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ВСТУП 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Проектування автоматизованих 

систем керування» є формування у студентів фундаментальних знань з 

розрахунку аналогових і цифрових електронних схем, які можуть бути 

використані під час розробки, упровадження та експлуатації апаратних засобів 

обробки, передачі та захисту інформації, під час створення автоматизованих 

систем керування.  

Завдання навчальної дисципліни «Проектування автоматизованих систем 

керування» – забезпечити базу для вивчення інших дисциплін, пов’язаних з 

апаратним забезпеченням систем автоматизованого електропривода. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– основні властивості пасивних і активних елементів систем керування; 

– методи аналізу та синтезу основних класів аналогових і цифрових 

електронних схем, які застосовуються у системах керування; 

– комбінаційні функціональні вузли систем керування; 

– принцип дії основних схем і пристроїв елементної бази систем 

керування – аналогової та цифрової дії в дискретному та інтегральному 

виконанні; 

– сучасний стан і можливості програмно-технічних комплексів, що 

використовуються для розрахунку схем аналогової та цифрової дії;  

– основні класи аналогових і цифрових електронних схем систем 

керування; 

– послідовність аналізу режимів роботи пасивних і активних елементів 

аналогових та цифрових електронних схем систем керування; 

уміти: 

– розраховувати основні класи аналогових і цифрових електронних схем 

систем керування; 



5 

– оцінювати працездатність основних класів аналогових та цифрових 

електронних схем за допомогою аналізу режимів роботи їх пасивних і активних 

елементів; 

– досліджувати імпульсні пристрої та розраховувати найпростіші схеми 

формування імпульсів; 

– досліджувати принципи дії цифрових мікроелектронних пристроїв та 

аналізувати галузі їх застосування; 

– аналізувати логічні та запам’ятовувальні елементи комбінаційних і 

послідовних функціональних вузлів; 

– оцінювати техніко-економічну ефективність застосування електронних 

цифрових пристроїв та ескізно визначати їхні основні параметри; 

– оцінювати сумісність цифрових пристроїв з іншими пристроями; 

– працювати з сучасними засобами автоматизованого проектування 

систем керування; 

– класифікувати та розв’язувати задачі технологічного проектування з 

використанням ЕОМ. 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Проектування автоматизованих систем керування» містять перелік лекційного 

матеріалу, контрольні питання та вказівки для користування літературними 

джерелами. 

Самостійна робота студентів передбачає додаткове вивчення лекційного 

матеріалу, підготовку до практичних занять, до контрольної роботи. Під час 

підготовки питань для самостійного опрацювання, можна використовувати не 

лише наведену літературу, а й інші джерела інформації.  
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1 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

ус
ьо

го
 у тому числі 

ус
ьо

го
 у тому числі 

лк л.р. п.р. с. р. лк л.р. п.р. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Змістовий модуль 1 Пристрої аналогових автоматизованих систем керування 

Тема 1 Елементна база аналогової та цифрової схемотехніки 
систем керування. Напівпровідникові діоди 14 2 2 2 8 15,5 0,5 - 1 14 

Тема 2 Тиристори та біполярні транзистори. Польові транзистори 
та IGBT 16 2 2 2 10 20,5 0,5 1 - 19 

Тема 3 Підсилювачі електричних сигналів 18 2 2 2 12 20 - 1 1 18 

Тема 4 Операційні підсилювачі 22 2 2 2 16 20 1 1 1 17 

Усього за змістовим модулем 1 70 8 8 8 46 76 2 2 3 68 
Змістовий модуль 2 Пристрої цифрових автоматизованих систем керування 

Тема 5 Основи цифрової електроніки 22 2 2 2 16 16 1 - 1 14 

Тема 6 Комбінаційні функціональні вузли схемотехніки систем 
керування 18 1 2 2 13 16 - 1 1 14 

Тема 7 Тригери 26 2 2 4 18 22 1 1 1 19 

Тема 8 Лічильники та елементи операційних пристроїв. Цифро-
аналогові та аналогово-цифрові перетворювачі 14 1 4 2 7 20 - 1 - 19 

Усього за змістовим модулем 2 80 6 10 10 54 74 2 3 3 66 
Усього годин 150 14 18 18 100 150 4 6 6 134 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Елементна база аналогових та цифрових автоматизованих 

систем керування. Напівпровідникові діоди 

Етапи розвитку електроніки. Фізичні основи побудови 

напівпровідникових пристроїв. Класифікація напівпровідникових пристроїв. 

