
Навчальна програма з дисципліни 

“Фізичні основи електронних приладів” 

 
1. Введення 
 

1.1. Об’єкт вивчення 
Об’єкт вивчення – дискретні напівпровідникові прилади, що використовуються 

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, що є основою 
сучасної елементної бази дискретної електроніки. 

 
1.3. Мета навчання 

Мета навчання – дати знання про особливості напівпровідникової елементної 
бази, що пов’язане з раціональним вибором електронних приладів та режимів їх 
роботи у радіоелектронній апаратурі; розвити навички самостійного розв’язання 
задач, що пов’язані з проектуванням та експлуатацією радіоелектронних пристро-
їв. 

В результаті засвоєння дисципліни “Фізичні основи електронних приладів” 
студент повинен знати: 

- номенклатуру сучасної напівпровідникової елементної бази; 
- принципи, що покладені в основу роботи напівпровідникових приладів; 
- основні параметри та характеристики напівпровідникових приладів; 
- особливості застосування та обмеження при експлуатації приладів; 
- вплив режимів роботи та зовнішніх збурюючих факторів на стабільність ро-

боти приладів. 
Повинні вміти: 
- пояснювати процеси в напівпровідникових приладах, що впливають на осо-

бливості їх схемотехнічного застосування; 
- розв’язувати професійні задачі, що пов’язані з раціональним вибором елект-

ронних приладів та режимів їх роботи у радіоелектронній апаратурі; 
- грамотно використовувати сучасну дискретну напівпровідникову елементну 

базу у схемах різного призначення; 
- правильно використовувати моделі приладів при проектуванні радіоелект-

ронних пристроїв. 
Мати уявлення: 
- про перспективи застосування електронних приладів в мікроелектроніці; 
- про сучасний стан та перспективних розробках напівпровідникових приладів. 
 
 
 



2. Зміст дисципліни 
 
Всього годин – 108, у тому числі: аудиторна робота студента – 60 годин; самостій-
на робота – 48 годин. 
 
Розділ 1. Основи фізики напівпровідників та електронно-діркових переходів 

 
Напівпровідникові матеріали у електроніці. Власний та домішковий напівпро-

відники, структура та енергетична діаграма, механізм генерації носіїв заряду, умо-
ва електричної нейтральності. Електричні заряди: концентрація, рухливість. Тем-
пературні і частотні властивості напівпровідника (ширина забороненої зони, рух-
ливість носія заряду). Процеси термогенерації, рекомбінації, умова термодинаміч-
ної рівноваги зарядів. Дифузія та дрейф як два основних механізму електропровід-
ності. Щільність струмів, вплив матеріалу і типу напівпровідника. 

Поняття електричного переходу, види переходів. Електронно-дірковий перехід 
(p/n-перехід), фізичні процеси, структура, контактна різниця потенціалів, вплив 
температури, матеріалу і ступеню легування. Основна властивість переходу – од-
нобічна провідність, пряме та зворотне зміщення. Вольт-амперна характеристика 
(ВАХ) ідеалізованого переходу. Статичний та динамічний опір, графічний та ана-
літичній методи їх розрахунку. 

Реальний перехід та його властивості. ВАХ реальних p/n-переходів, вплив тем-
ператури і матеріалу напівпровідника, порогова напруга. Компоненти зворотного 
струму. Параметри, що визначають температурну залежність ВАХ: температура 
подвоєння, температурний коефіцієнт напруги (ТКН). 

Додаткові властивості p/n-переходу: інжекція, рекомбінація, екстракція, туне-
льний та польовий ефекти, бар’єрна та дифузійна ємності, пробої переходів, фото-
гальванічний ефект - фізичні процеси, параметри, урахування та використання цих 
властивостей у практиці. 

(Всього годин на вивчення розділу - 6, у тому числі: аудиторна робота студента 2– години; 
самостійна робота – 4 години). 

 
Розділ 2. Напівпровідникові діоди 

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

ри. ВАХ, порівняння Ge-, Si-, GaAs-діодів. Випрямляючі стовпи, зборки, блоки. 
Поняття навантажувальній прямій, випрямляючий та детекторний ефекти. Прикла-
ди застосування у схемах однопівперіодного та двопівперіодного випрямляча, схе-
мах подвоєння напруги. 

