
Навчальна програма з дисципліни 

«Елементна база радіоелектроніки» 
 

1.1. Введення 
1.2. Об’єкт вивчення 

Об’єкт вивчення – дискретні напівпровідникові прилади, що використову-
ються у радіоелектронних пристроях для різних функціональних перетворень 
сигналів. 
1.2. Предмет вивчення 

Предметом вивчення є фізичні принципи дії напівпровідникових приладів, 
їх характеристики, основні параметри, особливості, режими роботи, які є осно-
вою сучасної елементної бази дискретної електроніці. 
1.3. Мета навчання 

Мета навчання – дати знання про особливості напівпровідниковій елемент-
ній бази, пов’язаній з раціональним вибором електронних приладів та режимів 
їх роботи в радіоелектронній апаратурі; розвиток навичок самостійного 
розв’язання задач, пов’язаних з проектуванням та експлуатацією радіоелект-
ронних пристроїв. 

Студенти після засвоєння дисципліни «Елементна база радіоелектроніки» 
повинні: 

З н а т и :  
• основні фізичні закономірності та процеси, що виникають у сучасних 
електронних дискретних приладах; 

• номенклатуру сучасної напівпровідникової елементної бази; 
• параметри та характеристики, основні типи напівпровідникової елемент-
ної бази, маркування, позначення; 

• особливості застосування та обмеження при експлуатації приладів; 
• вплив режимів роботи та зовнішніх факторів на стабільність параметрів; 
• можливі практичні застосування електронних приладів як елементної ба-
зи у дискретній та інтегральній техніці. 

В м і т и :  
• пояснювати процеси в напівпровідникових приладах, що впливають на 
особливості їх схемотехнічного застосування; 

• правильно вибирати напівпровідниковій прилад, виходячи з умов експлу-
атації; 

• грамотно використовувати сучасну дискретну напівпровідникову елемен-
тну базу у схемах різного призначення; 

• практично використовувати характеристики електронних приладів, у то-
му числі вибирати режими їх роботи на постійному струмі, визначати 
статичні параметри графоаналітичним методом, провадити побудову на-
вантажувальних прямих та динамічних характеристик. 

Ма т и  у я в л е н н я :  



• про перспективи застосування електронних приладів в мікроелектроніці; 
• про сучасний стан та перспективних розробках напівпровідникових при-
ладів. 

 
2. Зміст дисципліни 
 
Всього годин - 81, у тому числі: аудиторна робота студента – 48 годин; само-
стійна робота – 33 години. 
 

Розділ 1. Електронно-дірковий перехід та його основні властивості 
 

Поняття електричного переходу, види переходів. Електронно-дірковий пе-
рехід (p/n-перехід), фізичні процеси, структура. Основна властивість переходу. 

ВАХ реальних p/n-переходів, вплив температури і матеріалу напівпровідни-
ка, порогова напруга. Компоненти зворотного струму. Параметри, що визнача-
ють температурну залежність ВАХ. 

Додаткові властивості p/n-переходу: інжекція, рекомбінація, екстракція, ту-
нельний та польовий ефекти, бар’єрна та дифузійна ємності, пробої переходів, 
фотогальванічний ефект - фізичні процеси, параметри, урахування та викорис-
тання цих властивостей у практиці. 

(Всього годин на вивчення розділу - 4, у тому числі: аудиторна робота студента 2– годи-
ни; самостійна робота – 2 години). 

 
Розділ 2. Напівпровідникові діоди 

 
Випрямляючі діоди. Призначення, маркування, класифікація, основні пара-

метри. ВАХ, порівняння Ge-, Si-, GaAs-діодів. Випрямляючі стовпи, зборки, 
блоки. Поняття навантажувальній прямій, випрямляючий та детекторний ефек-
ти. 

