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1
Семестр № 2
Тема № 1 Матеріали та компоненти
електронної техніки
Тема № 2 Пасивні компоненти
Тема № 3 Напівпровідникові прилади.
Діоди.
Тема № 4 Біполярні транзистори
Тема № 5. Польові транзистори .
Тиристори
Тема № 6 Оптоелектронні компоненти
Тема № 7 Інтегральні мікросхеми
Тема № 8 Електровакуумні прилади
Всього за семестр № 2:
Семестр № 3
Тема № 9: Пристрої підсилення
сигналів
Тема № 10: Зворотні зв’зки у
підсилювачах
Тема № 11: Диференційні та операційні
підсилювачі
Тема № 12: Нелінійні аналогові
електронні пристрої
Тема № 13 Ключеві елементи та
комутатори. Стабілізатори напруги
Всього за семестр № 3:
Семестр № 4

2

3
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Самостійна робота

Лабораторні
заняття

Практичні заняття

Семінарські
заняття

Лекції

Всього

Номер та назва змістового модулю, Кількість годин відведених на вивчення
номер та найменування теми
навчальної дисципліни
з них:
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Література, сторінки

1. Загальні методичні вказівки
Дисципліна має на меті: навчити студентів характеристикам, параметрам
та застосуванню активних та пасивних, дискретних та інтегральних електронних
приладів і радіо компонентів, основам теорії і схемотехніки, методам аналізу та
розрахунку параметрів і характеристик аналогових та цифрових електронних
пристроїв, підготовити студентів до вивчення наступних професійноорієнтованих і спеціальних дисциплін та до самостійного освоєння приладів
технічного захисту інформації.
2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
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3
Тема № 14: Основи теорії цифрових
пристроїв
Тема № 15: Схемотехніка цифрових
пристроїв
Тема № 16: Комбінаційні цифрові
пристрої
Тема № 17: Накопичувальні цифрові
пристрої
Тема № 18: Формувальники та
генератори відеосигналів
Тема № 19: Аналого-цифрові пристрої
Всього за семестр № 4:
Всього:
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3. Методичні вказівки до практичних занять
Практичне заняття № 1
Тема № 3: Напівпровідникові прилади. Діоди.
Мета заняття: Розрахунок параметрів напівпровідникових структур задля
оцінки їх величин, визначення впливу параметрів матеріалів на ці величини.
Час: 4 год.
Місце проведення: клас за розкладом
Навчальні питання:
1. Робота діодів з навантаженням та розрахунок їх параметрів.
2. Використання напівпровідникових діодів, їх різновиди, приклади
застосування за фахом підготовки.
Література:
1. Кривуля Г.Ф., Рябенький В.М., Буряк В.С. Схемотехніка: Навч. посібник. –
Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2007.– 250 с.
2. Павлов В. Н, Ногин В. Н. Схемотехника аналоговых электронных
устройств: Учебник для вузов. - Горячая линия – Телеком, 2001.
3. Токхейм Р. Основы цифровой электроники: Пер.с англ.- М: Мир, 1988.392 с.

Хід проведення заняття:
Вступ

4

При проведенні заняття здійснюється контроль засвоєння студентами
матеріалу лекцій в письмовій (у вигляді летючки) чи усній формі. Питання для
контролю:
1. Що таке власний напівпровідник? Яка в нього енергетична діаграма?
2. Що таке р- напівпровідник? Яка в нього енергетична діаграма?
3. Що таке n-напівпровідник? Яка в нього енергетична діаграма?
4. Поясніть, як утвориться контактна різниця потенціалів у р-n переході? Від
чого вона залежить?
5. Які процеси відбуваються в р-n переході при прямому включенні?
6. Які процеси відбуваються в р-n переході при зворотному включенні?
7. Запишіть аналітичний вираз для теоретичної ВАХ р-n переходу.
Порівняйте I0 для Ge і Si переходів. Намалюйте ВАХ Ge і Si переходів і
зрівняйте їх.
Потрібно назвати тему заняття, сформулювати та пояснити цільову
установу заняття, основні питання та план заняття. Крім того, необхідно
нагадати студентам завдання, яке було вибрано їм раніше на підготовку до
заняття.
У результаті підготовки до заняття студенти повинні знати властивості
напівпровідникових матеріалів та напівпровідникових структур.
Необхідно підкреслити; що напівпровідникові прилади мають
характеристики та параметри твердо визначені властивостями, параметрами,
характеристиками напівпровідникових структур і матеріалів, із яких вони
виготовлені. При вивченні напівпровідникових приладів і, в першу чергу, діодів
цей зв`язок досліджується дуже складно. При цьому багато положень теорії
напівпровідникових структур (р-п переходів, переходів Шотки і т.д.) не
розуміються глибоко, не уявляються для чого вони необхідні, як вони впливають
на властивості діодів та інших напівпровідникових приладів. Звідси основна
проблема заняття: який зв`язок існує між цими фізичними процесами. Принцип
дії більшості напівпровідникових приборів оснований на використанні явищ і
процесів, які проходять в електроно-дірковому переході, а в напівпровідникових
інтегральних мікросхемах на базі електроно-діркового переходу будуються і
активні, і пасивні, а в багатьох випадках і ізолюючі елементи.
Електроно-дірковим (p-n) переходом називається перехідний шар між двома
областями монокристалу напівпровідника, одна з яких має діркову
електропровідність (область p-типу), а друга – електронну (область n-типу).
Слідує мати на увазі, що p-n перехід не можна отримати шляхом
механічного контакту напівпровідників з різними типами електропровідності зза наявності в місті контакту, наприклад, окислів, а також порушення
періодичності кристалічних ґрат. Створюється p-n перехід в монокристалі
напівпровідника спеціальними технологічними прийомами шляхом дифузії
акцепторної та донорної домішок у відповідні області кристалу або шляхом
сплавлення напівпровідників з різними типами провідності.
1. Робота діодів з навантаженням та розрахунок їх параметрів.
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Електронно-дірковий перехід. Розподіл
зарядів електричного поля в переході.
1.Запропонувати студенту зобразити на
дошці структуру переходу, указавши на
ній знак зарядів в області переходу
(рис.1) при підключенні зовнішньої
напруги.
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1. Який струм протікає в переході при
відсутності напруги , та при її
Рис.1
наявності. При цьому показати що
при відсутності зовнішньої напруги та при Т=const (коли
установлюється термодинамічна рівновага струми Іосн та Iо
компенсують один одного) Iрез=0=Іосн-Iо.
_
Знак – означає, що струми Іосн та Iо
Е
протікають в різних напрямках )
p

+

А

2.Концентрація яких зарядів( електронів чи
дірок) більше в області p і в області n і чому?
(В області р(n) більше дірок (електронів). Тому,
що вони мають домішний характер і є
основними носіями зарядів). У ході відповіді
уточнити поняття "основні і неосновні носії".
3.Яка концентрація електричного заряду в
крапках "А" і "В", що лежать далеко від
границі переходу і зовнішніх границь
напівпровідника?
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Рис.2

(В точках А та В області р та n електрично нейтральні, тому, що заряди дирок
(електронів) примісного походження скомпенсовані нерухомими негативними
(позитивними) зарядами іонів акцептора (донора)).
4.Чим утворені негативні і позитивні заряди в області переходу, показані на рис.1,
і яка їхня природа?
Завдання №1.
Є сплавний германіевий р-n перехід з NД=103NА, причому на кожні 108 атомів
германія приходиться один атом акцепторної домішки. Визначити контактну
різницю потенціалів при температурі Т=300 0С (щільності атомів N і іонізованих
атомів ni прийняти рівними 4,4∙ 1022 см-3 і 2,5∙ 1013 см-3 відповідно.
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Завдання № 2
Германієвий сплавний р-n перехід має зворотний струм насичення I 0 =1мкА,
а кремнієвий з такими ж розмірами - струм I 0 =10-12 А.
Розрахувати і зрівняти прямі напруги на переходах при I=100 мА.
R
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Ідеальн
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U

*

Завдання №3
Анод

Рис.1

R
E

Визначити
струм
діода
I,
з
ідеалізованою
вольт-амперною
характеристикою, який протікає в колі, яке
складається із джерела Е=5В, резистора
R=1 кОм та діода (мал.2), якщо I0=10-12
A(Т=3000К).
Розрахувати
I  I 0 (e

U
m

T

m для

Завдання №4
діода Д226 Е, якщо

Рис.2

пряма

вітка

має

вид

 1) , де m-коефіцієнт неідеальності експоненти.

