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Пояснювальна записка

Методичні  вказівки  для  самостійної  роботи  студентів  з  дисциплiни

„Промислова  електроніка”  призначені  для  допомоги  студентам  при  роботі  з

матеріалом,  який  виділено  робочою  навчальною  програмою  на  самостійне

вивчення.

Самостійна робота  – це одна із  складових частин навчального процесу. При

самостiйнiй  роботi необхiдно  користуватись  рекомендованими  пiдручниками,

перелiк  яких  подано  нижче. Самостiйна  робота  потребує  старанностi i певного

досвiду, якого  студент  може  набути  тiльки  в  процесi навчання.  Тому  важливим

чинником  успiшної  самостiйної  роботи  є  правильна  її  органiзацiя.  Насамперед

необхiдно усвідомити, на яких попереднiх знаннях базується та чи iнша тема, який

навчальний матеріал,  викладений на аудиторних заняттях,  їй передує  i повторити

основнi положення  цього  матерiалу. Потiм  необхiдно  знайти  матерiал  теми  в

пiдручнику.

В процесі  самостійної  роботи  студентам рекомендується  робити  конспект,  в

який стисло заносити  основнi  положення, визначення, нескладні схеми, рисунки та

пояснення до них. 

Методичні  вказівки  містять  питання  для  самоперевірки i літературу,  якою

студент повинен користуватися при вивченні кожної теми.

Самостійна  робота  дає  можливість  студентам  підвищити  свої  знання  та

самостійно мислити.

 



Модуль 1 Електроннi елементи

Тема 1.1 Фiзичнi основи роботи напiвпровiдникових приладiв

        Мета: Ознайомитися з основами роботи електронно-дiркового переходу.

        Питання до теми:
1 Властивостi р-n переходу при пiдключеннi зовнiшньої напруги.

Пробiй р-n переходу.

        Питання для самоперевірки:
1 Що таке пряме та зворотнє включення р-n переходу?
2 Який вигляд має ВАХ р-n переходу?
3 Вкажіть  властивостi  р-n переходу,  якi використовують  при  побудовi

напівпровiдникових електронних приладiв.

Література:   [Л.1] с.17-20;     [Л.3]  с.34-46.

Тема 1.2  Напiвпровiдниковi дiоди

Мета:  Ознайомитися з структурою та принципом дії дiодiв.

        
Питання до теми:

1 Основні параметри напівпровiдникових дiодiв.
2 Напiвпровiдниковi стабілітрони.  Призначення,  класифiкацiя,  основнi

параметри та область використання.
        

Питання для самоперевірки:
1 Якими  параметрами  характеризуються  випрямні  напiвпровiдниковi

дiоди?
2 Пояснiть  принцип  дiї  напівпровідникового  діода  та  приведiть  його

умовне позначення?
3 Що називається напiвпровiдниковим стабілітроном?
4 Який матерiал використовується для виготовлення стабiлiтронiв?
5 Як змінюється напруга стабілiтрона при змiнi струму, що проходить через

нього?

Література:     [Л.1]  c. 24-27;    [Л.3]  с. 62-64.



        Тема 1.3  Бiполярнi транзистори

Мета: Ознайомитися  з  будовою та принципом роботи бiполярних       
транзисторiв.

        Питання до теми:
            1  Статичнi вхiднi та вихiднi характеристики транзистора у схемi з ЗЕ.
            2  Статичнi вхiднi та вихiднi характеристики транзистора у схемi з ЗБ.
            3  Робота транзистора як пiдсилювального елемента.
            4  Залежнiсть характеристик i параметрiв транзистора вiд режиму 
                електроживлення та температури.
            5  Частотнi властивостi транзисторiв.
            6  Типи бiполярних транзисторiв. Система позначень i область використання.

        Питання до самоперевiрки:
1 Що показують статичнi характеристики транзистора у схемi з ЗБ?
2 Наведiть статичнi вхiднi i вихiднi  характеристики транзистора у схемi з

ЗЕ.
3 Чому характеристики називають  статичними?
4 Як вiдбувається пiдсилення електричного сигналу?
5 Як  температурнi змiни  впливають  на  фiзичнi процеси  та  параметри

транзисторiв?
6 За якими ознаками класифiкують транзистори?

        Лiтература:     [Л.1]   с.27-41;   [Л.3]  с.90-95, 110-119.

         Тема 1.4 Польовi транзистори

          Мета: Ознайомитися з будовою та принципом роботи польових транзисторiв.

         Питання до теми:
              1 Польовi транзистори з iзольованим затвором. Будова та принцип дії.
              2 Схеми вмикання польових транзисторiв. Умовнi позначення.

         Питання для самоперевiрки:
              1 Пояснiть будову i принцип дiї польового транзистора з iзольованим
                 затвором.
              2 Що таке МОП-транзистори? Привести умовне позначення.