Опорні діоди. Призначення, класифікація, система маркування, схемотехні-
чне позначення. Основні параметри та ВАХ-ки, особливості стабілітронів і ста-
бісторів, двоанодних, прецизійних, імпульсних діодів. Простіша схема параме-
тричного стабілізатора напруги. Приклади схем обмежувачів напруги. 

Діоди Шотки, імпульсні діоди та діоди з накопиченням заряду. Електричний 
перехід Шотки, фізичні процеси, ВАХ. Особливості діодів, функціональне за-
стосування. 

Параметри та особливості імпульсних діодів, типи, маркування, імпульсні 
зборки. Причини, що обмежують швидкодію діодів. Особливості перехідних 
процесів при перемиканні p/n-переходу, епюри струмів і напруг. 

Діоди з накопиченням заряду (ДНЗ), ефекти накопичення та розсмоктуван-
ня, накопичення зарядів в базі за допомогою гальмуючого поля. Параметри і 
особливості ДНЗ, застосування як формувача імпульсів. 

Варикапи. Призначення, класифікація, маркування, схемотехнічне позна-
чення. Вольт-фарадна характеристика, обгрунтування, робоча ділянка, основні 



параметри діода. Еквівалентна схема, добротність варикапа. Приклади застосу-
вання у підстроюванні коливального кола, інші практичні застосування керова-
ної ємності. Множення частоти, варакторні діоди. 

Призначення, маркування, схемотехнічне позначення тунельних діодів. 
Особливості реалізації тунельного ефекту, ВАХ-ки діодів, обгрунтування, ос-
новні параметри. Режими тунельного діоду: підсилення, генерування, переми-
кання та умови їх реалізації. 

Особливості та застосування обернених діодів. 
Високочастотні діоди та діоди НВЧ-діапазону. Функціональне призначення 

діодів у залежності від виду нелінійного перетворення. Класифікація, марку-
вання, еквівалентна схема. Технологічні та конструктивні особливості ВЧ-
діодів. Додаткові специфічні параметри ВЧ-діодів. 

Р-і-n-діоди, структура, фізичні процеси. Особливості роботи у режимах пе-
ремикання та резистивного діода, що регулюється. Основні параметри. 

Підсилювальні і генераторні діоди НВЧ-діапазону. 
Принцип параметричного підсилення. Параметричний діод, особливості. 
Тунельні діоди (Єзакі), режими підсилення, генерування. ВАХ, основні па-

раметри. 
Активні діоди НВЧ-діапазону, ефект від’ємного динамічного навантаження. 

Лавинно-пролітний діод, структура, принцип дії (обгрунтування активної влас-
тивості), режими роботи, основні параметри. 

Діод Ганна (ТЕД-діод), обгрунтування активної властивості, ВАХ. Режими 
роботи: пролітний та обмеженого накопичення об’ємного заряду, умови реалі-
зації режимів. Особливості діодів, основні параметри. 

(Всього годин на вивчення розділу - 20, у тому числі: аудиторна робота студента 12– го-
дин; самостійна робота – 8 годин). 

 
Розділ 3. Біполярні транзистори 

 
Класифікація БТ, схемотехнічне позначення, система маркування, структура 

БТ, технологічні вимоги, режими роботи за станом p/n-переходів, обгрунтуван-
ня активної властивості (транзисторного ефекту). 

Фізичні процеси у структурі БТ, взаємодія двох p/n-переходів. Колекторний 
струм як наслідок інжекції, дифузії, екстракції та рекомбінації зарядів. Струмо-
вий принцип керування (базовий струм). Основні струмові рівняння транзисто-
ра. 

БТ у статичному режимі. Схема вмикання із спільною базою, спільним ко-
лектором, спільним емітером (ССБ, ССК, ССЕ), принцип вибору полярності 
джерел зміщення у режимах: активному, насичення та відсічки. Струми у БТ, 
доведення та обгрунтування струмкових рівнянь, коефіцієнти передачі струму, 
складові струмів, крізний струм, обгрунтування неможливості режиму відриву 
бази. Зворотні зв’язки у БТ. Вхідні та вихідні статичні ВАХ у схемах зі спіль-
ним емітером та спільною базою, обгрунтування, зона активної роботи, наси-
чення та відсічки, вплив зворотного зв’язку. 