Завдання №5
Бар'єрна ємність діода дорівнює 200 пФ при зворотній напрузі 2 В. Яка
потрібно зворотна напруга, щоб зменшити ємність до 50 пФ, якщо контактна
різниця потенціалів  К =0,82 В?
Завдання №6
Кремнієвий стабілітрон Д813 підключений для стабілізації напруги до
резистора RH=2,2 кОм. Дані стабілітрона: напруга стабілізації Uст=13 В, Іст.макс=20
мА, Іст.мін=1 мА. Знайти rогр, якщо напруга джерела змінюється від Емін=16 В до
Емакс=24 В. Визначити, чи буде забезпечена стабілізація у всьому діапазоні змін
Е.
Підведення підсумків заняття: дати оцінку підготовленості окремих
студентів і навчальної групи в цілому. Зробити відповідні записи і виставити
оцінки в класний журнал.
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Практичне заняття 2:
Тема №4: Біполярні транзистори.
Навчальна мета заняття: Розрахунок параметрів напівпровідникових структур
задля оцінки їх величин, визначення впливу параметрів матеріалів на ці
величини.
Час: 4год.
Місце проведення: комп’ютерний клас
Навчальні питання:
1. Розрахунок внутрішніх параметрів біполярного транзистора.
2. Розрахунок режимів роботи БТ.
Література:
1. Кривуля Г.Ф., Рябенький В.М., Буряк В.С. Схемотехніка: Навч.
посібник. – Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2007.– 250 с.
2. Павлов В. Н, Ногин В. Н. Схемотехника аналоговых электронных
устройств: Учебник для вузов. - Горячая линия – Телеком, 2001.
3. Токхейм Р. Основы цифровой электроники: Пер.с англ.- М: Мир, 1988.392 с.
Методичне та матеріально-технічне забезпечення занять:
1. Проектор
2. Зразки диодів.
Хід проведення заняття:
Вступ
Потрібно назвати тему заняття, сформулювати та пояснити цільову
установу заняття, основні питання та план заняття. Крім того, необхідно
нагадати студентам завдання, яке було вибрано їм раніше на підготовку до
заняття і домашнє завдання.
В ході підготовки до заняття студенти повинні знати: класифікацію
біполярних транзисторів (БТ), принцип дії бездрейфових та дрейфових
транзисторів, основні явища в транзисторі та внутрішні параметри транзисторів,
ефект модуляції ширини бази, розподіл концентрації неосновних носіїв в базі
транзистора, режими роботи транзисторів.
Необхідно підкреслити важливість заняття для розуміння інших питань
теми: “Біполярні транзистори”.
Основна проблема заняття: Як фізичні процеси в транзисторі визначають
його властивості в різних режимах роботи?
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Контрольне опитування: контрольне опитування проводиться у формі
письмового опитування за матеріалом лекції № 8,9.
1.Розрахунок внутрішніх параметрів біполярного транзистора.
Метою розрахунку внутрішніх параметрів транзистора є визначення
зв’язку цих параметрів з принципом дії транзистора, з його підсилювальними
можливостями. Основною проблемою першого питання є: як транзистор
підсилює? Вирішується вона на базі рішення наступних задач:
Задача № 1
Для БТ типу p-n-p задано ІРЕ=1мА; ІПЕ=0,01мА; ІРК=0,98мА; ІП0К=0,001мА.
Визначити: а)  0 ; б)  ; в) І Бі0 ; г)ІКБО і ІКЭО, якщо рівноважна
частина ІРК дорівнює ІР0К=0,0012мА.
Задача № 2
В БТ n-p-n перевищувальна концентрація електронів на емітерному
переході дорівнює 1020м –3. Площина переходів П=1  10  6 м 2 однакові.
Побудувати графік приблизного розподілу концентрації електронів в області
бази і визначити струм колектора, якщо ефективна ширина бази дорівнює 4  10 –
5
м та при Т=300оК рухомість електронів  n  0,39 м2/ в  с
Після вирішення цієї задачі можна згадати ефект модуляції ширини бази та намалювати
розподіл в базі неосновних носіїв при зміні напруги на колекторі та струму емітера.

2. Розрахунок режимів роботи БТ.
Метою розрахунку режимів роботи БТ є визначення зв’язку напрямків
струму, напруги в БТ з принципом дії, розподілом носіїв в базі транзистора.
Проблеми: Які напрямки струмів в БТ в різних режимах роботи? Як
визначити експериментально в якому режимі працює транзистор?
Задача № 3
Зобразити схеми вмикання з загальною базою для транзисторів типу p-n-p i
n-p-n. Вказати полярності живлюючих напруг для випадків роботи транзистора:
а) в активному режимі;
б) в режимі відсічки;
в) в режимі насичення.
На обох схемах показати напрями струму емітера ІЕ, колектора ІК, бази ІБ
для всіх режимів роботи.
Задача № 4
Транзистор типу p-n-p увімкнений у СЗЕ. Поясніть в якому режимі працює
БТ, якщо:
а) напруга база-емітер UБЕ=-0,4 В і напруга колектор-емітер UКЕ=-0,3 В;
б) напруга UБЕ=-0,4 В і UКЕ=-10 В;
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в) напруга UБЕ=0,4 В і UКЕ=-10 В.
Додаткові задачі
Задача № 5
Зобразити схему виміру постійних струмів і напруг в СЗБ та СЗЕ (n-p-n).
На якому рівні слід обмежувати максимальні значення струмів та напруг під час
цих вимірів?
Тут разом з студентами треба розібратися як правильно підключити
прилади для дослідження характеристик БТ.
Задача № 6
У схемі на малюнку R е  6 кОм, R н  12 кОм, Е к  24 В,  о  0,98
Визначити напругу колектор-база Uкб для випадків:
а) UВХ=6 В;
RЕ
б) UВХ=-6 В;
UВХ

RН

ЕК

Підведення підсумків заняття: визначити позитивні та негативні моменти
заняття. Дати оцінку підготовленості окремих студентів і навчального відділення
в цілому. Зробити відповідні записи і виставити оцінки в класний журнал.
Оголосити тему наступного практичного заняття: “Робочий режим транзистора”.
До наступного заняття вивчити матеріал лекцій, присвячений статичним
характеристикам біполярного транзистора.
Практичне заняття № 3
Тема №5: Польові транзистори . Тиристори.
Час: 2год.
Навчальна мета заняття: Розрахунок параметрів напівпровідникових структур
задля оцінки їх величин, визначення впливу параметрів матеріалів на ці
величини.
Місце проведення: клас за розкладом
Навчальні питання:
1. Розрахунок статичних параметрів польових транзисторів
2. Розрахунок параметрів польових транзисторів з навантаженням
Література:
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1. Кривуля Г.Ф., Рябенький В.М., Буряк В.С. Схемотехніка: Навч. посібник. –
Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2007.– 250 с.
2. Павлов В. Н, Ногин В. Н. Схемотехника аналоговых электронных
устройств: Учебник для вузов. - Горячая линия – Телеком, 2001.
3. Токхейм Р. Основы цифровой электроники: Пер.с англ.- М: Мир, 1988.392 с.
Методичне та матеріально-технічне забезпечення занять:
1. Проектор
2. Зразки диодів.
Хід проведення заняття:
Потрібно назвати тему заняття, сформулювати та пояснити цільову
установу заняття, основні питання та план заняття. Крім того необхідно нагадати
студентам завдання, яке було обрано ним раніше на підготовку до заняття, і
домашнє завдання. У разі підготовки до заняття студенти повинні знати принцип
дії польових транзисторів з різноманітною структурою, характеристики,
параметри транзисторів, роботу польових транзисторів з навантаженням.
мА

R

Rб
мА2

мА1

Uеб

V1

V2

Uкб

мкА

Uеб

V1

V2

Uкб

Слід відмітити, що по конструктивним особливостям польові транзистори
поділяються на:
- транзистори з керуючим переходом ( р-n переходом або переходом
Шотки) (затвором у вигляді р-n переходу або у вигляді переходу
Шотки);
- транзистори з ізольованим затвором (МДН – транзистори), які діляться
на транзистори з індукованим та вбудованим каналами.
У зв’язку з такою різноманітністю польових транзисторів слід при рішенні задач
весь час звертатися до моделей транзисторів та їх характеристикам.
Основна проблема заняття: Як визначити параметри транзисторів без
навантаження та з навантаженням?
Контрольне опитування: Контрольне опитування проводиться у формі
короткої письмової роботи. У додатку до розробки приводяться завдання для
здійснення контролю.
1. Розрахунок статичних параметрів польових транзисторів.
Метою розрахунку являється засвоєння студентами фізичної суті статичних
параметрів ПТ і можливостей їх розрахунку по характеристикам.
Задача №1.
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По статичним характеристикам польового транзистора типу 2П303Д
визначити в робочій точці U си  12,2 В , U зи  2 В диференціальні параметри
S, Ri, μ.
Перед рішенням задачі необхідно визначити по вигляду характеристик,
який транзистор досліджується, намалювати його плоскосну модель і коротко
пригадати у вигляді бесіди разом з студентами принцип дії.
Задача №2.
Питома провідність каналу n-типу польового транзистора   1  20,9 См


