги Uak на діоді. 

Таблиця 2.1 – Варіанти  

Варіант Марка діоду 

1, 5, 7 1N34 

2, 3, 9 1N4004 

4, 6, 8 1N4148 

11, 12, 14 1N5711 

10, 13, 15 1N5712 

 

2. Отримати дані для побудови прямої гілки ВАХ діода.  

Для цього, змінюючи величину ЕРС джерела від 0 В до 4 В з кроком в 

0.25 В, занести покази приладів амперметра U1 і вольтметра U2 до таблиці 2.2. 

Отримані дані дозволяють побудувати початкову частину прямої гілки ВАХ 

діода. 

Для побудови решти прямої гілки ВАХ діода визначити максимальне 

значення ЕРС Еmax джерела ЕРС, за яким забезпечується максимальний прямий 

струм діода, використовуючи вираз: 

Етах ~33 Imax, 

де Imax – максимальний струм діода (паспорті дані діоду). Змінюючи величину 

ЕРС джерела від 4 В до Еmax з приблизно рівним кроком, провести  
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4 вимірювання і занести покази приладів амперметра U1 і вольтметра U2 до 

таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 – Результати вимірювання 

 ЕРС, В 0.25 0.5 0.75 … 

Ia , А         

Uak , В         

 

3. Побудувати пряму гілку ВАХ діода (графічну залежність прямого 

струму через діод від напруги Uak), використовуючи дані з таблиці 2.2. 

4. Отримати дані для побудови зворотної гілки ВАХ діода.  

Для цього необхідно виконати наступне: 

А. Змінити полярність джерела ЕРС. Це можна зробити двома способами: 

− від’єднати джерела ЕРС від решти ланцюга і «перевернути» (натиснути 

правою кнопкою миші на джерелі ЕРС, потім вибрати Flip Vertical), а потім 

знову з’єднати проводами з іншим ланцюгом; 

− визначення від’ємного значення джерела ЕРС. 

Б. Збільшити значення опору резистора до 200 кОм (установити 200 k у 

параметрі Resistance). 

В. Змінюючи величину напруги джерела ЕРС від 0 В до напруги пробою 

(паспорті дані діоду) з кроком у 10 В, занести покази приладів амперметра U1 і 

вольтметра U2 до таблиці 2.3, аналогічно таблиці 2.2. 

Г. Починаючи зі значення напруги пробою, збільшуючи напругу джерела 

ЕРС з кроком в 1 В (провести 5 дослідів), занести покази приладів амперметра 

U1 і вольтметра U2 до таблиці 2.3. Отримані дані дозволяють побудувати 

частини зворотної гілки ВАХ діода в області електричного пробою. 

Д. Побудувати зворотню гілку ВАХ діода (графічну залежність прямого 

струму Ia через діод від напруги Uak), використовуючи дані з таблиці 2.3. 

Далі розглянемо схему дослідження вольт-амперних характеристик 

напівпровідникового діода. 
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Рисунок 2.1.1 – Схема дослідження вольт-амперних характеристик 

напівпровідникового діода 

 

 

Рисунок 2.1.2 – Схема дослідження вольт-амперних характеристик 

напівпровідникового діода 

 

 

Рисунок 2.1.3 – Схема дослідження вольт-амперних характеристик 

напівпровідникового діода 
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Рисунок 2.1.4 – Схема дослідження вольт-амперних характеристик 

напівпровідникового діода 

 

Зміст звіту 

1. Тема та мета роботи. 

2. Зібрати схему для зняття вольт-амперних характеристик (ВАХ) діода, 

відповідно до вашого індивідуального завдання (для своєї марки діода – 

таблиця 2.1).  

3. Побудувати таблиці 2.2 та 2.3 з результатами вимірювання. 

4. Побудувати пряму і зворотню гілки ВАХ діода. 

Контрольні питання 

1. Структура напівпровідникового діоду та його принцип роботи. 

2. Основні параметри роботи діоду. 

3. Що таке вольт-амперна характеристика діоду та чим вона відрізняється 

для різних марок діодів? 

4. Які типи провідності напівпровідників, як формується тип провідності? 

5. Надайте характеристику основним групам напівпровідникових діодів. 

Література: [1, 5, 6]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Дослідження роботи однонапівперіодного і двонапівперіодного 

випрямлячів 

Мета: розглянути види випрямлячів до дослідити їх роботу. 

Короткі теоретичні відомості 

Випрямлячі використовуються в блоках живлення радіоелектронних 

пристроїв для перетворення перемінної напруги в постійне. Схема будь-якого 

випрямляча містить 3 основних елементи: 

 

Рисунок 3.1 – Структурна схема випрямляча 

 

Силовий трансформатор – пристрій для зниження або підвищення 

напруги живильної мережі й гальванічної розв’язки мережі з апаратурою. 

Випрямний елемент (вентиль), що має однобічну провідність – для 

перетворення перемінної напруги в пульсувальне. 

Фільтр – для згладжування пульсувальної напруги. 