Динамічний режим роботи БТ. Транзистор як активний та перемикаючий 
елемент схем. Схема із спільним емітером у динамічному режимі, навантажу-
вальна пряма, режим транзистора у постійному струмі (робоча точка). 

Перехідна динамічна характеристика, обгрунтування, зони режимів. Нелі-
нійні спотворення сигналу, графіки струмів та напруг у ССЕ, інверсія фази сиг-
налу. 

БТ як лінійний чотириполюсник, принцип лінеаризації ВАХ транзистора, 
система h-параметрів, методика визначення, лінійна модель БТ. Дорівнюючий 
аналіз h-параметрів у різних схемах вмикання. 

Особливості роботи БТ у режимі великого сигналу. 
Параметри БТ та схемотехнічні особливості його застосування. Основні па-

раметри БТ: граничнодопустимі, статичні, динамічні. Частотні властивості БТ, 
причини інерційності та їх виявлення. Параметри, що визначають частотні вла-
стивості, взаємозв’язок частотних параметрів. 

Схеми вмикання БТ при живленні від одного джерела, принцип емітерної 
стабілізації. Складені транзистори (схеми Дарлінгтона, Шіклаї), поняття ком-
плементарної пари, двотактний комплементарний повторювач напруги. 

Особливості та параметри малосигнальних транзисторів типа BISS (Break-
through In Small Signal). 

(Всього годин на вивчення розділу - 17, у тому числі: аудиторна робота студента 10 – го-
дини; самостійна робота – 7 годин). 

 
Розділ 4. Перемикачі струму транзисторного типу 

 
Тиристор як струмовий ключ, класифікація, маркування, схемотехнічне по-

значення. Структура диністора. Фізичні процеси відкритого та закритого стану 
диністора, взаємодія трьох p/n-переходів під впливом позитивного зворотного 
зв‘язку при перемиканні приладу, струмові співвідношення відкритого та за-
критого диністору. ВАХ диністора, обгрунтування, основні параметри, наван-
тажувальна пряма та перемикання приладу. 

Двотранзисторна модель тиристора. Способи вимикання тиристору. 
Керовані тиристори, класифікація. Пускова характеристика. Схеми керу-

вання за анодом та катодом. Фазовий принцип керування. Застосування у схе-
мах керування потужністю, релаксаційних генераторах, ключових схемах. 

Симетричний тиристор, тиристор-діод. 
Одноперехідний транзистор (двобазовий діод), схемотехнічне позначення, 

структура, ВАХ, застосування як порогового елементу в схемах комутації тири-
сторів. 

(Всього годин на вивчення розділу - 8, у тому числі: аудиторна робота студента 6 – го-
дин; самостійна робота – 2 години). 

 
Розділ 5. Польові транзистори 

 



Польові транзистори, класифікація, особливості, структура. Сутність польо-
вого принципу керування. 

ПТ з керуючим p/n-переходом, структура, схемотехнічне позначення. Фізи-
чні процеси в структурі у режимах провідності та насичення, дія внутрішнього 
негативного зворотного зв’язку. Принцип вибору полярності джерел живлення. 

Статичні стокові та стоко-затворні ВАХ, зони основних режимів роботи, 
параметри крутості і вихідного динамічного опору. Динамічний режим, наван-
тажувальна пряма, вибір робочої точки. Витіковий повторювач. 

Польові транзистори з ізольованим затвором (МОН-структури) та з перехо-
дом Шотки (МЕН-транзистор). МОН-транзистори з вбудованим та індукованим 
каналом як реалізація нормально відкритого та нормально закритого транзисто-
рів. Структура, принцип керування, схемотехнічне позначення, режими роботи 
(збагачення, збіднення). Принцип вибору полярності джерел живлення, ВАХ-
ки. 

