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ВСТУП 

Розробка будь-якого електронного пристрою супроводжується фізичним 

або математичним моделюванням. Фізичне моделювання пов'язане з великими 

матеріальними витратами, оскільки вимагає виготовлення макетів і їх 

трудомістке дослідження. Часто фізичне моделювання просто неможливо через 

надзвичайну складність пристрою. У цьому випадку вдаються до 

математичного моделювання з використанням засобів і методів обчислювальної 

техніки. Для моделювання електронних пристроїв застосовуються програми: 

Micro-Cap V, DesignLab, Aplac 7.0, System       View 1.9, Electronics Worcbench, 

CircuitMarker 6.0.  

Програма Electronics Worcbench (EWB) використовується найчастіше 

завдяки простому і легкому на сприйняття призначеному для користувача 

інтерфейсу. Дана програма призначена для моделювання та аналізу 

електричних і електронних схем і надає наступні можливості:  

- створити принципову схему пристрою;  

- провести розрахунок статичного режиму;  

- отримати вольтамперні характеристики приладів і т.д.  

EWB дозволяє будувати і аналізувати будь-які електронні схеми, від 

найпростіших до складних, а так само розраховувати статичні і динамічні 

характеристики напівпровідникових приладів таких як діоди, транзистори, 

тиристори і т.д.  

Особливістю програми є наявність контрольно-вимірювальних 

приладів, за зовнішнім виглядом і характеристиками максимально 

наближених до їх промислових аналогів, що сприяє набуттю практичних 

навичок роботи з найбільш поширеними приладами: мультиметром, 

осцилографом і т.д.  

Вивчення електроніки студентами в закладі освіти слід розпочинати з 

ознайомлення з елементною базою сучасних електронних систем. Знання 

принципів функціонування особливостей конструкції і типових схем 

ввімкнення базових компонентів повинні стати тим фундаментом, який 

дозволить майбутньому фахівцеві не тільки розумно використовувати всі 

функціональні можливості тих електронних засобів, які він вивчав у вузі, але і 

швидко зрозуміти принципи побудови і можливості нових електронних засобів, 

а при потребі самостійно спроектувати електронну систему з потрібними 

функціональними можливостями. 

У класичному розумінні лабораторний практикум з електроніки 

передбачає наявність спеціалізованої лабораторної бази оснащеної 

найсучаснішими контрольно-вимірювальними приладами, які повинні 

періодично перевірятися і оновлюватися, відповідних стендів і новітніх 
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електронних компонентів. Причому остання вимога особливо важлива, 

оскільки справжній фахівець повинен орієнтуватися на останні досягнення у 

цій галузі. 

На жаль, в силу економічних причин сформовані вище вимоги 

залишаються недосяжними мріями. Проте сама ж електроніка пропонує певне 

рішення цієї проблеми. Його суть полягає в тому, що лабораторні дослідження 

електронних компонентів і схем на їх основі можна здійснювати за допомогою 

математичного моделювання на персональних комп’ютерах. Еlесtrоnісs 

Workbench дозволяє моделювати аналогові, цифрові і цифроаналогові схеми 

великого ступеня складності.  

Застосування інтегрованого середовища EWB дає можливість студентам 

моделювати електронний пристрій від початкового етапу (постановки 

задачі) до програмної реалізації всіх можливих режимів. Результатом 

виконаної лабораторної роботи є повністю зібрана і налагоджена віртуальна 

апаратно-програмна модель системи. Використання інтегрованих середовищ 

розробки обчислювальних систем для організації навчального процесу з 

курсу технічних дисциплін дозволяє значно підвищити готовність студентів 

до вирішення практико-орієнтованих завдань високого рівня складності, 

сприяє залученню студентів до професійної діяльності. 

Лабораторний практикум підготовлено згідно з робочою навчальною 

програмою дисциплін Основи електроніки та мікроелектроніки, Електроніка 

мікро та наноелектроніка, Електротехніка та електроніка.  

 Мета лабораторних робіт – закріплення здобутих на лекційних заняттях 

теоретичних знань та набуття практичних навичок дослідження електронних 

компонентів напівпровідникової електроніки.  

Основними завданнями є виховання професійної компетентності та 

професійного кругозору, уміння застосувати знання про напівпровідникові 

прилади для розуміння роботи електричних схем та у майбутньому фахівцеві 

організовувати та проводити технічне обслуговування  електронних систем, 

розробляти та проектувати такі системи, а також організовувати роботу 

технічного складу з їх обслуговування.   

Під час виконання лабораторних робіт забезпечити досягнення наступних 

компетентностей:  

Загальні компетентності 

 (ЗК1) засвоєння базових знаннь в галузі електроніки, необхідних для 

освоєння професійноорієнтованих дисциплін; 

 (ЗК2) здатність до аналізу та синтезу; 

 (ЗК3) здатність до застосування знань на практиці;  
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(ЗК4) здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних 

джерел;  

(ЗК5) мати дослідницькі навички; 

(ЗК6) уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні 

рішення;  

(ЗК7) здатність до письмової та усної комунікації українською мовою; 

(ЗК8) уміння працювати як індивідуально, так і в команді;  

(ЗК9) уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному 

рівнях;  

(ЗК10) креативність, здатність до системного мислення;  

(ЗК11) потенціал до подальшого навчання;  

(ЗК12) відповідальність за якість виконуваної роботи. 

Фахові компетентності: 

 (ФК1) базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для 

розуміння принципів роботи та функціонального призначення систем 

електроніки та телекомунікації;  

(ФК2) базові знання основних нормативноправових актів та довідкових 

матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших 

нормативно-розпорядчих документів в галузі електроніки та телекомунікації; 

(ФК3) базові знання технічних характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил експлуатації електронного устаткування та 

обладнання;  

(ФК4) знання з обчислювальної техніки та програмування, володіння 

навичками роботи з комп'ютером для вирішення задач; 

 (ФК5) знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної 

безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням;   

 (ФК7) здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати 

участь в модернізації та реконструкції обладнання, пристроїв, систем та 

комплексів, зокрема з метою підвищення їх енергоефективності; 

 (ФК8) здатність застосовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички для розв’язання типових задач, а також експлуатації 

електронних систем;  

(ФК9) здатність використовувати знання й уміння для розрахунку, 

дослідження, вибору, впровадження, ремонту, та проектування електронних 

систем та їх складових;  

(ФК10) уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем 

і складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання; 

(ФК11) уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.  
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Під час виконання лабораторних робіт отримати  такі уміння та програмні 

результати 

 (ПК1) вміння демонструвати знання і розуміння наукових і математичних 

принципів, що лежать в основі електроніки;  

(ПК2) вміння демонструвати знання в області електричних кіл постійного 

та змінного струму, напівпровідникової електроніки, основ математичного 

моделювання електронних пристроїв, теорії аналогових і цифрових систем, 

вимірювальної техніки та метрології, електроніки, комп’ютерного 

проектування електронних пристроїв; 

 (ПК3) здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення 

експериментів, збору даних у електронних системах;  

 (ПК4) здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та 

новітніх технологій в галузі електроніки;  

(ПК5) застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і 

вирішення технічних задач, використовуючи відомі методи;  

(ПК6) застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних 

особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання 

для вирішення технічних задач;  

(ПК7) розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, 

експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове обладнання для обраної 

спеціалізації  електроніки;  

(ПК8) здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання 

задач спеціальності;  

(ПК9) ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;  

(ПК10) ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем 

електроніки та їх складових;  

(ПК11) виконувати відповідні експериментальні дослідження та 

застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;  

(ПК12) оцінювати отримані результати та аргументовано захищати 

прийняті рішення 

Лабораторні роботи виконуються за методом віртуального моделювання 

схем на ЕОМ за допомогою пакета моделювання електронних схем 

Electronics Workbench. Теми лабораторних робіт присвячені дослідженню 

параметрів і характеристик напівпровідникових діодів, біполярних і 

польових транзисторів, тиристорів. Роботи виконуються в три етапи.  На 

першому етапі, який передує дослідженням в лабораторії, студент повинен 

ознайомитися з метою, відповісти на питання та підготувати протокол 

лабораторної роботи. На другому етапі безпосередньо в лабораторії слід 

провести необхідні дослідження, занотувати отримані результати, та 
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проаналізувати їх. На завершальному етапі роботи треба накреслити 

отримані графіки, зробити висновки стосовно досліджуваних процесів, 

занотувати їх у звіт роботи. Відповісти на контрольні питання і захистити 

роботу.  

Роботи оформлені доступно для сприйняття і відтворення з 

відповідними детальними інструкціями та ілюстраціями, тому студенти 

зможуть їх виконати без особливих ускладнень та отримати задоволення від 

здобутих знань та практичних навичок. 

До лабораторної роботи допускають студентів, які виконали перший 

етап запланованої роботи і мають повністю оформлену попередню роботу.   
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РОЗДІЛ 1 Правила виконання лабораторних робіт 

 

Кожна лабораторна робота виконується на окремому робочому місці. 

Виконання роботи передбачає складання схем, вимірювання, обробку 

отриманого дослідного матеріалу та складання звіту спостережень. 

Перед складанням схеми необхідно ознайомитися з матеріальною 

частиною: приладами, джерелами живлення, мультиметрами та ін., записати їх 

паспортні дані. 

Дуже важливо з'ясувати, які затискачі приладів відповідають тим чи іншим 

джерелам схеми. На першому занятті студенти ознайомлюються з основними 

правилами техніки безпеки. Про знання цих правил та про відповідальність за 

їх виконання кожен студент розписується в журналі реєстрації інструктажу з 

техніки безпеки. 

Перед початком складання кола необхідно переконатись у тому, що 

напруга на затискачах джерела живлення відсутня. 

Складаючи схему досліджень, основну увагу треба звернути на надійність 

контактів. 

Перед вмиканням електричного кола всі апарати, що регулюють струм і 

напругу, повинні бути встановлені в положення, що відповідає мінімуму 

величини, що регулюється. Усі багатомежеві прилади повинні бути увімкнені 

на максимальні межі вимірів. Перехід на менші межі вимірів допускається 

тільки після дослідної перевірки роботи кола. Складена схема обов'язково 

перевіряється усіма членами бригади, які виконують дану роботу, а потім вже 

викладачем або лаборантом. Без дозволу викладача підключати коло до мережі 

Забороняється! На увімкнутому під напругу колі слід зробити всі 

регулювання та перевірити почергово всі потрібні режими роботи. Необхідно 

постійно стежити за показами вимірювальних приладів. Якщо прилади 

виходять за межі шкали вимірювання, необхідно негайно вимкнути вимикач 

живлення, або зменшити напругу живлення до мінімуму. 

Під час роботи забороняється відходити від обладнання, що знаходиться 

під напругою. 

Під час проведення досліду покази приладів записують у заздалегідь 

складені таблиці з вказанням постійної ціни поділки приладу. 

Після закінчення всіх спостережень і вимірювань коло вимикається з 

мережі, але не розбирається до затвердження викладачем попередніх 

результатів роботи. Експеримент із помилковими  даними слід повторити. 

Про виконану лабораторну роботу складається звіт. Бригада, яка не подала 

звіт про попередню роботу, до лабораторних робіт не допускається. 
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Під час роботи в лабораторії студенти повинні дотримуватись правил 

техніки безпеки й правил внутрішнього розпорядку вищого навчального 

закладу. 

 

1.1 Основні правила техніки безпеки  при виконанні лабораторних робіт 

 

Перед початком лабораторних занять студенти повинні ознайомитися з 

правилами техніки безпеки і суворо дотримуватися їх при виконанні 

лабораторних завдань. Необхідно дотримуватись наступних правил безпеки: 

1. Перед початком роботи слід перевірити відсутність напруги на 

затискачах джерела. 

2. Увімкнути схему під напругу, переконавшись, що ніхто не дотикається до 

струмопровідних частин схеми. 

3. Перед вмиканням кола під напругу попередити про це всіх членів 

бригади. 

