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ПРАВИЛА РОБОТИ В ЛАБОРАТОРІЇ
1.
Перед початком першого заняття студенти зобов'язані
ознайомитись з правилами техніки безпеки для даної лабораторії і
розписатися у відповідному журналі.
2.
Для ведення протоколів і оформлення звітів по
лабораторних роботах кожен студент повинен мати особистий
робочий зошит (достатньо звичайного шкільного зошита).
Оформлення звіту можна проводити з використанням комп'ютера
або писати від руки.
3.
Напередодні дня виконання лабораторної роботи студент
винен:
ознайомитися з метою і змістом роботи;
заготовити в робочому зошиті або з використанням
комп'ютера бланк протоколу з необхідними таблицями відповідно
до вимог, викладених в описі кожної роботи;
виконати домашнє завдання;
підготуватися до відповідей на контрольні питання, перелік
яких приведено в кінці кожної роботи.
Виконане домашнє завдання і успішні відповіді на питання є
необхідною умовою допуску студента до роботи.
4.
Виконувати лабораторну роботу потрібно в порядку,
викладеному в даних методичних вказівках. Розрахунки і отримані
експериментальні результати по кожному пункту кожен студент
фіксує у власному бланку протоколу і пред'являє викладачеві для
перевірки. Виконання роботи затверджується в протоколі кожного
студента підписом викладача і датою. Протоколи на окремих
листах до розгляду не приймаються.
5.
За результатами виконання всіх пунктів роботи потрібно
оформити і захистити звіт, приклавши до нього протокол. Захист
звіту затверджується підписом викладача і супроводжується
виставлянням оцінки.
6.
Перед виходом з лабораторії студент повинен привести
робоче місце в порядок: вимкнути прилади, прибрати сполучні
дроти, поставити на місце стільці, здати методики викладачу!
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Лабораторна робота №1
Трансформаторні джерела живлення та випрямлячі
Мета роботи: ознайомитися з схемотехнікою трансформаторних
джерел живлення та роботою випрямлячів на основі
напівпровідникових діодів.
Обладнання:
набірне
поле
«Електроніка»,
мережевий
трансформатор, осцилограф.
Порядок проведення роботи
1. Ознайомитися з будовою мережевого трансформатора,
визначити його коефіцієнт трансформації.
2. По черзі зібрати схеми для дослідження випрямлячів (рис. 1.1 –
1.4). Для кожної схеми зняти осцилограму вихідної напруги (при
частоті вхідної напруги 50 Гц).

Рисунок 1.1 – Однопівперіодна схема випрямляча напруги
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Рисунок 1.2 – Двопівперіодна схема випрямляча напруги

Рисунок 1.3 –Мостова схема випрямляча напруги
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Рисунок 1.4 – Схема випрямляча напруги з подвоєнням
3. Намалювати часові діаграми роботи даних схем випрямлячів.
Для кожної схеми оцінити коефіцієнт пульсацій.
Звіт повинен містити:
1. Порядок визначення та результат обчислення коефіцієнту
трансформації мережевого трансформатора.
2. Схеми досліджуваних випрямлячів.
3. Часові діаграми роботи кожного випрямляча (на основі
осцилограм вхідних та вихідних напруг).
4. Оцінку коефіцієнту пульсацій для кожної схеми випрямляча.
5. Висновки. Чому постійна вихідна напруга не дорівнює
амплітудному значенню вихідної напруги трансформатора? У якої
схеми найменший коефіцієнт пульсацій?
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Контрольні тестові питання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Для чого служать джерела вторинного електроживлення?
Як працює трансформатор?
Чому осердя трансформатора виконується з сталі?
Що таке напівпровідниковий діод?
Чому діод пропускає струм лише в одному напрямку?
Що таке коефіцієнт пульсацій?
Чим обумовлений коефіцієнт пульсацій?
Як зменшити коефіцієнт пульсацій?
Яку роль в даних схемах відіграють конденсатори?
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Лабораторна робота №2
Транзисторні підсилювачі потужності
Мета роботи: ознайомитися з деякими схемами транзисторних
підсилювачів потужності та особливостями їх роботи.
Обладнання: набірне поле «Електроніка», осцилограф, генератор
синусоїдального сигналу, джерело живлення.
Порядок проведення роботи
1. Зібрати схему каскадного підсилювача напруги (рис. 2.1).
Подати на вхід синусоїдальні коливання з довільною частотою,
зняти осцилограми вхідної та вихідної напруги при U ж 6, 9, 12 В
та U вх 2, 3, 4 В . Для кожного випадку оцінити коефіцієнт
підсилення.

