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Текст лекції
Вступ.
Усі технічні засоби електронних систем створюються з радіокомпонент. Радіокомпонент або електрорадіокомпонент - це виріб
електронної промисловості, призначений для створення радіоелектронних
пристроїв шляхом їх електричного монтажу. Тобто, електрорадіокомпоненти
є будівельними напівфабрикатами радіоелектронних пристроїв.
Електроніка - науково-технічна галузь дослідження законів взаємодії
електронів та інших носіїв електричного заряду з електромагнітними полями
та створення електронних приладів, у яких ця взаємодія використовується
для передавання, оброблення та зберігання інформації. Інакше кажучи,
електроніка - це галузь науки й техніки, що розробляє теорію і практику
виробництва та використання електронних приладів - електронних ламп,
електронно-променевих трубок, напівпровідникових компонент та інше.
Мікросхемотехніка - це розділ електроніки, який присвячений
розробці, виробництву та експлуатації мікросхем.
Мікросхема - це цілісний конструктивно та функціонально закінчений
малогабаритний електронний пристрій з високою щільністю елементів,
виготовлений за високоточними технологіями в єдиному технологічному
циклі. Вона може мати в своєму складі сотні тисяч і більше
радіокомпонентів.

Класифікація компонентів електронної техніки.
Компоненти електронної техніки можна поділити на два класи:
1. Пасивні елементи, які функціонують без додаткових джерел
напруги живлення й не збільшують енергії вхідних електричних сигналів. До
них відносяться резистори (R), конденсатори (С), котушки індуктивності (L),
діоди (VD) та інші.
2. Активні радіокомпоненти - це компоненти, для функціонування
яких потрібне зовнішнє джерело напруги живлення. Вони здатні підсилювати
електричні сигнали. Активні елементи - це різноманітні електронні прилади,
що відрізняються принципом дії. призначенням та конструкцією. До них
відносяться:
електровакуумні
прилади,
газорозрядні
прилади,
напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми.
Загальна характеристика електрорадіоматеріалів.
З точки зору електрики або за електричними властивостями всі
матеріали поділяються на провідники, напівпровідники та діелектрики.
Провідники - це матеріали, в яких при нормальних умовах є вільні
електричні заради, котрі забезпечують проходження електричного струму
при докладанні напруги. Питомий опір провідників струму (опір провідника
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довжиною 1м з поперечним перерізом 1 мм ) складає ρ<10 ...10 Ом-мм /м.
Якості провідників струму мають метали та їх сплави, електроліти (рідини)
та іонізовані гази. З твердих провідникових матеріалів, що мають малий
питомий опір (срібло, мідь, золото, алюміній, латунь та ін.) виготовляються
проводи і радіокабелі. Вони призначені для з'єднання радіокомпонентів,
передачі електричних сигналів та підключення радіоелектронних пристроїв
до джерел напруги живлення. При цьому поперечний переріз провідників
вибирають за умови забезпечення щільності постійного струму не більше
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1,5...5 А /мм .
Тверді провідникові матеріали, які мають високий питомий опір
(ніхром, константан, фехраль, вольфрам, вугілля та ін.), використовуються
для виготовлення нагрівальних елементів, рухомих електричних контактів та
резисторів. Щільність струму високоомних провідників електронагрівальних
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приладів складає 6-50 А /мм .
Напівпровідникові матеріали (германій Gе, кремній Si, селен Se, бар
Ва, телур Те, арсенід галію GаАs та інші) мають широкий діапазон зміни
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питомого опору (від 10 до 10 Ом-мм /м) й використовуються для створення
напівпровідникових пристроїв (діодів, транзисторів, тиристорів, резисторів
та ін.).
Діелектриком
називається
речовина,
яка
мас
здатність
поляризуватись в електричному полі. Діелектрики - матеріали, в яких нема
вільних електричних зарядів, і тому вони практично не проводять
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електричний струм. їх питомий опір складає значно більше 10 Ом-мм /м.
Діелектрики використовуються для ізоляції різних електричних ланцюгів.
Діелектриками с скло, слюда, смола, кераміка, каучук, полімери, сухий папір,
нафтові масла (трансформаторне, конденсаторне, кабельне), сухе повітря,
неіонізовані гази та інше.
Залежно від взаємної дії магнітного поля на матеріали й навпаки
та відносної магнітної проникності μrматеріали поділяються:
- діамагнітні (μr<1) - мідь, латунь, алюміній та їх сплави, які
використовуються як осердя термостабільних високочастотних котушок
індуктивності;
- парамагнітні (μr>1) - матеріали, які здатні поляризуватися під дією
магнітного поля й набувати магнітних властивостей;
- феромагнітні (μr>>1) матеріали відносяться до сильномагнітних й
використовуються як магнітопроводи та екрани намотувальних елементів
електроніки, що забезпечує велику їх індуктивність при незначних розмірах;
- магнітострикційні - матеріали, геометричні розміри яких змінюються
при дії на них магнітного поля (нікель, залізоалюмінієвий сплав (альфер),
сплави на основі заліза й кобальту та ін.).
Феромагнітні матеріали поділяють на магнітодіелектрики та ферити.
Магнітодіелектрики створюють шляхом пресування порошку карбонільного
заліза або альсифера (сплав алюмінію + кремнію + заліза) зі зв'язувальним
пластичним матеріалом. Ферити представляють собою запечену суміш
оксиду заліза з оксидами інших двовалентних металів. Ферити мають значну
магнітну проникність, що в сотні - тисячі разів більше магнітної проникності
вакууму μ0 . Але їх властивості суттєво залежать від частоти та напруженості
магнітного поля й температури. З ростом частоти втрати енергії в феритах
суттєво збільшуються, й тому вони використовуються на частотах до
десятків мегагерців.
Проводи та кабелі.
Провід - одна неізольована або одна чи більше ізольованих
провідникових жил, які призначені для передачі і розподілення електричної
енергії. Жила - один або декілька скручених між собою дротів, які є
провідниками електричного струму. Провід може бути ізольованим або
неізольованим. захищеним від дії зовнішнього середовища або незахищеним.
За призначенням проводи поділяються на три групи:
- електропроводи (електродроти), призначені для передачі
електричної енергії від джерела живлення до споживача;
- обмотувальні проводи (дроти), призначені для виготовлення
дроселів, котушок індуктивності, трансформаторів, електричних машин та
інше;
- монтажні проводи (дроти), призначені для з'єднань між деталями і
елементами радіоелектронної апаратури об'ємного монтажу.