м

та h  6 мкм (відстань між металургичними границями). Знайти напругу
2

U зи отс , вважаючи, що рухомість  и  0,13 Вмс , а відносна діелектрична

проникненість кремнію   12 . При якій напрузі U зи опір R к стане або буде
дорівнювати 200 Ом, якщо при U зи  0 він дорівнює 50 Ом?
2. Розрахунок статичних параметрів МДН – транзисторів.
Задача №3.
В МДН – транзисторі з каналом n-типу ширина затвора 0,8 мм, довжина
каналу L = 5 мкм, товщина підзатворного діелектрика d д  150 нм , рухомість
2

електронів в каналі  и  0,02 м , відносна діелектрична проникненість
Вс
оксидної плівки   3,7 , напруга сток – виток в пологій частині характеристики
(при насичені) U си нас  8 В .
Визначити крутість приладу в області насичення.
2. Розрахунок параметрів польових транзисторів з навантаженням.
Метою розрахунку являється придбання вміння студентами визначати за
допомогою статичних характеристик і простіших формул навантажувальних
параметрів польових транзисторів.
Доцільно нагадати слідуючи відношення перед рішенням задач.



dU си
dU зи

dI с  0 
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I

I
с
с
рт



н  К и 
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dU си
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dI с
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R
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Sн 

Rc
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S
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Ri

 н  Sн  R c 

+ Ес

S Rc

S  Rc  Ri S  Ri




R
Ri  Rc 1  Ri 1  Ri
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Rc
Rc
i
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Задача №4.
− +
Спрощена схема підсилювача на
Ез
транзисторі 2П303Д представлена на
Рис.1
мал.1. В коло затвора подається стала
напруга U зи  2 В ; напруга підсилювача сигналу U вх  U m вх  cos t

(U m вх  1 В), Е с  20 В, R с  2 кОм.
Побудувати вантажну пряму, графо аналітично розрахувати Ки; перевірити
розрахунок на основі параметрів ПТ, отриманих в задачі №1.
Висновки: 1. Чим більший опір R c , тим вище коефіцієнт підсилювання. Однак
при збільшені R c робоча точка зміщається в сторону малих напруг U cи ; може
попасти в круту область стокових характеристик, де крутизна, а відповідно,
коефіцієнт підсилювання понижуються.
2.Тому при збільшенні R c треба збільшувати Е с . Максимальне Е с обмежено
допустимою розсіюваної потужності і пробоєм стокового переходу
Додаткові задачі
Задача №5.
В підсилювачі на польовому транзисторі, схема якого представлена на
мал.1 при U зи рт  2 В струм стоку Iс рт  1 мА . Визначити величини напруги
та елементів схеми, які забезпечують потрібну робочу точку (опір резистора R и ,
напругу Е с ), якщо R c  10 кОм, Uси  4 В .
+ Ес
−

RС
Ic
С1
Вхід

С2
Вихід

VT1 Ucи
Uзи
Rз

Rи

Си
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В підсумку: при забезпеченні доброї температурної стабільності
транзистор працює поблизу режиму відсічки, де крутизна стоко-затворної
характеристики мала і знижена підсилювальна ефективність транзистора. Для
усунення цього недоліку цілеспрямовано на затвор подали додаткову напругу,
яка б забезпечувала б роботу транзистора на ділянці, де S  Smax , і в той же час
R и було б достатньо великим. Це забезпечується за рахунок дільника напруги
на резисторах R1 і R2. В результаті такого технічного рішення забезпечується
потрібна нам температурна стабільність і транзистор працює на ділянці з
більшою крутизною характеристики;
- в уніполярних транзисторах с індукційним каналом принципово
необхідна подача напруги зміщення від зовнішнього джерела, оскільки у
випадку його відсутності транзистор буде замкнутий.
Задача №6.
Польовий транзистор з затвором у вигляді р-n переходу, який має
Ic max  2 мА та Smax  2 мА , ввімкнений в підсилювальний каскад по схемі з
В

загальним істоком (СЗІ). Величина опору навантаження − R с  10 кОм .
Визначити, як змінюється коефіцієнт підсилювання транзистора по
1)
напрузі, якщо змінюється напруга U зи (для трьох показників U (зи
 1 В;
3)
U (зи2)  0,5 В; U (зи
 0 В ).

Підведення підсумків заняття.
Визначити позитивні й негативні моменти заняття. Дати оцінку підготовленості
окремих студентів і навчального відділення в цілому. Зробити відповідні записи,
виставити оцінки в класний журнал. Оголосити тему наступного заняття.
Практичне заняття №4,5
Тема № 9: Пристрої підсилення сигналів
Час: 4 год.
Навчальна мета заняття:
- Засвоїти методику та отримати практичні навички розрахунку режиму роботи
основних підсилювальних каскадів.
- Отримати практичні навички аналізу та розрахунку температурної
нестабільності базових підсилювальних каскадів та засвоїти суть методів її
компенсації.
- Закріпити та поглибити знання отримані на лекціях та при самостійній
роботі, провести контроль відпрацювання лекційного матеріалу та
самостійного вивчення каскадів з ЗК та ЗБ.
Місце проведення: комп’ютерний клас
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Навчальні питання:
1. Розрахунок режиму підсилювальних каскадів з ЗЕ, ЗК, ЗБ.
2. Аналіз причин нестабільності режиму роботи підсилювачів.
3. Засоби стабілізації режиму роботи підсилювачів та оцінка їх ефективності.
Література:
1. Кривуля Г.Ф., Рябенький В.М., Буряк В.С. Схемотехніка: Навч. посібник. –
Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2007.– 250 с.
2. Павлов В. Н, Ногин В. Н. Схемотехника аналоговых электронных
устройств: Учебник для вузов. - Горячая линия – Телеком, 2001.
3. Токхейм Р. Основы цифровой электроники: Пер.с англ.- М: Мир, 1988.392 с.
Хід проведення:
Загальні методичні вказівки
Перед розглядом питань та цільової настанови практичного заняття,
викладач дає його коротку характеристику. Основним змістом практичного
заняття є аналіз функціонування, особливостей застосування, способів
забезпечення необхідних режимів роботи електронних пристроїв, причин
нестабільності режиму роботи підсилювальних каскадів та засобів стабілізації.
Матеріал, який виноситься на практичне заняття, на лекціях у повній мірі
не розглядається , а відпрацьовується на занятті, значна частина якого входить
до екзаменаційних білетів. Тому пропущене практичне заняття необхідно
відпрацювати самостійно. На заняття необхідно мати: конспект лекцій,
рекомендовану літературу та довідкові матеріали та калькулятори.
Для практичних занять доцільно мати окремий зошит.
Після загальної характеристики практичного заняття, викладач формулює
тему, цільову настанову та основні питання заняття. Основою для проведення
заняття є матеріал, викладений на лекціях 3,4 та при самостійному вивченні
літератури [1] стор. 67 – 94. Після підготовки до практичного заняття студент
повинен ЗНАТИ: принципові схеми, призначення елементів та принцип дії
підсилювальних каскадів; методику розрахунку режиму роботи, залежність
параметрів транзистора (, , U бэ , I кбо ) температури.
ВМІТИ: зображати (рисувати) принципові схеми підсилювальних каскадів ЗЕ,
ЗК, ЗБ (СЕ, СК, СБ); розраховувати режим по постійному та оцінювати вплив
умов експлуатації на стабільність режиму роботи.
Підготовленість студентів до заняття та засвоєння навчального матеріалу
перевіряється проведенням письмової контрольної літучки при опрацюванні
першого питання та в ході заняття, де перевіряється відпрацювання та коротке
конспектування підрозділів 3.3.3 и 3.3.4 (с.79…89) підручника.
1.

Методика проведення заняття
Розрахунок режиму підсилювальних каскадів з ЗЕ, ЗК, ЗБ.
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Режим підсилювальних каскадів розраховується при виконанні письмової
літучки. Перед проведенням літучки студентам пропонується нарисувати
спрощені схеми каскадів з ЗЕ, ЗК, ЗБ (рис. 1, 2, 3). Для цього три студенти
викликаються до дошки, а інші малюють самостійно.
Після виправлення та уточнення схем викладач формулює умови задачі та
видає студентам завдання на літучку (1 – вар. ЗЕ, 2 – вар. ЗК,
3 – вар. ЗБ). Час на літучку – 10…15 хвилин.
ЗАВДАННЯ 1. За заданими параметрами каскадів Е к , Е э , R к , R б , R э та
транзистора В та U бэ визначити положення раб. точки: I б.рт , I к.рт , U к.рт (каскад
ЗЕ); I б.рт , I э.рт , U э.рт (каскад ЗК); I э.рт , I к.рт , U к.рт (каскад ЗБ). Вихідні
Исходные дані для рішення задачі наведені в табл. 1.
Таблиця 1
ПАРАМЕТР
Ек, В
Еэ, В
Rк, кОм
Rб, кОм
Rэ, кОм
В
Uбэ, В
ВИЗНАЧИТИ

1 вар. ЗЕ
10
1
75
40
0,7
I б.рт , I к.рт ,
U к.рт

2 вар. ЗК
10
36
1
40
0,7
I б.рт , I э.рт ,
U э.рт

3 вар. ЗБ
10
6
1
1
40
0,7
I э.рт , I к.рт ,
U к.рт

U к.рт та U э.рт розраховуються відносно корпусу (загальної шини).
Під час виконання літучки викладач малює на дошці табл.2 та по
закінченню результати розрахунку режиму заносяться до табл.2.