Рисунок 2.1 – Каскодна схема підсилювача напруги
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2. Зібрати схему підсилювача потужності класу АВ (рис. 2.2,
напруга живлення 9 В). За допомогою осцилограм вхідної та
вихідної напруги оцінити коефіцієнт підсилення по напрузі.
5,
Знаючи, що для даних транзисторів (КТ503Б і КТ506Б)
оцінити коефіцієнт підсилення по струму. Знайти коефіцієнт
підсилення по потужності.

Рисунок 2.2 – Підсилювач потужності класу АВ
3. Зібрати схему підсилювача потужності з попереднім каскадом
(рис. 2.3, напруга живлення 9 В). Оцінити коефіцієнти підсилення
по напрузі, струму і потужності тим же способом, що і для
попереднього пункту.
Звіт повинен містити:
1. Схему каскадного підсилювача напруги.
2. Осцилограми вхідних та вихідних сигналів для даної схеми.
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3. Розрахунки коефіцієнтів підсилення для всіх значень вхідної
напруги та напруги живлення.

Рисунок 2.3 – Підсилювач потужності з попереднім каскадом
4. Схема підсилювача потужності класу АВ.
5. Осцилограми вхідної та вихідної напруги для даної схеми,
розрахунок коефіцієнтів підсилення по напрузі, струму,
потужності.
6. Схема підсилювача потужності з попереднім каскадом.
7. Осцилограми вхідної та вихідної напруги для даної схеми,
розрахунок коефіцієнтів підсилення по напрузі, струму,
потужності.
8. Висновки. Яка з досліджених схем має найбільший коефіцієнт
підсилення по напрузі, струму, потужності? Чому?.

10

Контрольні тестові питання
Що таке коефіцієнт підсилення по струму?
Що таке коефіцієнт підсилення по напрузі?
Що таке коефіцієнт підсилення по потужності?
Чому підсилювач класу АВ спотворює сигнал?
Що таке рівень нелінійних спотворень сигналу?
Чи можуть дані підсилювачі використовуватися для
підсилення постійних напруг/струмів? Обґрунтувати.
7. В якому діапазоні частот можуть працювати дані
підсилювачі?
8. Як зміниться робота даних схем при заміні п-р-птранзисторів на р-п-р і навпаки?
9. За якою схемою включені транзистори в даних
підсилювачах?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Лабораторна робота №3
RC-генератори
Мета роботи: вивчення принципів RС-генераторів.
Обладнання: набірне поле «Електроніка», джерело живлення,
осцилограф.
Порядок проведення роботи
1. Зібрати схему для дослідження роботи синусоїдального RCгенератора (рис.3.1). Напруга живлення становить 12 В.