МЕН-транзистор, структура, особливості. Нормально відкритий та норма-
льно закритий варіанти транзистора, стоко-затворні ВАХ. Основні параметри, 
особливості. Схема інвертора. 

ГМЕН-транзистор, структура, особливості, ВАХ. 
Основні параметри польових транзисторів, фізичний зміст та практичне 

урахування. ПТ як активний та ключовий елемент схем, транзистор у режимі 
керованого резистора. 

Принцип живлення ПТ від одного джерела у режимах збагачення та збід-
нення. ПТ як нелінійне навантаження, КМОН-транзистори, приклади застосу-
вання у схемах інверторів. 

Потужні НВЧ-транзистори, що виконуються на базі технології VDMOS та 
LDMOS.  

МДН-структури як елементи пам’яті. МНОН-структури з двошаровим 
діелектриком (метал - нітрид кремнію - окис кремнію – напівпровідник), струк-
тура, фізичні процеси у режимах запису та стирання інформації, стокозатворні 
ВАХ, основні параметри. МОН-структура з рухомим затвором та лавинною ін-
жекцією. Модифікований варіант структури з додатковим керуючим затвором. 

(Всього годин на вивчення розділу - 18, у тому числі: аудиторна робота студента 10 – го-
дин; самостійна робота – 8 годин). 

 
Розділ 6. Оптоелектронні напівпровідникові прилади 

 
Класифікація та загальна характеристика оптоелектронних приладів, фото-

метричні параметри. Інжекційні світлодіоди (СІД) та інфрачервоні діоди (ІЧ), 
маркування, схемотехнічне позначення. Явище інжекційної електролюмінісце-
нції, умови випромінюючої рекомбінації, напівпровідникові матеріали. 

Основні характеристики та параметри СІД та ІЧ-діодів, відмітні особливості 
діодів, практичні рекомендації та приклади застосування. 

Інжекційні напівпровідникові лазери як джерела когерентного випромі-
нювання, умови реалізації, особливості. 



Фоторезистори, маркування, схемотехнічне позначення. Матеріали, що ви-
користовуються. Фоторезистивний ефект, власна та домішкова фотопровід-
ність. Основні характеристики та параметри фоторезисторів. 

Фотодіоди, маркування, позначення, матеріали, що використовуються. 
Принцип дії, фотодіодний та фотогальванічний режими роботи, схеми вмикан-
ня, ВАХ-ки. Основні характеристики та параметри. 

Фотодіоди підвищеної швидкодії: на p-i-n-структурі, Шотки, із гетеропере-
ходом, лавинні фотодіоди, особливості, порівнювальна характеристика, основні 
параметри. 

Оптичні пристрої відображення інформації. 
Класифікація, загальна характеристика, маркування знакосинтезуючих ін-

дикаторів. Пасивні індикатори: рідиннокристалічні, електрохромні, електрофо-
ретичні. Фізичні принципи, експлуатаційні особливості, параметри, сегментні 
та матричні індикатори.  

Активні індикатори: електролюмінісцентні, знакосинтезуючі, лінійні шкали. 
Класифікація, принцип дії та керування. Параметри, особливості. 

(Всього годин на вивчення розділу - 9, у тому числі: аудиторна робота студента 6 – го-
дини; самостійна робота – 3 години). 

 
Розділ 7. Прилади спеціального призначення 

 
Напівпровідникові прилади з зарядовим зв’язком (ПЗЗ). Структура та фізи-

чні процеси у ПЗЗ. Основні динамічні параметри. Різновиди приладів: двотакт-
ні, з рядом прихованих затворів, на ланцюжках МДН-транзисторів, поверхнево-
зарядовий транзистор. 