Випрямлячі можуть бути класифіковані за низкою ознак: 

за схемою випрямлення – однонапівперіодні, двонапівперіодні, мостові, з 

подвоєнням (множенням) напруги, багатофазні та ін: 

за типом випрямного елемента – напівпроводникові, газотроні та ін; 

за величиною випрямленої напруги – низької напруги і високої; 

за призначенням – для живлення колекторних ланцюгів транзисторів, для 

зарядки акумуляторів та ін; 

Основними характеристиками випрямлячів є такі: 

Номінальна напруга постійного струму – середнє значення випрямленої 

напруги, задана технічними вимогами. Визначається значенням напруги, 

необхідним для живлення випрямних пристроїв. 
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Номінальний випрямлений струм I0 – середнє значення випрямленого 

струму, тобто його постійна складова, задане технічними вимогами. 

Визначається результу струмом всіх ланцюгів живлення випрямлячів. 

Напруга мережі Uмережі – напруга мережі змінного струму, що живить 

випрямляч. 

Пульсація – змінна складова  напруги чи струму на виході випрямляча. 

Це якісний показник випрямляча. 

Частота пульсацій – частота найбільш різко вираженої гармонійної 

складової чи напруги тока на виході випрямляча. Для найпростішої-

однонапівперіодної схеми випрямляча – частота пульсацій дорівнює частоті 

живильної мережі. Двонапівперіодні, мостові схеми і схеми подвоєння напруги 

надають пульсації, частота яких дорівнює подвоєній частоті живильної мережі. 

Коефіцієнт пульсацій – відношення амплітуди найбільше різко вираженої 

гармонійної складової чи напруги тока на виході випрямляча до середнього 

значення чи напруги струму. 

Коефіцієнт фільтрації (коефіцієнт згладжування) – відношення 

коефіцієнта пульсацій на вході фільтра до коефіцієнта пульсацій на виході 

фільтра kс = p0 / p. 

Коливання (нестабільність) напруги на виході випрямляча – зміна 

напруги постійного струму щодо номінального. За відсутності стабілізаторів 

напруги визначається відхилення напруги мережі. 

Однонапівперіодний випрямляч. 

Принципова схема й осцилограми напруги в різних крапках випрямляча 

приведені на рис. 3.2. 
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U2 – напруга на вторинній обмотці трансформатора; Uн – напруга на 

навантаженні; Uн0 – напруга на навантаженні за відсутності конденсатора 

Рисунок 3.2 – Однонапівперіодний випрямляч 

 

Як видно на осцилограмах, напруга з вторинної обмотки трансформатора 

проходить через вентиль на навантаження тільки в позитивні напівперіоди 

змінної напруги. В негативні напівперіоди вентиль закритий і напруга в 

навантаження подається тільки з зарядженого в попередній напівперіод 

конденсатора. За відсутності конденсатора пульсації випрямленої напруги 

досить значні. 

Недоліками такої схеми випрямлення є: високий рівень пульсації 

випрямленої напруги, низький ККД, значно більший, ніж в інших схемах, вага 

трансформатора і нераціональне використання в трансформаторі міді й сталі. 

Ця схема випрямляча застосовується вкрай рідко і тільки в тих випадках, 

коли випрямляч використовується для живлення ланцюгів з низьким струмом 

споживання. 

Двонапівперіодний випрямляч з нульовою точкою 

Принципова схема й осцилограми напруги в різних крапках випрямляча 

приведені на рис. 3.2. 
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U2 – Напруга на одній половині вторинної обмотки трансформатора;  

Uн – Напруга на навантаженні; Uн0 – Напруга на навантаженні за відсутності 

конденсатора 

Рисунок 3.3 – Двонапівперіодний випрямляч з нульовою точкою 

 

У цьому випрямлячі використовуються два вентиля, що мають загальне 

навантаження, і дві однакові вторинні обмотки трансформатора (або одну із 

середньою точкою). 

Практично схема являє собою два однонапівперіодних випрямляча, що 

мають два різних джерела і загальне навантаження. В одному напівперіоді 

перемінної напруги струм в навантаження проходить з однієї половини 

вторинної обмотки через один вентиль, в іншому напівперіоді – з іншої 

половини обмотки, через інший вентиль. 

Перевага: ця схема випрямляча має у 2 рази менше пульсації порівняно з 

однонапівперіодной схемою випрямлення. Ємність конденсатора у разі 

однакового з однонапівперіодною схемою коефіцієнта пульсацій може бути у 2 

рази менше. 

Недоліки: більш складна конструкція трансформатора і нераціональне 

використання в трансформаторі міді та сталі. 

Мостова схема випрямляча 

Принципова схема й осцилограми напруги в різних крапках випрямляча 

приведені на рис. 3.4. 
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U2 – напруга вторинної обмотки трансформатора; Uн – напруга на 

навантаженні; Uн0 – напруга на навантаженні при відсутності конденсатора 

Рисунок 3.4 – Двонапівперіодний мостовий випрямляч 

 

Основна особливість цієї схеми – використання однієї обмотки 

трансформатора у разі випрямлення обох напівперіодів змінної напруги. 