Таблиця 2
ПАРАМЕТР
Iб.рт, мА
Iк.рт, мА
Iэ.рт, мА
Uк.рт, В
Uэ.рт, В
δUк, δUэ, %

ЗЕ

ЗК
80°С
0,126
8,82
1,18
-

20°С
0,124
4,96
5,04
76,6

20°С
0,12
4,92
4,92

80°С
0,088
6,25
6,25
27

ЗБ
20°С
5,17
5,3
4,83
-

80°С
5,37
5,45
4,63
4,1

2. Аналіз причин нестабільності режиму роботи підсилювачів.
Шляхом ставлення та обговорення питань виясняються причини
нестабільності режиму, далі розраховується режим каскадів ЗЕ, ЗК, ЗБ при
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температурі 80°С, оцінюється нестабільність режиму по температурному дрейфу
напруги на виході підсилювача, порівнюються результати і робляться висновки.
ПИТАННЯ 1: Назвіть основні причини нестабільності режиму підсилювальних
каскадів (основні дестабілізуючі фактори)?
ПИТАННЯ 2: Як змінюються коефіцієнти передачі струму α та В при зміні
температури?
ПИТАННЯ 3: Як змінюється падіння напруги U бэ при зміні температури?
ПИТАННЯ 4: Як змінюється зворотній струм колекторного переходу І кбо при
зміні температури?
ВИРІШИТИ ЗАДАЧУ
Задача 1: За заданими параметрами підсилювальних каскадів (умови задачі
визначити нестабільність режиму каскадів ЗЕ, ЗК, ЗБ при зміні температури
навколишнього середовища на 60°С (від 20°С до 80°С).
Параметри транзистора при температурі t = 80°С:
В = 70; α =0,968; ТК U бэ = − 2,5 мв/°С
∆ U бэ = ТК U бэ ∙ Т = − 2,5 ∙ 10−3∙ 60 = − 0,15 В.
U бэ / 80 С  U бэ / 20 С  ТКU бэ  Т  0,7  0,15  0,55 В.

В результаті рішення задачі визначити для каскадів ЗЕ, ЗБ:
U к.рт 

U к.рт / 20 С  U к.рт / 80 С
U к.рт / 20 С

 100 %

Для каскаду ЗК:
U э.рт 

U э.рт / 20 С  U э.рт / 80 С
U э.рт / 20 С

 100 %

Студенти вирішують задачу самостійно. Для прискорення розрахунків
розраховують для тих варіантів, для яких вирішували задачу 1.
Результати розрахунку занести до табл.2. Якщо при розрахунку проміжні
результати ( І б.рт , І к.рт , І э.рт ) не будуть отримані, до таблиці можна занести
тільки U к.рт / 80 и U э.рт / 80 , а також U к.рт / 80 и U э.рт / 80 . Порівняти
отримані результати та зробити висновки:
3. Засоби стабілізації режиму роботи підсилювачів та оцінка їх
ефективності.
Спочатку шляхом опитування пропонується виявити схемні засоби
стабілізації режиму та їх фізичну суть:
- включення в емітер не коло транзистора резистора R э ;
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- включення в коло бази поділювача напруги R б1 , R б 2 при наявності R э ;
- включення в коло поділювача R б1 , R б 2 діода Д.
Зображуючи послідовно на дошці три схеми (рис. 4, 5 и 6) і задаючи вихідні
дані розрахувати нестабільність режиму.
Задача 2

Е
+ к−
Rк

Rб

Uк

Ср1
+

Uбэ −

Uвх

Iб

Ср2

Т = 80

Т = 20

Uвых

Uбэ

Rэ

Рис. 4

ЕК=IБ

RБ

+

UБЕ

+

IЕRЕ

IЕ=(+1)IБ
Е к  10 В, R к  1кОм, R б  51кОм, R э  0,56 кОм.
Параметри транзистора такі, як і в задачі 1.
Зробити висновок.
Задача 4:
Розрахувати нестабільність режиму в каскаді з ЗЕ з подільником в колі

бази (рис.5)
Rб1

Е
+ к−
Rк

Ср1

Uк

I

+

Ек

Uвых

Uвх R
б2

Rб1

I

Ср2

Rб2 Ео

−

Rэ

Рис. 5
Е к  10 В, R к  1кОм, R э  0,56 кОм, R б1  6,8 кОм, R б2  4,3кОм
Параметри транзистора такі ж, як і в попередньому каскаді. Зробити висновок
Задача 5:
Розрахувати нестабільність режиму в каскаді з ЗЕ з поділювачем Rб1, Rб2.
та з діодом Д (рис. 6).
Е
+ к−
Rб1
Ср1
Uвх R
б2

Rк

Uк

Ср2

I
+

Rэ

I
+

Ек
Uвых

Rб1
Д

−

+
Еб

Rб2
−

−
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Примітка: Параметри транзистора такі ж, як і в попередній задачі. Після
розрахунку зробити висновок про те, що схемні засоби дозволяють достатньо
ефективно стабілізувати режим в каскаді з ЗЕ. Включення діода Д в базове коло
широко використовується в інтегральних схемах. Замість діода в базове коло
включається транзистор в діодному включенні, параметри якого гарно погоджені
з параметрами основного транзистора.
При недостачі часу на занятті вирішити останню задачу, а дві попередні
задати на самостійну роботу.
ПІДСУМКИ: Підвести підсумки заняття. Відповісти на питання. Дати
оцінку підготовленості навчальної групи та окремих студентів до заняття.
Виставити в журнал оцінки и відмітити зауваження.
Практичне заняття №6,7
Тема № 10: Зворотні зв’зки у підсилювачах
Час: 4 год.
Навчальна мета заняття:
1. Закріпити та поглибити знання отримані на лекціях та при самостійній
роботі, провести контроль їх засвоєння
2. Виробити практичні навички по розрахунку параметрів базових
підсилювальних каскадів.
3. Здобути практичні навички по аналізу впливу умов експлуатації на
стабільність параметрів підсилювальних каскадів та розглянути засоби їх
стабілізації.
Місце проведення: комп’ютерний клас
Навчальні питання:
1. Розрахунок і порівняльна оцінка підсилювальних параметрів
каскадів ЗЕ, ЗК, ЗБ
2. Аналіз причин нестабільності підсилювальних параметрів
каскадів
3. Способи стабілізації й оцінка їхньої ефективності
Література:
1. Кривуля Г.Ф., Рябенький В.М., Буряк В.С. Схемотехніка: Навч. посібник. –
Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2007.– 250 с.
2. Павлов В. Н, Ногин В. Н. Схемотехника аналоговых электронных
устройств: Учебник для вузов. - Горячая линия – Телеком, 2001.
3. Токхейм Р. Основы цифровой электроники: Пер.с англ.- М: Мир, 1988.392 с.
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Хід проведення:
Загальні методичні вказівки
Перед розглядом питань та цільової настанови практичного заняття,
викладач дає його коротку характеристику. Основним змістом практичного
заняття є аналіз підсилювальних параметрів, причин їх нестабільності та засоби
стабілізації режиму.
Матеріал, який виноситься на практичне заняття, на лекціях у повній мірі
не розглядається , а відпрацьовується на занятті, значна частина якого входить
до екзаменаційних білетів. Тому пропущене практичне заняття необхідно
відпрацювати самостійно. На заняття необхідно мати: конспект лекцій,
рекомендовану літературу та довідкові матеріали.
Після загальної характеристики практичного заняття, викладач формулює
тему, цільову настанову та основні питання заняття.
Основою для проведення заняття є матеріал, викладений на лекціях 4, 5 та
при самостійному вивченні літератури [1] стор. 67 – 94.
Після підготовки до практичного заняття студент повинен
ЗНАТИ: - призначення елементів та принцип дії підсилювальних каскадів;
- суть спрощеного аналітичного методу їх дослідження;
- залежність параметрів та характеристик від температури.
ВМІТИ:
- зображати (рисувати) принципові схеми підсилювальних каскадів ЗЕ, ЗК, ЗБ
(СЕ, СК, СБ);
- складати (зображати) малосигнальні еквівалентні схеми підсилювачів;
- оцінювати вплив умов експлуатації на стабільність параметрів.
Підготовленість студентів до заняття та засвоєння навчального матеріалу
перевіряється проведенням письмової контрольної літучки при опрацюванні
першого питання. Оцінки рівня готовності виставляються в журнал груповий і
враховується як поточна успішність, а також при атестації з теми.
1. Розрахунок та порівняльна оцінка параметрів підсилювальних каскадів
ЗЕ, ЗК, ЗБ.
Параметри підсилювальних каскадів розраховуються при виконанні
письмової літучки. Студентам пропонується, використовуючи принципові схеми
підсилювальних каскадів ЗЕ, ЗК, ЗБ, накреслити еквівалентні малосигнальні
схеми відповідних каскадів, отримати вирази для розрахунку вхідного опору
R вх та розрахувати його.
  50,   0,98, R б  100 кОм, rе  10 Ом, R к  1кОм,
Вихідні
дані:
R е  1кОм (лише для ЗК), R г  1кОм, R г  100 Ом (лише для ЗБ), rк  1МОм ,
R н   , rб  100 Ом , R г  1кОм (для ЗЕ).
Варіанти: І-з ЗЕ; ІІ-з ЗК; ІІІ-з ЗБ.
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Тривалість літучки – 10…15 хвилин.
Нарисувати принципову схему каскадів після чого еквівалентну
малосигнальну схему, отримати вирази для розрахунку вхідного опору R вх та
розрахувати його.
Під час літучки намалювати таблицю.
ЗЕ ЗК ЗБ
 

