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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Електроніка та
схемотехніка» складена відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки «бакалавр» за спеціальністю 125 «Кібербезпека».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є електроніка аналогової і
цифрової техніки сучасних системах технічного захисту інформації.
Міждисциплінарні
зв’язки:
«Вища
математика»,
«Фізика»,
«Інформаційні технології».
Дисципліна забезпечує вивчення дисциплін «Цифрова обробка сигналів»,
«Основи обробки та передачі інформації», «Засоби приймання та обробки
інформації в системах технічного захисту інформації», «Проектування систем
захисту інформації», «Технічні засоби охорони об’єктів», «Спеціальна техніка
ОВС», а також забезпечує виконання схемотехнічних частин курсових та
кваліфікаційних робіт та проектів.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Матеріали та компоненти електронної техніки
2. Пасивні компоненти
3. Напівпровідникові прилади. Діоди.
4. Біполярні транзистори.
5. Польові транзистори . Тиристори.
6. Оптоелектронні компоненти.
7. Інтегральні мікросхеми
8. Електровакуумні прилади
9. Пристрої підсилення сигналів
10. Зворотні зв’язки в підсилювачах
11. Диференційні та операційні підсилювачі.
12. Нелінійні аналогові електронні пристрої
13. Ключові елементи та комутатори. Стабілізатори напруги.
14. Основи теорії цифрових пристроїв
15. Схемотехніка цифрових пристроїв
16. Комбінаційні цифрові пристрої
17. Накопичувальні цифрові пристрої
18. Формувальники та генератори відеосигналів
19. Аналого-цифрові пристрої
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Електроніка та
схемотехніка» є формування у курсанта знань
основ
теорії
побудови,
принципів роботи, характеристик, параметрів i застосування компонентів
(активних та пасивних, дискретних та інтегральних), аналогових та цифрових
пристроїв сучасної електронної техніки в обсязі, необхідному для глибокого
засвоєння дисциплін професійної та практичної підготовки.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Електроніка та
схемотехніка» є:
 визначення основних груп радiокомпонентiв, принцип дiї яких
заснований на використанні загальних фізичних закономірностей;
 основні фізичні закономірності, які притаманні функціонуванню груп
радiокомпонентiв, аналогових і цифрових пристроїв та їх математичному
опису;
 зв'язки характеристик i параметрів радiокомпонентiв, аналогових і
цифрових пристроїв з фізичними процесами, які виникають в них;
 показ радiокомпонента як елемента електронної схеми еквівалентною
моделлю;
 деякі властивості конструктивного виготовлення, засоби дослідження
та використання радiокомпонентiв, аналогових і цифрових пристроїв.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти
повинні:
знати :
 фiзичнi основи, принципи дії, будову, характеристики, параметри
радіоелементів та компонентів ТЗІ;
 сучасну компонентну базу радіоелектроніки, об’єктивну оцінку її
функціональних можливостей;
 вплив властивостей матеріалів, технологічного розкиду та умов
експлуатації на основні характеристики та параметри компонентів в радіоелектронній апаратурі (РЕА);
 основнi умовні позначення і особливості застосування компонентів
РЕА;
 основні типи електронних пристроїв, їх побудову, принцип дії,
характеристики, параметри та умовні позначення;
 основні методи аналізу і розрахунку параметрів і характеристик
аналогових та цифрових електронних пристроїв (ПА);
 особливості застосування електронних приладів та пристроїв в
засобах ТЗІ.
вміти :
 експериментально досліджувати електронні прилади і пристрої за
допомогою вимірювальної техніки та аналізувати отримані результати.
 розрахувати параметри і характеристики електронних пристроїв,
користуючись довідниками по електронним приладам та інтегральним
мікросхемам.
 оцінювати вплив параметрів електронних приладів і умов
експлуатації на параметри і характеристики електронних пристроїв.
 аналізувати принципові електричні схеми аналогових та цифрових
електронних пристроїв в засобах ТЗІ.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 300 годин / 10 кредити
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. Матеріали та компоненти електронної техніки.
Класифікація компонентів електронної техніки, загальна характеристика
електро радіоматеріалів.
ТЕМА № 2. Пасивні компоненти
Резистори, Конденсатори,котушки індуктивності, трансформатори
ТЕМА № 3. Напівпровідникові прилади. Діоди.
Будова, характеристики та параметри діодів.
ТЕМА № 4. Біполярні транзистори.
Принцип дії біполярного транзистора, статичні характеристики
транзистора, параметри та моделі біполярних транзисторів
ТЕМА № 5. Польові транзистори . Тиристори.
Польові транзистори з затвором у вигляді керуючого переходу, МДНтранзистори, тиристори .
ТЕМА № 6. Оптоелектронні компоненти.
Фотоелектричні напівпровідникові прилади, Випромінювальні прилади,
випромінювальні прилади.
ТЕМА № 7. Інтегральні мікросхеми.
Структури та елементи інтегральних мікросхем
ТЕМА № 8. Електровакуумні прилади.
Будова електронних ламп, діоди, тріоди, багатоелектродні лампи
ТЕМА № 9. Пристрої підсилення сигналів.
Параметри
та
характеристики
електронних
підсилювачів,
підсилювальний каскад зі спільним емітером(СЕ), підсилювальні каскади зі
спільним колектором (СК) та спільною базою (СБ), підсилювальні каскади на
польових транзисторах та електронних лампах, засоби стабілізації режиму
роботи та параметрів базових підсилювальних каскадів.
ТЕМА № 10. Зворотні зв’язки в підсилювачах.
Призначення і види зворотних зв’язків (ЗЗ) у підсилювачах, підсилювачі
з послідовним ЗЗ за наругою, підсилювачі з паралельним ЗЗ за напругою та ЗЗ
за струмом.
ТЕМА № 11. Диференційні та операційні підсилювачі.
Диференційні підсилювачі (ДП), операційні підсилювачі (ОП), статичні
погрішності аналогових пристроїв на ОП, застосування ОП в аналогових
електронних пристроях.
ТЕМА № 12. Нелінійні аналогові електронні пристрої
Аналогові помножувачі та компаратори, застосування аналогових
помножувачів (АП).
ТЕМА № 13. Ключові елементи та комутатори. Стабілізатори
напруги.