Опорні діоди. Призначення, класифікація, система маркування, схемотехнічне 
позначення. Основні параметри та ВАХ-ки, особливості стабілітронів і стабісторів, 
двоанодних, прецизійних, імпульсних діодів. Простіша схема параметричного ста-
білізатора напруги. Приклади схем обмежувачів напруги. 

Поняття навантажувальній прямій, випрямляючий та детекторний ефекти. Осо-
бливості аналізу діодів у схемах постійного, змінного струму, змішаному ланцюгу. 
Графоаналітичний та приблизно аналітичний методи аналізу схем з діодами. 



Електричний перехід Шотки, фізичні процеси, ВАХ, аналітичне обгрунту-
вання. Особливості діодів, функціональне застосування. 

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

Діоди з накопиченням заряду (ДНЗ), ефекти накопичення та розсмоктування, 
накопичення зарядів в базі за допомогою гальмуючого поля. Параметри і особли-
вості ДНЗ, застосування як формувача імпульсів та множника частоти. 

Варикапний ефект у переході, що зміщений у зворотньому напрямку. Варика-
пи, призначення, класифікація, маркування, схемотехнічне позначення. Вольт-
фарадна характеристика, обгрунтування, робоча ділянка, основні параметри діода. 
Еквівалентна схема, добротність варикапа. Приклади застосування у підстроюван-
ні коливального кола, інші практичні застосування керованої ємності. Використан-
ня варикапного ефекту для множення частоти, варакторні діоди. 

Принцип параметричного підсилення. Параметричний діод, особливості.  
Особливості реалізації тунельного ефекту у прямо зміщеному переході, вольт-

амперна характеристика. Тунельні діоди, призначення, маркування, схемотехнічне 
позначення, основні параметри. Режими тунельного діоду: підсилення, генеруван-
ня, перемикання та умови їх реалізації.  

Тунельний ефект у переході, що зміщений у зворотному напрямку Особливості 
та застосування обернених діодів. 

Активні діоди НВЧ-діапазону, ефект від’ємного динамічного навантаження. 
Лавинно-пролітний діод (ЛПД), структура, принцип дії (обгрунтування активної 
властивості), режими роботи, основні параметри. 

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

Функціональне призначення діодів у залежності від виду нелінійного перетво-
рення. Класифікація, маркування, еквівалентна схема. Технологічні та конструкти-
вні особливості ВЧ-діодів. Додаткові специфічні параметри ВЧ-діодів. Приклад 
схеми діодного детектора. 

Р-і-n-діоди, структура, фізичні процеси. Особливості роботи у режимах пере-
микання та резистивного діоду, що регулюється. Основні параметри. 

(Всього годин на вивчення розділу - 29, у тому числі: аудиторна робота студента 20– годин; 
самостійна робота – 9 годин). 

 

Розділ 3. Біполярні транзистори 
 

Класифікація БТ, схемотехнічне позначення, система маркування, структура 
БТ, технологічні вимоги, режими роботи за станом p/n-переходів, обгрунтування 
активної властивості (транзисторного ефекту). 

Фізичні процеси у структурі БТ, взаємодія двох p/n-переходів. Колекторний 
струм як наслідок інжекції, дифузії, екстракції та рекомбінації зарядів. Струмовий 
принцип керування (базовий струм).  



Схема вмикання із спільною базою, спільним колектором, спільним емітером 
(ССБ, ССК, ССЕ), принцип вибору полярності джерел зміщення у режимах: актив-
ному, насичення та відсічки. Струми у БТ, доведення та обгрунтування струмових 
рівнянь, коефіцієнти передачі струму, складові струмів, крізний струм, обгрунту-
вання неможливості режиму відриву бази. Напрямки струмів та контури складових 
струмів у ССБ та ССЕ. 

Зворотні зв’язки у БТ, сутність ефекту Ерлі, ємності колекторного переходу, 
об’ємний опір бази як елементи зворотного зв’язку. 

Вхідні та вихідні статичні ВАХ у схемах зі спільним емітером та спільною ба-
зою, обгрунтування, зона активної роботи, насичення та відсічки, вплив зворотно-
го зв’язку. 

Транзистор як активний та перемикаючий елемент схем. Схема із спільним емі-
тером у динамічному режимі, навантажувальна пряма, режим транзистора у по-
стійному струмі (робоча точка). 

Перехідна динамічна характеристика, обгрунтування, зони режимів. Нелінійні 
спотворення сигналу, графіки струмів та напруг у ССЕ, інверсія фази сигналу. 