1


1 
1  


1
(  1)І б  
Після закінчення літучки на дошці кресляться результати, а
студентам пропонується відповісти на питання, що відносяться до параметрів
підсилювальних каскадів ( К е , R вих , К и )? Після чого самостійно згідно до
варіантів розрахувати параметри К е , R вих , К и підсилювальних каскадів.
Таблиця
ПАРАМЕТР
Rвх, (кОм)
Ке
Rвих, (кОм)
Кu

ЗЕ

ЗК

ЗБ

2. Аналіз причин нестабільності параметрів каскадів.
Основними дестабілізуючими чинниками (факторами) є:
Студентам пропонується, використовуючи параметри R вх , R вих , К е , К и ,
проаналізувати вплив α та β для каскадів ЗЕ, ЗК, ЗБ. Робиться висновок, що
найбільш нестабільні параметри має схема ЗЕ.
3. Засоби стабілізації параметрів та оцінка їх ефективності.
Пропонується вирішити задачу по оцінці нестабільності коефіцієнта
підсилення напруга К и .
Задача 3: Визначити нестабільність коефіцієнта підсилення К и найпростішого
каскаду ЗЕ та стабілізованого при умовах: R б  100 кОм, R к  1кОм,  / 20  50 ,
 / 80  100 , R е  100 Ом , rб  100 Ом , rе  10 Ом .
+ Ек

Rб

Rк

Ср2

Ср1
+

Uвх

Uбе − +
Rе
−

Uвих
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Порівняти отримані результати та зробити висновки.
Розв’язання: (для нестабілізованого каскаду R e  0 ) , (для стабілізованого
каскаду R e  100 Ом ). Порівняти отримані результати. Порівняти значення R e з
R e на першому занятті (було R e = 560 Ом, а ми поставили R e = 100 Ом).
Підсумки. Зробити оцінку підготовленості навчальної групи та кожного
студента до заняття. Дати завдання на самостійну роботу та відповісти на
запитання.

22

Практичне заняття № 8,9
Тема № 11: Диференційні та операційні підсилювачі
Час: 4 год.
Навчальна мета заняття:
1. Закріпити та поглибити знання отримані на лекціях та при самостійній роботі,
провести контроль їх засвоєння.
2. Виробити практичні навички по розрахунку параметрів підсилювальних
каскадів на ПТ та ЕЛ.
Навчальні питання:
1. Графічний засіб розрахунку режиму роботи підсилювачів на ПТ (ЕЛ)
по постійному струму.
2. Оцінка параметрів підсилювачів.
Література:
1. Кривуля Г.Ф., Рябенький В.М., Буряк В.С. Схемотехніка: Навч. посібник. –
Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2007.– 250 с.
2. Павлов В. Н, Ногин В. Н. Схемотехника аналоговых электронных
устройств: Учебник для вузов. - Горячая линия – Телеком, 2001.
3. Токхейм Р. Основы цифровой электроники: Пер.с англ.- М: Мир, 1988.392 с.
Хід проведення заняття:
У процесі заняття доцільно штучно створювати обстановку в який
студенти можуть дискутувати, висловлювати свої думки по розглянутих
питаннях і робити висновки. Основою для проведення занять є матеріал,
викладений у лекції № 17 і самостійно вивчений студентами в /1/ с. 113 – 119. У
результаті підготовки до заняття студенти повинні знати призначення елементів
і принцип дії підсилювальних каскадів на польових транзисторах і електронних
лампах.
Викладач повідомляє тему, мету і план заняття. Нагадує, що повинно було
бути вивчено студентами при підготовці до заняття.
Основний зміст заняття складає якісний аналіз підсилювальних каскадів на
польових транзисторах і оцінки статичних і динамічних характеристик цих
каскадів графічним методом. Питання заняття розкриваються на тлі рішення
задач. План рішення доцільно обговорити і написати на дошці. Розрахунки й
оцінки студенти виконують самостійно одночасно на робочих місцях і на дошці.
Перед рішенням задачі викладач здійснює
студентами навчального матеріалу.

поточний контроль знань
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1. Графічний спосіб оцінки режиму каскадів по постійному струмі.
Питання 1. Намалювати схему підсилювального каскаду на МОП транзисторі
з убудованим каналом n-типу з загальним джерелом і пояснити
призначення елементів. Для відповіді до дошки викликати одного студента, що
повинний намалювати схему, приведену на рис.1, відобразити напрямок струмів,
полярність джерела живлення.

+ −
R1
Ср1

Rс
+

Ес
Ср2
−

Uсирт
Rн

Uвх

Uвых

R2

Рис. 1
Ес − джерело живлення.
Rс − опір ланцюга стоку транзистора. Воно забезпечує динамічний режим роботи
транзистора. При Евх ≠ 0 з Rс знімається перемінний вихідний сигнал.
R1, R2, Ес, Rс − визначає режим по постійному струму підсилювача.
Ср1, Ср2 – розділові конденсатори. Служать для відділення постійної складової
напруги джерела чи сигналу Uси відповідно.
R1, R2 – резистивний дільник. Служить для створення напруги зсуву на затворі.
Питання 2. Пояснити принцип роботи підсилювального каскаду на польовому
транзисторі в режимі посилення малих сигналів (по тимчасових діаграмах).
Аналізуючи графіки Рис.2, можна помітити, що при позитивній напівхвилі
UВХ відбувається збільшення струму стоку транзистора і спад UСІ і UВЫХ . При
негативній напівхвилі в схемі протікають зворотні процеси. Причому при
передачі негативної напівхвилі UВХ може наступити такий момент, коли ІС = 0.
Транзистор входить у режим відсічення і подальше UВХ не приведе до зміни
вихідної напруги. Відбуваються
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uвх
UЗІ

