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Навчально-методичний комплекс забезпечення самостійної роботи 

складено у відповідності з програмою дисципліни  "Основи електроніки і 

мікросхемотехніки", затвердженою Науково - методичним центром Агроосвіта  

12.06.2018 р.  Програмою дисципліни передбачено на самостійну роботу  28 

годин.   

Навчально-методичний комплекс містить тематичний план та програму 

самостійної роботи,  робочий  зошит з завданнями та методичні рекомендації 

для самостійної роботи студентів.  

Навчально-методичний комплекс забезпечення самостійної роботи 

призначений для студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня 

акредитації із спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка". 
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ВСТУП 

  Самостійна  робота набула актуальності та стала важливою складовою 

навчально-виховного процесу, ефективним засобом закріплення та поглиблення 

знань, розвитку  вмінь і навичок практичної діяльності студентів. 

Завдання, що покладаються на самостійну роботу студентів з дисципліни 

"Основи електроніки і мікросхемотехніки", полягають у розширенні знань 

фізичних основ електронних і напівпровідникових приладів, будови та 

конструктивно-технологічних особливостей напівпровідникових елементів, 

схемотехніку електронних пристроїв. 

Розроблені завдання для самостійної роботи студентів передбачають 

опрацювання ними окремих питань з відповідних тем навчальної дисципліни, 

які не розглядаються на лекційних, лабораторних, практичних заняттях. 

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється викладачем 

через усне опитування, тестування, перевірку робочих зошитів, написання 

контрольної роботи. 

На самостійну  роботу з дисципліни "Основи електроніки і 

мікросхемотехніки" навчальним планом відводиться 30 годин.  

Навчально-методичний  комплекс самостійної роботи містить тематичний 

план та програму самостійної роботи, робочий  зошит  з методичними 

рекомендаціями по темам, тестові завдання. 

         Після вивчення матеріалу, виділеного на самостійне вивчення, студенти 

повинні знати:  фізичні основи, будову напівпрвідникових елементів,  принцип 

їх роботи, умовні позначення  елементів,  схеми типових електронних приладів;  

 

вміти читати схеми електронних приладів, проводити розрахунки типових 

електронних приладів, виконувати дослідження   напівпрвідникових елементів 

та електронних приладів.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
  

№  

теми  
  

  

НАЗВА ТЕМИ  

ПРОГРАМИ  

№  

самостійної 

роботи  

  

ТЕМА   

САМОСТІЙНОЇ  

РОБОТИ  

Кількість 

годин  

самостійної 

роботи  

1  

1. Фізичні основи 

роботи електронних і  

напівпровідникових 

приладів,  пасивні 

елементи електроніки.  

1  
1.2   Пасивні елементи 

електроніки   2  

2  

1.3  Електрофізичні  

властивості  напів- 

провідників   

2  

2  

2.  Електронні  і  

напівпровідникові 

прилади.  

 2.3 Біполярні транзистори  

 

ПЗ №1 Визначення h – 

параметрів біполярного 

транзистора. 

1 

 

ПЗ №2 Побудова 

динамічних характеристик 

біполярних транзисторів. 

1 

3  2.4 Польові транзистори  2  

4 2.5 Біполярні транзистори з 

ізольованим затвором  2  

5 2.6 Перемикаючі прилади  2  

3  
3. Основи аналогової 

електронної техніки  

6 
3.1 Підсилювачі 

електричних сигналів  2 

 

ПЗ№3 Розрахунок одно-

каскадного підсилювача 

звукової частоти 

1 

7  
3.2Генератори 

синусоїдальних коливань  2  

8 

3.3 Пристрої для 

регулювання та 

перетворення електричної 

енергії  

2 

 
ПЗ №4 Розрахунок 

випрямляча. 
1 

4  4. Імпульсні пристрої.  

9  
4.1 Мультивібратори.  