        Лiтература:    [Л.1]    с.42-48;       [Л.3]  с.120-125.

        Тема 1.5  Тиристори

        Мета: Ознайомитися з тиристорами та їх рiзновидами.

        Питання до теми:
            1  Використання тиристорiв в системах електропостачання.

        Питання для самоперевiрки:
            1  Що таке динiстор та тринiстор? Наведiть умовне позначення.
            2  Де застосовуються тиристори?

        Лiтература:    [Л.1]  c.50-58;    [Л.3]  c.132-135.

       Тема 1.6  Оптоелектроннi прилади

     Мета: Ознайомитися з будовою та принципом роботи оптоелектронних приладiв.

      Питання до теми:
          1 Свiтловипромiнюючi дiоди. Будова, принцип роботи та використання 
             сегментних i матричних свiтлодiодних iндикаторiв.
          2 Побудова та принцип дiї рiдинно-кристалiчних iндикаторiв. Оптрони.

      Питання для самоперевiрки:
           1  Призначення свiтловипромiнюючих дiодiв та їх умовне позначення.
           2  Що являє собою свiтлодiод?
           3  Де використовують свiтлодiоди?
           4  Якi ви знаєте типи оптронiв?

       Лiтература:     [Л.3]   с.155-158.

        Тема 1.7 Iнтегральнi мiкросхеми

        Мета: Ознайомитися з видами iнтегральних мiкросхем.

        Питання до теми:
             1  Планарна технологiя.
             2  Основнi технологiчнi процеси при виготовленнi планарно-дифузiйних та 



            планарно-епiтаксiйних мiкросхем.
              3  Гiбриднi iнтегральнi мiкросхеми.
              4  Характеристики основних елементiв плiвкових гiбридних IМС.
              5  Характеристика великих iнтегральних мiкросхем (ВIС).
              6  Використання ВIС,кострукцiя та ситема позначень.

       Питання для самоперевiрки:
            1  В чому суть планарної технологiї?
            2  Структура основних елементiв гiбридних IМС.
            3  В чому полягає особливiсть великих IМС?
            4  Суть мiкромiнiатюризацiї електронної технiки.
            5  Наведiть приклади використання ВIС.

        Лiтература:     [Л.1]   с.59-63;     [Л.2]   c .72-77;     [Л.4]  с.158-174.

        Тема 1.8  Електровакуумнi прилади

        Мета: Ознайомитися з видами електровакуумних приладiв.

       Питання до теми:
             1 Будова i принцип роботи неонових ламп, тиратронiв, цифрових тa знако- 

лiтерних газорозрядних iндикаторiв.
            2 Будова,  принцип  роботи та використання  вакуумних  люмiнесцентних     

 індикаторiв.

       Питання для самоперевiрки:
1  Назвiть основнi елементи газорозрядних приладiв та їх призначення.
2 Пояснiть фiзичнi процеси, на яких будується робота газорозрядних 

                приладiв.
            3  Чим вакуумнi люмiнесцентнi iндикатори вiдрiзняються вiд газорозрядних?
           4 Наведiть приклади використання газорозрядних та вакуумних

люмiнесцентних iндикаторiв.

        Лiтература:     [Л.4]   с.133-137.



Модуль 2  Iнформацiйна промислова електронiка

Тема 2.1 Електронні підсилювачі

Мета: Ознайомитися зi схемами підсилювачів,  їх параметрами та 
характеристиками.

Питання до теми:
1 Емiтерний повторювач.
2 Фазоiнверсний каскад.
3 Операційний підсилювач. Загальні відомості та схема.

Питання для самоперевірки:
1 Пояснити  призначення  елементів  схеми  та  принцип  дії  емітерного

повторювача.
2 Чому  каскад  з  СК  називають  повторювачем? Назвіть  параметри

емітерного повторювача.
3 Поясніть принцип дії фазоінверсного каскаду.
4 Вкажіть загальні відомості про операційний підсилювач.
5 Поясніть схему операційного підсилювача.

Література:    [Л.1]  с. 65-92.

Тема 2.2 Генератори гармонiчних коливань

       Мета: Вивчення основних схем генераторів гармонiчних коливань.

Питання до теми:
1 RC-генератори.
2 Генератори з незалежним збудженням.
3 Поняття про модуляцiю.
4 Схеми автогенераторiв на операцiйних пiдсилювачах.
5 Використання генераторiв в системах електропостачання.

Питання для самоперевірки:
1 Пояснити призначення RC-генераторів.
2 Чим  генератор  з  незалежним  збудженням  відрізняється  вiд

автогенератора?
3 Що називається модуляцією?
4 Які існують види модуляції?
5 Вкажіть  переваги  автогенераторів, побудованих  на  операційних

підсилювачах.



6 З  якою  метою  в  автогенераторах  на  ОП  використовується  негативний
зворотний зв’язок?