Напівпровідникові резистори, їх класифікація, функції та застосування. Фізичні 

процеси в p-n переході. ВАХ ідеального p-n переходу. Реальний p-n перехід, 

схема заміщення та ВАХ. Класифікація напівпровідникових діодів. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте основні етапи розвитку аналогової та цифрової 

електроніки. 

2. Надайте характеристику фізичної будови напівпровідникових 

пристроїв. 

3. Від чого залежить тип провідності напівпровідника? 

4. У чому полягає відмінність між провідниками, напівпровідниками та 

діелектриками? 

5. Наведіть класифікацію напівпровідникових пристроїв. 

6. Які є типи напівпровідникових резисторів? 

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

характеристику. 

8. Поясніть принцип дії терморезисторів. Визначте вихідні 

характеристики термістора та позистора. 

9. Поясніть принцип дії тензорезисторів. 

10. Надайте характеристику основних параметрів тензорезисторів. 

11. Поясніть принцип дії фоторезисторів та наведіть їх вихідну 

характеристику. 

12. Поясніть принцип дії ідеального p-n переходу. Надайте 

характеристику прямого та зворотного ввімкнення p-n переходу. Перелічіть 

основні властивості p-n переходу.  
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13. Охарактеризуйте механізм виникнення пробою напівпровідникового 

елемента. 

14. Назвіть і коротко охарактеризуйте типи напівпровідникових діодів.  

15. Надайте загальну характеристику випрямних діодів. Наведіть їх ВАХ. 

16. Надайте загальну характеристику діодів Шотки. Наведіть їх ВАХ. У 

чому полягає відмінність діодів Шотки від звичайних напівпровідникових 

діодів? 

17. Надайте загальну характеристику стабілітронів. Наведіть їх ВАХ. 

Перелічіть основні параметри стабілітронів. 

18. Надайте загальну характеристику тунельних діодів. Наведіть їх ВАХ. 

У чому полягає відмінність тунельних діодів від випрямних діодів? 

19. Надайте загальну характеристику світлодіодів. Наведіть їх ВАХ. 

Перелічіть основні параметри світлодіодів. 

20. Надайте загальну характеристику фотодіодів. Наведіть їх ВАХ. 

Перелічіть основні параметри фотодіодів. 

Література: [1, с. 166–167; 2, с. 18–46; 3, с. 51–83; 4, с. 32–81; 5, с. 26–74]. 

 

Тема 2 Тиристори та біполярні транзистори. Польові транзистори та 

IGBT 

Класифікація, принцип дії та ВАХ тиристорів. Увімкнення та вимкнення 

тиристорів. Принцип дії біполярного транзистора. Схеми ввімкнення 

біполярних транзисторів. Режими роботи біполярних транзисторів. Принцип дії 

польового транзистора. Будова та принцип дії транзисторів з переходом 

керування. Будова та принцип дії транзисторів з ізольованим затвором. Будова 

та принцип дії IGBT. 

Питання для самоперевірки 

1. За якими ознаками класифікують тиристори? 

2. Поясніть будову та принцип дії тиристора. Наведіть вольт-амперну 

характеристику тиристора. 
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3. Надайте характеристику динистора. Наведіть його ВАХ. У чому 

полягає відмінність динистора від діода? 

4. Надайте характеристику симістора. Наведіть його ВАХ.  