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

Особливості роботи БТ у режимі великого сигналу. Перехідні процеси при пе-
ремиканні транзистора, часові параметри. 

Основні параметри БТ: граничнодопустимі, статичні, динамічні. Частотні влас-
тивості БТ, причини інерційності та їх виявлення. Параметри, що визначають час-
тотні властивості, взаємозв’язок частотних параметрів. Температурна нестабіль-
ність параметрів. 

Конструктивно-технологічні особливості біполярних транзисторів. Методи 
підвищення потужності та швидкодії. Потужні НВЧ-транзистори. Особливості та 
параметри малосигнальних транзисторів типа BISS (Breakthrough In Small Signal). 

Моделі транзисторів. Нелінійна статична модель Еберса-Молла, обгрунтування 
моделі, аналітичне подання. Нелінійна динамічна модель, параметри. 

Лінійна динамічна модель як лінеаризований варіант нелінійної моделі. Лінійні 
динамічні моделі схем ССЕ, ССК. Еквівалентна П-схема (Джаколетто). Приклади 
складання еквівалентних схем підсилювальних каскадів: ССЕ, ССК, емітерного 
повторювача на складеному транзисторі. 

Складені транзистори (схеми Дарлінгтона, Шіклаї), поняття комплементарної 
пари, двотактний комплементарний повторювач напруги. 

(Всього годин на вивчення розділу - 23, у тому числі: аудиторна робота студента 12– годин; 
самостійна робота – 11 годин). 

 
Розділ 4. Перемикачі струму транзисторного типу 

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

чення. Структура диністора, недоліки БТ, на яких грунтується робота 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 закритого диністору. ВАХ диністора, об-
грунтування, основні параметри, навантажувальна пряма та перемикання приладу.  

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

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

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

структура, принцип дії, ВАХ, застосування як порогового елементу в схемах кому-
тації тиристорів. 

(Всього годин на вивчення розділу - 10, у тому числі: аудиторна робота студента 8– годин; 
самостійна робота – 2 години). 
 

Розділ 5. Польові транзистори 
 

Польові транзистори, класифікація, особливості, структура. Сутність польового 
принципу керування. 

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

Статичні стокові та стоко-затворні ВАХ, зони основних режимів роботи, пара-
метри крутості і вихідного динамічного опору. Динамічний режим, навантажува-
льна пряма, вибір робочої точки. Витіковий повторювач. 

МОН-транзистори з вбудованим та індукованим каналом як реалізація норма-
льно відкритого та нормально закритого транзисторів. Структура, принцип керу-
вання, схемотехнічне позначення, режими роботи (збагачення, збіднення). Прин-
цип вибору полярності джерел живлення, ВАХ-ки. 

Аналітичне подання ВАХ польових транзисторів. Аналіз крутості ВАХ-ик в ак-
тивному та омічному режимах, порівняння підсилювальних властивостей ПТ і БТ. 

Основні параметри польових транзисторів, фізичний зміст та практичне ураху-
вання. ПТ як активний та ключовий елемент схем, транзистор у режимі керованого 
резистора. 

Принцип живлення ПТ від одного джерела у режимах збагачення та збіднення. 
ПТ як нелінійне навантаження, КМОН-транзистори, приклади застосування у схе-
мах інверторів. 

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

ГМЕН-транзистор, структура, особливості, ВАХ. 
Потужні НВЧ-транзистори, що виконуються на базі технології VDMOS та 
LDMOS. 
БТ з ізольованим затвором (IGBT), класифікація, основні параметри, області 

застосування. 
Напівпровідникові прилади з зарядовим зв’язком (ПЗЗ). Структура та фізичні 

процеси у ПЗЗ. Основні динамічні параметри. Різновиди приладів: двотактні, з ря-



дом прихованих затворів, на ланцюжках МДН-транзисторів, поверхнево-зарядовий 
транзистор. Приклади застосування приладів. 

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

 
 

Розділ 6. Оптоелектронні напівпровідникові прилади 
 

Класифікація та загальна характеристика оптоелектронних приладів, фотомет-
ричні параметри. Інжекційні світлодіоди (СІД) та інфрачервоні діоди (ІЧ), марку-
вання, схемотехнічне позначення. Явище інжекційної електролюмінесценції, умо-
ви випромінюючої рекомбінації, напівпровідникові матеріали. 