IС

UСІ

UВИХ
Рис.2.
нелінійні перекручування вихідного сигналу. Цей факт свідчить про те, що
необхідно застосовувати заходи для узгодження зміни амплітуди вхідного
сигналу з динамічним діапазоном підсилювача.
Питання 3. У чому сутність аналітичного і графічного методів розрахунку
параметрів підсилювального каскаду?
Аналітичний метод заснований на застосуванні еквівалентних схем
активних елементів, справедливих для постійних струмів і напруг. Метод не
вимагає використання характеристик підсилювального приладу. Сутність
графічного методу викладається викладачем.
Графічний метод використовує реальні статичні і динамічні
характеристики ламп і транзисторів, має більшу дохідливість. Це робить його
дуже корисним при першому знайомстві з роботою підсилювальних каскадів.
Метод застосовується при аналізі роботи транзисторів на порівняно
низьких частотах, коли не позначається дія реактивних елементів
підсилювального приладу і схеми. Графічний метод дозволяє не тільки
визначити положення робочої крапки, але й оцінити для обраного режиму
ступінь нелінійних перекручувань сигналу з урахуванням нелінійності реальних
характеристик активних елементів.
У деяких випадках графічні побудови на сімействі вхідних
(стокозатворних – для польових транзисторів) характеристик заміняють
аналітичними розрахунками, що в цілому спрощує аналіз. Цей метод визначення
режиму називається графоаналітичним.
Дані методи можуть використовуватися для рішення двох типів задач:
перевірочний розрахунок і проектувальний розрахунок.
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При перевірочному розрахунку по заданому типу транзистора, значенню
живильних напруги і номінальних значень параметрів начіпних елементів
визначають режим роботи транзистора (вхідні і вихідні струми і напруги в
робочій крапці й ін.) і коефіцієнт підсилення Ки.
Проектувальний розрахунок використовується при проектуванні
підсилювачів. Виходячи з типу посилюваного сигналу (гармонійний,
імпульсний), коефіцієнта підсилення, вибираємо положення робочої крапки на
вихідній характеристиці і розраховуємо напруги джерела живлення, номінальні
значення опорів резисторів і ємностей конденсаторів, що забезпечать положення
робочої крапки і необхідне посилення вхідного сигналу.
Оскільки проектувальний розрахунок досить часто використовується в
інженерній практиці і складає основу курсових і дипломних проектів, при
розгляді 2-го питання буде вирішена задача, що дозволяє одержати практичні
навички в розрахунках даного типу.
Задача 1. Для області середніх частот графічним методом провести перевірочний
розрахунок підсилювача гармонійного сигналу, приведеного на рис. 1, якщо
Ес = 7 В, Rс = 560 Ом, R1 = 510 ком, R2 = 62 ком.
При рішенні задачі необхідно, використовуючи вихідну характеристику
польового транзистора КП 305 Д, розрахувати режим по постійному струмі,
побудувати лінію навантаження, визначити положення робочої крапки.
2.Оцінка підсилювальних параметрів каскадів.
Задача 2. Спроектувати підсилювач гармонійного сигналу амплітудою
А m  0,45 B з коефіцієнтом підсилення КU = 4 при Rн = 6 ком на польовому
транзисторі КП 305 Д /з убудованим каналом n-типу/. Для області середніх
частот графічним методом визначити номінали опорів дільника (R1, R2)
резистори в ланцюзі стоку (Rс) і напруги джерела харчування (Ес).
При рішенні задачі використовується схема підсилювача, зображена на
дошці. Викладач формулює умову задачі, записує його на дошці. Виробляється
план рішення задачі, що повинний бути засвоєний усіма студентами в процесі
його обговорення. Задача вирішується у дошки по черзі викликаємимі
студентами. Одночасно викладач контролює роботу студентів, що вирішують
задачу самостійно на місцях.
План рішення задачі
1. Виходячи з мінімальних лінійних перекручувань вхідного гармонійного
сигналу, вибираємо на стокозатворній характеристиці лінійну ділянку і
визначаємо положення робочої крапки Iс рт.
2. Визначаємо крутість стокозатворної характеристики "Sс".
3. З рівняння для коефіцієнта підсилення з використанням параметрів Rн, Sс
знаходимо опір у ланцюзі стоку "Rс".
4. Визначаємо напругу джерела харчування в ланцюзі стоку Ес.
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5. Будуємо лінію навантаження для постійної складовий "Лн =" і визначаємо
Uси рт.
6. Розраховуємо параметри опорів дільника R1, R2 у ланцюзі затвора.
7. Визначаємо напругу еквівалентного джерела харчування − Есэ.
8. Через робочу крапку й Есэ проводимо лінію навантаження перемінному
струму
(Лн ~) і переконуємося в тім, що коефіцієнт підсилення відповідає необхідному.
Підвести підсумки заняття. Дати оцінку підготовленості навчального
відділення і кожного студента до заняття. Дати завдання на самостійну
підготовку. Відповісти на питання студентів.
Практичне заняття №10,11
Тема № 16: Комбінаційні цифрові пристрої
Час: 4 год.
Навчальна мета заняття:
1. Освоєння методики аналізу принципових схем інтегральних підсилювачів і
вплив параметрів їх елементів на основні якісні показники.
2. Прищеплювання практичних навиків у якісному аналізу впливу
зворотних зв'язків на основні параметри і характеристики підсилювачів.
Навчальні питання:
1. Принципова схема підсилювача 122УН1.
2. Види зворотних зв'язків і їх вплив на характеристики.
і параметри підсилювача.
Література:
1. Кривуля Г.Ф., Рябенький В.М., Буряк В.С. Схемотехніка: Навч. посібник. –
Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2007.– 250 с.
2. Павлов В. Н, Ногин В. Н. Схемотехника аналоговых электронных
устройств: Учебник для вузов. - Горячая линия – Телеком, 2001.
3. Токхейм Р. Основы цифровой электроники: Пер.с англ.- М: Мир, 1988.392 с.
Хід проведення заняття:
Загальні методичні вказівки
У результаті заняття студенти повинні засвоїти, що методика анализу
вивчених підсилювальних каскадів ЗЕ, ЗБ, ЗК застосовна для оцінки якісних
показників більш складних електронних пристроїв. У процесі заняття доцільно
створювати обстановку творчої дискусії, у ході якої студенти можуть
висловлювати свої думки по розгляданим питанням и робити висновки.
При оцінці якісних показників необхідно звертати увагу студентів на
залежність стабільності параметрів підсилювачів від умов їхньої експлуатації.
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Основою для проведення заняття е матеріал, викладений у лекціях N7, 8 і
самостійно вивчений студентами в [1] (с.160-162).
У результаті підготування до заняття студенти повинні:
З н а т и:
Принципові схеми підсилювачів ЗЕ, ЗБ, ЗК, призначення їх елементів,
основні якісні показники і способи підвищення їх
стабільності.
Види зворотних зв'язків у підсилювачах і їх вплив на параметри і
характеристики.
В м i т и:
Визначати види зворотних зв'язків у підсилювачах і оцінювати якісні
показники підсилювачів з обліком наявності цих зв'язків.
Методика проведення заняття
Основний зміст заняття складає якісний аналіз принципової схеми підсилювача
і способів зміни його параметрів і характеристик за допомогою зовнішніх
елементів. Вимір параметрів підсилювача й оцінка впливу на них зворотних
зв'язків буде робитися на лабораторному занятті N3.
Принципова схема підсилювача описана в навчальній літературі. Цей опис
повинний бути законспектований у процеси самостійної роботи.
Частина 1. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ЗВОРОТНІХ ЗВ'ЯЗКІВ ДО АНАЛІЗУ
КОНКРЕТНИХ СХЕМ
1. Принципова схема інтегрального підсилювача 122УН1 (30 хв.)
2. Склад. Призначення елементів. Основні параметри (30 ХВ.)
На початку викладач відзначає, що 2-х каскадний підсилювач 122УН1
представляє собою аналогову ІС і показує її. Констатує, що схема підсилювача
приведена на плакати, де транзистори і резистори, оконтурені по виводах
штрих-пунктирною лінією, входять до складу мікросхеми, а зовнішні елементи
(конденсатори) - являють собою навісні дискретні компоненти. Причому,
значення опорів резисторів визначені експериментально або запозичені з
літературних джерел і не гарантуються заводом-виробником.
Потім шляхом опиту студентів з’ясовується, що підсилювач 122УН1
призначений для підсилення (передачі) різнополярних сигналів (гармонійних і
імпульсних).
Питання 1. Сформулювати призначення підсилювача 122УН1, пояснити
склад, тип вхідних у нього каскадів?
Питання 2. Пояснити призначення кожного елемента ІС і навісних елементів?
Питання 3. За рахунок чого забезпечується багатофункціональність і
універсальність підсилювача 122УН1?
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2. Аналіз видів зворотних зв'язків і їх вплив на характеристики і параметри
підсилювача (30 хв.)
Питання 1. Дати класифікацію видів НЗЗ у підсилювачах
характеристику їх впливу на вхідний і вихідний опір каскаду.
Викладач малює на дошці таблицю наступного виду.
Таблиця 1.
Вид НЗЗ
По току

Послідов.

і якісну

Парал.