Стабілізатори
постійної
напруги.
Аналогові
ключі
напруги.
Багатоканальні комутатори.
ТЕМА № 14. Основи теорії цифрових пристроїв.
Основи булевої алгебри.
ТЕМА № 15. Схемотехніка цифрових пристроїв.
Ключові каскади аналогових електронних пристроїв на біполярних та
польових транзисторах. Базові логічні елементи транзисторно-транзисторної
логіки (ТТЛ) Різновиди базових логічних елементів.
ТЕМА № 16. Комбінаційні цифрові пристрої.
Комбінаційні цифрові пристрої (ч.1). Комбінаційні цифрові пристрої (ч.2)
ТЕМА № 17. Накопичувальні цифрові пристрої.
Тригери (ч.1), тригери (ч.2), регістри, лічильники, напівпровідникові
запам’ятовуючі пристрої (ЗП).
ТЕМА № 18. Формувальники та генератори відеосигналів.
Формувальники та генератори відеосигналів.
ТЕМА № 19. Аналого-цифрові пристрої.
Аналого-цифрові перетворювачі, цифро-аналогові перетворювачі.
3. Рекомендована література
Основна
1. Пашинцев
П.О.
Радіокомпоненти.
Напівпровідникові,
електровакуумні та пасивні компоненти. Елементи мікроелектроніки:
підручник. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил, 2008. – 520 с.
2. Файнер А.І. та ін. “Радіоматеріали, радіокомпоненти та
мікроэлектроніка” Керівництво до лабораторних робіт ч.1,ІІ ХУПС, 2004.
3. Цифрові пристрої та мікропроцесори,ч.1/В.М.Барбасов та ін.ХУПС,2007.
4. Цифрові пристрої та мікропроцесори.Керівництво до лабораторних
робіт/За ред.Садового К.В.,ХУПС, 2007.
5. В.Є.Кудряшов, В.С.Наконечний Аналогові електронні пристрої, ч.1 –
ХУПС,2005.
6. В.Є.Кудряшов,В.С.Куц. Аналогові електронні пристрої.Керівництво
до лабораторних робіт,ХУПС, 2007.
Додаткова
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік, екзамен
5. Засоби діагностики успішності навчання

Перелік типових кваліфікаційних завдань:
1. Зобразити принципову схему підсилювача із спільним емітером.
2. Зобразити принципову схему підсилювача із спільною базою.
3. Зобразити принципову схему підсилювача із спільним колектором.

4. Пояснити за допомогою осцилограм принцип дії підсилювача із
загальним емітером при наявності на вході імпульса позитивної полярності.

5. Пояснити за допомогою осцилограм принцип дії підсилювача із
загальною базою при наявності на його вході імпульса позитивної полярності
(рис.1).

6. Пояснити за допомогою осцилограм принцип дії підсилювача із
спільним колектором при наявності на його вході імпульсу позитивної
полярності (рис.1).

7. Зобразити принципову схему підсилювача із загальним витоком .
8. Пояснити за допомогою осцилограм принцип дії підсилювача із
загальним витоком.
9. Зобразити принципову схему витокового повторювача
10. Зобразити типову амплідудно-частотну характеристику базових
підсилювальних каскадів з резистивним навантаженням.
11. Провести порівняльний аналіз коефіцієнтів підсилення струму
базових підсилювальних каскадів із загальними емітером, базою та колектором.
12. Зобразити принципову схему лампового підсилювача із загальним
катодом.
13. Зобразити типову перехідну характеристику транзисторного
підсилювального каскаду.