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

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

Фоторезистори, маркування, схемотехнічне позначення. Матеріали, що вико-
ристовуються. Фоторезистивний ефект, власна та домішкова фотопровідність. Ос-
новні характеристики та параметри фоторезисторів. 

Фотодіоди, маркування, позначення, матеріали, що використовуються. Прин-
цип дії, фотодіодний та фотогальванічний режими роботи, схеми вмикання, ВАХ-
ки. Основні характеристики та параметри. 

Фотодіоди підвищеної швидкодії: на p-i-n-структурі, Шотки, із гетероперехо-
дом, лавинні фотодіоди, особливості, порівнювальна характеристика, основні па-
раметри. 

Класифікація, загальна характеристика, маркування знакосинтезуючих індика-
торів. Пасивні індикатори: рідиннокристалічні, електрохромні, електрофоретичні. 
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 – годин; 
самостійна робота – 3 години). 

 
Розділ 7. Прилади спеціального призначення 

 
Напівпровідникові гальваномагнітні прилади. Перетворювач Хола як гальва-

номагнітний прилад. Ефект Холу та магніторезистивний ефект як фізична основа 
перетворювачів. Технологічні структури, основні параметри, властивості, застосу-
вання. Магнітодіоди, магнітотранзистори, особливості, ВАХ-ки. 

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



Напівпровідникові структури як давачі температури. Фізичні основи застосу-
вання діодів, біполярних та польових транзисторів, тиристорів як давачів темпера-
тури. 

Перспективні напрямки розвитку напівпровідникової електроніки. Діоди на ос-
нові напівпровідникових алмазів. Джосефсоновські електричні переходи на над-
провідниках. Акустоелектронні прилади на поверхневих хвилях. Перемикачі на ба-
зі аморфних напівпровідниках. 

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

 
Розділ 8. Транзисторні структури як базові елементи інтегральних мікросхем 

 
МДН-структури як елементи пам’яті.  
МНОН-структури з двошаровим діелектриком (метал - нітрид кремнію - окис 

кремнію – напівпровідник), структура, фізичні процеси у режимах запису та сти-
рання інформації, стокозатворні ВАХ, основні параметри. 

МОН-структура з рухомим затвором та лавинною інжекцією. Модифікований 
варіант структури з додатковим керуючим затвором. 

БТ з інжекційним живленням. Структура базового елемента, двотранзисторна 
модель, принцип дії, вхідні та вихідні ВАХ. Транзистор як логічний елемент мік-
росхеми. 

Багатоемітерний транзистор (БЕТ). Особливості структури. Робота елемента у 
інверсному активному режимі та режимі насичення. БЕТ як логічний елемент. 

(Всього годин на вивчення розділу - 8, у тому числі: аудиторна робота студента 0 – годин; 
самостійна робота – 8 годин). 

 
3. Лабораторні роботи 

 
1. Дослідження випрямляючих діодів та однопівперіодної схеми випрямляча – 

4 години. 
2. Дослідження опорних діодів та схеми параметричної стабілізації напруги –  

4 години. 
3. Дослідження варикапів та електронної підстройки контуру – 4 години. 
4. Дослідження біполярних транзисторів у схемі зі спільним емітером –  

4 години. 
5. Дослідження польових транзисторів – 4 години. 
6. Дослідження діодних та тріодних тиристорів. – 4 години. 
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., Ча-
рыков 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. Элементная база радиоэлектроники. Полупроводниковые диоды. 
Учебное пособие/ХАИ, 2002, 88с., 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. 

10. Биполярные транзисторы, тиристоры, полевые транзисторы. Конспект лекций, 
ч.2 (электронный файл), 104с., 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: Справочник. 
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 (Шот-
ки). Фізичні процеси під час утворення переходів, електричні параметри. 
Порівняльний аналіз та приклади використання. 

2. Основні властивості p/n-переходу, визначення, параметри. Фізичні проце-
си при прямому та зворотному зміщенні. Аналіз причин, що погіршують 
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 по-
тенціал, контактна різниця потенціалів, зворотній струм, статичний та ди-
намічний опір, порогові напруги. 

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

5. Зворотній струм p/n-переходу, фізика та фактори, що визначають його ве-
личину. 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 швидкодії. 

7. Вплив температури на параметри та характеристики н/п-приладів. Тепло-
вий струм, ТКН, температура подвоєння (доведення). Технологічні та схе-
мотехнічні методи підвищення температурної стабільності н/п-приладів. 