5. Надайте характеристику фототиристора. Наведіть його ВАХ.  

6. Поясніть принцип дії біполярного транзистора. 

7. Наведіть схеми ввімкнення та статичні ВАХ біполярних транзисторів. 

Які області (режими) роботи має біполярний транзистор? 

8. Наведіть схему та методику дослідження статичних характеристик 

транзистора для схеми зі спільною базою. 

9. Наведіть вхідні та вихідні характеристики транзистора, увімкненого за 

схемою зі спільною базою. 

10. Наведіть схему та методику дослідження статичних характеристик 

транзистора для схеми зі спільним емітером. 

11. Наведіть вхідні та вихідні характеристики транзистора, увімкненого за 

схемою зі спільним емітером. 

12. Наведіть схему та методику дослідження статичних характеристик 

транзистора для схеми зі спільним колектором (СК). 

13. Надайте загальну характеристику схеми ввімкнення транзистора зі 

СК. 

14. Поясніть принцип дії  польових транзисторів. Наведіть класифікацію 

польових транзисторів. 

15. Як побудований транзистор із p-n переходом?  

16. Чим відрізняються МДП- і МОП-транзистори? Назвіть відміні ознаки 

МДП-транзисторів з індукованим і вбудованим каналом.  

17. Що таке порогова напруга та напруга відсічки?  

18. Наведіть стоко-затворні та стокові характеристики транзистора. 

19. Як визначити крутість стоко-затворної характеристики та активну 

вихідну провідність? 

20. Поясніть особливості роботи та область застосування польових 

транзисторів. 
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21. У чому полягає відмінність принципу роботи польового транзистора 

від біполярного? 

22. Поясніть принцип дії IGBT. Наведіть його схему заміщення. 

23. Охарактеризуйте переваги IGBT над польовими та біполярними 

транзисторами. 

Література: [2, с. 39–67; 3, с. 98–154; 4, с. 369–401; 6, с. 151–198; 7, с. 24–81]. 

 

Тема 3 Підсилювачі електричних сигналів 

Принцип дії електронного підсилювача. Класифікація та основні 

характеристики підсилювальних каскадів. Зворотні зв’язки у підсилювачах. 

Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах. Підсилювальні каскади на 

польових транзисторах. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке підсилювальний каскад? 

2. Наведіть класифікацію підсилювальних каскадів. 

3. Надайте характеристику режимів роботи підсилювальних каскадів. 

4. Назвіть основні характеристики підсилювача. 

5. Назвіть основні параметри підсилювача. 

6. Охарактеризуйте основні принципи побудови підсилювачів. 

7. Які є спотворення посиленого сигналу і в чому полягає причина їх 

появи? 

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

9. Які є види зворотних зв’язків? 

10. Охарактеризуйте особливості роботи підсилювача в режимі А. 

11. Охарактеризуйте особливості роботи підсилювача в режимі В. 

12. Охарактеризуйте особливості роботи підсилювача в режимі АВ. 

13. Для чого першим каскадом підсилювача постійного струму 

вибирають диференційний підсилювач? 

14. Чому фаза сигналу на виході схеми з СК не змінюється порівняно зі 

схемою з СЕ? 
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15. Надайте характеристику методів установки робочої точки в 

підсилювальному каскаді на польовому транзисторі. 

16. Охарактеризуйте види підсилювачів на польових транзисторах. 

17. Чому підсилювач на польовому транзисторі має великий вхідний опір 

порівняно з підсилювачем на біполярному транзисторі? 

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

 

Тема 4 Операційні підсилювачі 

Основні параметри операційних підсилювачів. Типові схеми ввімкнення 

та реалізація математичних операцій за допомогою операційних підсилювачів. 

Інвертувальний підсилювач. Інтегрувальний підсилювач. Диференційний 

каскад підсилення. Логарифмувальний підсилювач. Підсилювачі змінного 

струму на ОП. 

Питання для самоперевірки 

1. Які загальні принципи побудови пристроїв на ОП? 