        Література:     [Л.2]   c179-183;      [Л.3]   с.390-394; [Л.5]   c.186-189.
Тема 2.3 Iмпульснi пристрої

Мета: Ознайомитися з основними параметрами iмпульсiв та принципом роботи
мультивiбратора.

Питання до теми:
1 Параметри iмпульсiв та iмпульсних серiй.
2 Формування iмпульсiв за допомогою диференцiюючих та iнтегруючих

ланцюжкiв.
             3  Призначення, основнi схеми та принцип роботи мультивiбратора.

Питання для самоперевiрки:
1 Назвiть основнi параметри iмпульсних сигналiв.
2   Навести схему диференцiюючого ланцюжка та дiаграму формування        

вихiдних iмпульсiв.
     3   Чим вiдрiзняються диференцiюючі ланцюжки вiд iнтегруючих?

            4   Принцип роботи мультивiбратора.
            5   Режими роботи мультивiбратора.

       Лiтература:     [Л.1]   с.128-139

      Тема 2.4 Цифровi елементи i пристрої

    Мета: Ознайомитися з будовою та принципом роботи iмпульсних пристроїв.

       Питання до теми:
             1  Способи запуску тригерiв.
             2  Схеми тригерiв на логiчних iнтегральних мiкросхемах. 
             3  Призначення, будова та принцип роботи шифраторiв, дешифраторiв та   

 лiчильникiв iмпульсiв.
         
      Питання для самоперевiрки:
           1  Назвiть способи запуску тригерiв.
           2  Скiльки стiйких станiв має тригер?
           3  Наведiть умовнi позначення тригерiв.
           4  Для чого потрiбнi шифратори i дешифратори; як вони  працюють?
           5  Що таке лiчильник iмпульсiв i як вiн працює?



     Лiтература:     [Л.1]   с.158-166;     [Л.5]   c.134-137;   142-157.

Модуль 3 Силова промислова електроніка

Тема 3.1 Випрямлячi змінного струму

Мета:  Ознайомитися з  будовою та принципом роботи найпоширеніших схем
випрямлячiв.

Питання до теми:
1 Діаграми вхідної i виходної напруги.
2 Розрахунок випрямлячiв.

Питання для самоперевірки:
1 Який  вигляд  мають  графiки  струмiв  i напруг  на  виходi однофазних

випрямлячiв?
2 Назвіть переваги трифазних випрямних схем.
3 Наведіть схему Міткевича та часову дiаграму її роботи.
4 Пояснити роботу схеми Ларiонова.

Література:    [Л. 1] с.188-204;     [Л.5]   c.267-278.

Тема 3.2 Фільтруючi та стабiлiзуючi пристрої

Мета: Вивчити схеми стабілізаторів.

Питання до теми:
1 Схеми параметричних та компенсаційних стабілізаторiв.

Питання для самоперевірки:
1 Наведіть схему i пояснiть принцип дiї параметричного стабiлiзатора.
2 Які види компенсаційних стабілізаторiв Ви знаєте?
3 Наведіть схему компенсацiйного стабiлiзатора та пояснiть принцип дії.

Література:    [Л. 1] с. 217-225;       [Л. 4] с. 108-115;     [Л.5]   c.286-292.



Тема 3.3  Iнвертори. Перетворювачi частоти

Мета теми: Ознайомитися з побудовою перетворюючих пристроїв.

       Питання до теми:
1 Принцип роботи схеми автономного інвертора.
2 Принцип роботи схеми веденого мережею iнвертора.
3 Призначення та класифiкацiя перетворювачiв частоти.

Питання для самоперевірки:
1 Що таке автономний інвертор, коли його застосовують?
2 Наведіть  схему  однофазного  веденого  мережею  інвертора та  пояснiть

його роботу.
3 Поясніть призначення перетворювачів частоти. Як вони класифікуються?

       Література:     [Л. 1]   с. 262-268;      [Л. 3]   с. 63-69.

Список літератури:

1 Колонтаєвський Ю .П., СосковА.Г. Промислова електронiка та 
мікросхемотехніка: теорiя i практикум. За ред. А.Г.Соскова.-К.: Каравела, 
2003.-368 с.

2 Руденко В.С. та iн. Промислова електронiка: Пiдручник  /В.С.Руденко, 
В.Я.Ромашко,В.В. Трифонюк. -К.: Либiдь, 1993.- 432 с.

3 Бодиловский В.Г. Полупроводниковые и электровакуумные приборы в 
устройствах автоматики, телемеханики и связи: Учебник для техникумов 
ж.-д.транспорта .-М.:Транспорт,1985.-440 с.

4 Анисимов М.В. Елементи  електронної апаратури та їх  застосування: 
Навч. посiбник.- К.:  Вища школа,1997.-223 с.

5 Дунаев С.Д. Электроника, микроэлектроника и автоматика: Учебник для 
техникумов и колледжей ж.-д.транспорта.-М.:Маршрут,2003.-336с.