Під час випрямлення позитивного напівперіоду перемінної напруги струм 

проходить по такому ланцюгу: верхній вивід вторинної обмотки – вентиль V2 – 

верхній вивід навантаження – навантаження – нижній вивід навантаження – 

вентиль V3 – нижній вивід вторинної обмотки – обмотка. 

У разі випрямлення негативного напівперіоду перемінної напруги струм 

проходить по такому ланцюгу нижній вивід вторинної обмотки – вентиль V4 – 

верхній вивід навантаження – навантаження – нижній вивід навантаження – 

вентиль V1 – верхній висновок вторинної обмотки – обмотка. 

Як ми бачимо, в обох випадках напрямок струму через навантаження 

(виділено курсивом) однаковий. 

Переваги: порівняно з однонапівперіодною схемою мостова схема має у 2 

рази менший рівень пульсацій, більш високий ККД, більш раціональне 

використання трансформатора і зменшення його розрахункової потужності. 

Порівняно з двонапівперіодною схемою бруківка має більш просту 

конструкцію трансформатора за таким же рівні пульсацій. Зворотна напруга 

вентилів може бути значно нижче, ніж в перших двох схемах. 
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Недоліки: збільшення числа вентилів і необхідність шунтування вентилів 

для вирівнювання зворотної напруги на кожному з них. 

Основні показники, що характеризують схеми випрямлячів, можуть бути 

розбиті на 3 групи: 

відносяться до всього випрямляча в цілому: U0 напруга постійного 

струму до фільтра, I0 – середнє значення випрямленого струму, p0 – коефіцієнт 

пульсацій на вході фільтра; 

визначальний вибір випрямного елемента (вентиля): Uобр – зворотна 

напруга (напруга на випрямному елементі (вентилі) в непровідну частину 

періоду), Iмакс – максимальний струм, минаючий через випрямний елемент 

(вентиль) у провідну частину періоду; 

визначальний вибір трансформатора: U2 – діюче значення напруги на 

вторинній обмотці трансформатора, I2 – діюче значення струму у вторинній 

обмотці трансформатора, Pтр – розрахункова потужність трансформатора. 

Порядок виконання роботи 

1. Дослідження роботи однонапівперіодного випрямляча. 

1.1. Запустити програму Circuit. У пункті меню Схеми виберіть підпункт 

Порожня схема. 

1.2. Зберіть у даній програмі схему, представлену на рис. 3.5 за 

наступними пунктами: 

− на порожньому полі викличте контекстне меню Активні компоненти >> 

Додати діод; 

− натисніть пункт Додати резистор; 

− затисніть ліву кнопку миші на порожньому полі та протягніть її вниз; 

− повторіть виклики контекстного меню, з якого виберіть Пасивні 

компоненти >> Додати конденсатор; 

− Входи/Виходи >> Додати джерело змінного струму (2  – виведення). 
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Рисунок 3.5 – Схема однонапівперіодного випрямляча 

 

1.3. На джерелі змінного струму встановіть такі параметри: 

− напруга 12 В; 

− частота 50 Гц; 

− на конденсаторі встановіть ємність,що дорівнює 0 мкФ; 

− на резисторі опір дорівнює 640 Ом. 

1.4. На джерелі змінного струму викличте контекстне меню і виберіть 

пункт Дивитися на осцилографі. Повторіть ту ж саму операцію з резистором. 

1.5. Перегляньте, як працює однонапівперіодний випрямляч без 

конденсатора. Далі встановлюйте значення конденсатора 10, 100, 1000 мкФ. 

Перегляньте, як працює схема з фільтрувальим конденсатором. 

2. Дослідження роботи двонапівперіодного випрямляча (мостова). 

2.1. Зберіть схему, надану на рис. 3.6 за такими пунктами: 

− на порожньому полі викличте контекстне меню Активні компоненти >> 

Додати діод; 

− натисніть пункт Додати резистор; 

− зажміть ліву кнопку миші на порожньому полі й протягніть її вниз; 

− повторити виклики контекстного меню, з якого виберіть Пасивні 

компоненти >> Додати конденсатор; 

− Входи/Виходи >> Додати джерело змінного струму (2 – виведення). 
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Рисунок 3.6 – Схема двонапівперіодного випрямляча 

 

2.2. На джерелі змінного струму встановіть такі параметри: 

− напруга 12 В; 

− частота 50 Гц; 

− на конденсаторі встановіть ємність,що дорівнює 0 мкФ; 

− на резисторі опір дорівнює 640 Ом. 

2.3. На джерелі змінного струму викличте контекстне меню і виберіть 

пункт Дивитися на осцилографі. Повторіть ту ж саму операцію з резистором. 

2.4. Перегляньте, як працює двонапівперіодний випрямляч без 

конденсатора. Далі встановлюйте значення конденсатора 10, 100, 1000 мкФ. 

Перегляньте як працює схема з фільтрувальним конденсатором. 

3. Дослідження роботи двонапівперіодного випрямляча з нульовою 

точкою. 