2. Які основні переваги інтегральних ОП? 

3. Як впливає зворотний зв’язок на стабільність коефіцієнта підсилення? 

4. Як впливає зворотний зв’язок на вхідний та вихідний опори 

підсилювача? 

5. Як працює схема суматора на ОП? 

6. Від чого залежить полярність вихідної напруги суматора? 

7. Наведіть формули розрахунку коефіцієнтів посилення інвертувального 

та неінвертувального підсилювача на ОП. 

8. Перелічіть основні параметри ОП. 

9. Чому для живлення ОП використовується двополярна напруга? 

10. У чому полягають відмінності між ідеальним і реальним 

інтеграторами? 

11. У чому полягають відмінності між ідеальним і реальним 

диференціатором? 

12. Чи залежить вихідна напруга диференційного каскаду від швидкості 

зміни вхідної напруги?  
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13. Чи залежить вихідна напруга диференційного каскаду від величини 

опору в колі зворотного зв’язку? 

14. З яких умов виводиться співвідношення між вхідною та вихідною 

напругою у схемі суматора на основі ОП? 

15. Які вимоги висувають до прецизійних ОП? 

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

Література: [2, с. 329–387; 6, с. 659–732; 7, с. 403–462]. 

 

Тема 5 Основи цифрової електроніки 

Фізичні основи формування цифрових інформаційних сигналів. Діодні 

ключові схеми. Транзисторні ключі. Логічні елементи (ЛЕ), їх характеристики 

та параметри. Таблиці дійсності. Особливості цифрових сигналів. Основи 

алгебри логіки. 

Питання для самоперевірки 

1. Що називають системою числення? 

2. Надайте характеристику правила перекладу числа з десяткової системи 

в систему з основою q. 

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

4. Яке призначення і яка галузь застосування логічних елементів? 

5. Що таке логічне додавання, множення і заперечення? 

6. Як здійснюється процес синтезу цифрових логічних схем? 

7. Що таке перемикальна функція? 

8. Наведіть приклади функціонально повних систем логічних функцій. 

9. Що таке таблиця істинності? 

10. Скільки існує різних булевих функцій трьох змінних? 

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

виключаюче АБО, І, АБО-НІ, І-НІ. 

12. Що являє собою метод диз’юнктивного розкладу? 

13. Що являє собою метод кон’юнктивного розкладу? 
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14. Як здійснюєть пошук оптимальної структури логічної функції після 

використання стандартних методів? 

15. Надайте характеристику методу мінімізації на основі діаграм Вейча. 

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

17. Надайте характеристику методу мінімізації на основі карт Карно. 

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

Література: [7, с. 15–67; 8, с. 8–39; 10, с. 11–39]. 

 

Тема 6 Комбінаційні функціональні вузли автоматизованих систем 

керування 

Функції шифраторів та дешифраторів, їх види та схемотехнічне 

зображення. Мультиплексори та демультиплексори. Призначення, принцип дії, 

схемотехнічне зображення. Функції суматорів, їх види та схемотехнічне 

зображення. 

Питання для самоперевірки 

1. Як перевести число з однієї позиційної системи числення в іншу? 

2. Як здійснюють арифметичні операції у двійковій системі числення? 

3. Що таке дешифратор? 

4. Яке призначення перетворювача коду? 

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

дешифратори? 

6. Які логічні функції виконує дешифратор? 

7. Що таке мультиплексор? 

8. Запишіть логічну функцію, що описує роботу мультиплексора. 

9. У яких пристроях цифрової техніки використовують мультиплексори? 

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

11. Як побудувати напівсуматор на логічних елементах? 

12. Як побудувати схему повного однорозрядного суматора на базі схем 

напівсуматора? 
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13. Як здійснюється додавання і віднімання багаторозрядних чисел у 

суматорі? 

14. Призначення цифрових компараторів. 