Одновібратори  
2  

10  4.2  Логічні елементи   2  

11 4. 3 Тригери  2  

12 4. 4 Регістри. Лічильники. 1 

13 
4.5 Дешифратори і 

шифратори 1 

14 
4.6  Мультиплексори.  

Суматори  
2  

 ВСЬОГО ГОДИН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  30  
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ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  СТУДЕНТІВ 

 
№ 

сам.  

роботи 

 

Тема самостійної роботи 

Кіл-

сть 

годин 

 

Форми контролю 

 

Література 

1.  1.2   Пасивні елементи електроніки   
2 

усне опитування, 

перевірка р. зошита 

3 с. 32…35 

2.  1.3 Електрофізичні властивості напів-

провідників 
2 

усне опитування, 

перевірка р. зошита 

3 с. 9…14 

3.  2.4 Польові транзистори  
2 

усне опитування, 

перевірка р. зошита 

[1] с.74…82 

4.  2.5 Біполярні транзистори з ізольованим 

затвором  
2 

усне опитування, 

перевірка р. зошита 

[1] с.90…98 

5.  2.6 Перемикаючі прилади  
2 

усне опитування, 

перевірка р. зошита 

[1] с. 52…58 

6.  3.1 Підсилювачі електричних сигналів 
2 

усне опитування, 

перевірка р. зошита 

[1] с. 146…160 

7.  3.2Генератори синусоїдальних коливань 
2 

усне опитування, 

перевірка р. зошита 

[5] с. 409…413 

8.  3.3 Пристрої для регулювання та 

перетворення електричної енергії 
2 

усне опитування, 

перевірка р. зошита 

[4] с. 205…215   

9.  4.1 Мультивібратори. Одновібратори 

 2 
усне опитування, 

перевірка р. зошита 

[3] с. 147…151   

10.  4.2  Логічні елементи   
2 

усне опитування, 

перевірка р. зошита 

[5] с. 531…536 

11.  4. 3 Тригери  
2 

усне опитування, 

перевірка р. зошита 

[1] с. 187…188 

12.  4. 4 Регістри. Лічильники. 
1 

усне опитування, 

перевірка р. зошита 

[5] с. 566…567   

13.  4.5 Дешифратори і шифратори 
1 

усне опитування, 

перевірка р. зошита 

[6] с. 245-246 

14.  4.6  Мультиплексори.  

Суматори  
2 

усне опитування, 

перевірка р. зошита 

[7] с. 132…140 
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Самостійна робота №1 
  

Тема: 1.2   Пасивні елементи електроніки  
  

Мета: Ознайомитися з  призначенням, характеристиками трансформаторів, 

котушок індуктивності, що використовуються в схемах електронних пристроїв.  

Література: [3] с.32-35  
  
  

Теоретичні відомості. 

  
Пасивними елементами називаються прилади, які призначені для 

забезпечення режиму роботи активних та перетворюючих елементів. До 

пасивних елементів належать: резистори, конденсатори, котушки індуктивності 

( дроселі ), трансформатори.  

Для живлення різних вузлів електроприладів потрібні найрізноманітніші 

напруги. В основі блоків електроживлення у пристроях, які потребують кілька 

напруг різної величини, використовуються мережевий трансформатор живлення 

з декількома вторинними обмотками. Трансформатори на 50-60Гц є однією з 

найважчих деталей багатьох приладів. Розмір трансформатора можна зменшити, 

якщо збільшити частоту змінного струму. Тому сучасні імпульсні блоки 

живлення при однаковій потужності є значно легшими. У схемах живлення 

сучасних радіотехнічних та електронних пристроїв  широко застосовуються 

високочастотні імпульсні трансформатори.   

До числа елементів, без яких неможливо побудувати радіоприймач, телевізор, 

та багато інших радіоприладів, відносяться котушки індуктивності і дроселі. 

Котушка індуктиивності - елемент електричного кола, що являє собою 

сукупність витків, призначений для використання його індуктивності.   
  