3.1. Зберіть схему, подану на рис. 3.7. 

На порожньому полі викличте контекстне меню  

− Активні компоненти >> Додати діод; 

− натисніть пункт Додати резистор; 

− зажміть ліву кнопку миші на порожньому полі й протягніть її вниз; 

− повторіть виклики контекстного меню, з якого виберіть Пасивні 

компоненти >> Додати конденсатор; 
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− Входи/Виходи >> Додати джерело змінного струму (2-виведення); 

− Входи/Виходи >> додати заземлення. 

 

Рисунок 3.7 – Схема двонапівперіодного випрямляча з нульовою точкою 

 

3.2. На джерелі змінного струму встановіть такі параметри: 

− напруга 12 В; 

− частота 50 Гц; 

− на конденсаторі встановіть ємність, що дорівнює 0 мкФ; 

− на резисторі опір дорівнює 640 Ом. 

3.3. На джерелі змінного струму викличте контекстне меню і виберіть 

пункт Дивитися на осцилографі. Повторіть ту ж саму операцію з резистором. 

3.4. Перегляньте, як працює двонапівперіодний випрямляч без 

конденсатора. Далі встановлюйте значення конденсатора 10, 100, 1000 мкФ. 

Перегляньте, як працює схема з фільтрувальним конденсатором. 

Індивідуальні завдання 

Відповіднос до свого варіанта виконати моделювання випрямлячів. 

Зберіть схему відповідно до свого варіанта. Виставте на конденсаторі й 

резисторі значення з колонок С1R1, С1R2, С1R3, С2R1, С2R2, С2R3. 
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Таблиця 3.1 – Варіанти завдань 

№ 

пар. 

Випрямляч Параметри 

джерела змінного 

струму 

Конденсатор, 

мкФ 

Навантажувальний 

резистор, Ом 

Напруга Частота С1 С2 R1 R2 R3 

1 Однонапівперіодний 5 50 10 1000 180 1000 1800 

2 Мостова 9 45 25 560 250 1200 2000 

3 З нульовою точкою 10 60 100 780 500 910 1500 

4 Однонапівперіодний 12 70 50 600 700 640 1100 

5 Мостова 15 50 100 870 360 870 780 

6 Однонапівперіодний 6 40 75 800 250 600 1400 

7 З нульовою точкою 13 30 10 500 260 1200 1100 

8 Мостова 17 120 150 10 210 600 1900 

9 Однонапівперіодний 25 90 250 25 250 640 1500 

10 З нульовою точкою 4,5 78 10 800 340 780 1800 

11 Мостова 12,5 60 100 700 260 600 1400 

12 Однонапівперіодний 16 40 500 1400 300 870 1100 

13 Мостова 19 50 150 1100 310 1200 1500 

14 З нульовою точкою 30 45 125 450 190 600 1400 

15 Однонапівперіодний 35 25 10 1000 260 780 1100 

16 З нульовою точкою 40 100 30 250 400 640 1500 

17 Мостова 15 40 260 1200 200 1200 1500 

18 З нульовою точкою 8 30 75 100 270 600 1100 

19 Мостова 9 20 10 1500 150 910 1200 

20 З нульовою точкою 5,1 50 400 10 290 640 1100 

21 Однонапівперіодний 18 60 40 600 700 740 1100 

22 Мостова 10 50 130 870 460 870 780 

23 Однонапівперіодний 8 40 65 800 200 650 1400 

24 З нульовою точкою 10 30 20 500 360 1200 1100 

25 Мостова 12 40 100 1500 250 910 1000 

 

Зміст звіту 

1. Тема та мета роботи. 

2. Записати завдання вашого варіанта індивідуального завдання. 

3. Побудувати схему відповідно до вашого індивідуального завдання. 

4. Побудувати графіки всіх комбінацій С1R1, С1R2, С1R3, С2R1, С2R2, 

С2R3. 

Контрольні питання 

1. На яких елементах побудовані випрямлячі? 
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2. Чим відрізняється однофазний однонапівперіодний випрямляч від 

однофазного двонапівперіодного випрямляча (схема, параметри)? 

3. Яка різниця між двонапівперіодним «мостовим» та «із середнім 

виводом трансформатора» випрямлячами? 

4. Для чого потрібні згладжувальні фільтри? 

5. Що таке коефіцієнт пульсації? Чому він дорівнює для 

двонапівперіодного та однонапівперіодного випрямляча? 

Література: [2, 3, 6–9]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Дослідження статичних характеристик біполярних 

транзисторів 

Мета: зрозуміти основи роботи біполярного транзистора та обробки 

отриманих даних. 

Короткі теоретичні відомості 

Транзистор – це напівпровідниковий прилад, призначений для посилення, 

генерування і перетворення електричних сигналів у широкому діапазоні частот 

(від постійного струму до десятків гігагерц) і потужності (від десятків міліват 

до сотень ват). 

Розрізняють біполярні транзистори, в яких використовуються кристали n- 

і p-типу, і польові (уніполярні) транзистори, виготовлені на кристалі германію 

або кремнію з одним типом провідності. 