Напівпровідникові гальваномагнітні прилади. Перетворювач Хола як галь-
ваномагнітний прилад. Ефект Холу та магніторезистивний ефект як фізична ос-
нова перетворювачів. Технологічні структури, основні параметри, властивості, 
застосування. Магнітодіоди, магнітотранзистори, особливості, ВАХ-ки. 

Напівпровідникові структури як давачі температури. Фізичні основи засто-
сування діодів, біполярних та польових транзисторів, тиристорів як давачів те-
мператури. 

Напівпровідникові тензодавачі. Вплив деформації на електричні параметри 
напівпровідників. Порівняльна характеристика тензодіодів на базі p-n-переходу 
та переходу Шотки. 

Перспективні напрямки розвитку напівпровідникової електроніки. Діоди на 
основі напівпровідникових алмазів. Джосефсоновські електричні переходи на 
надпровідниках. Акустоелектронні прилади на поверхневих хвилях. Перемика-
чі на базі аморфних напівпровідниках. 

(Всього годин на вивчення розділу - 5, у тому числі: аудиторна робота студента 2– годи-
ни; самостійна робота – 3 години). 

 
 
 



3. Лабораторні роботи 
 

1. Дослідження випрямляючих діодів та однопівперіодної схеми випрямля-
ча. 

2. Дослідження опорних діодів та схеми параметричної стабілізації напру-
ги. 

3. Дослідження варикапів та електронної підстройки контуру. 
4. Дослідження біполярних транзисторів у схемі зі спільним емітером. 
5. Дослідження польових транзисторів. 
6. Дослідження діодних та тріодних тиристорів. 
7. Дослідження складеного дискретного оптрона. 
 

4. Рекомендована література 
 

4 . 1 .  О с н о в н а  л і т е р а т у р а  
 

1. Батушев В.А. Электронные приборы.-Высш. шк., 1980, Б. 
2. Полупроводниковые приборы: Учебник для ВУЗов/Тугов Н.М., Глебов Б.А., 
Чарыков Н.А. Под.ред. Лабунцова В.А.-Энергоатомиздат, 1990, Б. 

3. Электронные приборы: Учебник для ВУЗов/Дулин В.Н., Аваев Н.А.,  
Демин В.П. и др. Под.ред. Шишкина Г.Г.-Энергоатомиздат, 1989, Б. 

4.  Арчаков Н.И. Активные п/п-приборы, ч.1, ч.2, ч.3, изд.ХАИ, 1973, 1975, 
1977,Б. 

5.  Расчет электронных схем. Примеры и задачи. Учебн. пособие/Изъюрова Г.И., 
Королев Г.В., Терехов В.А. и др. - Высш. шк., 1987, Б. 

6.  Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсам 
«ЭПП», «ОМЭ», сост. Арчаков Н.И., Барсуков С.Н.-ХАИ, 1987, К. 

7.  Барсуков С.Н. Современная элементная база. Полупроводниковые диоды. 
Учебное пособие/ХАИ, 2002, Б. 

8.  Алексеев Ю.А., Барсуков С.Н. Сборник задач и домашних заданий по курсам 
«ЭПП» и «ОЭ».- ХАИ, 1999, К. 

9.  Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по курсу 
«ОРЭ», сост. Барсуков С.Н. - ХАИ, 1991, К. 

 
4 . 2  Д о д а т к о в а  і  д о в і д к о в а  л і т е р а т у р а  

 
1. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника.-Высш. шк., 1982, Б. 
2. Викулин И.М., Стафеев В.И. Физика п/п приборов.-Радио и связь, 1990, Б. 
3. Арчаков Н.И. Эквивалентные схемы п/п приборов.-ХАИ, 1983, К. 
4. П/п приборы. Диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры: Справоч-
ник. Под ред. Голомедова А.В.-Радио и связь, 1988, Б. 

5. П/п приборы. Диоды ВЧ, импульсные, оптоэлектронные: Справочник. Под 
ред. Голомедова А.В.-Радио и связь, 1994, Б. 