4. Вмикати схему в мережу без попередньої перевірки її викладачем або 

лаборантом категорично забороняється. 

5. Після вмикання схеми забороняється торкатися руками проводів і частин 

приладів, що знаходяться під напругою. 

6. Будь-які зміни в схемі кола виконувати тільки після вимкнення її з 

мережі. Вмикання в мережу після внесених змін проводити з дозволу 

викладача. 

7. При виявленні відхилень у роботі елементів кола негайно відключити 

його від мережі і повідомити про це викладача або лаборанта. 

8. Категорично забороняється залишати без нагляду електроустановку, що 

знаходиться під напругою. 

9. Розбирати коло тільки після відключення його від джерел напруги на 

робочому місці. 

10. Головні вимикачі вмикаються й вимикаються тільки викладачем 

або лаборантом. 

11. При нещасному випадку негайно вимкнути напругу і надати 

першу допомогу тому, хто постраждав від електричного струму. 

 

1.2 Оформлення звітів лабораторних робіт 

 

По кожній виконаній роботі студенти складають звіт. Заголовний лист звіту 

слід виконати за встановленою формою. У звіті наводяться наступні відомості: 

1. Назва лабораторної роботи. 

2. Мета роботи. 
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3. Необхідне обладнання: перелік апаратури та приладів, що 

використовуються в роботі, з їх технічними характеристиками (найменування, 

тип, система, номінальне значення напруги і струму, клас точності та ін.). 

4. Принципова електрична схема досліджуваного кола. Усі схеми 

кресляться з дотриманням умовних графічних позначень, встановлених 

стандартами. 

5. Порядок виконання роботи з таблицями результатів вимірювань та 

обчислень. 

6. Графічні побудови. Графіки та векторні діаграми будуються за даними 

вимірювань і обчислень у масштабі в прямокутній системі координат. На вісях 

координат повинні бути вказані позначки, розмірність та числові значення 

величини. 

7. Якщо декілька змінних є функцією будь-якої однієї змінної і ці змінні 

необхідно зобразити графічно, то усі криві слід креслити на одній діаграмі. 

8. При побудові кривої за дослідними даними спочатку наносять точки, а 

потім проводять пряму або плавну криву, яка характеризує загальну 

закономірність зміни досліджуваної величини. 

9. У звіті необхідно навести основні розрахункові формули, підставити в 

них експериментальні дані і дати кінцевий результат 

обчислень. 

10. У кінці звіту необхідно навести основні висновки, що випливають із 

виконаної роботи, які повинні представляти собою самостійний аналіз 

проведеного експерименту. 

 

1.3 Загальні методичні рекомендації  до виконання лабораторних робіт у 

середовищі Еlectronics Workbench 

 

Слід запустити пакет Electronics Workbench. Після цього на екрані 

з’являється зображення монтажного стола (рис.1), який складається:  – 

робочого поля – велика центральна частина екрану, на якій розміщуються 

компоненти схеми і вимірювальні прилади;  – панелі інструментів, яка включає 

такі розділи: Sources, Basic, Diodes, Transistors, Analog Ics, Mixed Ics, Digital Ics, 

Logic Gates, Digital, Indicators, Controls, Miscellaneous, Instruments, а також 

налаштована панель інструментів Favorites;  – клавіш ввімкнення і паузи, 

розташованих у правому верхньому кутку екрану, за допомогою яких 

запускається або тимчасово призупиняється процес моделювання. Для зупинки 

процесу моделювання або припинення паузи необхідно повторно натиснути 

відповідну клавішу.    



    12 

 

 

 

Рис.1. Зображення монтажного столу Electronics Workbench 

 

Опції розділів горизонтального меню. File – організація роботи з файлами 

(відкриття, створення, роздрукування файлів і т.п.). Edit – опції розділу дають 

змогу вирізати та копіювати виділений фрагмент схеми, переміщати елементи 

або блоки схеми. Опція Copy as Bitmap дозволяє копіювати виділений фрагмент 

схеми в буфер обміну, звідки його можна вставити в іншу програму, наприклад 

у Word, при складанні звіту про лабораторну роботу.  Circuit – розділ, що дає 

можливість обертати, змінювати властивості, наближати та віддаляти елементи 

схеми. Зокрема можливе налаштування візуальних параметрів схеми 

(розташування і орієнтація елементів схеми, настройка кольорів і шрифту, 

пошук та інші стандартні функції). Analysis – розділ дозволяє запускати, 

припиняти і завершувати аналіз схеми, а також встановлювати різні опції 

аналізу. Window – розділ призначений для екранних настройок під час роботі з 

документами. Help – розділ дає доступ до довідкової системи Electronics 

Workbench.  Для створення нового документу (формат *.ewb) необхідно 

виконати такі операції з меню: File/New, а потім зберегти його на диску 

File/Save as…, вказавши ім’я файлу і папку, в якій зберігатиметься схема.  

Складання електричної схеми. Послідовно вибрати відповідний розділ на 

панелі інструментів і перенести необхідні елементи на робоче поле, клацнувши 

мишею на потрібному елементі і, не відпускаючи кнопки, перенести його в 

потрібне місце схеми. Повернути елементи схеми, якщо їх розташування за 

умовчанням вас не влаштовує. З’єднати контакти елементів для отримання 

необхідної схеми, клацнувши по одному з контактів першого елементу лівою 

кнопкою миші так, щоб з’явилася чорна точка контакту і, не відпускаючи 
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клавішу, довести курсор до необхідного контакту другого елементу. У разі 

появи точки контакту біля виведення іншого елементу відпустити кнопку миші. 

Переконайтеся, що провідник з’явився.  У разі потреби можна додати додаткові 

вузли  (розгалуження). Для цього треба перетягнути елемент з панелі на місце 

провідника, де треба отримати розгалуження. З’єднувачі можуть з’являтися і 

автоматично у випадку наведення другого кінця провідника на вже існуючий 

провідник. При цьому необхідно пам’ятати, що кожен з’єднувач має лише 

чотири точки підключення – праворуч, зверху, зліва і знизу. Якщо приєднати 

провідник до вже зайнятої точки з’єднувача та відпустити праву клавішу миші, 

то цей провідник зникне. Провідники можна виконати лініями різного кольору. 

Для цього необхідно двічі клацнути лівою клавішею миші на зображенні 

провідника та вибрати потрібний колір з палітри. Якщо цим провідником до 

контрольної точки підключається вхід віртуального осцилографа, то цим же 

кольором буде забарвлена відповідна осцилограма на екрані приладу.  За 

необхідністю видалення провідника, слід виділити виведення компонента, куди 

підключений цей провідник, і, натиснувши ліву клавішу миші, перенести 

провідник від виводу, а потім відпустити клавішу. Крім того, для прибирання 

провідника, елемента або приладу з робочого поля треба виділити його і 

натиснути на клавішу Del на клавіатурі. У цьому випадку разом з вибраним 

об’єктом зникнуть й всі лінії зв’язку, підключені до цього об’єкту. Лінія зв’язку 

може бути нерівною через неточне взаємне розташування елементів і приладів 

по горизонталі та вертикалі. Для її вирівнювання слід виділити об’єкт і 

перемістити за допомогою миші методом перетягання або за допомогою клавіш 

управління курсором.  Для встановлення необхідних номіналів і властивостей 

елементу необхідно двічі клацнути по його забраженню мишею. В результаті 

появиться вікно властивостей елементу (рис. 2), в даному випадку резистора, в 

розділі Value якого треба встановити необхідне значення параметра, а в розділі 

Label слід задати його позиційні позначення.   

Запуск процесу моделювання здійснюється шляхом натиснення на кнопку 

ввімкнення живлення на панелі інструментів. Через  декілька секунд процес 

моделювання можна зупинити. Якщо в схемі допущена істотна помилка 

(замикання елементу живлення, відсутність нульового потенціалу в схемі), то 

буде видане відповідне попередження. Розвернення зображення елементу 

осцилографа здійснюється подвійним натисненням по ньому клавіші миші. 

Подивитися результати моделювання на екрані осцилографа можна виконавши 

заздалегідь його настройку.  Клацанням лівої клавіші миші можна вибрати 

режим роботи осцилографа: Y/T, після чого по осі Х відкладається час, а по осі 

Y – напруги сигналів А і В. У режимах роботи B/A і A/B по осі X розміщуються 

напруги сигналів А і В відповідно, а по осі Y – напруги сигналів В і А. Підбір 
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відповідної розгортки осцилографа (масштаб по осі Х) здійснюється за 

допомогою лічильника поля поточного масштабу Time base. Швидкість 

розгортки можна змінювати від 0,1 нс до 1 с на одну поділку шкали. Масштаб 

по осі Y підбирається для кожного каналу окремо за допомогою лічильника. 
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РОЗДІЛ 2 Порядок виконання лабораторних робіт  
 

2.1 Лабораторна робота №1 Ознайомлення з інтерфейсом та основними 

можливостями програмного комплексу Electronics Workbench 

 

Тема. Ознайомлення з інтерфейсом та основними можливостями 

програмного комплексу Electronics Workbench. 

Мета роботи: освоїти інтерфейс програми Electronics Workbench і 

навчитися за її допомогою створювати і досліджувати віртуальні принципові і 

електронні схеми.  

Компетентності: 

– здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання 

задач 

– здатність до письмової та усної комунікації українською мовою; 

– уміння працювати як індивідуально, так і в команді;  

– відповідальність за якість виконуваної роботи. 

– володіння навичками роботи з комп'ютером для вирішення задач; 

Література: 5, 13  

Теоретичні відомості 

Програма Electronics Workbench являє собою засіб програмної розробки та 

імітації електричних ланцюгів. Інтерфейс користувача складається із меню, 

панелі інструментів і робочої області. На рисунку 1.1. зображено зовнішній 

інтерфейс користувача Electronics Workbench. 

Рисунок 1.1 - Зовнішній вигляд екрана комп'ютера при роботі з 

програмою EWB. 
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Смуга меню складається з таких компонентів: меню роботи з файлами 

(File), меню редагування (Edit), меню роботи з ланцюгами (Circut), меню 

аналізу схем (Analysis), меню роботи з вікнами (Window), меню роботи з 

файлами довідок (Help). 

Панель інструментів складається з “швидких кнопок”, що мають аналоги в 

меню, кнопок запуску і зупинки аналізу, набору зображень і відповідних 

моделей радіоелектронних аналогових і цифрових елементів, індикаторів, 

елементів керування й інструментів. 

Зовнішній вигляд меню File, Edit, Circut, Analysis, Window і Help 

послідовно представлений на рисунках 2.2 - 2.7. Перелік операцій з вказаних 

меню, порядок їх застосування і результати виконання детально розглянуті у 

розділі 2 даного посібника. 

Порядок виконання роботи 

1. Запустіть Electronics Workbench. 

2. Підготуйте новий файл для роботи. Для цього необхідно виконати 

наступні операції з меню: File/New і File/Save as. При виконанні операції Save 

as буде необхідно вказати ім'я файлу і каталог, у якому буде зберігатися схема. 

3. Зберіть схему запропоновану викладачем. 

4. Перенесіть необхідні елементи з заданої схеми на робочу область 

Electronics Workbench. Для цього необхідно вибрати розділ на панелі 

інструментів (Sources, Basic, Diodes, Transistors, Analog Ics, Mixed Ics, Digital 

Ics, Logic Gates, Digital, Indicators, Controls, Miscellaneous, Instruments), у якому 

знаходиться потрібний вам елемент, потім перенести його на робочу область. 

5. З'єднайте контакти елементів і розташуйте елементи в робочій області 

для одержання необхідної вам схеми. Для з'єднання двох контактів необхідно 

клацнути на один з контактів основною кнопкою миші і, не відпускаючи 

клавішу, довести курсор до другого контакту. У разі потреби можна додати 

додаткові вузли (розгалуження). Натисканням на елементі правою кнопкою 

миші можна одержати швидкий доступ до найпростіших операцій над 

положенням елементу, таким як обертання (rotate), розворот (flip), 

копіювання/вирізання (copy/cut), вставка (paste). 