 

Рисунок 4.1 – Характеристики біполярних транзисторів 
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Основні властивості транзистора визначаються співвідношеннями 

струмів і напруг у різних його ланцюгах і взаємним їх впливом один на одного. 

На рис. 4.1 надані сімейства вхідних 
К

Б Б U const
I f (U )


  (а) і вихідних 

constUКК
Б

UfI


 )(
 (б) статичних характеристик транзистора в схемі з ЗЕ. Вони 

можуть бути отримані внаслідок експерименту або розрахунку. 

Сімейства характеристик, які пов’язують напруги і струми на виході зі 

струмами і напругами на вході, називають характеристиками передачі, або 

керувальними характеристиками. 

Вхідні й вихідні вольт-амперні характеристики транзисторів зазвичай 

знімають на постійному струмі (по точках) або за допомогою спеціальних 

приладів – характеріографів, що дозволяють уникнути сильного нагрівання 

приладів. Отримані ВАХ використовують для розрахунку ланцюгів зсуву і 

стабілізації режимів роботи, розрахунку кінцевих станів ключових схем 

(відсічення насичення). 

Вхідні характеристики IБ (UБ) при UКЕ = const біполярних транзисторів, 

включених за схемою з ЗЕ (рис. 4.1, а), мають вигляд, аналогічних 

характеристик діодів: струм бази експоненціально підвищується зі збільшенням 

напруги база-емітер із заданою напругою на колекторі. З причини мізерно 

малих струмів затвора IЗ польових транзисторів, включених за схемою з ЗЕ, їх 

вхідні ВАХ, як правило, не знімають. 

Як зазначалося, вихідні характеристики біполярних транзисторів IK (UK) 

при ІБ = const, включених за схемою з ЗЕ (рис. 4.1, б), визначають залежність 

вихідного струму колектора від напруги між колектором і емітером за заданими 

значеннми струму бази, а вихідні характеристики польових транзисторів IC (UC) 

при UЗ = const, включених за схемою з ЗЕ, визначають залежність струму стоку 

від напруги між стоком і витоком у разі фіксованої напруги затвора. 
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Порядок виконання роботи 

1. Зібрати схему дослідження транзистора, зображену на рис. 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Схема для дослідження біполярного транзистора 

 

Налаштуйте схему за рисунками, наведеними далі. 
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2. Побудувати таблицю для запису результатів вимірювань (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 – Дані для побудови вхідних характеристик транзистора 

 

3. Установити на генераторі напруги – напруга UКЕ1 = 0 В. 

4. Змінюючи значення струму генератора від 1 до 500 мкА, записати 

відповідні значення напруги UБЕ  до таблиці. 

5. Повторити вимірювання у разі вихідної напруги UКЕ2 = 15 В. 

6. Побудувати таблицю для запису результатів вимірювань (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 – Дані для побудови вихідних характеристик транзистора 

 

7. Установити на генераторі струму – струм IБ1 = 100 мкА. 

8. Змінюючи значення напруги від 0,1 до 35 В, записати відповідні 

значення струму IК до таблиці. 

9. Повторити вимірювання при вхідних токах IБ2 = 300 мкА і IБ3 =  

500 мкА. 

Зміст звіту 

1. Тема та мета роботи. 

2. Скопіювати скріншот схеми дослідження біполярного транзистора. 

3. Заповнити таблиці 4.1 і 4.2. 

4. За результатами вимірювань побудувати вхідні й вихідні 

характеристики транзистора. 
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5. Визначити h-параметри транзистора за отриманими характеристиками. 

6. Зробити висновок. Висновок має містити опис теоретичних положень, 

підтверджених експериментально під час виконання роботи. 

Контрольні питання 

1. Що таке біполярний транзистор? 

2. З яких матеріалів виготовляються транзистори? 

3. Скільки p-n переходів містить біполярний транзистор? 

4. Чим відрізняються транзистори різних типів? 

5. Намалюйте умовні графічні позначення транзисторів різних типів. 

Запишіть назви висновків на рис.. 

6. Які прилади необхідні для зняття характеристик транзистора? 

7. Намалюйте вхідні й вихідні характеристики транзистора. Розкажіть про 

процеси, що відповідають характерним ділянкам ВАХ. 

8. Перелічіть основні параметри транзисторів. Охарактеризуйте кожен з 

них. 

9. Як визначити h-параметри за характеристиками транзистора. 

10. Поясніть особливості та сферу застосування біполярних транзисторів. 

Література: [2–4, 7, 8]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Дослідження підсилювальних каскадів на біполярному 

транзисторі 

Мета: вивчення принципу роботи і дослідження характеристик 

підсилювальних каскадів напруги на біполярних включених за схемою із 

загальним емітером. 