6. П/п приборы. Транзисторы: Справочник. Под ред. Горюнова Н.Н., 1985. Б. 



7. П/п оптоэлектронные приборы. Справочник. Под ред. Горюнова Н.Н.- Радио 
и связь, 1984, Б. 

8. Кайдалов С.А. Фоточувствительные приборы и их применение. Справочник.-
Радио и связь, 1995, Б. 

 
5. Контрольні питання 
 

1. Електричні випрямляючі переходи: p/n, p-i-n, метал-напівпровідник 
(Шотки). Фізичні процеси під час утворення переходів, електричні па-
раметри. Порівняльний аналіз та приклади використання. 

2. Основні властивості p/n-переходу, визначення, параметри. Фізичні 
процеси при прямому та зворотному зміщенні. Аналіз причин, що погі-
ршують властивість односторонньої провідності. Реальні p/n-переходи. 

3. ВАХ ідеалізованого p/n-переходу, аналітичне та графічне зображення. 
ВАХ-ки реальних переходів. Основні електричні параметри: тепловий 
потенціал, контактна різниця потенціалів, зворотній струм, статичний 
та динамічний опір, порогові напруги. 

4. P/n-перехід та ефект накопичення носіїв заряду, фізика процесу, пара-
метри: час рекомбінації (дифузійна довжина), дифузійна ємність. При-
клади негативного виявлення та практичного застосування ефекту у 
н/п-приладах. 

5. Зворотній струм p/n-переходу, фізика та фактори, що визначають його 
величину. Приклади виявлення та схемотехнічного урахування струму 
у н/п-приладах. 

6. Параметри н/п-ка та p/n-переходу, що визначають швидкодію н/п-
приладів: рухливість, час рекомбінації (дифузійна довжина), дифузійна 
та бар’єрна ємність. Приклади реалізації приладів підвищеної швидко-
дії. 

7. Вплив температури на параметри та характеристики н/п-приладів. Теп-
ловий струм, ТКН, температура подвоєння (доведення). Технологічні 
та схемотехнічні методи підвищення температурної стабільності н/п-
приладів. 

8. Пробій p/n-переходу, види пробоїв, фізичні процеси, порівняльна хара-
ктеристика ВАХ пробоїв та їх електричні параметри. Практичне засто-
сування та обмеження під час експлуатації н/п-приладів. 

9. Тунельний ефект , визначення, умови реалізації. Діоди, принцип дії 
яких  грунтується на цьому ефекті, порівняльна характеристика. 

10. Випрямляючі діоди, призначення, маркування, основні параметри, 
ВАХ. Порівняння Ge-, Si-, GaAs-діодів. Виявлення частотних властиво-
стей. Приклади використання. Випрямляючі стовпи, зборки, блоки. 

11. Опорні діоди, призначення, маркування, класифікація, основні парамет-
ри, ВАХ. Методи термокомпенсування. Навантажувальна пряма. При-
клади використання. 



12. Параметричний стабілізатор напруги, схема, призначення елементів, 
принципи стабілізації, виведення коефіцієнтів стабілізації. Принцип 
побудови навантажувальної прямої. 

13. Діод Шотки, принцип, основні параметри, властивості. ВАХ, аналітичне 
обгрунтування. Використання. 

14. Варикапи, призначення, маркування, схемотехнічне позначення. Вольт-
фарадна характеристика, обгрунтування, основні параметри. Приклади 
схем вмикання у коливальне коло. 

15. Тунельний діод (Єзакі), призначення, маркування, схемне позначення. 
ВАХ, обгрунтування, основні параметри. Режими: підсилення, генеру-
вання, перемикання. 

16. Обернений діод, призначення, маркування, схемне позначення. ВАХ, 
обгрунтування. Основні позитивні якості та недоліки, застосування. 