Дайте відповіді на питання:  
  

• Які Ви знаєте трансформатори, їх призначення, параметри?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
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• Призначення  та особливості трансформаторів живлення 

радіоелектронної апаратури    

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

• Яку будову і параметри має котушка індуктивності ?    

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
  

• Яке призначення котушок індуктивності в радіоелектронній апаратурі ?   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 

Форми контролю:  

Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування.  

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен.  
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Самостійна робота №2. 
  

Тема:  1.3  Електрофізичні властивості напівпровідників.  

 

Мета: Ознайомитися  з  особливостями  утворення  та  основними          

властивостями електронно-діркового переходу.  

Література: [3] с.9-14  
  

Теоретичні відомості 
  

Основне значення для роботи напівпровідникових приладів має 

електронно-дірковий перехід, який являє собою зону на межі двох 

напівпровідників, один з яких має електронну, а інший –діркову 

електропровідність. Такий перехід називають р-n переходом.   
  
 

  Дайте відповіді на питання:  
  

• Охарактеризуйте поняття інжекція носіїв заряду   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

• Охарактеризуйте поняття екстракція носіїв заряду   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
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• Охарактеризуйте поняття електричного пробою р-n переходу   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

• Охарактеризуйте поняття теплового  пробою р-n переходу   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

  

• Охарактеризуйте поняття тунельного пробою р-n переходу   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Форми контролю:  

          Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування.  

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен.  
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Самостійна робота №3. 
  

Тема: 2.4 Польові транзистори.  

Мета: Ознайомитися з будовою та властивостями польових транзисторів  

Література: [1] с.74-82  
 

Теоретичні відомості 
  

 Польовий транзистор – це електроперетворювальний прилад, в якому 

струм, що протікає через канал, керується електричним полем, яке виникає при 

прикладенні напруги між затвором і витоком, і який призначений для 

підсилення потужності електромагнітних коливань. До класу польових 

відносять транзистори, принцип дії яких заснований на використанні носіїв 

заряду тільки одного знаку (електронів або дірок). Керування струмом в 

польових транзисторах здійснюється зміною провідності каналу, через який 

протікає струм транзистора під впливом електричного поля. Внаслідок цього 

транзистори називають польовими.  
  

Завдання:  відповісти на питання; виконати тестові завдання   
  

  Дайте відповіді на питання:  
  

• Вкажіть умовні позначення польових транзисторів з урахуванням їх 

класифікації   

  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
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• Вкажіть  основні відмінності біполярних та польових транзисторів   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
  
  

• Вкажіть найбільш розповсюджену схему ввімкнення польових 

транзисторів n і р – каналом та   охарактеризуйте її  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  
  
  
   
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
 

  

Форми контролю:  

Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування.  

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен.  
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Самостійна робота №4. 
  

Тема: 2.5 Біполярні транзистори з ізольованим затвором  

Мета: Ознайомитися з будовою та властивостями біполярних транзисторів з 

ізольованим затвором   

Література: [2] с. 90-98  
  

Теоретичні відомості 

Біполярні транзистори з ізольованим затвором  IGBT – від англійського   

Insulated  Gate Bipolar Transistor  поєднує в собі кращі властивості польового та 

біполярного транзистора  і є комбінованим приладом.  Дані транзистори 

знайшли широке розповсюдження в силовій електроніці завдяки тому, що 

дозволяють з великою швидкістю комутувати  струми  великої напруги. Вхід 

транзистора подібний  МДН транзистору, тобто цей прилад керований 

потенціалом. Вихід подібний біполярному транзистору і має подібні вихідні 

характеристики.  
  

  Дайте відповіді на питання:  

• Вкажіть еквівалентну схему IGBT транзистора  та поясніть його особливості і 

характеристики  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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• Вкажіть умовне графічне та літерне позначення  IGBT транзистора. Поясніть 

позначення його виводів.  
  