Короткі теоретичні відомості 

1. Призначення і параметри електронних підсилювачів 

Електронний підсилювач – пристрій, що збільшує потужність (напруга, 

струм) вхідного сигналу завдяки енергії зовнішнього джерела живлення за 

допомогою підсилювальних елементів (напівпровідникових приладів, 

електронних ламп та ін.) 
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Рисунок 5.1 – Структурна схема включення підсилювача в ланцюг 

посилення електричного сигналу 

 

На рис. 5.1,а надана структурна схема включення підсилювача в ланцюг 

посилення електричного сигналу, де 1 – джерело вхідного сигналу; 2 – 

підсилювач; 3 – джерело енергії; 4 – навантаження. Як джерела живлення 

підсилювача використовують стабільні джерела енергії постійного струму. 

Джерело вхідного сигналу (датчик) формує змінення в часі напруги Uвх (струм 

iвх) різної амплітуди, частоти і форми. Навантаження підсилювача – пристрій, 

який можна надати у вигляді лінійного пасивного двополюсника. Сам 

підсилювач з парою вхідних і парою вихідних затискачів іноді надають у 

вигляді нелінійного чотириполюсника внаслідок нелінійності характеристик 

елементів, що входять до нього. 

Умовне позначення підсилювачів на схемах зображено на рис. 5.1,б. 

Напругу входу Uвх і напругу виходу Uвих вимірюють щодо спільного висновку. 

У разі спрощеного зображення підсилювача у вигляді прямокутника на ньому 

зображують тільки вхід і вихід (рис. 5.1в), опускаючи висновки щодо напруги 

живлення Un і загальний висновок. 

Найважливішим параметром підсилювача є коефіцієнт посилення за 

проектною потужністю, що дорівнює відношенню зміни потужності вихідного 

сигналу до зміни потужності вхідного сигналу, . Окрім 

коефіцієнта посилення за проектною  потужністю вводять 

також коефіцієнт підсилення за напругою і коефіцієнт посилення за струмом 

 Тоді коефіцієнт  
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Найважливішими характеристиками підсилювача є амплітудна і частотна. 

Амплітудна характеристика (рис. 5.2,а) – це залежність амплітуди (або діючого 

значення) вихідної напруги від амплітуди (або діючого значення) вхідної 

синусоїдальної напруги, тобто , де 

 

 

                             а)                                               б) 

Рисунок 5.2 – Амплітудна і частотна характеристики підсилювача  

 

Динамічним діапазоном підсилювача в децибелах називають відношення 

максимального значення вхідної напруги до мінімального на лінійній ділянці ab 

амплітудної характеристики (рис. 5.2,а): 

∙ 

Коефіцієнт посилення за напругою на цій ділянці: 

 

Амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) підсилювача – це 

залежність коефіцієнта посилення, наприклад, за напругою Ku від частоти f 

вхідного сигналу, тобто Ku (f) при  . 

 Зазвичай АЧХ будують на подвійний логарифмічній сітці: по осі ординат 

відкладають значення Ku в децибелах, а по осі абсцис – частоти в 

логарифмічному масштабі, однак близько поділів записують значення частот 

без логарифма (рис. 5.2,б). 
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Смуга пропускання підсилювача визначає діапазон частот Δf (або Δω), в 

межах якого коефіцієнт посилення Ku (на середній частоті) не знижується 

нижче  свого рівня, тобто. Δf = fв   fн, де fв і fн – верхня і нижня 

частоти зрізу АЧХ підсилювача. 

Фазочастотна характеристика φ (f) – це залежність кута зсуву фаз φ 

між вихідним і вхідним напругами підсилювача від частоти (рис. 5.2,б). Фазові 

спотворення в підсилювачі відсутні, коли фазовий зсув φ лінійно залежить від 

частоти. 

Вхідний і вихідний опору підсилювача: 

  

У разі опору навантаження Rн вихідна потужність  

2. Підсилювачі на біполярні транзистори. 

Одним з найбільш поширених підсилювачів на біполярних транзисторах 

є підсилювач із загальним емітером (ОЕ). У цьому підсилювачі емітер є 

загальним електродом для вхідних і вихідних ланцюгів (рис. 1.3,а). Вхідна 

напруга Uвх від джерела сигналу Ec з внутрішнім опором Rc подається на 

посилений каскад на біполярному транзисторі VT через конденсатор зв’язку С1, 

що запобігає проходження постійної складової струму від джерела сигналу. 

Посилена вихідна напруга подається на навантаження Rн через розділовий 

конденсатор С2, тобто подається тільки змінна складова напруги Uвих. 

 

Рисунок 5.3 – Підсилювач із загальним емітером 
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У підсилювачі, крім джерела змінного сигналу, діє джерело напруги з 

ЕРС En (зазвичай напруга Un = 10–30 В) з внутрішнім опором Rвт. Опір 

резистора RК вибирають, виходячи з вимог посилення вхідних сигналів і 

обмеження струму колектора ІК транзистора VT. Зазвичай опір RK становить 

0,2–5 кОм для транзисторів малої потужності та близько 100 Ом для 

транзисторів середньої потужності. Резистори RБ1 і RБ2 подільника напруги 

живлення Un призначені для установки струму бази ІБ транзистора (за 

постійним струмом), відповідно до робочої точки (точки спокою) на лінії 

навантаження. 