Рисунок 3.1 – RC-генератор синусоїдального сигналу
2. Зняти осцилограми вихідного сигналу. Перемикаючи
конденсатори з ємністю 0,01/0,1 мкФ та резистори з опором 6,8/10
кОм, визначити, як вони впливають на вихідний сигнал. Визначити
діапазон частот для вихідного сигналу.
3. Зібрати наступну модифікацію схеми RC-генератора (рис. 3.2).
Напруга живлення також становить 12 В.
4. Повторити п.2 для цієї схеми.
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Рисунок 3.2 – RC-генератор
Звіт повинен містити:
1. Електричні принципові схеми досліджуваних RC-генераторів.
2. Осцилограми вхідних сигналів при різних значеннях опорів та
ємностей – для обох схем. Обов’язково навести осцилограми
вихідних сигналів з максимальною та мінімальною частотою.
3. Оцінку залежності вихідної частоти від параметрів опорів та
ємностей у складі генераторів.
4. Висновки. Як працює RC-генератор? Чому вихідний сигнал
може дещо відрізнятися від синусоїдального
Контрольні тестові питання
1. Що таке генератор?
2. Який принцип дії RC-генератора?
3. Яку функцію в RC-генераторі виконують транзистори?
4. Чим визначаються частота і амплітуда вихідного сигналу в RCгенераторі?
5. Чому вихідний сигнал може відрізнятися від синусоїдального?
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Лабораторна робота №4
Мультивібратор на біполярних транзисторах
Мета роботи: вивчення принципу роботи мультивібратора на
біполярних транзисторах.
Обладнання: набірне поле «Електроніка», осцилограф.
Порядок проведення роботи
1. Зібрати схему класичного симетричного мультивібратора на
частоту 5 Гц (рис. 4.1). Зняти осцилограму вихідного сигналу.

Рисунок 4.1 – Мультивібратор з частотою вихідного сигналу 5 Гц
2. Зібрати наступну схему мультивібратора (рис. 4.2). Зняти
осцилограми вихідного сигналу при різних значеннях R і C, та
перевірити, що частота вихідного сигналу дорівнює f вих

1
.
2RC ln 2

3. Зібрати схему трифазного мультивібратора (рис. 4.3). Зняти
осцилограми вихідного сигналу. Визначити залежність частоти
вихідного сигналу від параметрів мультивібратора.
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Рисунок 4.2 – Мультивібратор f вих

1
2RC ln 2

Рисунок 4.3 – Трифазний мультивібратор
4. Зібрати схему чотирифазного мультивібратора (рис. 4.4). Зняти
осцилограми вихідного сигналу. Визначити залежність частоти
вихідного сигналу від параметрів мультивібратора.
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Рисунок 4.4 – Чотирифазний мультивібратор
Звіт повинен містити:
1. Електричні принципові схеми лабораторних макетів.
2. Осцилограми вихідних сигналів для кожної з схем
мультивібратора.
3. Розрахунок частоти вихідного сигналу та співставлення її зі
значенням, отриманим експериментально.
4. Висновки.
Контрольні тестові питання:
1. Що таке мультивібратор?
2. Як функцію виконують мультивібратори?
3. Яку роль відіграють транзистори в складі схеми
мультивібратора?
4. Чим задається частота вихідного сигналу мультивібратора?
5. Чим відрізняються симетричні мультивібратори від
несиметричних?
6. Що буде, якщо в даних схемах п-р-п-транзистори замінити на
аналогічні р-п-р-типу?
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Лабораторна робота №5
Генератор прямокутних імпульсів на таймері NE555
Мета роботи: ознайомитися з схемотехнікою генераторів на
таймерах
Обладнання:
лабораторний
макет,
джерело
живлення,
осцилограф.
Порядок проведення роботи
1. Ознайомитися зі схемою лабораторного макета (рис. 5.1).
Підключити його до джерела живлення, задавши напругу
живлення 12 В.
+U
R1
R5

8

4

R2
3

7

555

Uвих

R3
6

2 1

5

C2

R4

C1

Рисунок 5.1 – Генератор на таймері
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ж