Rвх зз
Rвих зз

По напрузі

Rвх зз
Rвих зз

Посл. ЗЗ по U

Посл. ЗЗ по I

Парал. ЗЗ по U

Парал. ЗЗ по I

Питання 2. Визначити тип ЗЗ, створюваного резистором R2 у першому каскаді
(R7 - у другому).
Питання 3. Визначити тип ЗЗ між першим і другим каскадами, що створюється резисторами R3, R4.
Частина 2. ПРАКТИЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ НА
ПАРАМЕТРИ
ПІДСИЛЮВАЧА
З
ВИКОРИСТАННЯМ
ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ
Вплив зворотних зв'язків на параметри і характеристики підсилювача
Вважаючи, що виникнення пошкоджень підсилювача, проявляється у
відхиленнях параметрів сигналів на вході і на виході від номінальних,
обумовлено тільки зовнішніми (навісними) елементами ланцюгів зворотних
зв'язків (коротке замикання, розриви ланцюга), можна вирішити декілька
практичних задач по їх находженню.
При цьому принцип находження
пошкоджень ґрунтується на оцінках впливу елементів НЗЗ на параметри підсилювачів Rвх, Rвих, Ке, Ки. Можливе рішення прямих і зворотних задач.
Прямі задачі зв'язані з аналізом впливу елементів ланцюгів зворотних
зв'язків на параметри вхідних і вихідних сигналів і формулюються в такий
спосіб:
-що відбудеться з вихідною (Uвих) і вхідною (Uвх) напругою підсилювача при
обриві (короткому замиканні) конденсатора С3 (С5, С6) і при ег=const.
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При рішенні прямих задач доцільно розглядати вплив одного з конденсаторів
С3(С5, С6), а інші повинні бути підключені. У цьому випадку можна
розглянути вплив кожного виду зворотного зв'язку практично незалежно від
інших.
Варіанти задач і їх рішень приведені в таблиці 2.
Таблиця 2.
Пошкодження
Контролюєм.парам
етр

Обрив
С3

С5

Коротке
замикання
С6

С3

С5

С6

Uвх (4)
Uвих (8)
Приклад прямої задачі: У підсилювачі підключені всі навісні конденсатори
(негативні зворотні зв'язки відсутні). Як зміниться вхідна і вихідна напруги
якщо відбудеться обрив конденсатора С3 (ег= const).
Зворотні задачі пов'язані з находженням елемента, що відмовив, по
відхиленнях параметрів контрольованих напруг від вихідних значень у
справному підсилювачі. Такі задачі частіше усього приходиться вирішувати в
практичній роботі при пошуку та ліквідуванні пошкоджень. Звичайно вони
вирішуються в наступному порядку. По відхиленням параметрів вихідних і
вхідних напруг від номінальних значень установлюється можлива причина
пошкодження (обрив або коротке замикання одного з конденсаторів С3, С5,
С6). Потім робиться почергова заміна передбачуваних несправних
конденсаторів свідомо справними.
Приклади зворотних задач
Приклад 1. У підсилювачі підключені всі навісні конденсатори С3, С5, С6
(негативні зворотні зв'язки відсутні).
а) Вхідна напруга практично не змінилася (можливо декілька зменшилася), а
вихідна різко зменшилась. Пояснити можливу причину пошкодження.
Один із варіантів рішення
б) Вхідна напруга не змінилася, а вихідний сигнал відсутній (Uвих=0).
Пояснити можливу причину пошкодження.
Пробитий конденсатор С6. При цьому резистор R7замкнутий, транзистор
Т2 відкритий і насичений Uк.рт2 =0.
в)Вхідна напруга декілька збільшилась, а вихідний сигнал відсутній (Uвих=0).
Пояснити можливу причину пошкодження.
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Приклад 2. У вхідному режимі в підсилювачі існує негативний зворотній
зв'язок тільки в другому каскаді (конденсатор С6 відключений, а С3 і С5
підключені. )
а)Напруга на вході і на виході різко зменшилась. Поясніть можливу
причину пошкодження.
б)Вхідна напруга декілька збільшилась, а вихідна зменшилась. Поясніть
можливу причину пошкодження (обрив конденсатора С3).
Таблиця 3
Вимірювальн
ий параметр

Справний
підсилювач

Несправний
підсилювач

ег, мВ
Uвх, мВ
Uвих, В
За результатами аналізу даних таблиці студенти повинні визначити вид
пошкодження несправності. Кожна задача (вступна) може ставитися всій
навчальній групі або групі студентів, що працюють за однією лабораторною
установкою.
При наявності часу викладач демонструє вплив зворотних зв'язків на АЧХ
підсилювача.
Підсумки ( 5 хв.) Підвести підсумки заняття. Відповісти на питання. Оцінити
підготовку студентів до заняття і виставити оцінки в класний журнал. Дати
завдання на підготування до лабораторної роботи.
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Практичне заняття №12,13
Тема № 17: Накопичувальні цифрові пристрої
Час: 4 год
Навчальна мета заняття: Прищеплювання навичок і умінь з розрахунку
основних параметрів аналогових пристроїв виконаних на ОП. Контроль,
закріплення і поглиблення знань, отриманих на лекціях і при самостійній роботі.
Навчальні питання:
1. Застосування теорії зворотних зв'язків до аналізу і розрахунку аналогових
пристроїв на ОП.
2. Розрахунок параметрів ( К ос , R вх , R вых ) що інвертує і не інвертує
підсилювачів.
3. Аналіз типових аналогових пристроїв на ОУ.
Література:
1. Кривуля Г.Ф., Рябенький В.М., Буряк В.С. Схемотехніка: Навч. посібник. –
Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2007.– 250 с.
2. Павлов В. Н, Ногин В. Н. Схемотехника аналоговых электронных
устройств: Учебник для вузов. - Горячая линия – Телеком, 2001.
3. Токхейм Р. Основы цифровой электроники: Пер.с англ.- М: Мир, 1988.392 с.
Хід проведення заняття:
Методика проведення заняття
Основою для проведення заняття є матеріал,
лекції №5 "Операційні підсилювачі і їхнє застосування".

викладений

у

У вступі сформулювати тему, мета й основні питання заняття. Указати, що
матеріал заняття буде закріплюватися при проведенні лабораторної роботи №1
"Дослідження ОП й аналогових пристроїв на їхній основі". Підкреслити, що в
даний час на ОП виконується більш 200 аналогових пристроїв, тому ОП є
універсальних приладом.
Поточний
обговорення:

контроль

знань

шляхом

постановки

питань

і

їхнього

а) визначити призначення й області застосування ОП;
б) указати властивості й основні параметри ОП;
в) сформулювати і пояснити допущення, що спрощують, при аналізі аналогових
пристроїв;
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г) які якісні показники підсилювачів поліпшуються з уведенням негативних
зворотних зв'язків?
2. Застосування теорії зворотних зв'язків до аналізу і розрахунку
аналогових пристроїв на ОП.
Викладач підкреслює, що аналогові пристрої на ОП являють собою власне
ОП охоплений ланцюгами ЗЗ. Тому для їхнього аналізу необхідно
використовувати теорію зворотних зв'язків у підсилювачах.
Питання. Намалювати узагальнені схеми що інвертує і не інвертує підсилювачів
з НЗЗ. Визначити вид ЗЗ.
Пояснити вплив елементів ЗЗ на основні параметри підсилювачів якщо
  І  0 .
К()   , І вх
вх

Висновки по питанню:
3. Розрахунок параметрів що інвертує і не інвертує підсилювачів.
Задача 1. Даний ОП 140УД1, у якого К= 4000, R вх  4 кОм , R вых  1 кОм .
Намалювати схеми й оцінити якісні показники підсилювача, що не інвертує, що
інвертує підсилювача R ос  2 кОм ( R1  1 кОм , ) і повторювача напруги.
Тип
усил.

НУ

КUос

Rвх.ос

Розрахункові формули

Rвых.ос

3 5,3 мОм 0,75 Ом

.
ПН

1 16 мОм 0,25 Ом

ИУ

2 1 кому 0,75 Ом
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Порівняти основні параметри підсилювальних каскадів, визначити області
й особливості їхнього застосування.
4. Аналіз типових аналогових пристроїв на ОП.
Параметри аналогового пристрою на ОП практично не залежать від
параметрів власне підсилювача, а визначаються характеристиками ланцюга ЗЗ.
Проведемо аналіз окремих типових аналогових вузлів, використовуючи
розглянуті раніше питання теорії зворотних зв'язків.
Питання. Провести аналіз підсилювача. Визначити його функціональне
призначення. Схема підсилювача приведена на мал.
R2
Uвх1

R1

Uвх2

R1

Uвых
R2

Рис.1

Питання. Використовуючи теорію зворотних зв'язків визначити функціональне
призначення й основні параметри підсилювача, схема якого має вид.
Rо

Uвх

С
Uвых

Рис.2

Питання. Намалювати сигнал на виході підсилювача, що диференціює, якщо на
його вхід надходить сигнал довільної форми.
Задача 1. Намалювати схему 3х-входового що інвертує суматора . Визначити
параметри ланцюга ЗЗ, якщо відоме значення резистора R o , а коефіцієнти
підсилення по входах рівні −1, −2, і −4. Схема суматора приведена на мал.
Пояснити принцип дії суматора якщо на його входи подаються сигнали з виходу
лічильника.
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Uвх1

R1

Uвх2

R2

Uвх3

R3

Rо

Рис.3
х

Задача 2. Намалювати схему 2 -входового що не інвертує суматора . Визначити
коефіцієнти підсилення по входах, якщо задані всі параметри начіпних
елементів. Схема суматора має вид.