  
  
  
  
  
  
  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
  
  
  

Форми контролю:  

Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування.  

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен.  
  
  
  
  
 

  
Самостійна робота №5. 

  

Тема: 2.6 Перемикаючі прилади  

Мета: Ознайомитися з будовою та властивостями одноперехідних  

транзисторів   

Література: [1] с. 52-58   
  

Теоретичні відомості 

  До  перемикальних  напівпровідникових приладів відносять тиристори  

(диністори, триністори, симістори) та одноперехідні транзистори. 

Одноперехідний транзистор - напівпровідниковий прилад з трьома електродами 

і одним p-n переходом. Одноперехідний транзистор належить до сімейства 

тиристорів. Підсилювальні і перемикаючі властивості ОПТ обумовлені зміною 

опору бази у результаті інжекції у неї неосновних носіїв заряду.   
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  Дайте відповіді на питання:  
  

• Вкажіть  структурну  та  еквівалентну  схему 

одноперехідного транзистора  та поясніть його принцип роботи.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
   
• Вкажіть умовне графічне та літерне позначення одноперехідного 

транзистора  та поясніть його особливості  і характеристики  
  
  
  
  
  
  
  
   
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
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•  Вкажіть  призначення  та  галузь  застосування  одноперехідних  

транзисторів.   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
  
 Форми контролю:  

Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування.  

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен.  

  

 

 

 

 

 

Самостійна робота №6. 
  

Тема: 3.1 Підсилювачі електричних сигналів. 

 

Мета: Ознайомитися  з властивостями, галуззю застосування операційних 

підсилювачів  
     

Література: [1] с. 146-160  
  

Теоретичні відомості 
  

          Операційний підсилювач – це підсилювач постійного струму з великим 

коефіцієнтом підсилення, який охоплений колом ВЗЗ, що визначає основні 

якісні показники і характер операцій, які виконує підсилювач. Назва цих 

підсилювачів пов'язана з їх застосуванням головним чином для виконання 

різних операцій над аналоговими величинами (алгебраїчне додавання, 

віднімання, множення на постійний коефіцієнт, інтегрування, 

диференціювання, логарифмування і т. д.). Вони застосовуються в 

підсилювальній техніці, пристроях генерації сигналів синусоїдальної і 

імпульсної форми, в стабілізаторах напруги, активних фільтрах і т. д.  
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Дайте відповіді на питання:  
  

•  Накресліть та поясніть схему операційного  підсилювача  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
  

• Наведіть приклади схемного застосування операційних підсилювачів та їх 

характерні особливості  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
  
  
  

Форми контролю:  

Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування.  

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен.  

 

 

 
  

Самостійна робота №7. 
  

Тема: 3.2 Генератори синусоїдальних коливань. 

 

Мета: Ознайомитися  з  принципом дії  автогенератора з кварцовою  

стабілізацією частоти    
  

Література: [5] с. 409-413  
  
  

Теоретичні відомості 
  

Генератор синусоїдальних (гармонійних) коливань – це електронний 

пристрій, який перетворює електричну енергію джерела постійного струму в 

енергію електричних синусоїдальних коливань заданої частоти. Розрізняють 

генератори синусоїдальних коливань з незалежним збудженням і з 

самозбудженням (автогенератори). Залежно від частоти коливань, що 

генерується, генератори підрозділяються на низькочастотні (від 10 Гц до 100 

кГц), високочастотні (від 100 кГц до 100 МГц) та надвисокочастотні (понад 100 

МГц). За типом частотно-вибіркової ланки, які задають частоту коливань, 

генератори гармонійних коливань поділяються на LC- і RC- генератори.   
  

  Дайте відповіді на питання:  
  
  

•  Поясніть будову та принцип дії кварцового резонатора   
  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
  
  
   
• Накреслити схему автогенератора з кварцовою стабілізацією частоти і 

пояснити роботу схеми  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
  
  

Форми контролю:  

Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування.  