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

 
Тема 7 Тригери 

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

параметри. Таблиці переходів і часові діаграми. Синтез тригерів у 

різноманітних базисах. 

Питання для самоперевірки 

1. Який тригер називають асинхронним? 

2. Який тригер називають синхронним? 

3. Чим відрізняються статичні тригери від динамічних? 

4. Чим відрізняються однотактні тригери від двотактних? 

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

поясніть його роботу. 

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

його роботу. 

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

роботу. 

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

інверсними входами. 

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

прямими входами. 

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

11. Чим відрізняється тригер від комбінаційної схеми? 

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

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

14. За яких логічних рівнів вхідних сигналів синхронний статичний D-

тригер здійснює збереження свого стану? 
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15. За яких логічних рівнів вхідних сигналів динамічний D-тригер 

здійснює збереження свого стану? 

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

17. Який закон функціонування T-тригера? 

18. Як на JK-тригері реалізувати T-тригер? 

19. Назвіть особливості роботи тригера з динамічним керуванням. 

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

 

Тема 8 Лічильники та елементи операційних пристоїв. Цифро-

аналогові та аналогово-цифрові перетворювачі 

Класифікація лічильників. Таблиці дійсності та часові діаграми. 

Лічильники на основі тригерів. Подільники частоти. Регістри, перемножувачі та 

арифметико-логічні пристрої. Часові діаграми, схеми, можливості. Призначення 

ЦАП, АЦП, основні схеми та застосування. ЦАП з ваговими резисторами. ЦАП 

сходинкового типу. АЦП послідовного підрахунку. АЦП паралельної і 

паралельно-послідовної дії. 

Питання для самоперевірки 

1. Які функції виконує підсумовувальний лічильник і в якому коді 

виходить результат? 

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

результат? 

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

результат? 

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

5. Поясніть роботу підсумовувального двійкового лічильника з 

послідовним переносом на JK-тригері. 

6. Поясніть роботу віднімального двійкового лічильника з послідовним 

переносом на JK-тригері. 

7. Поясніть роботу реверсивного двійкового лічильника з послідовним 

переносом на JK-тригері. 
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8. Визначіть коефіцієнт розподілу частоти двійкового лічильника. 

9. Класифікація регістрів. 

10. Наведіть схему чотирирозрядного паралельного регістра на D-

тригерах. 

11. Призначення АЦП і його місце в системі передачі цифрової 

інформації. 

12. Поясніть, які функції виконує ЦАП. Назвіть основні технічні 

параметри ЦАП. 

13. Поясніть принцип роботи ЦАП. Охарактеризуйте сферу застосування 

ЦАП. 

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

15. Запишіть вираз для розрахунку вихідної напруги ЦАП у загальному 

вигляді. 

16. Чим відрізняється ЦАП сходинкового типу від ЦАП з ваговими 

резисторами? 

17. Поясніть принцип роботи АЦП. Зазначте основні параметри АЦП. 

Наведіть класифікацію АЦП. 

18. Поясніть принцип роботи АЦП порозрядного зважування. 

19. Поясніть принцип роботи інтегрувального АЦП. 

20. Поясніть, чому АЦП подвійного інтегрування широко застосувають у 

вимірювальній апаратурі. 

21. Надайте характеристику схемної реалізації багатоканальних АЦП. 

22. Надайте характеристику структурної схеми паралельного АЦП. 

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

застосовувати? 

Література: [8, с. 113–142; 9, с. 714–732; 12, с. 295–325; 13, с. 101–113]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Змістовий модуль 1 

1. Охарактеризуйте основні етапи розвитку аналогової та цифрової 

електроніки. 

2. Надайте характеристику фізичної будови напівпровідникових 

пристроїв. 

3. Від чого залежить тип провідності напівпровідника? 

4. У чому полягає відмінність між провідниками, напівпровідниками та 

діелектриками? 

5. Наведіть класифікацію напівпровідникових пристроїв. 

6. Які є типи напівпровідникових резисторів? 