Uвх1

R1

Uвх2

R2
Uвых
Rо
R
Рис. 4

Завдання. Визначити осцилограму вихідної напруги активного інтегратора
(див. рис. ), призначенного для накопичення 60-ти позитивних прямокутних
відео імпульсів з  1  10 мкс і амплітудою U1 = 10 мВ, якщо K оп  
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U1
Uout

Рис.5

Підсумки. Викладач підводить підсумки заняття: визначає рівень знань студентів
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Практичне заняття №14
Тема № 18: Формувальники та генератори відеосигналів
Час: 2 год.
Навчальна мета заняття: привити навички аналізу грубих помилок, які
виникають при ремонті РЕА, та узагальнити знання по темам 1, 2, 3.
Навчальні питання:
1. Вступ.
2. Аналіз грубих помилок у принципових схемах АЕП.
3. Підведення підсумків заняття.
Література:
1. Кривуля Г.Ф., Рябенький В.М., Буряк В.С. Схемотехніка: Навч. посібник. –
Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2007.– 250 с.
2. Павлов В. Н, Ногин В. Н. Схемотехника аналоговых электронных
устройств: Учебник для вузов. - Горячая линия – Телеком, 2001.
3. Токхейм Р. Основы цифровой электроники: Пер.с англ.- М: Мир, 1988.392 с.
Хід проведення заняття:
У вступній частині заняття викладач наводить приклад (типовій)
виконання завдання з необхідними розрахунками параметрів елементів
принципових схем АЕП:
+ Ек

Rб
Ср
Uвх

Rк

1. R к 

R вх т  K u

;

2. R б  (E к  U бе ) / I б рт ;

Ср

3. I б рт  I к рт /  ;

Uвих

4. I к рт  E к / 2R к .
Дано:

K u ; R вх т ; β; гармонічний вхідний

сигнал; R н   ; U бе .
Викладач об’являє тему, ціль та план заняття. Дає коротку характеристику
завдання на самостійну роботу. Кожний варіант завдання (їх чотири) містить 12
малюнків. На кожнім малюнку (окрім 5) зображена схема типового аналогового
пристрою з кількома (не менш двох) грубими помилками. Малюнки зі знаком (*)
відносяться до категорії підвищеної тяжкості. Поруч з кожним малюнком
зображена цифра в кільці. Вона означає максимальне число балів, котрі можливо
набрати при усуненні усіх помилок схеми.
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На початку видачі завдання викладачу доцільно перелічити типові
помилки, введені в схему (порушення режиму по постійному струму, невірна
полярність джерел живлення, невірне включення транзисторів, діодів, входів
ОП, тип транзистора, види зворотних зв’язків, невірно розраховані параметри
елементів), привести 1 – 2 приклади схем з помилками та з їх допомогою
показати методику виконання завдання.
При виконанні завдання дозволяється користуватися любою літературою,
підручниками, конспектами лекцій.
Завдання:
Для кожної схеми:
1) перелічити знайдені помилки;
2) намалювати виправлену схему;
3) за необхідністю виконати розрахунок параметрів відповідних
елементів.
Звернути увагу студентів на те, що значення першого пункту завдання не
менш значний, ніж два останніх.
Робота виконується на окремих аркушах паперу.
По закінченню заняття підводяться його підсумки. Оцінки за роботу
виставляються до журналу після її перевірки.
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Практичне заняття №15,16
Тема № 19: Аналого-цифрові пристрої
Час: 4 год.
Навчальна мета заняття: прищеплювання студентам практичних навичок
інженерного розрахунку погрішностей пристроїв, що порівнюють, навичок
роботи з довідковою літературою. Перевірка, закріплення і поглиблення знань,
отриманих студентами на лекціях і в результаті самостійної роботи.
Навчальні питання:
1. Аналіз принципової схеми інтегрального компаратора 252СА.
2. Розрахунок погрішності компаратора на прикладі РПН ЗРК ВМ6.
Література:
1. Кривуля Г.Ф., Рябенький В.М., Буряк В.С. Схемотехніка: Навч. посібник. –
Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2007.– 250 с.
2. Павлов В. Н, Ногин В. Н. Схемотехника аналоговых электронных
устройств: Учебник для вузов. - Горячая линия – Телеком, 2001.
3. Токхейм Р. Основы цифровой электроники: Пер.с англ.- М: Мир, 1988.392 с.
Хід проведення заняття:
Вступ
Основою для проведення практичного заняття є матеріал, викладений на лекціях.
Заняття розбивається на двох частин. У першій частині шляхом опитування
слухачів з'ясовується призначення і принцип дії пристроїв, що порівнюють, (ПП)
– компараторів. Коротко розглядається склад і призначення основних каскадів
принципової схеми інтегрального компаратора 252СА1. Аналізуються фактори
зумовлюючі його статичну погрішність.
Друга частина заняття присвячується розрахунку погрішності ПП на
основі інтегрального компаратора 252СА1.
При підготовці до заняття слухачі
повинні повторити:
основні властивості диференціального підсилювача;
призначення і принцип дії інтегрального компаратора 252СА1.
З Н А Т И:
призначення амплітудних компараторів;
способи зменшення погрішностей компаратора;
принцип дії диференціального підсилювача.
В М І Т И:
вичерчувати принципові схеми компараторів;
аналізувати роботу компараторів.
Назвати тему, мета і питання заняття. Пояснити порядок його проведення.
Відзначити, що заняття входить у цикл практичних занять, присвячених розробці
й аналізу основних вузлів і перетворювача аналого-цифрового в цілому.
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1. Аналіз принципової схеми інтегрального компаратора 252СА1
Питання: дати визначення аналогового компаратора і пояснити принцип його
дії.
Компаратор – це пристрій призначене для порівняння вхідного сигналу U x
з опорним U оп , визначення знака різниці U x  U оп і фіксації моменту, коли
різниця дорівнює нулю.
Принцип дії ідеального компаратора пояснюється на мал. 1. Вихідній
напрузі компаратора привласнюється значення логічного чи нуля одиниці у
відповідності у вираженням
U

Uх
Uоп

Uвых

t

U o , при U x  U оп ,
U вых  
U1 , при U x  U оп .

U1
о

U

t

Показати за допомогою плаката принципову схему гібридного
компаратора 252СА1, звернути увагу слухачів на те, що принципова схема
компаратора 252СА1 аналогічна схемі компаратора 521СА1, що був розглянутий
на лекції. Основна відмінність у тім, що у вхідні ланцюги гібридного
компаратора 252СА1 включені еміттерні повторювачі (Т3, Т4).
Запропонувати студентам виділити основні каскади, що входять до складу
компаратора і дати їхню коротку характеристику.
2. Розрахунок погрішності компаратора на прикладі РПН ЗРК ВМ6
ЗАДАЧА. Розрахувати статичну погрішність порівняння інтегрального
компаратора 252СА1, що працює на ТТЛ елемент, якщо температура
навколишнього середовища змінюється в діапазоні від 20°С до 70°С.
Викладач відзначає, що компаратор в інтегральному виконанні 252СА1 буде
використовуватися на одному з практичних занять для побудови перетворювача
напруги в код. Uпор лэ ттл=2Uбэн-(1,4...1…1,6)В. Відомо, що нестабільність порога
спрацьовування логічного елемента U пор , обумовлена технологічним розкидом
його параметрів, не перевищує 100 мВ . Температурна нестабільність порога
спрацьовування
логічного
елемента
також
відома
і
дорівнює
Подвоєння
обумовлене
ТКU пор  2  ТКU бэ  2  2,5 мВ /  С  5 мВ /  С .
неизестным знаком зміни температури
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Записати формулу, що визначає максимальну статичну погрішність
порівняння компаратора в діапазоні температур
Підсумки заняття: Зробити висновок про готовність слухачів до заняття.
Оголосити і виставити оцінки. Дати завдання на самостійну підготовку.
Оголосити тему наступного заняття.
4. Інформаційне та методичне забезпечення
Основна література:
1. Бабич Н.П., Жуков И.А. Компьютерная схемотехника. Методы построения
проектирования: Учебное пособие.- К.: «МК-Пресс», 2004.-576 с.
2. Бойко В.И. и др. Схемотехника электронных систем. Цифровые устройства.СПб.: БХВ-Петербург, 2004.-512 с.
3. Кривуля Г.Ф., Рябенький В.М., Буряк В.С. Схемотехніка: Навч. посібник. –
Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2007.– 250 с.
4. Микропроцессорные системы: Учебное пособие. Политехника,2002. -935 с.
5. Павлов В. Н, Ногин В. Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств:
Учебник для вузов. - Горячая линия – Телеком, 2001.
6. Токхейм Р. Основы цифровой электроники: Пер.с англ.- М: Мир, 1988.- 392
с.
Додаткова література:
7. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник/С.В.
Якубовский, и др.; Под ред. С.В. Якубовского. – М.: Радио и свіязь 1989,– 496
с.:ил.
8. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника.- СПб.: БХВ-Петербург, 2004.- 528 с.