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен.  
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Самостійна робота №8. 
  

Тема: 3.3 Пристрої для регулювання та перетворення електричної енергії  

 

Мета: Ознайомлення з схемами випрямлячів з помноженням напруги,  

керованих    випрямлячів.  
  
 Література: [4] с. 205-215   
  
  

Теоретичні відомості 
  

Застосування конденсаторів, які накопичують та деякий час зберігають 

електричний заряд, дозволяє створювати схеми випрямлячів з помноженням 

напруги – схеми, вихідна напруга холостого ходу яких в 2 рази і більше 

перевищує амплітудне значення напруги на вторинній обмотці трансформатора. 

за допомогою помножувачів напруги можна отримати на виході будь-яку 

напругу при використанні малогабаритних і недорогих приладів та деталей з 

низькими номінальними напругами. Такі схеми використовуються  для 

живлення пристроїв.   

Керовані випрямлячі  - випрямлячі, в схемах яких усі вентилі або частина 

з  них мають керуючий електрод, а також є пристрій для регулювання моменту 

відпирання. Вентилями можуть бути тиристори, транзистори та інші елементи. 

Впливаючи на керуючий електрод і катод ( емітер )вентиля керуючим 

сигналом, можна суттєво змінювати струм вентиля і навантаження. Керовані 

випрямлячі поділяються на одно – і двохпівперіодні однофазні, трифазні і 

багатофазні, з силовим трансформатором і безтрансформаторні.   
  
 

  Дайте відповіді на питання:  
  

• Накреслити і пояснити схему послідовного подвоєння напруги 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
  

• Накреслити і пояснити  схему однофазного однопівперіодного керованого 

випрямляча  
  
  
  
  
  

 
 

  
  
  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
  
  

Форми контролю:  

Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування.  

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен.  
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Самостійна робота №9.  
  

Тема: 4.1 Мультивібратори.  Одновібратори.  

Мета: Ознайомлення з схемою  мультивібратора на логічних елементах.  

 Література: [3] с. 147- 151   
  
  

Теоретичні відомості 
  

Мультивібратор (релаксаційний генератор) – це пристрій, який 

призначений для генерування періодичної послідовності імпульсів напруги 

прямокутної форми з необхідними параметрами (амплітудою, тривалістю, 

частотою надходження та ін.). Подібно до генераторів синусоїдальних 

коливань, мультивібратори працюють в режимі самозбудження: для 

формування імпульсного сигналу в мультивібраторах не потрібна зовнішня дія, 

наприклад подача вхідних сигналів. Процес отримання імпульсної напруги 

ґрунтується на перетворенні енергії джерела постійного струму.   
  
 

  Дайте відповіді на питання:  
  

• Накреслити і пояснити схему мультивібратора, що виконаний на логічних 

елемента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
 

• Поясніть  різницю  між  симетричним  і  несиметричним  

мультивібратором  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
  
  

Форми контролю:  

Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування.  

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен.  
  
  
  
  

Самостійна робота №10.  
  

Тема: 4.2  Логічні елементи.   

Мета: Ознайомлення зі схемами основних логічних елементів.  

  

Література: [5] с. 531- 536   
  
  

Теоретичні відомості 
  

Логічні елементи – це електронні схеми, які відтворюють логічні функції 

і оперують логічними величинами, які приймають тільки два значення: логічну 

одиницю та логічний нуль. Логічній одиниці "1" відповідає рівень високої 

напруги, а логічному "0" – рівень низької напруги.   
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  Дайте відповіді на питання:  
  

• Накреслити і пояснити схему  логічної функції  "І"  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
  
  
  
• Накреслити і пояснити схему логічної функції  "АБО"  
  
  
  

 
 

  
  
  
  
  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

  

 

 

• Накреслити і пояснити схему логічної функції  "НІ"  
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
  

Форми контролю:  

Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування.  