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

характеристику. 

8. Поясніть принцип дії терморезисторів. Визначте вихідні 

характеристики термістора та позистора. 

9. Поясніть принцип дії тензорезисторів. 

10. Надайте характеристику основних параметрів тензорезисторів. 

11. Поясніть принцип дії фоторезисторів та наведіть їх вихідну 

характеристику. 

12. Поясніть принцип дії ідеального p-n переходу. Надайте 

характеристику прямого та зворотного ввімкнення p-n переходу. Перелічіть 

основні властивості p-n переходу.  

13. Охарактеризуйте механізм виникнення пробою напівпровідникового 

елемента. 

14. Назвіть і коротко охарактеризуйте типи напівпровідникових діодів.  

15. Надайте загальну характеристику випрямних діодів. Наведіть їх ВАХ. 

16. Надайте загальну характеристику діодів Шотки. Наведіть їх ВАХ. У 

чому полягає відмінність діодів Шотки від звичайних напівпровідникових 

діодів? 
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17. Надайте загальну характеристику стабілітронів. Наведіть їх ВАХ. 

Перелічіть основні параметри стабілітронів. 

18. Надайте загальну характеристику тунельних діодів. Наведіть їх ВАХ. 

У чому полягає відмінність тунельних діодів від випрямних діодів? 

19. Надайте загальну характеристику світлодіодів. Наведіть їх ВАХ. 

Перелічіть основні параметри світлодіодів. 

20. Надайте загальну характеристику фотодіодів. Наведіть їх ВАХ. 

Перелічіть основні параметри фотодіодів. 

21. За якими ознаками класифікують тиристори? 

22. Поясніть будову та принцип дії тиристора. Наведіть вольт-амперну 

характеристику тиристора. 

23. Надайте характеристику динистора. Наведіть його ВАХ. У чому 

полягає відмінність динистора від діода? 

24. Надайте характеристику симістора. Наведіть його ВАХ.  

25. Надайте характеристику фототиристора. Наведіть його ВАХ.  

26. Поясніть принцип дії біполярного транзистора. 

27. Наведіть схеми ввімкнення та статичні ВАХ біполярних транзисторів. 

Які області (режими) роботи має біполярний транзистор? 

28. Наведіть схему та методику дослідження статичних характеристик 

транзистора для схеми зі спільною базою. 

29. Наведіть вхідні та вихідні характеристики транзистора, увімкненого за 

схемою зі спільною базою. 

30. Наведіть схему та методику дослідження статичних характеристик 

транзистора для схеми зі спільним емітером. 

31. Наведіть вхідні та вихідні характеристики транзистора, увімкненого за 

схемою зі спільним емітером. 

32. Наведіть схему та методику дослідження статичних характеристик 

транзистора для схеми зі спільним колектором. 

33. Надайте загальну характеристику схеми ввімкнення транзистора зі 

СК. 
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34. Поясніть принцип дії  польових транзисторів. Наведіть класифікацію 

польових транзисторів. 

35. Як побудований транзистор із p-n переходом?  

36. Чим відрізняються МДП- і МОП-транзистори? Назвіть відміні ознаки 

МДП-транзисторів з індукованим і вбудованим каналом.  

37. Що таке порогова напруга та напруга відсічки?  

38. Наведіть стоко-затворні та стокові характеристики транзистора. 

39. Як визначити крутість стоко-затворної характеристики та активну 

вихідну провідність? 

40. Поясніть особливості роботи та область застосування польових 

транзисторів. 

41. У чому полягає відмінність принципу роботи польового транзистора 

від біполярного? 

42. Поясніть принцип дії IGBT. Наведіть його схему заміщення. 

43. Охарактеризуйте переваги IGBT над польовими та біполярними 

транзисторами. 

44. Що таке підсилювальний каскад? 

45. Наведіть класифікацію підсилювальних каскадів. 

46. Надайте характеристику режимів роботи підсилювальних каскадів. 