6. Проставте необхідні номінали і властивості кожному елементу. Для 

цього потрібно двічі клацнути мишею на елементі. 

7. Коли схема зібрана і готова до запуску, натисніть кнопку ввімкнення 

живлення на панелі інструментів. У випадку серйозної помилки в схемі 

(короткого замикання елементу живлення, відсутність нульового потенціалу в 

схемі) буде видане попередження. 
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8. Зробіть аналіз схеми, використовуючи інструменти індикації. Виклик 

термінала здійснюється подвійним натисканням клавіші миші на елементі. У 

випадку потреби можна користатися кнопкою Pause. 

9. При необхідності зробіть доступні аналізи в розділі меню Analysis.  

10. Занесіть пояснення щодо створення схем у звіт. 

11. Зробіть висновки 

Зібрати схему рисунок 1.2. 

Рисунок 1.2 - Схема досліджень 

Задаємо на генераторі рисунок 1.3 (Functionn Generator) параметри сигналу: 

 

Рисунок 1.3 - Зображення генератора 

 

Отримаємо такий сигнал на осцилографі (рисунок 1.4) 
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Рисунок 1.4 - Результат моделювання на екрані осцилографа 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що таке підсхема і як її створити? 

2. Якими командами можна змінити графічне зображення компонента 

наприклад (конденсатора змінної ємності)? 

3. Яким чином можна створити бібліотеку моделей компонентів, яка 

складається з вітчизняних комплектуючих? 

4. Якою командою задаються параметри контрольно-вимірювальних 

приладів? 
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2.2 Лабораторна робота №2 Дослідження напівпровідникових діодів за 

допомогою програмного комплексу Electronics Workbench 
 

Тема. Дослідження напівпровідникових діодів за допомогою програмного 

комплексу Electronics Workbench. 

Мета роботи: вивчення принципів дії та основних властивостей 

напівпровідникових діодів, стабілітронів; дослідження їх вольтамперних 

характеристик, ознайомлення з основними параметрами та використанням. 

Компетентності: 

– здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач 

– здатність до письмової та усної комунікації українською мовою; 

– уміння працювати як індивідуально, так і в команді;  

– відповідальність за якість виконуваної роботи. 

– володіння навичками роботи з комп'ютером для вирішення задач; 

– засвоєння базових знаннь в галузі електроніки, необхідних для освоєння 

професійноорієнтованих дисциплін; 

– базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для 

розуміння принципів роботи та функціонального призначення систем 

електроніки та телекомунікації; 

– здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач, а також експлуатації електронних 

систем; 

– здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення 

експериментів, збору даних у електронних системах 

– застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних 

особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання 

для вирішення технічних задач; 

Література: 4, 6,7,16,17  

 

Теоретичні відомості 

 

Розділ “Diodes” (рис. 6.1) містить напівпровідникові діоди, стабілітрони, 

світлодіоди, тиристори або диністори, симетричний диністор або діак, 

симетричний триністор або тріак, випрямний міст.  

 

Рисунок 2.1 Зовнішній вигляд меню Diodes 
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– напівпровідникові діоди; 

 

– стабілітрони; 

 

– світлодіоди; 

 

– випрямний міст; 

 

– діод Шоклі; 

 

– тиристори або диністори; 

 

– симетричний диністор або діак; 

 

–  симетричний триністор або тріак. 

 

 

Розглянемо властивості діода, які задаються користувачем, для цього 

потрібно натиснути два рази лівою кнопкою мишки на діоді та в діалоговому 

вікні “Diode Properties” вибрати потрібний діод на закладці “Models”. Якщо 

потрібно змінити параметри то натисніть кнопку “Edit”. У діалоговому вікні, 

яке складається із двох однакових на зовнішній вигляд закладок ( перша із них 

показана на рис. 2.2, друга показана на рис. 2.3), задати такі параметри діода: 

 

Рисунок 2.2 - Зовнішній вигляд меню для встановлення параметрів діода 
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Рисунок 2.3 - Зовнішній вигляд меню для встановлення додаткових 

параметрів діода 

 

IS – зворотний струм діода, А; 

RS – об’ємний опір, Ом; 

CJO - бар’єрна ємність p-n переходу при нульовій напрузі, Ф; 

VJ – контактна різниця потенціалів, В; 

TT – час переносу заряду, с; 

M – конструктивний параметр p-n переходу; 

BV – напруга пробою, В; для стабілітронів замість цього параметра 

використовується параметр VZT – напруга стабілізації; 

N – коефіцієнт інжекції; 

EG – ширина забороненої зони, еВ; 

XTI – температурний коефіцієнт струму насичення; 

KF – коефіцієнт флікер-шуму; 

AF – показник степеня в формулі для флікер-шуму; 

FC – коефіцієнт нелінійності бар’єрної ємності прямозміщеного переходу; 

ІBV – початковий струм пробою при напрузі BV, А; для стабілітронів 

замість цього параметра використовується параметр ІZT – початковий струм 

стабілізації; 

TNOM – температура діода, С. 
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Еквівалентні схеми діода показані на рис. 2.4, а, б, на яких позначено: А – анод, 

К – катод, І – джерело струму, Rs – об’ємний опір, С – ємність переходу, Gmin – 

провідність, обумовлена зворотним струмом переходу. 

 

Рисунок 2.4 - Еквівалентні схеми діода 

 

Вольтамперна характеристика діода визначається такими виразами: 
 

для прямої гілки  

;0  для  ]1))/([exp( min0  UGUUNUII t                    (2.1) 

для зворотної гілки  

;05  для  ]1))/([exp( min0  UNUGUUNUII tt             (2.2) 

;5   для  min0 tUNUBVGUII                     (2.3) 

 

;  для  BVUIBVI                                                                         (2.4) 

 

.  для  }/1)]/()({exp[0 BVUUBVUNBVUII tt            (2.5) 

 

де І0=Іs – зворотний струм діода при температурі TNOM ;  

N– коефіцієнт інжекції;  

BV, IBV – напруга і струм пробою;  

Ut –температурний потенціал переходу; 

U– напруга на діоді. 

При розрахунку перехідних процесів використовуються еквівалентна 

схема діода (рис. 2.4,б) для якої ємність переходу визначається за допомогою 

виразів: 
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; для )/1()/( VJFСUUUCJOdUdIC m
t     (2.6) 

 

, для  2/)/3()/( VJFСUFUmUFCJOdUdIC t   (2.7) 

 

).1(13  ; )1(2  1 mFCFFCFде m    

 

В приведених формулах  – час переносу заряду; CJO – бар’єрна ємність 

при нульовому зміщенні на переході; VJ – контактна різниця потенціалів; m = 

0,33…0,5 – параметр переходу. 

Дослідження прямої гілки ВАХ діода може бути проведено за 

допомогою схеми рис. 2.5.  

Рисунок 2.5 - Дослідження прямої гілки ВАХ діода 
 

Вона складається із джерела струму І, амперметра А (можливо обійтись і 

без нього, оскільки струм в амперметрі точно рівний заданому), 

досліджуваного діода VD і вольтметра V для вимірювання напруги на діоді.  

Для дослідження зворотної гілки ВАХ діода використовується схема на 

рис. 2.6. 

 

 

       

Рисунок 2.6 - Дослідження зворотної гілки ВАХ діода 

 

В ній замість джерела струму використовується Ui із запобіжним 

резистором Rz для обмеження струму через діод в разі його пробою. 
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Крім окремих діодів, в бібліотеці EWB є також діодний міст, для якого 

можна додатково задавати коефіцієнт емісії N (Emission Coefficient). Світлодіод 

- спеціально сконструйований діод, в якому передбачена можливість виводу 

світлового випромінювання із області переходу скрізь прозоре вікно в корпусі.                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Вибір типу діода 

 

При проходженні через діод струму в прилягаючих до переходу 

областях напівпровідника відбувається інтенсивна рекомбінація носіїв зарядів – 

електронів та дірок. Частина вивільнюваної енергії виділяться у вигляді квантів 

світла. В залежності від ширини забороненої зони напівпровідника 

випромінювання може мати довжину хвилі або в області видимого оком світла,, 

або невидимого інфрачервоного випромінювання. Випромінювання переходів 

на основі арсеніду галію має довжину хвилі біля 0,8 мкм. Переходи із карбіду 

кремнію чи фосфіду галію випромінюють видиме світло в діапазоні від 

червоного до голубого кольору. Важливими параметрами світлодіоду 

являються: яскравість, (вимірюється в нітах при визначеному значені прямого 

струму), колір світіння (чи спектральний склад випромінювання). 

Для світлодіоду додатково вказується мінімальний струм в прямому 

направлені “Turn-on current!” (Ion), при перевищені якого світлодіод 

загоряється. Для вимірювання ВАХ світлодіодів можна використовувати 

приведені вище схеми. 
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Рисунок 2.8 – Визначення параметрів діода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Додаткові параметри діода 

 

На рис. 2.7-2.9 приведений приклад створення моделей вітчизняних 

діодів: D814AD (Is=3,92E-12 RS=1,25 Cjo=41,15 Vj=0,73 TT=49,11 M=0,41 

BV=8 N=1.19 EG=1.11 Xti=3 FC=0.5 IBV=0.5). 

 

Порядок виконання роботи 

1. Запустіть Electronics Workbench. 
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2. Підготуйте новий файл для роботи. Для цього необхідно виконати такі 

операції з меню: File/New і File/Save as. При виконанні операції Save as буде 

необхідно вказати ім'я файлу і каталог, у якому буде зберігатися схема. 

 
Рисунок 2.10 – Схема для визначення прямої гілки ВАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11– Схема для визначення зворотної гілки ВАХ 

 

3. Розгляньте схеми на рис. 2.10 – 2.14, і послідовно виконайте їх 

моделювання. 
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Рисунок 2.12 – Пряме ввімкнення діода 

 

 

Рисунок 2.13 – Зворотне ввімкнення діода 

4. Перенесіть необхідні елементи з заданої схеми на робочу область 

Electronics Workbench. Для цього необхідно вибрати розділ на панелі 

інструментів (Sources, Basic, Diodes, Transistors, Analog Ics, Mixed Ics, Digital 

Ics, Logic Gates, Digital, Indicators, Controls, Miscellaneous, Instruments), у якому 

знаходиться потрібний вам елемент, потім перенести його на робочу область. 

5. З'єднайте контакти елементів і розташуйте елементи в робочій області 

для одержання необхідної вам схеми. Для з'єднання двох контактів необхідно 

клацнути на один з контактів лівою кнопкою миші і, не відпускаючи клавішу, 

довести курсор до другого контакту. У разі потреби можна додати додаткові 

вузли (розгалуження). Натисканням на елементі правою кнопкою миші можна 

одержати швидкий доступ до найпростіших операцій над положенням 

елементу, таким як обертання (rotate), розворот (flip), копіювання/вирізання 

(copy/cut), вставка (paste). 
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Рисунок 2.14 – Дослідження стабілітрона 

 

6. Проставте необхідні номінали і властивості кожному елементу. Для 

цього потрібно двічі виконати подвійне натискування лівою кнопкою миші на 

зображенні елементу. 

7. Коли схема зібрана і готова до запуску, натисніть кнопку ввімкнення 

живлення на панелі інструментів. У випадку серйозної помилки в схемі 

(короткого замикання елементу живлення, відсутність нульового потенціалу в 

схемі) буде видано попередження. 

8. Зробіть аналіз схеми, використовуючи інструменти індикації. Виклик 

термінала здійснюється подвійним натисканням клавіші миші на елементі. У 

випадку потреби можна скористатися кнопкою Pause. 

9. При необхідності зробіть доступні аналізи в розділі меню Analysis.  

10. Занесіть пояснення щодо створення схем у звіт. 

11. Зробіть висновки. 

Зміст звіту 

В звіт необхідно включити:  

1. Назву, мету та завдання лабораторної роботи.  

2. Досліджувані в роботі електричні схеми.  

3. Результати досліджень (таблиці результатів, графіки ВАХ).  

4. Висновки.   