За допомогою резистора RЕ створюється зворотній негативний зв’язок 

підсилювача за постійним струмом, що забезпечує температурну стабілізацію 

його режиму посилення. Так, зі збільшенням температури підвищуються 

постійні складові струмів колектора IК і емітера IЕ і падіння напруги RЕIЕ. У 

наслідок цього напруга UБЕ зменшується, що викликає зменшення струму бази 

ІБ, і, отже, струму IК, стабілізуючи його (рис. 5.4). 

Конденсатор CЕ великої місткості (десятки мікрофарад) шунтує опір 

резистора RЕ за змінним струмом, що не допускає ослаблення підсилювання 

сигналу за змінним струмом ланцюгом зворотного зв’язку. 

 

Рисунок 5.4 
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Лінію навантаження будують так. З наведеного рівняння випливає, що 

при , а при . 

Через дві знайдені точки проводять пряму (навантажувальну) лінію. 

Задавши струм бази в режимі спокою IБn, знаходять на перетині лінії 

навантаження за постійним струмом з вихідною характеристикою транзистора 

при IБ = IБп точку спокою а (UКn, IКn). 

Опір резистора Rб1 розраховують за формулою 

 

При цьому UБn ≈ 0,3 В для германієвих і UБn ≈ 0,65 В для кремнієвих 

транзисторів. 

Наближено струми спокою колектора і емітера в робочій точці а 

розраховують за формулами опору: 

; . 

Напруга спокою емітера  

; , а ємність  де f – частота 

вхідної напруги Uвх. 

При цьому позитивному напівперіоду вхідного напруги Uвх відповідає 

негативний напівперіод вихідної напруги UK ≈ Uвих. Інакше кажучи, між 

вхідним і вихідним напругами існує зсув фаз, що дорівнює 180 °, тобто. схема 

підсилювача з ОЕ є інвертуючим пристроєм, що підсилює і змінює фазу вхідної 

напруги на 180 °. 

Зазвичай розглянутий тип підсилювального каскаду працює в режимі 

посилення слабких сигналів (постійні складові струму бази і колектора суттєво 

перевершують аналогічні змінні складові). Ці особливості дозволяють 

використовувати аналітичні методи розрахунку параметрів підсилювального 

каскаду на низьких частотах за відомими h-параметрами транзистора, 

вважаючи, що транзистор працює в лінійному режимі. При цьому сигнал, 

поданий на вхід підсилювача, практично не спотворюється (за формою) на його 

виході. 
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Наявність у підсилювачі ємностей C1 і С2 (рис. 5.3а) призводить до 

частотного спотворення підсилюваних сигналів в області нижніх частот: зі 

зменшенням частоти вхідного сигналу збільшується опір конденсатора, падіння 

напруги Uс1 на ньому, отже, знижується вхідна Uвх і вихідна Uвих напруги. Це 

призводить до зменшення коефіцієнта посилення Ku зі зменшенням частоти, а 

наявність у підсилювачі міжелектродних ємностей транзистора і монтажних 

ємностей призводить до виникнення частотних спотворень підсилюваних 

сигналів в області високих частот. З урахуванням ємності СК колекторного     

p-n-переходу, умовно включається між колектором і базою вхідний опір 

каскаду в області верхніх частот: 

. 

Зазвичай розглянутий тип підсилювального каскаду працює в режимі 

посилення слабких сигналів (постійні складові струму бази і колектора суттєво 

перевершують аналогічні змінні складові). Ці особливості дозволяють 

використовувати аналітичні методи розрахунку параметрів підсилювального 

каскаду на низьких частотах за відомим h-вхідним опором підсилювального 

каскаду на біполярному транзисторі з ОЕ зазвичай має значення порядку 

декількох сотень Ом. Вихідний опір зазвичай на порядок більше вхідного. 

Під час підключення до підсилювача високоомного джерела сигналу 

( ) і низькоомного навантаження ( ) розрахунок основних 

параметрів підсилювача проводять за такими формулами: 

  

  

Реальний коефіцієнт підсилення за напругою Ku завжди менше 

коефіцієнта посилення ненавантаженого підсилювача ( ). Ця різниця 

тим помітніше, чим більше вихідний опір підсилювача і менше опір 

навантаження Rн. На практиці реальний коефіцієнт посилення каскаду Ku може 
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досягати декількох сотень, а коефіцієнт посилення за проектною потужністю 

 в схемі з ОЕ – кількох тисяч. 

Підсилювальні каскади на польових транзисторах працюють аналогічно 

підсилювачам, зібраним на біполярних транзисторах, якщо врахувати, що 

керувальним сигналом підсилювача на польовому транзисторі є напруга 

затвора UЗ, а коефіцієнт посилення за напругою підсилювача із загальним 

витоком при Rд >> RC (Rд – диференціальний вихідний опір транзистора). 

, 

де S = ΔIС / ΔUЗ – крутизна стоко-затворної характеристики транзистора; RС і Rі 

– опір резисторів, включених у ланцюги стоку і витоку транзистора 

підсилювача. 