47. Назвіть основні характеристики підсилювача. 

48. Назвіть основні параметри підсилювача. 

49. Охарактеризуйте основні принципи побудови підсилювачів. 

50. Які є спотворення посиленого сигналу і в чому полягає причина їх 

появи? 

51. Поясніть необхідність застосування зворотних зв’язків у 

підсилювачах. 

52. Які є види зворотних зв’язків? 

53. Охарактеризуйте особливості роботи підсилювача в режимі А. 

54. Охарактеризуйте особливості роботи підсилювача в режимі В. 

55. Охарактеризуйте особливості роботи підсилювача в режимі АВ. 
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56. Для чого першим каскадом підсилювача постійного струму 

вибирають диференційний підсилювач? 

57. Чому фаза сигналу на виході схеми з СК не змінюється порівняно зі 

схемою з СЕ? 

58. Надайте характеристику методів установки робочої точки в 

підсилювальному каскаді на польовому транзисторі. 

59. Охарактеризуйте види підсилювачів на польових транзисторах. 

60. Чому підсилювач на польовому транзисторі володіє великим вхідним 

опором порівняно з підсилювачем на біполярному транзисторі? 

61. Які загальні принципи побудови пристроїв на ОП? 

62. Які основні переваги інтегральних ОП? 

63. Як впливає зворотний зв’язок на стабільність коефіцієнта підсилення? 

64. Як впливає зворотний зв’язок на вхідний та вихідний опори 

підсилювача? 

65. Як працює схема суматора на ОП? 

66. Від чого залежить полярність вихідної напруги суматора? 

67. Наведіть формули розрахунку коефіцієнтів посилення 

інвертувального та неінвертувального підсилювача на ОП. 

68. Перелічіть основні параметри ОП. 

69. Чому для живлення ОП використовується двополярна напруга? 

70. У чому полягають відмінності між ідеальним і реальним 

інтеграторами? 

71. У чому полягають відмінності між ідеальним і реальним 

диференціатором? 

72. Чи залежить вихідна напруга диференційного каскаду від швидкості 

зміни вхідної напруги?  

73. Чи залежить вихідна напруга диференційного каскаду від величини 

опору в колі зворотного зв’язку? 

74. З яких умов виводиться співвідношення між вхідною та вихідною 

напругою у схемі суматора на основі ОП? 

75. Які вимоги висувають до прецизійних ОП? 
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76. Який вид зворотного зв’язку використовується у повторювачі на ОП? 

 

Змістовий модуль 2 

1. Що називають системою числення? 

2. Надайте характеристику правила перекладу числа з десяткової системи 

в систему з основою q. 

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

4. Яке призначення і яка галузь застосування логічних елементів? 

5. Що таке логічне додавання, множення і заперечення? 

6. Як здійснюється процес синтезу цифрових логічних схем? 

7. Що таке перемикальна функція? 

8. Наведіть приклади функціонально повних систем логічних функцій. 

9. Що таке таблиця істинності? 

10. Скільки існує різних булевих функцій трьох змінних? 

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

виключаюче АБО, І, АБО-НІ, І-НІ. 

12. Що являє собою метод диз’юнктивного розкладу? 

13. Що являє собою метод кон’юнктивного розкладу? 

14. Як здійснюється пошук оптимальної структури логічної функції після 

використання стандартних методів? 

15. Надайте характеристику методу мінімізації на основі діаграм Вейча. 

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

17. Надайте характеристику методу мінімізації на основі карт Карно. 

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

19. Як перевести число з однієї позиційної системи числення в іншу? 

20. Як здійснюються арифметичні операції у двійковій системі числення? 

21. Що таке дешифратор? 

22. Яке призначення перетворювача коду? 

23. За яким принципом і на яких логічних елементах будують лінійні 

дешифратори? 
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24. Які логічні функції виконує дешифратор? 

25. Що таке мультиплексор? 