 

Контрольні запитання 

1. Як побудований напівпровідниковий діод? 

2. Які типи p-n переходів Ви знаєте ? 
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3. Перерахуйте складові ємності p-n переходу? 

4. Назвіть і коротко охарактеризуйте типи напівпровідникових діодів? 

 

 

2.3 Лабораторна робота №3 Дослідження ΒΑΧ біполярного транзистора по 

схемі з загальним емітером 

 

Тема. Дослідження ΒΑΧ біполярного транзистора по схемі з загальним 

емітером. 

Мета роботи. Навчитись експериментальним шляхом знімати 

характеристики та визначати основні електричні параметри біполярних 

транзисторів. 

Компетентності: 

– уміння працювати як індивідуально, так і в команді;  

– мати дослідницькі навички; 

– володіння навичками роботи з комп'ютером для вирішення задач; 

– засвоєння базових знаннь в галузі електроніки, необхідних для освоєння 

професійноорієнтованих дисциплін; 

– базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для 

розуміння принципів роботи та функціонального призначення систем 

електроніки та телекомунікації; 

– базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, 

призначення і правил експлуатації електронного устаткування та обладнання; 

– здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач, а також експлуатації електронних 

систем; 

– здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення 

експериментів, збору даних у електронних системах 

– застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних 

особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання 

для вирішення технічних задач; 

Література: 4, 6,7,16,17 

Підготовка до лабораторної роботи 

1. Пропрацювати теоретичний матеріал. Дайте відповіді на наступні 

запитання: 

1. Які особливості будови біполярного транзистора? 

2. Як працює біполярний транзистор? 

3. Які є режими роботи біполярного транзистора? 

4. Які є схеми включення біполярного транзистора? 
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5. Що таке статичний режим роботи транзистора? 

6. Що таке динамічний режим роботи транзистора? 

7. Який вигляд має вхідна статична характеристика в схемі із загальною 

базою (в схемі із загальним емітером)? Пояснити як і чому вона змінюється при 

зміні третього параметру? 

8. Який вигляд має вихідна статична характеристика в схемі з загальною 

базою (загальним емітером)? Пояснити її зміну при зміні третього параметру. 

9. Який фізичний зміст параметрів h11, h21, h12, h22? 

10. Чи існує залежність h-параметрів від схеми включення? 

11. Як впливає на роботу транзистора температура? 

12. Як впливає на роботу транзистора частота зміни вхідного сигналу? 

13.  Які є експлуатаційні параметри біполярних транзисторів та їх зміст? 

14. Які складові позначення типу біполярних транзисторів? 

15. Розшифрувати декілька типів транзисторів? 

16. Яке умовне графічне та позиційне позначення біполярного транзистора. 

17. Як визначити h-параметри біполярного транзистора, користуючись його 

вхідними та вихідними статичними характеристиками? 

2. Пропрацювати довідник з напівпровідникових приладів: уяснити, які є 

розділи, який принцип розміщення приладів в довіднику. 

3. Вибрати транзистор для дослідження виписати його основні електричні 

параметри та записати їх до таблиці 1 звіту. 

4. Визначити межі зміни параметрів з урахуванням паспортних електричних 

параметрів. 

5. Підготувати листи для звіту та оформити їх у відповідності з вимогами. 

6. Підготувати листи міліметрового паперу для креслення характеристик та 

оформити їх у відповідності з вимогами. 

*Примітка 1. Перелік пропонованих транзисторів уточнюється в лабораторії  

електроніки до виконання лабораторної роботи. 

  

Порядок виконання роботи 

 

1. Занести основні електричні параметри вибраного транзистора до таблиці 1: 
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 Таблиця 1 Параметри вибраного транзистора 

*Примітка 2. Форма таблиці та перелік параметрів в ній уточнюється 

студентом при підготовці до роботи. 

         Занести основні технічні параметри електрорадіовимірювальних приладів 

до таблиці 2: 

        Таблиця 2 Параметри електрорадіовимірювальних приладів 

 

3. Скласти схему для дослідження вхідних характеристик біполярного 

транзистора в схемі з загальним емітером у відповідності з рисунком 3.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка 3. УГП та полярність Uбе, Е повинно відповідати вибраному 

транзистору 

4. Встановити послідовно значення Uке= 0В,3+N В., 4+N В., де N - № 

робочого місця. Поступово збільшуючи Uбе від 0 до максимального 

допустимого значення, вимірювати значення Uбе, Іб, отримані дані занести до 

таблиці 3: 
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Таблиця 3 Вхідні характеристики біполярного транзистора в схемі з 

загальним емітером 

 
 

5. Встановити послідовно різні значення струму бази (3 значення), та 

змінюючи величину Uке. від 0 до максимального значення вимірювати 

величину струму колектора Ік. (10 значень), отримані дані занести до таблиці 4: 

 

Таблиця 4 Величина струму та напруги 

 
 

6. По даним таблиць 3 та 4 побудувати множини вхідних та вихідних 

статичних характеристик. 

7. По статичних характеристиках графоаналітичним способом визначити 

h11, h21, h12, h22 (поради див.[1] с132, рис7.16) 

8. Зробити висновки по роботі 

 Зміст звіту 

1. В звіті з лабораторної роботи необхідно вказати: 

- мету роботи; 

- опис виконання п 3.5 та пунктів 4.1..4.8 з приведенням всіх таблиць, рисунків, 

характеристик та розрахунків; 
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2.4 Лабораторна робота №44 Дослідження біполярних транзисторів  по 

схемі з загальною базою 

 

Тема. Дослідження біполярних транзисторів  по схемі з загальною базою 

за допомогою програмного комплексу Electronics Workbench.  

Мета роботи: вивчення принципу дії та властивостей, дослідження 

характеристик, ознайомлення з основними параметрами та використанням 

біполярних транзисторів.  

Компетентності: 

– уміння працювати як індивідуально, так і в команді;  

– мати дослідницькі навички; 

– володіння навичками роботи з комп'ютером для вирішення задач; 

– засвоєння базових знань в галузі електроніки, необхідних для освоєння 

професійноорієнтованих дисциплін; 

– базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для 

розуміння принципів роботи та функціонального призначення систем 

електроніки та телекомунікації; 

– базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, 

призначення і правил експлуатації електронного устаткування та обладнання; 

– здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач, а також експлуатації електронних 

систем; 

– здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення 

експериментів, збору даних у електронних системах 

– застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних 

особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання 

для вирішення технічних задач; 

Література: 4, 6,7,16,17. 

Теоретичні відомості 

Розрізняють три схеми увімкнення біполярних транзисторів: із спільною 

базою (СБ), із спільним емітером (СЕ), із спільним колектором (СК), показані 

на рис.4.1  

СБ)     СЕ)     СК) 

Рисунок 4.1 - Основні схеми увімкнення транзисторів 
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У бібліотеку EWB включена досить велика кількість імпортних біполярних 

транзисторів. У деяких випадках може виявитися більш зручним самостійно 

створити окрему бібліотеку вітчизняних транзисторів, використовуючи 

команду Model з меню Circuit. 

До складу параметрів транзисторів включені такі параметри (див. рис. 8.2): 

IS - зворотний струм колекторного переходу, A; 

BF - коефіцієнт підсилення струму в схемі з ЗЕ H21; 

BR - коефіцієнт підсилення струму в схемі з ЗЕ при інверсному увімкненні 

транзистора, емітер і колектор міняються місцями; 

RB - об'ємний опір бази, Ом; 

RE - об'ємний опір емітера, Ом; 

RC - об'ємний опір колектора, Ом; 

CS - ємність колектор-підкладка, Ф; 

СE - ємність емітерного переходу при нульовій напрузі, Ф; 

CC - ємність колекторного переходу при нульовій напрузі, Ф; 

Набір параметрів, що задаються, для біполярних транзисторів у EWB 5.0 

значно більший, ніж у EWB 4.1 - вони зібрані в п'ятьох вікнах-закладках. 

Додаткові параметри знаходяться в останніх чотирьох закладках, одна з яких 

показана на рис. 4.3. Ці параметри мають таке призначення: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 - Діалогове вікно установки параметрів біполярних транзисторів 
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Рисунок 4.3 - Додаткові параметри біполярних транзисторів 

 

NR - коефіцієнт неідеальності в інверсному режимі; 

VAR – зворотна напруга; 

IKR – значення струму, при якому розпочинається зменшення коефіцієнта 

підсилення в інверсному режимі, А; 

ISC – зворотний струм колекторного переходу; 

NC - коефіцієнт неідеальності колекторного переходу; 

IRB - струм бази, при якому опір бази зменшується на 50% від різниці RB-

RBM, A;  

RBM - мінімальний опір бази при великих струмах, Ом;  

XTF - коефіцієнт, що визначає залежність часу TF переносу зарядів через 

базу від напруги колектор-база;  

VTF - напруга колектор-база, при якій починає позначатися його вплив на 

TF, В;  

ITF - струм колектора, при якому починається позначатися його вплив на 

TF, А; 

TF - час переносу заряду через базу, с; 

TR - час переносу заряду через базу в інверсному вмиканні, с; 

ME - коефіцієнт плавності емітерного переходу; 

MC - коефіцієнт плавності колекторного переходу; 

VA - напруга Ерлі, близька до параметра Uк max, В; 

ISE - зворотний струм емітерного переходу, А; 
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IKF - струм спаду посилення за струмом, близький до параметра Iкmax, А; 

NE - коефіцієнт неідеальності емітерного переходу; 

VJC - контактна різниця потенціалів переходу база-колектор, В; 

VJE - контактна різниця потенціалів переходу база-емітер, В; 

NF - коефіцієнт неідеальності в нормальному режимі;  

PTF - додатковий фазовий зсув на граничній частоті транзистора 

Fгр=1/(2ТF), град.; 

VJS - контактна різниця потенціалів переходу колектор-підкладка,В; 

MJS - коефіцієнт плавності переходу колектор-підкладка; 

XCJC - коефіцієнт розщеплення ємності база-колектор; 

FC - коефіцієнт нелінійності бар'єрної ємності прямозміщених переходів; 

EG - ширина забороненої зони, еВ; 

ХТВ - температурний коефіцієнт підсилення струму в нормальному й 

інверсному режимах;  

XТI - температурний коефіцієнт струму насичення; 

КF - коефіцієнт флікер-шуму; 

AF - показник ступеня у формулі для флікер-шуму; 

TNOM - температура транзистора, С0. 

У програмі EWB використовується модель біполярного транзистора 

Гуммеля-Пуна. 

Розглянемо способи вимірювання основних характеристик біполярних 

транзисторів. 

Вольтамперні характеристики. Більш розповсюдженою і простішою 

моделлю (у порівнянні з моделлю Гуммеля-Пуна) біполярного транзистора є 

модель Еберса-Молла. Відповідно до цієї моделі статичні вхідні і вихідні ВАХ 

транзистора в схемі з СБ описуються такими рівняннями: 

 

koeoe CIAII  '      (4.1) 

'''
koeok CIIAI        (4.2) 

 

де A=exp(Ueb/Ut)-l;  

C=exp(Ukb/Ut)-l;  

I'eo=DIeo; I'ko=DIko; 

D=1-'; 

Ieo,Iko— теплові струми колекторного і емітерного переходів;  

,'— коефіцієнти передачі струму в схемі з СБ для прямого й інверсного 

вмикання транзистора;  

Ukb, Ueb — напруга на колекторі і емітері відносно бази.  
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Схема для дослідження вихідних ВАХ транзистора показана на рис.4.4. 

Сімейство вихідних ВАХ Ie, f (Ueb) знімається при фіксованих значеннях Ukb 

шляхом зміни струму Ie і вимірювання Ueb. Сімейство вихідних ВАХ Ik= f(Ubk) 

знімається при фіксованих значеннях Ie шляхом зміни напруги Ubk, і 

вимірювання Ik. 

Рисунок 4.4 - Схема для дослідження вихідних ВАХ біполярного 

транзистора 

Модуль коефіцієнта передачі струму |H21э| на високій частоті можна 

визначити за допомогою схеми (рис. 4.5).  