Електрична ізоляція дротів виконується різними діелектриками в
один, два, а то й три шари. Залежно від призначення дротів як їх ізолятор
використовуються емаль, лак, бавовняна пряжа, капрон, шовк, шовк-лавсан.
лакотканина, гума, поліхлорвініл, скловолокно, фторопласт та інше.
В умовних позначеннях монтажних проводів застосовують букви, які
відповідають конструктивним особливостям та характеристикам ізоляції: М монтажний провід;
Г - багатопровідна жила (відсутність цієї букви вказує на те, що жила
однопровідна);
Ш - ізоляція з поліамідного
шовку; Ц - ізоляція плівкова;
В - полівінілхлоридна ізоляція;
П - ізоляція з поліетилену;
Л - з лаковим покриттям;
С - обмотка та оболонка із
склотканини; Д - подвійна обмотка; О обмотка з поліамідного шовку;
У - підсилений стальним дротом; Э - екранований, якщо буква Э
стоїть після букви М, то це значить, що
провід емальований.
Основними марками обмотувальних проводів для електрообладнання
спеціальної радіоелектронної апаратури є:
ПЭВ2 -з подвійним високоміцним емалевим покриттям;
ПЭЛ - з лакостійким емалевим покриттям; ПЭТВ - з
високоміцним, теплостійким емалевим покриттям.
При виготовленні високочастотних котушок індуктивності з високою
добротністю, застосовують проводи літцендрати, які складаються з пучка
покритих емаллю проводів діаметром 0,05; 0,07; 0,1 та 0,2 мм скручених між
собою та покритих ізоляцією з натурального шовку або шовку-лавсану.
Серед поширених є літцендрати марок: ЛЭЛ, ЛЭП - без
додаткової ізоляції пучка; ЛЭЛО - з обмоткою з шовкулавсану в один шар; ЛЭШО - з обмоткою з
натурального шовку в один шар; ЛЭШД - з двошаровою
обмоткою з натурального шовку.
Обмотувальні дроти високого опору (константан, манганін, ніхром)
використовуються для створення дротяних резисторів, реостатів та шунтів.
Основними марками монтажних проводів при виготовленні
електронної апаратури є:
МГВ - багатожильний, з полівінілхлоридною ізоляцією; МГТФ багатожильний, з фторопластовою обмоткою; МГШВ багатожильний, ізольований подвійною обмоткою з
штучного шовку та поліхлорвініловим покриттями.

Кабелем називають одну або декілька жил проводу, які розміщуються
в загальній захисній (можливо герметичній) оболонці. Залежно від
призначення кабелі поділяються:
- силові - призначені для передачі й розподілення електричної енергії
напругою 1000 В й більше (можуть мати до чотирьох жил з поперечним
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перерізом 2-185 мм кожна), наприклад, НРГ - неброньований, з гумовою
оболонкою;
- контрольні кабелі й кабелі керування - призначені для створення
мереж вторинних з'єднань напругою до 1000 В, а також для з’єднань в
ланцюгах керування, контролю й передачі інформації (можуть мати 2-127
2
жил з поперечним перерізом 0,2-6 мм кожна), наприклад, КРПТ - кабель з
мідними жилами в гумовій ізоляції та гумовій оболонці;
- радіочастотні кабелі - призначені для передавальних і приймальних
антен, з'єднання різних радіоприладів, міжблочного та внутрішньоблочного
монтажу апаратури, яка працює на частотах більше 1 МГц.
За конструктивним виконанням радіочастотні кабелі поділяються на
(рис. 1.1):
- коаксіальні кабелі марки РК (радіочастотний коаксіальний);
- симетричні кабелі марки РД (радіочастотний двожильний);
- кабелі затримки марки РС (радіочастотний спіральний).

Рис. 1.1. Конструкція радіочастотних кабелів.
Основними параметрами радіочастотних кабелів є:
- хвильовий опір - це опір, який зустрічає електромагнітна хвиля при
розповсюдженні подовж однорідної лінії без відлунення;
- погонне згасання (дБ/м) - характеризує втрати енергії, яка
передається по кабелю, на одиницю довжини кабелю;
- робоча напруга кабелю - максимальна напруга між жилами кабелю,
при якій кабель може працювати тривалий час.
Радіочастотні кабелі марки РК виготовляються з хвильовим опором
50, 75, 100, 150 і 300 Ом. Наприклад, кабель РК-75-4-16 має хвильовий опір
75 Ом, діаметр з ізоляцією із поліетилену товщиною 4 мм (1), порядковий
номер розробки (6).
Найбільше використання в радіоелектронній апаратурі знайшли
коаксіальні кабелі з суцільною поліетиленовою або фторолоновою ізоляцією.
Внутрішній провідник коаксіальних кабелів виготовляється з мідного або

біметалевого проводу, який покривається сріблом чи іншим високопровідним
нержавіючим металом.