Унаслідок високого вхідного опору підсилювачів на польових 

транзисторах можна використовувати розділовий конденсатор С1 невеликої 

ємності. 

Порядок виконання роботи 

1. Запустити програму Circuit і зібрати на робочому полі схему для 

випробування підсилювального каскаду на біполярному транзисторі з ОЕ  

(рис. 1.6). 

 

Рисунок 5.5 – Схема підсилювача із загальним емітером 
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На джерелі змінного струму встановити амплітуду 100 мВ, частоту  

100 Гц. На транзисторі встановити коефіцієнт посилення 100. 

На джерело напруги (підключений до колектора подати напругу 12 В). 

1.1. Зняти і побудувати (по точках) сімейство амплітудних 

характеристик за напругою Uвих (Uвх) на частоті f = 100 Гц вхідної напруги 

Uвх, при вхідних опорах Rs = 0 і Rs = 100 Ом джерела змінного струму (Е1) і за 

опорми навантаження Rn = 1 МОм і Rn = 1 кОм.  

1.2. Записати в табл. 5.1 покази з осцилографів, що також 

спостерігається у вікні осцилографа за характером спотворення вихідної 

напруги Uвих за великих значеннях напруги Uвх. 

Таблиця 5.1 – Дослідження режиму підсилення біполярного 

транзистора 

Rs, Ом Rn При Е1, мВ: 

V1 і V2 0 25 50 75 100 200 300 400 500 

0 

1 МОм 
uвх, мВ          

uвих, В          

1 кОм 
uвх, мВ          

uвих, В          

100 

1 МОм 
uвх, мВ          

uвих, В          

1 кОм 
uвх, мВ          

uвих, В          

 

Зауважте, що вихідна напруга Uвих, що знімається з колектора 

транзистора VT1, протифазна напрузі Uвх. 

1.3. Використовуючи графіки амплітудних характеристик, визначити 

коефіцієнти підсилення за напругою Ku при опорах Rs = 0, Rn = 1 МОм і при 

Rs = 100 Ом, Rn = 1 кОм. 

1.4. Побудувати амплітудно-частотні характеристики підсилювача за 

напругою при Uвх = 10 мВ, Rs = 100 Ом і Rn = 1 кОм і визначити смугу 

пропускання Δf підсилювача беземітерного негативного зворотнього зв’язку 

(НЗЗ) і з НЗЗ 

 



47 

Для цього спочатку вимкніть резистор і конденсатор у ланцюзі емітера 

і на джерелі змінного струму встановлюйте частоти 10, 50, 100, 200, 500, 700, 

1000, 3000, 6000, 10000, 15000, 20000, 30000 Гц, записуючи при цьому покази 

амплітуди осцилограми одержуваної на виході схеми. Потім підключіть 

резистор і конденсатор та повторіть зміни частот. 

Зміст звіту 

1. Тема і мета роботи. 

2. Побудувати схему підсилювача із загальним емітером. 

3. Занести до таблиці результати вимірювань параметрів підсилювального 

каскаду. 

4. Побудувати графік амплітудної і частотної характеристик підсилювача. 

5. Зробити висновки. 

Контрольні питання 

1. Як працює БТ? 

2. Які параметри сигналу підсилює підсилювач із ЗЕ? 

3. Поясніть наявність у схемі конденсаторів С1 і С2. 

4. Поясніть призначення резисторів у схемі.  

5. Чим відрізняються сигнали на виході схеми із ЗЕ і ЗК? 

6. Як саме зміниться вихідних сигнал, якщо під’єднати конденсатор СЕ? 

7. Поясніть, чому відбувається спад АЧХ підсилювального каскаду із ЗЕ в 

області низьких частот? 

Література: [2, 4, 6, 7, 10]. 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Комп’ютерна 

електроніка та схемотехніка» складається із дев’яти робіт, які спрямовані на 

перевірку знань студентів з теорії та практики розв’язання прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За дев’ять робіт студент може отримати 36 балів. 
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За кожну лабораторну роботу виставляють: 

− 4 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його та правильно і вичерпно відповів на всі запитання; 

− 3 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його та відповів на всі питання. При цьому допускаються незначні 

неточності під час відповіді на контрольні питання; 

− 2 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, але відповіді на контрольні питання не повні; 

− 1 бал, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його задовільно, але не відповів на контрольні питання викладача; 

− у решті випадків виставляють 0 балів. 

Розподіл балів за видами занять наведено у таблиці. 

Вид занять 

Модуль 1 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

Лекції 

(відвідування, 

конспект, 

опитування) 

2 2 2 2 2 10 

Лабораторні 

роботи 

(виконання, 

звіт, захист) 

ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР4 ЛР5 ЛР6 ЛР7 ЛР8 ЛР9 

36 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Інші види  

поточного 

контролю: 

  

контрольна 

робота 
19 19 

тести 1–2 10 10 20 

підсумковий 

тест 
15 15 

Диф. залік   – 

Усього   100 

 

Примітка. Модуль 1 – семестр 3. 
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