Режим за постійним струмом транзистора задається за допомогою джерела 

струму Ie (5mA), як джерело вхідного синусоїдального сигналу 

використовується джерело струму Ii (1mA, при вимірюваннях частота 

варіюється в межах від одиниць до десятків МГц), струм бази Ib і колектора Ik 

вимірюється амперметрами в режимі АС. Конденсатор Сb - блокувальний (так 

звана розв'язка на високих частотах). Модуль коефіцієнта передачі струму 

|H21э|=Ik/Ib розраховується за показниками амперметрів. Зокрема, при частоті 

вхідного сигналу 1 МГц він дорівнює, відповідно до показань амперметрів (див. 

рис. 4.5), 4952/49,52100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 - Схема для вимірювання коефіцієнта передачі струму на 

високій частоті 
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На рисунку 4.6 наведено приклад створення моделей вітчизняних 

транзисторів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 - Створення моделі транзистора 

 

Model IDEAL NPN : Ідеальній транзистор с іменем IDEAL структури n-р-n. 

.model KT361A p-n-p (Is=23.68f Хti=3 Еg=1.11Vaf=60 Ne=1.206 Ise=23.68f 

Ikf=.1224 Xtb=1.5 Br=4.387 GNc=1.8 Isc=900p Ikr=20m Rc=5 Cjc=7p Mjc=.333 

Vjc=.7 Fc=.5 Cje=10p Mie=.333 Vje=.7 Tr=130.5n Tf=0.1n Itf=40m Vtt=80Xtf=l.l 

Rb=10) 

.model KT3102A P-N-P (Is=5.258f Xti=3 Eg=l.ll Vaf=86 Bf=185 Ne=7.428 

Ise=28.2ln Ikf=.4922 Xtb=1.5 Var=2 SBr=2.713 Nc=2 Isc=21.2p. Ikr=.2S Rb=52 

Rc=1.6S Cjc=9.921p Vjc=.65 Mjc=.33Fc=.5 Cje=11.3p Vje=.69 Mje=.ЗЗ Tr=57.71n 

Tf=611.5p Itf=.52 Vtf=80Xtf=2) 

.model KT3107A PNP (Is=5.2f Xti=3 Eg=l.ll Vaf=86Bf=140Ne=7.4 Ise=28n 

Ilcf=,49 Xtb=1.5 Var=2S Br=2.7 Nc=2 Isc=21p Ikr=.25 Rb=SO Rc=1.65 Cjc=10p 

Vjc=.6S Mjc=.33Fc=,5 Cje=11.3p Vje=.7 Mje=.33 Tr=58n Tf=62p 

Itf=.52Vtf=80Xtf=2) 

.model KT312A P-N-P (Is=21f Xti=3 Eg-1.11 Vat= 126.2 Bf=86.76 Ne=1.328 

Ise=189f Ikf=.164 Nk=.5 Xtb=1.5 Br=l Nc=l.385 Isc=66.74p Ikr=1.812 Rc=0.897 
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Rb=300 Cjc=8p Mjc=.29 Vjc=.692 Fc=.S Cje=26.53p Mje=.333+ Vje=,75 

Tr=10nTf=1.743n Itf=l) 

 

Порядок виконання роботи 

1. Розгляньте схему на рис. 4.7 і виконайте їх моделювання  

2. Запустіть Electronics Workbench. 

3. Підготуйте новий файл для роботи. Для цього необхідно виконати такі 

операції з меню: File/New і File/Save as. При виконанні операції Save as буде 

необхідно вказати ім'я файлу і каталог, у якому буде зберігатися схема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 - Схема для визначення вихідної ВАХ (СБ) 

 

4. Перенесіть необхідні елементи з заданої схеми на робочу область 

Electronics Workbench. Для цього необхідно вибрати розділ на панелі 

інструментів (Sources, Basic, Diodes, Transistors, Analog Ics, Mixed Ics, Digital 

Ics, Logic Gates, Digital, Indicators, Controls, Miscellaneous, Instruments), у якому 

знаходиться потрібний вам елемент, потім перенести його на робочу область. 

5. З'єднайте виводи елементів і розташуйте елементи в робочій області для 

одержання необхідної вам схеми. Для з'єднання двох контактів необхідно 

клацнути на один з контактів лівою кнопкою миші і, не відпускаючи клавішу, 

довести курсор до другого контакту. У разі потреби можна додати додаткові 

вузли (розгалуження). Натисканням на елементі правою кнопкою миші можна 

одержати швидкий доступ до найпростіших операцій над положенням 

елементу, таким як обертання (rotate), розворот (flip), копіювання/вирізання 

(copy/cut), вставка (paste). 

6. Проставте необхідні номінали і властивості кожного елементу. Для 

цього потрібно двічі виконати подвійне натискування лівою кнопкою миші на 

зображенні елементу. 
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7. Коли схема зібрана і готова до запуску, натисніть кнопку ввімкнення 

живлення на панелі інструментів. У випадку серйозної помилки в схемі 

(замикання елементу живлення накоротко, відсутність нульового потенціалу в 

схемі) буде видано попередження. 

8. Зробіть аналіз схеми, використовуючи інструменти індикації. Виклик 

термінала здійснюється подвійним натисканням клавіші миші на елементі. У 

випадку потреби можна скористатися кнопкою Pause. 

9. Занесіть пояснення щодо створення схем у звіт. 

10. Зробіть висновки. 

Контрольні запитання 

1. Опишіть принцип дії БТ, приведіть його схеми ввімкнення та статичні 

ВАХ. 

2.Які три області (режими) роботи має БТ? 

3.Чим визначаються частотні властивості БТ? 

  

 

2.5 Лабораторна робота № 5 Дослідження польового транзистора з 

керуючим р-n переходом (частина 1) 
 

Тема. Дослідження польового транзистора з керуючим р-n переходом 

Мета роботи. Навчитись експериментальним шляхом знімати 

характеристики та визначати основні електричні параметри польових 

транзисторів з р-n переходом та з ізольованим затвором 

Компетентності: 

– уміння працювати як індивідуально, так і в команді;  

– мати дослідницькі навички; 

– володіння навичками роботи з комп'ютером для вирішення задач; 

– засвоєння базових знаннь в галузі електроніки, необхідних для освоєння 

професійноорієнтованих дисциплін; 

– базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для 

розуміння принципів роботи та функціонального призначення систем 

електроніки та телекомунікації; 

– базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, 

призначення і правил експлуатації електронного устаткування та обладнання; 

– здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач, а також експлуатації електронних 

систем; 

– здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення 

експериментів, збору даних у електронних системах 
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– застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних 

особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання 

для вирішення технічних задач; 

Література: 4, 6,7,16,17 

Матеріальне забезпечення 

1. Універсальний лабораторний стенд  

2. Модуль для дослідження польових транзисторів 

3. Комплект електрорадіовимірювальних приладів 

Підготовка до лабораторної роботи 

         1. Пропрацювати теоретичний матеріал  

         2. Дайте відповіді на наступні запитання: 

- Які існують різновидності польових транзисторів? 

- Яка структура, принцип роботи польового транзистора з р-n переходом? 

- Яка структура, принцип роботи польового МДН-транзистора? 

- Що таке канал? 

- Як підключити польовий транзистор: 

- З рn-переходом n-канальний? 

- З рn-переходом р-канальний? 

- МДН з вбудованим каналом р-типу?  

- МДН з індукованим каналом n-типу? 

- МДН з індукованим каналом р-типу? 

- Накреслити та пояснити вид стокозатворних характеристик польових 

транзисторів згаданих в попередньому питанні 

- Накреслити та пояснити вид стокових характеристик польових транзисторів 

згаданих вище 

- Які основні електричні параметри польових транзисторів згаданих вище? 

- Які особливості застосування польових транзисторів? 

- Які переваги і недоліки польових транзисторів у порівнянні з біполярними? 

3. Вибрати транзистор для дослідження із запропонованих, виписати з 

довідника [3] його основні електричні параметри та занести їх до таблиці 1 

звіту. Ознайомитись з іншими різновидностями польових транзисторів 

приведених в довіднику. Визначити межі зміни параметрів з урахуванням 

паспортних електричних параметрів. 

4. Підготувати листи для звіту та оформити їх у відповідності з вимогами. 

5. Підготувати листи міліметрового паперу для креслення характеристик та 

оформити їх у відповідності з вимогами 
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Порядок виконання роботи 

 

          1. Занести основні електричні параметри вибраного транзистора до 

таблиці 1 

 

Таблиця 1 електричні параметри вибраного транзистора 

 

2. Занести основні технічні параметри електрорадіовимірювальних 

приладів до таблиці 2 

 

        Таблиця 2 Технічні параметри електрорадіовимірювальних приладів 

 

 

 

 

 

3.  Скласти схему для дослідження стокозатворних та стокових 

характеристик транзистора в схемі з загальним витоком у відповідності з 

рисунком 1: 

 

  

 

 

 

Примітка: УГП та полярність напруг повинні відповідати вибраному 

транзистору 

4. Встановити послідовно три значення Uзв і змінюючи величину Uвс від 0 

до максимального значення вимірювати величину Іс, отримані дані занести до 

таблиці 3 
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Таблиця 3 Значення вимірювань величини Іс 

 

        5.  По даним таблиці 3 побудувати  стокові характеристики польового 

транзистора. 

6. По характеристиках графоаналітичним способом визначити основні 

параметри польового транзистора. 

7. Зробити висновки по роботі. 

 

 Зміст звіту 

Звіт з лабораторної роботи повинен вміщувати: 

       - мету роботи; 

       - опис виконання пунктів з приведенням всіх таблиць, рисунків, 

побудованих характеристик та розрахунків; 

       - оформлення роботи повинно відповідати вимогам 

 

 

2.6 Лабораторна робота № 5 Дослідження польового транзистора з 

керуючим р-n переходом (частина 2) 

 

Тема. Дослідження польових транзисторів з керуючим р-n переходом за 

допомогою програмного комплексу Electronics Workbench.  

Мета роботи: вивчення принципу дії та властивостей, дослідження 

характеристик, ознайомлення з основними параметрами та використанням 

польових транзисторів.  

Компетентності: 

– уміння працювати як індивідуально, так і в команді;  

– мати дослідницькі навички; 

– володіння навичками роботи з комп'ютером для вирішення задач; 

– засвоєння базових знаннь в галузі електроніки, необхідних для освоєння 

професійноорієнтованих дисциплін; 
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– базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для 

розуміння принципів роботи та функціонального призначення систем 

електроніки та телекомунікації; 

– базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, 

призначення і правил експлуатації електронного устаткування та обладнання; 

– здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач, а також експлуатації електронних 

систем; 

– здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення 

експериментів, збору даних у електронних системах 

– застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних 

особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання 

для вирішення технічних задач; 

Література: 4, 6,7,16,17 

Теоретичні відомості 

Первісна назва польових транзисторів — уніполярні транзистори — було 

зв'язано з тим, що в таких транзисторах, використовуються основні носії тільки 

одного типу ( електронів чи дірок). Процеси інжекції і дифузії в таких 

транзисторах практично відсутні, у всякому разі, вони не грають принципової 

ролі. Основним способом руху носіїв є дрейф в електричному полі. 

Для того щоб керувати струмом у напівпровіднику при постійному 

електричному полі потрібно змінювати питому провідність 

напівпровідникового шару чи його площу. На практиці використовуються 

обидва способи і засновані вони на ефекті поля (керування напругою на 

затворі). Тому уніполярні транзистори звичайно називають польовими 

транзисторами. Провідний шар, по якому протікає струм, називають каналом. 

Звідси ще одна назва такого класу транзисторів – канальні транзистори. 