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен.  

 

 
 

 

 

Самостійна робота №11 
  

Тема: 4. 3 Тригери.  

Мета: Ознайомлення зі схемами та принципом дії універсальних J-K- тригерів.  

 

Література: [1] с. 187- 188   
  

Теоретичні відомості 
  

Тригер – це пристрій, що має два стійких вихідних стани і здатний 

переходити з одного стану в інший під впливом зовнішнього управляючого 

сигналу. Перехід тригера з одного стійкого стану в інший відбувається під дією 

управляючого сигналу і супроводжується стрибкоподібною зміною струмів та 

напруги. Причому, для переходу тригера з одного стійкого стану в інший 

необхідно, щоб вхідний сигнал перевищив деякий рівень – поріг 

спрацьовування пристрою.   
  
 

  

 

  Дайте відповіді на питання:  
  



  

26 

 

•  Накреслити  і  пояснити  реалізацію  тригерів  за  допомогою  

універсального J-K- тригера   
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
  
 Форми контролю:  

 Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування.  

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен.  
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Самостійна робота №12 
  

Тема: 4. 4 Регістри. Лічильники. 

Мета: Ознайомлення з призначенням та класифікацією лічильників.  

 

Література: [5] с. 566…567   
  

Теоретичні відомості 
  

Лічи́льник (counter) – послідовний пристрій призначений  для підрахунку 

числа вхідних імпульсів  і фіксації цього числа в його регістрі у вигляді 

двійкового коду. Лічильники виконують такі мікрооперації над кодовими 

числами: встановлення в початковий стан; запис та видачу інформації в 

паралельній формі, збереження інформації, збільшення чи зменшення на 

одиницю кодового числа , що зберігається. Вони, як і зсувні регістри, 

складаються з ланцюжка тригерів. 

  

 

  Дайте відповіді на питання:  
  

• Вкажіть основні параметри лічильників   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 

• Поясніть класифікацію лічильників за функціональним призначенням та 

способом організації міжрозрядних зв'язків   

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________   

  

Форми контролю:  

 Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування.  

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен.  
  
  

 

 
 

  

Самостійна робота №13 
  

Тема: 4.5 Дешифратори і шифратори. 

Мета: Ознайомлення з призначенням та принципом дії дешифраторів.  

 

Література: [6] с. 245-246   

  

 

 

Теоретичні відомості 
  

Дешифратори забезпечують розшифрування закодованих двійкових чисел 

в код іншої системи числення, наприклад десяткової. Дешифратори 

застосовуються в пристроях виводу інформації для впізнання прийнятих 

кодових комбінацій та наступного відображення на індикаторах.  

 

  

  Дайте відповіді на питання:  
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• Накреслити і пояснити схему дешифратора  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
 

 Форми контролю:  

 Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування.  

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен.  
  
 
  

Самостійна робота №14 
  

Тема: 4.6  Мультиплексори. Суматори.  
  

Мета: Ознайомлення зі схемами та принципом  дії мультиплексорів, суматорів.  
  

Література: [7] с. 132- 140   
  

Теоретичні відомості 
  

Цифрові мікроелектронні пристрої  використовуються для виконання 

логічних операцій над цифровою інформацією. Мультиплексором  називають 
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комутатор сигналів з декількох входів на один вихід. Суматори призначенні для 

складання чисел і являються основним вузлом арифметично–логічних 

пристроїв.    
  
 

  Дайте відповіді на питання:  
  

• Накреслити і пояснити роботу схеми мультиплексора  
  
  
  
  
   
  
  

 
 

  
  
  
  
  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
  
• Накреслити і пояснити роботу схеми напівсуматора та суматора  
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
  
  

Форми контролю:  

Поточний -  перевірка робочого зошита, усне опитування.  

Підсумковий -  підсумкова  контрольна робота, залік, екзамен.  
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