Ср
14. Пояснити вплив ємкості роздільного конденсатора
на вході
підсилювачів на їх нижню граничну частоту.
15. Зробити порівняльний аналіз вхідних опорів базових підсилювальних
каскадів із спільним емітером, базою та колектором.
16. Зробити
порівняльний
аналіз
вихідних
опорів
базових
підсилювальних каскадів із спільним емітером , базою та колектором.
17. Зобразити принципову схему диференційного підсилювача на
біполярних транзисторах з симетричним виходом.
18. Пояснити за допомогою осцилограм принцип дії диференційного
підсилювача (рис.1).
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19. Дати визначення основним параметрам диференційного підсилювача
(ДП): коефіцієнт підсилення диференційного сигналу Kg , коефіцієнт
підсилення синфазного сигналу Kc , коефіцієнт ослаблення синфазного
сигналу.
20. Пояснити призначення, склад і принцип дії перетворювача код-час
21. За заданим умовним графічним позначенням визначити тип
цифрового пристрою, розкрити призначення його входів .
Нарисувати схему індикації з використанням світлодіодів типу 3Л102Б при
вмиканні їх від низького рівню вихідної напруги логічного елемента ТТЛ типу.
22. Синтезувати чотирьохрозрядний лічильник на Т-тригерах з
коефіціентом перерахування Кп=10, навести його умовне позначення.
23. Перелічити і дати визначення основним параметрам базового
логічного елемента (БЛЕ).
24. Навести схему цифрового ключа-інвертора зі спільним емітером.
25. Для схеми цифрового ключа зі спільним емітером (Ек = 10В; В= 40;
Uбен = 0,7В; Rк = 1кОм; Ег = 5В; Sн = 2; Uкен = 0,1В) визначити опір
генератора вхідного сигналу Rг.
26. Заданий логічний вираз: Y=X2∨ X1∨ X0, побудувати таблицю
істиності за заданим логічним виразом.
27. Задані двійкові числа: 100100, 110111, виконати порозрядну логічну
операцію ТА над двійковими числами.
28. Перетворити числа з двійкової системи числення в десяткову:
101101, 111110.

29. Заданий логічний вираз: Y=X2·X1∨ X0, побудувати таблицю
істиності за заданим логічним виразом.
30. Потрібно перевести число (1993)10 у шестнадцяткову систему
числення.
31. Задані двійкові числа 101101, 111110; виконати порозрядну логічну
операцію АБО-НІ над ними.
32. Перетворити числа з двійкової системи в шестнадцяткову систему
числення
33. Навести приклади запису чисел у двійковій, десятковій і
шестнадцятковій системах числення
34. В наявності є логічні елементи 4І-НІ і 2І-НІ. Скласти функціональну
схему вузла, що виконує логічну операцію 12І-НІ
35. Синтезувати чотирьохрозрядний лічильник на Т-тригерах з
коефіціентом перерахування Кп=11.
36. Зобразити схему 3-розрядного регістру зсуву вліво на D-тригерах, що
переключаються за спадом синхроімпульсу
37. Зобразити осцилограми, що пояснюють принцип дії заданого
цифрового пристрою
38. Дати класифікацію ІС напівпровідникової памяті
39. Визначити об’єм памяті ІС оперативної памяті, що має 12-розрядну
адресу та байтове вихідне слово.
40. Зобразити схемний засіб збільшення розрядності вихідного слова
блоку ІС постійної памяті (ПЗП).
41. Зобразити схемний засіб збільшення ємності памяті блоку ІС
постійної памяті (ПП).
42. Зобразити структурну схему ІС програмованої логічної матриці.
43. Визначити аналітичний вираз для вихідних функцій f програмованої
логічної матриці.
44. Визначити кількість вихідних байтових слів, що можуть бути
запрограмовані в ПЛМ 556РТ1.
45. Визначити таблицю істинності асинхронного RS – тригера.
46. За допомогою часових діаграм пояснити принцип дії синхронного RS
– тригера.
47. Зобразити схему нерегенеративного генератора прямокутних
відеоімпульсів з періодом 0,15 мкс на логічних елементах ТА - НІ, якщо час
затримки одного елемента дорівнює 15 нс.
48. Визначити тривалість ti вихідного імпульсу та мінімальний період
повторення імпульсів запуску
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49. Визначити (Uвих)мах 10-разрядного ПКН, якщо ціна молодшого
розряду ∆=2,5 мВ.
50. Визначити ціну ∆ молодшого розряду 12-розрядного ПКН, якщо його
(Uвих)мах= =4В.
51. Зобразити часові діаграми вихідних та вхідних імпульсів формувача
імпульсів на ЛЕ, а також визначити тривалість tвих вихідних імпульсів, якщо
тривалість tвх вхідного імпульсу дорівнює 5 мкс, а його амплітуда дорівнює
U1=3 В.
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