Канали можуть бути приповерхневими й об'ємними. Приповерхневі 

канали являють собою або збагачені шари, обумовлені наявністю донорних 

домішок у діелектрику, або інверсійні шари, що утворюються під дією 

зовнішнього поля. Об'ємні ж канали являють собою ділянки однорідного 

напівпровідника, відділені від поверхні збідненим шаром. 
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Рисунок 5.1 - Польові n-канальні (а) і р-канальні (б) транзистори з 

керувальним р-п переходом 

 

Транзистори з об'ємним каналом відрізняються тим, що збіднений шар 

створюється за допомогою р-n переходу. Тому їх часто називають польовими 

транзисторами з р-n переходом чи просто польові транзистори. Транзистори 

такого типу вперше описані Шоклі в 1952 р. У бібліотеці компонентів програми 

EWB 4.1 вони представлені двома зразками: n-канальним і р-канальним і 

показані на рис. 5.1 а і б відповідно, де 1 — затвор (gate) - керувальний 

електрод; 2 - витік (source) — електрод, від якого починають рух основні носії 

(у першому типі — електрони, у другому — дірки); 3 — стік (drain) - електрод, 

що приймає ці носії.  

Параметри моделей польових транзисторів задаються за допомогою 

діалогового вікна (рис. 5.2) перераховані нижче. 

 

 

Рисунок 5.2 - Вікно встановлення параметрів польових транзисторів з 

керувальним p-n переходом 

 

VTO - напруга відсічення, В, це напруга між затвором і витоком польового 

транзистора з р-п переходом чи з ізольованим затвором, що працюють у режимі 

збіднення, при якій струм стоку досягає заданого мінімального значення. Для 

транзисторів з ізольованим затвором, що працюють у режимі збагачення, цей 

параметр називається граничною напругою. 
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BETA - коефіцієнт пропорційності, А/В2. 

LAMBDA - параметр модуляції довжини каналу, 1/В. 

RD - об’ємний опір області стоку, Ом. 

RS - об'ємний опір області витоку, Ом. 

IS - струм насичення p-n переходу, тільки для польових транзисторів p-n 

переходом, А. 

CGD - ємність між затвором і стоком при нульовому зсуві, Ф. 

CGS - ємність між затвором і витоком, при нульовому зсуві, Ф. 

PB - контактна різниця потенціалів p-n переходу, тільки для польових 

транзисторів з p-n переходом, В.  

У програмі EWB 5.0 кількість параметрів для польових транзисторів 

збільшено. 

Відзначимо, що в EWB для польових транзисторів використовуються 

моделі PSpise. 

За аналогією з біполярними транзисторами розрізняють три схеми 

увімкнення польових транзисторів із загальним затвором (З3), із загальним 

витоком (ЗВ), і з загальним стоком (ЗС). 

Для дослідження сімейства вихідних ВАХ польового транзистора в схемі 

ЗВ може бути використана схема на рис. 5.3.  
 

 

 

Рисунок 5.3 - Схема для дослідження ВАХ польового транзистора з 

керувальним p-n переходом 

 

Вона містить джерело напруги затвор-витік Ug, досліджуваний транзистор 

VT, джерело живлення Ucc, вольтметр Ud для контролю напруги стік-джерело 

й амперметр Id для вимірювання струму стоку. Вихідна ВАХ знімається при 

фіксованих значеннях Ug шляхом зміни напруги Ud і вимірювання струму 
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стоку Id. Напруга Ug, при якій струм Id має близьке до нуля значення, 

називається напругою відсічення. Маючи характеристики Id=f(Ud), можна 

визначити крутизну S=dId/dUg, що є однією з найважливіших характеристик 

польового транзистора, як підсилювального приладу. 

Інший тип польових транзисторів – транзистори з приповерхневим 

каналом і структурою метал-діелектрик-напівпровідник (МДН-транзистори). В 

окремому випадку, якщо діелектриком є оксид (двоокис кремнію), 

використовується назва МОН-транзистори.  

МДН-транзистори бувають двох типів:  

- транзистори з вбудованим каналом; 

- з індукованим каналом (в останньому випадку канал наводиться під дією 

напруги, прикладеної до керувального електрода). 

 У бібліотеці компонентів програми EWB МДН-транзистори з вбудованим 

каналом представлені двома зразками: n-канальним та р-канальним, попарно 

показаними на рис.5.4.а, на якому цифрою 4 позначена підкладка, інші 

позначення аналогічні позначенням на рис.5.1. 

 Кожен тип МДН-транзисторів представлений у двох варіантах: з окремим 

виводом підкладки і, загальним виводом підкладки і витоку. Аналогічний вид 

мають позначення МДН-транзисторів з індукованим каналом (рис.5.4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 - МДН-транзистори з вбудованим (а) і індукованим (б) 

каналами 

 

Порядок виконання роботи 

1. Запустіть Electronics Workbench. 
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2. Підготуйте новий файл для роботи. Для цього необхідно виконати такі 

операції з меню: File/New і File/Save as. При виконанні операції Save as буде 

необхідно вказати ім'я файлу і каталог, у якому буде зберігатися схема. 

3. Розгляньте схему на рис. 5.7 і виконайте її моделювання. 

 

Рисунок 5.7 - Схема для дослідження польового транзистора 

4. Перенесіть необхідні елементи з заданої схеми на робочу область 

Electronics Workbench. Для цього необхідно вибрати розділ на панелі 

інструментів (Sources, Basic, Diodes, Transistors, Analog Ics, Mixed Ics, Digital 

Ics, Logic Gates, Digital, Indicators, Controls, Miscellaneous, Instruments), у якому 

знаходиться потрібний вам елемент, потім перенести його на робочу область. 

5. З'єднайте контакти елементів і розташуйте елементи в робочій області 

для одержання необхідної вам схеми. Для з'єднання двох контактів необхідно 

клацнути на один з контактів лівою кнопкою миші і, не відпускаючи клавішу, 

довести курсор до другого контакту. У разі потреби можна додати додаткові 

вузли (розгалуження). Натисканням на елементі правою кнопкою миші можна 

одержати швидкий доступ до найпростіших операцій над положенням 

елементу, таким як обертання (rotate), розворот (flip), копіювання/вирізання 

(copy/cut), вставка (paste). 

6. Проставте необхідні номінали і властивості кожному елементу. Для 

цього потрібно двічі виконати подвійне натискування лівою кнопкою миші на 

зображенні елементу. 

7. Коли схема зібрана і готова до запуску, натисніть кнопку ввімкнення 

живлення на панелі інструментів. У випадку серйозної помилки в схемі 

(замикання елемента живлення накоротко, відсутність нульового потенціалу в 

схемі) буде видано попередження. 
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8. Зробіть аналіз схеми, використовуючи інструменти індикації. Виклик 

термінала здійснюється подвійним натисканням клавіші миші на елементі. У 

випадку потреби можна скористатися кнопкою Pause. 

9. При необхідності зробіть доступні аналізи в розділі меню Analysis.  

10. Занесіть пояснення щодо створення схем у звіт. 

11. Зробіть висновки. 

 

Контрольні запитання 

1. Які особливості застосування польових транзисторів? 

2. Які переваги і недоліки польових транзисторів у порівнянні з 

біполярними? 

3. Чим відрізняються уніполярні, польові і канальні транзистори? 

4. Як побудований транзистор із p-n переходом? 

5. Що таке порогова напруга і напруга відсічки?  

 
 

2.7 Лабораторна робота №6 Дослідження польового МДН транзистора за 

допомогою програмного комплексу Electronics Workbench. 
 

Тема. Дослідження польового МДН транзистора за допомогою 

програмного комплексу Electronics Workbench.  

Мета роботи. Навчитись експериментальним шляхом знімати 

характеристики та визначати основні електричні параметри полярних 

транзисторів з ізольованим затвором. 

Компетентності: 

– здатність до застосування знань на практиці;  

– здатність до аналізу та синтезу; 

– уміння працювати як індивідуально, так і в команді;  

– мати дослідницькі навички; 

– володіння навичками роботи з комп'ютером для вирішення задач; 

– засвоєння базових знаннь в галузі електроніки, необхідних для освоєння 

професійноорієнтованих дисциплін; 

– базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для 

розуміння принципів роботи та функціонального призначення систем 

електроніки та телекомунікації; 

– базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, 

призначення і правил експлуатації електронного устаткування та обладнання; 

– здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач, а також експлуатації електронних 

систем; 
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– здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення 

експериментів, збору даних у електронних системах 

– застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних 

особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання 

для вирішення технічних задач; 

 

Література: 4, 6,7,16,17 

Підготовка до лабораторної роботи 

        1. Пропрацювати теоретичний матеріал.  

    Дайте відповіді на наступні запитання: 

- Які існують різновидності польових транзисторів? 

- Яка структура, принцип роботи польового МДН-транзистора? 

- Що таке канал? 

- Як підключити польовий транзистор: 

- МДН з вбудованим каналом р-типу?  

- МДН з індукованим каналом n-типу? 

- МДН з індукованим каналом р-типу? 

- Накреслити та пояснити вид стоко-затворних характеристик польових 

транзисторів згаданих в попередньому питанні 

- Накреслити та пояснити вид стокових характеристик польових транзисторів 

згаданих вище 

- Які основні електричні параметри польових транзисторів згаданих вище? 

- Які особливості застосування польових транзисторів? 

- Які переваги і недоліки польових транзисторів у порівнянні з біполярними? 

2. Вибрати транзистор для дослідження. 

Теоретичні відомості 

Первісна назва польових транзисторів — уніполярні транзистори — було 

зв'язано з тим, що в таких транзисторах, використовуються основні носії тільки 

одного типу ( електронів чи дірок). Процеси інжекції і дифузії в таких 

транзисторах практично відсутні, у всякому разі, вони не грають принципової 

ролі. Основним способом руху носіїв є дрейф в електричному полі. 

Для того щоб керувати струмом у напівпровіднику при постійному 

електричному полі потрібно змінювати питому провідність 

напівпровідникового шару чи його площу. На практиці використовуються 

обидва способи і засновані вони на ефекті поля (керування напругою на 

затворі). Тому уніполярні транзистори звичайно називають польовими 

транзисторами. Провідний шар, по якому протікає струм, називають каналом. 

Звідси ще одна назва такого класу транзисторів – канальні транзистори. 



    51 

 

Канали можуть бути приповерхневими й об'ємними. Приповерхневі 

канали являють собою або збагачені шари, обумовлені наявністю донорних 

домішок у діелектрику, або інверсійні шари, що утворюються під дією 

зовнішнього поля. Об'ємні ж канали являють собою ділянки однорідного 

напівпровідника, відділені від поверхні збідненим шаром. 

Транзистори з об'ємним каналом відрізняються тим, що збіднений шар 

створюється за допомогою р-n переходу. Тому їх часто називають польовими 

транзисторами з р-n переходом чи просто польові транзистори. Транзистори 

такого типу вперше описані Шоклі в 1952 р. У бібліотеці компонентів програми 

EWB 4.1 вони представлені двома зразками: n-канальним і р-канальним. 

Діалогове вікно установки параметрів МДН-транзисторів показане на рис. 

5.1 (а-в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1(а) - Діалогове вікно установки параметрів МДН-транзисторів 

 

VTO - напруга відсічення, В. 

KP - коефіцієнт пропорційності, А/В2. 

LAMBDA - параметр модуляції довжини каналу, 1/В. 

PHI - поверхневий потенціал, В. 

GAMMA - коефіцієнт впливу потенціалу підкладки на граничну напругу, 

V1/2. 

RD - об’ємний опір області стоку, Ом. 

RS - об'ємний опір області витоку, Ом. 

IS - струм насичення p-n переходу, тільки для польових транзисторів p-n 

переходом, А. 

CGBO - питома ємність перекриття затвор-підкладка, внаслідок виходу 

області затвора за межі каналу, Ф. 

CGDO - питома ємність перекриття затвор-стік на довжину каналу, за 

рахунок бічної дифузії, Ф. 
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CGSO - гранична ємність перекриття затвор, за рахунок бічної дифузії, Ф. 

CBD - ємність донної частини переходу стік-підкладка при нульовому 

зсуві, Ф. 

CBS - ємність донної частини переходу джерело-підкладка при нульовому 

зсуві, Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1(б) - Діалогове вікно установки параметрів МДН-транзисторів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1(в) - Діалогове вікно установки параметрів МДН-транзисторів 
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РВ - напруга інверсії приповерхневого шару підкладки, В. 