2. З’ясувати роль резисторів R2 і R3. Визначити максимальну і
мінімальну частоту, а також максимальну і мінімальну скважність
вихідного сигналу.
3. Зняти осцилограму вихідного сигналу, а також виміряти час
переходу з низького рівня у високий і навпаки.
4. Плавно зменшуючи напругу живлення таймера від 12 до 5 В,
з’ясувати, чи може дана схема використовуватися в якості
генератора актових імпульсів. Дослідити нестабільність частоти.
Звіт повинен містити:
1. Електричну принципову схему лабораторного макета.
2. Осцилограми вихідного сигналу при максимальній та
мінімальній частоті, і при максимальній та мінімальній
скважностях.
3. Осцилограму, по якій виміряний час переходу від низького рівня
до високого і навпаки. Результати вимірювання.
4. Висновки.
Контрольні тестові питання
1. Що таке таймер?
2. Яка роль резисторів R2 і R3 в даній схемі включення таймера?
3. Яка роль резисторів R1 і R4 в даній схемі включення таймера?
4. Чим визначається частота вихідного сигналу?
5. Чим визначається скважність вихідного сигналу?
6. Як можна змінювати амплітуду вихідного сигналу?
7. Чи може дана схема використовуватися як генератор тактових
імпульсів?
8. Де можливо використовувати таймер NE555?
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Лабораторна робота №6
Генератор прямокутних імпульсів на логічних елементах
Мета роботи: ознайомитися зі схемотехнікою одновібраторів та
мультивібраторів на логічних елементах
Обладнання: набірне поле «Електроніка», осцилограф.
Порядок проведення роботи
1. Зібрати схему мультивібратора з частотою вихідного сигналу
f вих

1
3RC

(рис. 6.1). Зняти осцилограму вихідного сигналу,

порівняти виміряну частоту сигналу з розраховано теоретично.

Рисунок 6.1 – Мультивібратор f вих

1
3RC

2. Зібрати схему мультивібратора з частотою вихідного сигналу
f вих

1
2RC

(рис. 6.2). Зняти осцилограму вихідного сигналу,

порівняти виміряну частоту сигналу з розраховано теоретично.
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Рисунок 6.1 – Мультивібратор f вих

Рисунок 6.3 – Мультивібратор f вих

20

1
2RC

1
2RC ln 2

3. Зібрати схему мультивібратора з частотою вихідного сигналу
f вих

1
(рис. 6.3). Зняти осцилограму вихідного сигналу,
2RC ln 2

порівняти виміряну частоту сигналу з розраховано теоретично.

Звіт повинен містити:
1. Схеми лабораторних макетів.
2. Осцилограми вихідних сигналів до кожної схеми.
3. Розрахунки вихідних частот і порівняння їх з даними,
отриманими експериментально.
4. Висновки
.
Контрольні тестові питання
1. За рахунок чого дані схеми, побудовані на основі логічних
елементів, працюють як аналогові генератори прямокутних
імпульсів?
2. Якими логічними елементами можливо замінити ті, що в
схемах?
3. Чи будуть дані схеми працювати на логічних елементах без
інверсії?
4. Який тип зворотного зв’язку використовується в даних схемах?
5. Як оцінити коефіцієнт зворотного зв’язку в даних схемах?
6. Як можна керувати амплітудою, частотою та скважністю
вихідного сигналу в даних схемах?
7. Чим обумовлена поява логарифму в формулі для частоти
вихідного сигналу схеми 6.3?
8. Як будуються несиметричні мультивібратори на логічних
елементах?
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Лабораторна робота №7
Дослідження лічильника на D-тригерах
Мета роботи: ознайомитися зі схемотехнікою лічильників на
тригерах; дослідити лічильник на D-тригерах
Обладнання: набірне поле «Електроніка»
Порядок проведення роботи
1. Зібрати схему лічильника (рис. 7.1), визначити його тип.

Рисунок 7.1 – Лічильник на D-тригерах
2. З’ясувати, чому дорівнює розрядність даного лічильника,
визначити старший та молодший розряди. Визначити, до якого
числа може рахувати даний лічильник.
3. Побудувати часову діаграму роботи лічильника.
Звіт повинен містити:
1. Електричну принципову схему лічильника на D-тригерах.
2. Таблицю станів лічильника.
3. Часову діаграму роботи лічильника.
4. Висновки
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Контрольні тестові питання
Які ви знаєте типи лічильників?
Як працює лічильник з послідовним переносом?
Як працює лічильник з паралельним переносом?
Чим визначається розрядність лічильника?
Як побудувати лічильник на JK-тригерах?
Як побудувати лічильник на RS-тригерах?
Де використовуються лічильники?
Як нарощується розрядність лічильників?
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