17. Діоди, що використовуються для підсилення та генерування. Обгрунту-
вання активної властивості. ВАХ-ки. Порівняльна характеристика діо-
дів, застосування. 

18. Лавинно-пролітний діод, структура, принцип дії (обгрунтування актив-
ної властивості). Позитивні якості та недоліки діода. 

19. Діод Ганна, структура, принцип дії (обгрунтування активної властивос-
ті). Позитивні якості та недоліки діода. 

20. Високочастотні діоди, призначення, класифікація, маркування. Вимоги 
до ВЧ-діодів, методи поліпшення частотних властивостей. Технологіч-
ні структури ВЧ-діодів. Порівняльний аналіз схем діодного детектора 
та однопівперіодного випрямляча. 

21. Р-і-n-діоди, структура, фізичні процеси. Особливості роботи у режимах 
перемикання та резистивного діоду, що регулюється. Основні парамет-
ри. 

22. Імпульсні діоди, діоди з накопиченням заряду. Особливості, технологі-
чні принципи реалізації, основні параметри, використання. 

23. Інжекційні світлодіоди та інфрачервоні діоди, маркування, схемне по-
значення. Фізичні основи роботи та принцип дії. Основні характерис-
тики та параметри, особливості діодів, застосування. 

24. Біполярні транзистори, класифікація, маркування, схемне позначення. 
Структура БТ, технологічні вимоги, режими роботи. Принцип дії. 

25. Біполярний транзистор в статичному режимі роботи. Схеми вмикання: 
із спільною базою, спільним колектором, спільним емітером, статичні 
ВАХ. Виведення та обгрунтування основних рівнянь для струмів. 

26. Біполярний транзистор як активний елемент. Умови активності, дове-
дення. Області вихідних ВАХ, перехідної динамічної характеристики, 
що відповідають активному режиму, обгрунтування. Підсилювальні 
параметри, методи визначення. 

27. Вхідні статичні ВАХ БТ для схем ССБ, ССЕ, фізичне обгрунтування, 
порівняльний аналіз. Вплив матеріалів н/п-ка і температури. Параметри 
БТ, що визначаються за вхідними ВАХ. 



28. Вихідні статичні ВАХ БТ для схем ССБ, ССЕ, фізичне обгрунтування, 
порівняльний аналіз. Області ВАХ та режими БТ, що визначаються за 
вихідними ВАХ. 

29. Режими роботи БТ: активний, насичення, відсічки. Умови реалізації 
режимів. Рівняння струмів та їх складових в усіх режимах роботи. 

30. Зворотні зв’язки у БТ, причини, фізика дії, ілюстрація на ВАХ. Пара-
метр, що визначає глибину зворотного зв’язку, метод визначення. 

31. Обґрунтування та порівняльний аналіз статичних ВАХ біполярного та 
польового транзисторів. Принцип керування БТ та ПТ, порівняння за 
ефективністю керування. 

32. БТ у динамічному режимі. Схема, принципи побудови навантажуваль-
ної прямої та перехідної динамічної характеристики. Принципи вибору 
робочої точки, спотворення сигналу. Графіки струмів та напруг у ССЕ. 

33. БТ як суттєво нелінійний елемент, фізичне обгрунтування, інтерпрета-
ція на ВАХ. Принцип реалізації ВАХ, методика визначення та фізич-
ний зміст h-параметрів. 

34. Частотні властивості БТ, класифікація, маркування. Причини інерцій-
ності, виявлення частотних властивостей. Частотні параметри, фізич-
ний зміст, взаємозв’язок. 

35. Порівняльний аналіз h-параметрів для різних схем вмикання БТ. Прак-
тичні рекомендації. 

36. Вхідний опір БТ, визначення. Методи підвищення вхідного опору. 
Емітерний повторювач як лінійний буферний каскад, основні 
параметри. 37. Складені БТ, схеми вмикання Дарлінгтону та Шиклаї. Особливості 
складених БТ, параметри, застосування. 