RSН - питомий опір дифузійних областей джерела і стоку, Ом. 

CJ - питома ємність донної частини р-п переходу стік-підкладка при 

нульовому зсуві, Ф/м2. 

МJ - коефіцієнт плавності переходу підкладка-стік. 

CJSW - питома ємність бічної поверхні переходу стік-підкладка, Ф/м. 

JS - щільність струму насичення переходу стік -підкладка, А/м2. 

TOX - товщина оксиду, м. 

NSUB - рівень легування підкладки, 1/см3. 

NSS - щільність повільних поверхневих станів на границі кремній 

підзатворний оксид 1/см2. 

TPG - легування затвора; +1 — домішкою того ж типу, як і для підкладки, -

1 домішкою протилежного типу, 0 – металом. 

LD - довжина області бічної дифузії, м. 

UO - рухливість носіїв струму в інверсному шарі каналу, см2/В/c. 

КF - коефіцієнт флікер-шуму; 

AF - показник ступеня у формулі для флікер-шуму; 

FC - коефіцієнт нелінійності бар'єрної ємності прямозміщеного переходу 

підкладки. 

Порядок виконання роботи 

1. Запустіть Electronics Workbench. 

2. Підготуйте новий файл для роботи. Для цього необхідно виконати такі 

операції з меню: File/New і File/Save as. При виконанні операції Save as буде 

необхідно вказати ім'я файлу і каталог, у якому буде зберігатися схема. 

3. Розгляньте схему на рис. 5.6 і виконайте її моделювання. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. 1 - Схема для дослідження характеристик МДН-тразисторів 

4. Перенесіть необхідні елементи з заданої схеми на робочу область 

Electronics Workbench. Для цього необхідно вибрати розділ на панелі 

інструментів (Sources, Basic, Diodes, Transistors, Analog Ics, Mixed Ics, Digital 

Ics, Logic Gates, Digital, Indicators, Controls, Miscellaneous, Instruments), у якому 

знаходиться потрібний вам елемент, потім перенести його на робочу область. 
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5. З'єднайте контакти елементів і розташуйте елементи в робочій області 

для одержання необхідної вам схеми. Для з'єднання двох контактів необхідно 

клацнути на один з контактів лівою кнопкою миші і, не відпускаючи клавішу, 

довести курсор до другого контакту. У разі потреби можна додати додаткові 

вузли (розгалуження). Натисканням на елементі правою кнопкою миші можна 

одержати швидкий доступ до найпростіших операцій над положенням 

елементу, таким як обертання (rotate), розворот (flip), копіювання/вирізання 

(copy/cut), вставка (paste). 

6. Проставте необхідні номінали і властивості кожному елементу. Для 

цього потрібно двічі виконати подвійне натискування лівою кнопкою миші на 

зображенні елементу. 

7. Коли схема зібрана і готова до запуску, натисніть кнопку ввімкнення 

живлення на панелі інструментів. У випадку серйозної помилки в схемі 

(замикання елемента живлення накоротко, відсутність нульового потенціалу в 

схемі) буде видано попередження. 

8. Зробіть аналіз схеми, використовуючи інструменти індикації. Виклик 

термінала здійснюється подвійним натисканням клавіші миші на елементі. У 

випадку потреби можна скористатися кнопкою Pause. 

9. При необхідності зробіть доступні аналізи в розділі меню Analysis.  

10. Занесіть пояснення щодо створення схем у звіт. 

11. Зробіть висновки. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Чим відрізняються уніполярні, польові і канальні транзистори? 

2. Як побудований транзистор із p-n переходом? 

3. Чим відрізняються МДН- і МОН-транзистори? 

4. Назвіть відміні ознаки МДН-транзисторів із індукованим і вбудованим 

каналом. 

5. Яку роль грає підложка в МДН-транзисторах? 

6. Що таке порогова напруга і напруга відсічки?  
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2.8 Лабораторна робота №7 Дослідження вольтамперних характеристик 

тиристора. 

 

Тема. Дослідження вольтамперних характеристик тиристора. 

Мета роботи: познайомитись з дією тиристора малої  потужності; 

одержати ВАХ тиристора. 

Компетентності: 

– здатність до застосування знань на практиці;  

– здатність до аналізу та синтезу; 

– уміння працювати як індивідуально, так і в команді;  

– мати дослідницькі навички; 

– володіння навичками роботи з комп'ютером для вирішення задач; 

– засвоєння базових знаннь в галузі електроніки, необхідних для освоєння 

професійноорієнтованих дисциплін; 

– базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для 

розуміння принципів роботи та функціонального призначення систем 

електроніки та телекомунікації; 

– базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, 

призначення і правил експлуатації електронного устаткування та обладнання; 

– здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач, а також експлуатації електронних 

систем; 

– здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення 

експериментів, збору даних у електронних системах 

– застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних 

особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання 

для вирішення технічних задач; 

– уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і 

складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання; 

 

Література: 3, 11,14,15,17, 18 

 

Підготовка до роботи 

 

1. Вивчити теоретичний матеріал про тиристори. 

2. Підготуватись до запитань: 

 Будова, принцип дії та ВАХ диністора. 

 Будова, принцип дії та сімейство ВАХ триністора. 
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 Пояснити механізм утворення внутрішнього позитивного зворотного 

зв’язку у триністорній структурі. 

 Включення та виключення тиристора триністорному режимі. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Прочитавши завдання, з’ясувати  хід виконання роботи. 

2. Визначити у довіднику розміщення електродів тиристорів КУ 101 

(діодний тиристор), одержаних від викладача, а також дізнатися, управління по 

аноду чи по катоду у них використовується. 

3. Зібрати схему  
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Рисунок 7. 1 Схема ввімкнення тиистора 

Виконати включення тиристора 2 способами. 

1 спосіб.      Включення за допомогою струму управління. 

За допомогою  блоку живлення подати на тиристор анодну напругу UА  

(наприклад  1015 В), яку будемо вважати напругою включення (Uвкл). При 

цьому через прилад буде проходити анодний струм закритого стану, який 

вважатимемо струмом включення (Івкл). 

За допомогою  блоку  живлення подамо на управляючий електрод напругу   

і слідкуватимемо по міліамперметру mA1 за зростанням  струму управління (Іу). 

В момент включення тиристора  зафіксуємо цей струм (наприклад Івкл = 3 мА) і 

одночасно відмічаємо за приладами mA2 та V2 координати точки переходу 

тиристора у відкритий стан (Іутр, Uутр). 

Маючи координати двох точок: (Uвкл, Івкл) та (Uутр, Іутр) будуємо якісну 

характеристику приладу. 

2 спосіб.      Включення тиристора за допомогою анодної напруги. 

З цією метою виставити на міліамперметрі mA1 лівого блоку живлення 

зафіксований раніше струм управління (наприклад Іу= 3 мА). Потім, подаючи 

анодну напругу правим блоком живлення слідкувати за моментом включення 

тиристора. Порівняти траєкторії характеристик для обох способів включення і 

замалювати в спільних координатах. 

5. Зняти сімейства ВАХ одержаного тиристора у триністорному режимі. 

Для цього задатись кількома значеннями струму управління (самостійно 

або за пропозицією викладача) і, підтримуючи Іу постійним з допомогою 
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потенціометра лівого блоку живлення, зняти чергову ВАХ тиристора. 

Визначити, при якому значенні Іу ВАХ тиристору набуває вигляду звичайної 

ВАХ напівпровідникового діода. 

Результати досліджень занести до таблиці 7.1. 

Таблиця 7.1. 

Іу=0 UА, В  

ІА, мА  

Іу=2мА UА, В  

ІА, мА  

Іу=315мА UА, В  

ІА, мА  

 

4. Побудуйте ВАХ тиристора. 

5. Зробіть висновки. 

Контрольні запитання 

1. Тиристори, будова, принципи дії. 

2. ВАХ тиристорів. 

3. Типи тиристорів, їх особливості. 

4. Характеристичні параметри. 

 

 

2.9 Лабораторна робота № 8 Дослідження режимів роботи однофазного 

трансформатора. 

 

Тема. Дослідження режимів роботи однофазного трансформатора. 

Мета. Дослідити принцип роботи однофазного трансформатора. 

 

Підготовка до роботи 

1. Вивчити теоретичний матеріал по темі трансформатори. 

2. Підготуватись до запитань: призначення, будова, класифікація, 

позначення, УГП , принцип роботи трансформатора. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Прочитавши завдання, з’ясувати  хід виконання роботи. 

2. Зібрати  схему. 
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Рисунок 8. 1 Схема ввімкнення трансформатора 

 

3. Дослідити режими роботи трансформатора. 

4. Заповнити таблицю. 

Номінальну потужність прийняти 0,46 ВА, cosφкз = 0,9, для дослідів під 

навантаженням cosφ = 0,7; 0,75; 0,8. 

5. Виконати розрахунки. 

6. Зробити висновки 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке трансформатор? 

2. Як визначити ККД транформатора? 

3. Що називають зовнішньою характеристикою трансформатора? 
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2.10 Лабораторна робота № 9 Дослідження роботи мікросхем ЦАП і АЦП  

 

Тема. Дослідження інтегральних мікросхем. 

Мета. практичне дослідження роботи  цифро-аналогового, аналого-

цифрового  перетворювачів,  що  представлені  в  бібліотеці  програми 

Electronics Workbench.  

Компетентності: 

– здатність до застосування знань на практиці;  

– здатність до аналізу та синтезу; 

– уміння працювати як індивідуально, так і в команді;  

– мати дослідницькі навички; 

– володіння навичками роботи з комп'ютером для вирішення задач; 

– засвоєння базових знаннь в галузі електроніки, необхідних для освоєння 

професійноорієнтованих дисциплін; 

– базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для 

розуміння принципів роботи та функціонального призначення систем 

електроніки та телекомунікації; 

– базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, 

призначення і правил експлуатації електронного устаткування та обладнання; 

– здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач, а також експлуатації електронних 

систем; 

– здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення 

експериментів, збору даних у електронних системах 

– застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних 

особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання 

для вирішення технічних задач; 

– уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і 

складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання; 

Література: 3, 11,14,15,17, 18 

Теоретичні відомості 

Розрізняють дві форми подання інформації – аналогову (безперервну) і 

цифрову.  Аналогова  форма  подання  інформації  характеризує  процес,  який  

не має  перерв  і може  змінюватись  в   будь-який момент часу і теоретично на 

будь-яку величину.  Цифровий  (дискретний)  сигнал  може  змінюватись  лише  

в  певні  моменти  часу  і  набувати  лише  заздалегідь обумовлених значень.  У  

електронних  системах  однаково  широко  використовується обробка 

інформації, яка представлена як  в аналоговій, так і в цифровій формі. 

Пояснюється  це  тим,  що  початкова  інформація  найчастіше  є  фізичною  
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величиною  і  має,  як  правило,  аналоговий  характер.  Обробку  цієї  самої  

інформації  зручніше  проводити  в   цифровій  формі.  Використання  

отриманих після цифрової  обробки результатів також у більшості випадків 

вимагає їх аналогового представлення.  

Отже,  будь-яка  система,  що  використовує  цифрові  методи  обробки 

інформації,  повинна  містити  пристрої  взаємного  перетворення  аналогових  і  

цифрових  сигналів.  Роль  таких  пристроїв  виконують  аналого-цифрові і 

цифро-аналогові перетворювачі.  

Цифро-аналоговий  перетворювач  (ЦАП)  призначений  для  перетворення  

числа  у  вигляді  коду  у  напругу  або  струм,  пропорційний  значенню  

цифрового  коду.  ЦАП  може  перетворювати  на  аналоговий  сигнал тільки 

сигнали певного двійкового коду – вагового коду.  

Аналого-цифровий  перетворювач  (АЦП)  –  це  пристрій,  якій  приймає 

вхідний аналоговий сигнал і  генерує  відповідний  цифровий  сигнал,  

придатний  для  обробки  мікропроцесорами та  іншими  цифровими  

пристроями.  