8. Пробій p/n-переходу, види пробоїв, фізичні процеси, порівняльна характе-
ристика ВАХ пробоїв та їх електричні параметри. Практичне застосування 
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 властивостей. При-
клади використання. Випрямляючі стовпи, зборки, блоки. 

11. Опорні діоди, призначення, маркування, класифікація, основні параметри, 
ВАХ. Методи термокомпенсування. Навантажувальна пряма. Приклади 
використання. 

12. Параметричний стабілізатор напруги, схема, призначення елементів, прин-
ципи 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, генеруван-
ня, перемикання. 

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

17. Діоди, що використовуються для підсилення та генерування. Обгрунтуван-
ня активної властивості. ВАХ-ки. Порівняльна характеристика діодів, за-
стосування. 

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

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

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

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

22. Імпульсні діоди, діоди з накопиченням заряду. Особливості, технологічні 
принципи реалізації, основні параметри, використання. 

23. Інжекційні світлодіоди та інфрачервоні діоди, маркування, схемне позна-
чення. Фізичні основи роботи та принцип дії. Основні характеристики 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, доведен-
ня. Області вихідних ВАХ, перехідної динамічної характеристики, що від-
повідають активному режиму, обгрунтування. Підсилювальні параметри, 
методи визначення. 

27. Вхідні статичні ВАХ БТ для схем ССБ, ССЕ, фізичне обгрунтування, порі-
вняльний 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, по-
рівняльний аналіз. Області ВАХ та режими БТ, що визначаються за вихід-
ними ВАХ. 

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

30. Зворотні зв’язки у БТ, причини, фізика дії, ілюстрація на ВАХ. Параметр, 
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 ефе-
ктивністю керування. 



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

33. БТ як суттєво нелінійний елемент, фізичне обгрунтування, інтерпретація на 
ВАХ. Принцип реалізації ВАХ, методика визначення та фізичний зміст h-
параметрів. 

34. Частотні властивості БТ, класифікація, маркування. Причини інерційності, 
виявлення частотних властивостей. Частотні параметри, фізичний зміст, 
взаємозв’язок. 

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

36. Вхідний опір БТ, визначення. Методи підвищення вхідного опору. Емітер-
ний повторювач як лінійний буферний каскад, основні параметри. 

37. Складені БТ, схеми вмикання Дарлінгтону та Шиклаї. Особливості складе-
них БТ, параметри, застосування. 

38. Диністор, визначення, маркування, схемне позначення, використання. Не-
доліки БТ, на яких грунтується робота диністора. Структура, фізичні про-
цеси закритого стану, анодний струм. 

39. Диністор, як струмовий перемикач. Фізичні процеси в режимі перемикан-
ня, 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. Інтерпретація 
перемикання диністору на основі навантажувальної прямої. 

41. Тиристор, визначення, класифікація, маркування, схемні позначення, стру-
ктури. Симистор, ВАХ, застосування. 

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

43. Принцип керування тиристором. Фазова схема керування. Приклади за-
стосування. 

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

45. Польові транзистори, визначення, особливості, класифікація, маркування, 
схемні позначення, структура. Принципи керування. Правила вибору по-
лярності джерел живлення усіх типів ПТ. 

46. ПТ з керуючим p/n-переходом. Маркування, схемне позначення, 
особливості, 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 полярнос-
ті джерел живлення. Принцип дії, ВАХ-ки. 



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

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

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

52. Напівпровідникові лазери, умови реалізації лазерного випромінення, осно-
вні 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 гетеропере-
ходом, лавинні фотодіоди. Принципи дії, особливості. 

56. Фототранзистори, принцип, режими роботи, характеристики, особливості.  
57. Оптичні пристрої відображення інформації, класифікація, маркування. 
58. Пасивні індикатори: рідинно-кристалічні, електрохромні, електрофорети-

чні, фізичні принципи, особливості, основні параметри. 
59. Активні індикатори: електролюмінісцентні, знакосинтезуючі, лінійні шка-

ли. Класифікація, маркування, принцип дії та керування. Основні парамет-
ри. 

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

61. Ефект Хола та магніторезистивний ефект, гальваномагнітні прилади, стру-
ктура, основні параметри, застосування. 

 
6. Форми та засоби проведення поточного та підсумкового контролю: 
• лабораторні роботи  здача викладачу, 
• іспит  усно. 

 
Програму склав 
доцент кафедри     Барсуков С.М. 

 