38. Диністор, визначення, маркування, схемне позначення, використання. 
Недоліки БТ, на яких грунтується робота диністора. Структура, фізичні 
процеси закритого стану, анодний струм. 

39. Диністор, як струмовий перемикач. Фізичні процеси в режимі переми-
кання, дія позитивного зворотного зв’язку. Дія ЗЕН в усіх областях 
структури приладу. Виведення рівнянь струму закритого та відкритого 
стану. 

40. Диністор, ВАХ, фізичне обгрунтування. Основні параметри. Інтерпре-
тація перемикання диністору на основі навантажувальної прямої. 

41. Тиристор, визначення, класифікація, маркування, схемні позначення, 
структури. Симистор, ВАХ, застосування. 

42. Керовані тиристори, класифікація, маркування, схемні позначення. 
Схеми вмикання під час керування за анодом та катодом. Пускова ха-
рактеристика, обгрунтування. 

43. Принцип керування тиристором. Фазова схема керування. Приклади 
застосування. 

44. Двобазовий діод (одноперехідний транзистор), схемне позначення, 
структура, принцип дії, обгрунтування ВАХ. Застосування. 



45. Польові транзистори, визначення, особливості, класифікація, марку-
вання, схемні позначення, структура. Принципи керування. Правила 
вибору полярності джерел живлення усіх типів ПТ. 

46. ПТ з керуючим p/n-переходом. Маркування, схемне позначення, особ-
ливості, структура, режими роботи. Принцип дії, основні параметри. 

47. ПТ з керуючим p/n-переходом у динамічному режимі. Схема вмикання, 
навантажувальна пряма, принцип вибору робочої точки, підсилювальні 
властивості. Схема витікового повторювача, особливості. 

48. Польовий транзистор з ізольованим затвором та вбудованим каналом. 
Структура, схемне позначення, режими роботи. Правила вибору поляр-
ності джерел живлення. Принцип дії, ВАХ-ки. 

49. ПТ з ізольованим затвором та індукованим каналом. Структура, схемне 
позначення, режими роботи. Правила вибору полярності джерел жив-
лення. Принцип дії, ВАХ-ки. 

50. МЕП та ГМЕП-транзистори, структура, особливості. Режими роботи, 
стоко-затворні ВАХ, основні параметри. 

51. Оптоелектронні н/п-прилади, класифікація, загальна характеристика. 
Фотометричні параметри. 

52. Напівпровідникові лазери, умови реалізації лазерного випромінення, 
основні параметри. 

53. Фоторезистори, маркування, фізика фоторезистивного ефекту, основні 
характеристики та застосування. 

54. Фотодіоди, принцип дії, маркування, режими роботи, основні 
характеристики та параметри. 

55. Фотодіоди підвищеної швидкодії на p-i-n структурі, Шотки, з 
гетеропереходом, лавинні фотодіоди. Принципи дії, особливості. 

56. Фототранзистори, принцип, режими роботи, характеристики, особли-
вості.  

57. Оптичні пристрої відображення інформації, класифікація, маркування. 
58. Пасивні індикатори: рідинно-кристалічні, електрохромні, електрофоре-

тичні, фізичні принципи, особливості, основні параметри. 
59. Активні індикатори: електролюмінісцентні, знакосинтезуючі, лінійні 

шкали. Класифікація, маркування, принцип дії та керування. Основні 
параметри. 

60. Прилади із зарядовим зв’язком, структура, фізичні процеси, різновиди 
ПЗЗ, застосування. 

61. Ефект Хола та магніторезистивний ефект, гальваномагнітні прилади, 
структура, основні параметри, застосування. 

 
6. Форми та засоби проведення поточного та підсумкового контролю: 
 
- залік – контрольні питання по теоретичному курсу та по виконаним ла-

бораторним роботам. 
 

Програму склав 
доцент кафедри     Барсуков С.М. 

 