Основні характеристики ЦАП і АЦП.  

Статичні характеристики. Визначаються  видом  характеристики  перетворення,  

що  встановлює відповідність  між  значеннями  аналогової  величини  і  

цифрового  коду,  і  відповідають за точність перетворення. До статичних 

параметрів відносять:  

- розрядність  n – число  розрядів цифрового коду,  який формується на 

виході АЦП або подається на вхід ЦАП; 

- максимальна  кількість  кодових  комбінацій  (рівнів  квантування)  на 

виході  АЦП  або  вході  ЦАП,  що  визначається  числом  розрядів  цифрового 

коду і дорівнює: 2n – для двійкових ЦАП (АЦП); 

- максимальна напруга (діапазон зміни напруги) – це максимальна вхідна 

напруга для АЦП або вихідна для ЦАП; 

- роздільна  здатність  (абсолютна  роздільна  здатність)  –  найменше 

змінне значення вхідної величини,  що розрізняється пристроєм і фіксується на 

виході.  

Роздільна  здатність  для  ЦАП  –  це  мінімальне  значення  зміни  

вихідного  сигналу,  обумовлене  зміною  вхідного коду на одиницю у 

молодшому розряді.  

Для  АЦП  –  це  мінімальна  зміна  величини  аналогового  сигналу,  що 

викликає  збільшення  або  зменшення  вихідного  коду  на  одиницю  у 

молодшому розряді. 

- нелінійність – це максимальне відхилення точки реальної характеристики 

перетворення від ідеальної; 
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- диференційна  нелінійність  –  це  відхилення  дійсного  кроку  

квантування від його середнього значення; 

- абсолютна  похибка  перетворення  в  кінцевій  точці  шкали  –  

відхилення реальних максимальних значень  вхідного для  АЦП і  вихідного 

для ЦАП  аналогових  сигналів  від  значень,  що  відповідають  кінцевій  точці 

ідеальної характеристики перетворення;  

- напруга зсуву нуля. Для  АЦП  це напруга, яку  необхідно прикласти до 

його входу для отримання нульового вихідного коду. Для  ЦАП  –  це  напруга,  

наявна  на  його  виході  при подачі на вхід нульового коду. 

Динамічні характеристики.  

Динамічні властивості ЦАП і АЦП характеризуються такими параметрами: 

- максимальна частота перетворення – найбільша  частота  дискретизації, 

при якій  задані параметри  відповідають встановленим нормам;  

- час  перетворення  –  це  інтервал  часу  від  подачі  цифрового  коду  на 

вхід  ЦАП  до  появи  вихідної напруги  або  інтервал  часу від моменту зміни  

аналогового  сигналу  на виході АЦП до появи на його виході відповідного 

стійкого коду. 

Перетворення безперервних сигналів у дискретні.  

Процес  аналого-цифрового перетворення показаний  на рис. 9.1 і полягає у 

послідовному виконанні таких дій: 

-  процедура вибірки – вибірка значень  вхідної  аналогової величини в 

деякий заданий  момент часу,  тобто  відбувається дискретизація сигналу в часі 

(рис. 9.1а).  

Один  із  показників  якості  трансформації  безперервного  аналогового 

сигналу  в цифровий сигнал – це  частота дискретизації; 

 
Рисунок 9.1 – Перетворення аналогового сигналу у цифровий: а) процедура 

вибірки; б) процес квантування; в) вибірки і квантування; г) цифровий сигнал  
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-  процес квантування – округлення до деяких відомих  величин  (рівнів 

квантування) отриманих у дискретні моменти часу значень аналогової 

величини.  

У даному випадку на якість аналого-цифрового перетворення впливає  

кількість рівнів квантування,  використовуваних  для  заміни безперервного 

аналогового сигналу на цифровий сигнал (рис. 9.1б);   

кодування -  заміна знайдених  окремих у  часі значень вхідного сигналу на 

числові коди (рис. 9.1г). Одна з основних  проблем, з якою стикаються при 

перетворенні  безперервного  сигналу  в  дискретний,  це  проблема  вибірки  

інтервалу  дискретизації (частоти дискретизації).  

 

Порядок виконання роботи 

1. Зібрати схему дослідження бібліотечного ЦАП (DAC V), зображену на рис. 

9.2. 

 
Рисунок 9.2 Схема дослідження бібліотечного ЦАП (DAC V) 

 

Для аналізу роботи схеми як джерело цифрового коду використовується 

генератор слів.  Також  схема містить два джерела опорної напруги, що 

відрізняються  полярністю  для  можливості  отримання  на  виході  ЦАП  

напруги різних знаків. В даному випадку ця можливість не використовується  

і величина опорної напруги дорівнює +1В - (-1В) = +2В.   

2. Ввести вхідний код (таблиця 9.1) у генератор слів.  

 Таблиця 9.1 – Варіанти завдань 

 
В процесі  моделювання роботи ЦАП на екрані  осцилографа  

висвічуються  часові діаграми,  які необхідно занести у звіт з лабораторної 

роботи.  
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Рисунок 9.3 – Схема дослідження бібліотечного АЦП (ADC) 

 4. Встановити  опорну  напругу, що  дорівнює  номеру  варіанта. Задати 

довільну частоту в генераторі (наприклад 1 кГц), прямокутну форму коливань і 

амплітуду 5В.  

Призначення виводів АЦП:   

- «VIN» – підключення джерела перетворюваного сигналу;  

- «VREF+», «VREF-» – підключення джерел опорної напруги;  

- «SOC» – вхід синхронізації;  

-  «ОЕ»  –  дозвіл  на  видачу  вихідної  двійкової  комбінації  на  виходи 

D0...D7;  

- «ЕОС»  – сигнал  готовності  даних  (наприклад,  при  видачі даних на 

ЕОМ).  

5. Змінюючи вхідну напругу на вході «VIN», заповнити  таблицю 9.2.  

У  останню  колонку D  таблиці  занести  розрахункове  значення  

вихідного коду в  десятковій системі числення. Зробити висновки.  

6. Для схеми АЦП (рис. 9.3) побудувати часові діаграми. Встановити 

опорну напругу, що дорівнює номеру варіанта.  

 

Таблиця 9.2 – Значення цифрового виходу АЦП 
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Рисунок 9.4 – Схема для дослідження АЦП 

 

7.  Дослідити  роботу  схеми  (рис.  12.4),  яка  перетворює  аналогову  

напругу в цифровий код, а потім виконує зворотне перетворення цифрового 

коду в аналогову величину.   

8. Зняти осцилограми і часові діаграми при різних частотах дискретизації  

(частота на  генераторі  при  прямокутній  формі  коливань  і  амплітуді 5В): 4, 

8, 16, 32 кГц.  

9. Додатково при частоті дискретизації 32 кГц замалювати ще три часові 

діаграми при з'єднанні між  собою АЦП  і ЦАП  за допомогою  тільки одного  

розряду D7, двох розрядів - D7, D6 і трьох розрядів - D7, D6, D5.  

Іншими словами: з восьми проводів, що сполучають АЦП і  ЦАП, 

послідовно залишати тільки один, два і три проводи у старших розрядах.  

10. Дати якісну оцінку точності перетворень залежно від частоти 

дискретизації і розрядності АЦП і ЦАП. 

 
Рисунок 9.5 – Схема для перетворення АЦП-ЦАП 
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Контрольні запитання 

1. Визначення ІМС. 

2. Класифікація ІМС 

3. Умовно-графічні позначення ІМС 

4. . Дайте визначення АЦП.  

5.  Охарактеризуйте основні параметри АЦП.  

6. Як за допомогою теореми Котельникова за відомою  максимальною 

частотою  спектру  визначити  необхідну частоту дискретизації АЦП?  

7. Як  за  відомою  частотою  дискретизації  визначити  тривалість  однієї 

сходинки  на виході ЦАП? 

8. Що називається роздільною здатністю АЦП?  

9. Що називається роздільною здатністю ЦАП?  

10. Наведіть приклади аналогових сигналів.  

11. Які   характеристики   ЦАП   і   АЦП   належать   до динамічних?  

12.  Назвіть показники якості трансформації аналогового сигналу в цифровий 

сигнал. 
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ВИСНОВКИ  

 

Лабораторні роботи значно підвищують ефективність навчального 

процесу і надають широкі можливості для формування та вдосконалення 

професійних навичок та інтуїції, а також розвивають творчі здібності 

здобувачів освіти. Процес виконання лабораторних робіт у середовищі  

Electronics Worcbench практично ідентичний виконанню лабораторних робіт в 

реальних умовах. Використовується обладнання, установки та вимірювальні 

прилади аналогічні реальним. І практично єдина відмінність таких 

лабораторних робіт від реальних, це те, що виконуються вони на комп’ютері. 

В результаті виконання лабораторних робіт студенти набувають навиків 

демонструвати знання основ напівпровідникової електроніки, здатність 

демонструвати знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних 

у електронних системах, застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, 

формулювання і вирішення технічних завдань, розраховувати, конструювати, 

проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати та налагоджувати 

обладнання для електроніки, виконувати відповідні експериментальні 

дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною 

спрямуванням, оцінювати отримані результати та аргументовано захищати 

прийняті рішення, ефективно працювати як індивідуально, так і у складі 

команди;  

Під час виконання лабораторних робіт здобувачі освіти не тільки 

демонструють знання та навики виконання лабораторних завдань, а й 

набувають навиків розробки електричних схем з використанням сучасних 

технічних і програмних засобів. Ці навики вони будуть використовувати  

надалі під час курсового та дипломного проектування.  

Завдяки закріпленню отриманих теоретичних знань на лабораторних 

роботах здобувач володіючи на високому рівні всім теоретичним матеріалом, 

поняттями та законами, уміє розв’язувати завдання різного рівня складності, 

використовувати експериментальні навички, отримані під час виконання 

лабораторних робіт, уміє самостійно збирати установки, налагоджувати 

прилади та лагодити зламане обладнання, а також самостійно може створювати 

нові віртуальні лабораторні роботи. 

Виконання фахово-спрямованих лабораторних робіт з вивчення 

електроніки у професійній підготовці здобувачів освіти, сприяє активізації 

пізнавальної діяльності, підвищує інтерес до навчання, формує навички 

застосування теоретичних знань у майбутній професійній діяльності. 
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Додаток 1  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за національною 

шкалою відповідно до критеріїв оцінювання, які побудовано таким чином, що 

певний рівень навчальних досягнень передбачає, що усі вказані для попередніх 

рівнів знання, уміння і навички повністю опановані здобувачем освіти. 

 Оцінка «5» (відмінно). Студент виконує всі вимоги, передбачені для 

оцінки «5», визначає характеристики приладів і установок, здійснює грамотну 

обробку результатів, розраховує похибки (якщо потребує завдання), аналізує та 

обґрунтовує отримані висновки дослідження, тлумачить похибки проведеного 

експерименту чи спостереження.  Більш високим рівнем вважається виконання 

роботи за самостійно складеним оригінальним планом або установкою, їх 

обґрунтування. 

 Студент оформляє письмовий звіт по лабораторній роботі. Звіти 

зберігаються в лабораторії протягом навчального року. 

Оцінка «4» (добре). Студент самостійно монтує необхідне обладнання, 

виконує роботу в повному обсязі з дотриманням необхідної послідовності 

проведення дослідів та вимірювань. У звіті правильно й акуратно виконує 

записи, таблиці, схеми, графіки, розрахунки, самостійно робить висновок. 

 Оцінка «3» (задовільно). Студент виконує роботу за зразком 

(інструкцією) або з допомогою викладача, результат роботи студента дає 

можливість зробити правильні висновки або їх частину, під час виконання та 

оформлення роботи допущені помилки. 

  Оцінка «2» (незадовільно). Студент називає прилади та їх призначення, 

демонструє вміння користуватися окремими з них, може скласти схему досліду 

лише з допомогою викладача, виконує частину роботи без належного 

оформлення. 

 