26. Запишіть логічну функцію, що описує роботу мультиплексора. 

27. У яких пристроях цифрової техніки використовують мультиплексори? 

28. Запишіть вирази, що описують роботу мультиплексора 2-1 (16-1). 

29. Як побудувати напівсуматор на логічних елементах? 

30. Як побудувати схему повного однорозрядного суматора на базі схем 

напівсуматора? 

31. Як здійснюється додавання і віднімання багаторозрядних чисел у 

суматорі? 

32. Призначення цифрових компараторів. 

33. Який тригер називають асинхронним? 

34. Який тригер називають синхронним? 

35. Чим відрізняються статичні тригери від динамічних? 

36. Чим відрізняються однотактні тригери від двотактних? 

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

поясніть його роботу. 

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

його роботу. 

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

роботу. 

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

інверсними входами. 

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

прямими входами. 

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

43. Чим відрізняється тригер від комбінаційної схеми? 

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

45. Складіть таблицю станів (істинності) для динамічного D-тригера. 
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46. За яких логічних рівнів вхідних сигналів синхронний статичний D-

тригер здійснює збереження свого стану? 

47. За яких логічних рівнів вхідних сигналів динамічний D-тригер 

здійснює збереження свого стану? 

48. За яких умов T-тригер установлюється в одиничний стан? 

49. Який закон функціонування T-тригера? 

50. Як на JK-тригері реалізувати T-тригер? 

51. Назвіть особливості роботи тригера з динамічним керуванням. 

52. Які функції виконує підсумовувальний лічильник і в якому коді 

отриманий результат? 

53. Які функції виконує віднімальний лічильник і в якому коді отриманий 

результат? 

54. Які функції виконує реверсивний лічильник і в якому коді отриманий 

результат? 

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

56. Поясніть роботу підсумовувального двійкового лічильника з 

послідовним переносом на JK-тригері. 

57. Поясніть роботу віднімального двійкового лічильника з послідовним 

переносом на JK-тригері. 

58. Поясніть роботу реверсивного двійкового лічильника з послідовним 

переносом на JK-тригері. 

59. Визначіть коефіцієнт розподілу частоти двійкового лічильника. 

60. Класифікація регістрів. 

61. Наведіть схему чотирирозрядного паралельного регістра на D-

тригерах. 

62. Призначення АЦП і його місце в системі передачі цифрової 

інформації. 

63. Поясніть, які функції виконує ЦАП. Назвіть основні технічні 

параметри ЦАП. 

64. Поясніть принцип роботи ЦАП. Охарактеризуйте сферу застосування 

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

66. Запишіть вираз для розрахунку вихідної напруги ЦАП у загальному 

вигляді. 

67. Чим відрізняється ЦАП сходинкового типу від ЦАП з ваговими 

резисторами? 

68. Поясніть принцип роботи АЦП. Зазначте основні параметри АЦП. 

Наведіть класифікацію АЦП. 

69. Поясніть принцип роботи АЦП порозрядного зважування. 

70. Поясніть принцип роботи інтегрувального АЦП. 

71. Поясніть, чому АЦП подвійного інтегрування знайшли широко 

застосувують у вимірювальній апаратурі. 

72. Надайте характеристику схемної реалізації багатоканальних АЦП. 

73. Надайте характеристику структурної схеми паралельного АЦП. 

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

застосовувати? 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Види занять Максимальна 
сума балів 

Лекції 10 
Практичні роботи: виконання, захист 30 
Лабораторні роботи: виконання, захист 30 
Поточний контроль: змістовий модуль № 1 – 10 балів; 
змістовий модуль № 2 – 10 балів; самостійна робота, 
реферати – 10 балів 

30 

Усього  100 
 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового проекту 
(роботи), практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно 

Зараховано 
82–89 В 

Добре 
74–81 С 
64–73 D 

Задовільно 
60–63 Е 

35–59 FX 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

Не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
навчальної дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
навчальної 
дисципліни 
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