
Лабораторна робота № 1 

Тема: Частотні характеристики RC і LC ланцюгів.Тема: Частотні характеристики RC і LC ланцюгів.

Мета роботи: Отримати і досліджувати частотні характеристики RC і LC Мета роботи: Отримати і досліджувати частотні характеристики RC і LC 

ланцюгів

Хід роботи: 

Експеримент 1.

1 Зібрати фільтри низьких і високих частот за схемами зображеним на малюнках 1.1 (а, б) (C = 

1мкф, R = ваш порядковий номер в журналі групи, кому) 

Малюнок 1.1, а. Фільтр низьких частот



 

Малюнок 1.1, б. Фільтр високих частот

2. Отримати амплітудно-частотну характеристику і фазово-частотну 

характеристику фільтрів і пояснити їх поведінку. 

3. Обчислити теоретичну частоту зрізу фільтрів. дослідити поведінку

напруги на виході при частоті вхідного сигналу в 10 разів більше частоти зрізу, рівною частоті зрізу, 0.1 

частоти зрізу. Графіки занести в звіт.

4. Дослідити реакцію фільтра на одиничний стрибок, порівняти 

значення постійної часу отриманої експериментально з 

теоретичним значенням. 

4. Пояснити результати. 4. Пояснити результати. 

експеримент 2 

1. Зібрати однозвенной і Дволанковий фільтри низьких і високих частот 

за схемами  



 



 



2. Отримати амплітудно-частотну характеристику і фазово-2. Отримати амплітудно-частотну характеристику і фазово-

частотну характеристики фільтрів і пояснити їх поведінку. 

експеримент 3 

1. Зібрати смугові і режекторний фільтри по схемам 1. Зібрати смугові і режекторний фільтри по схемам 



 



 

2.Получіть амплітудно-частотну характеристику і фазово-частотну характеристику 

фільтрів і пояснити їх поведінку. 

експеримент 4

1. Зібрати послідовний і паралельний коливальні контури 1. Зібрати послідовний і паралельний коливальні контури 

за схемами  



 

2.Получіть амплітудно-частотну характеристику і фазово-частотну характеристику 

контурів і пояснити їх поведінку. Розрахувати і експериментально визначити резонансну 

частоту і добротність контурів

питання 

1. Які характеристики ФНЧ і ФВЧ ви знаєте? Поясніть їх фізичний1. Які характеристики ФНЧ і ФВЧ ви знаєте? Поясніть їх фізичний

сенс. 

2. Який прилад з набору необхідно використовувати для отримання АЧХ і 2. Який прилад з набору необхідно використовувати для отримання АЧХ і 

ФЧХ? Що характеризують ці характеристики?

3. Як теоретично визначити частоту зрізу фільтра? 3. Як теоретично визначити частоту зрізу фільтра? 

4. Як практично визначити частоту зрізу по ФЧХ? 4. Як практично визначити частоту зрізу по ФЧХ? 

5. Чи можливо визначити частоту зрізу, використовую тільки 5. Чи можливо визначити частоту зрізу, використовую тільки 

осцилограф? 

6. Що характеризує постійна часу? Як теоретично її визначити?6. Що характеризує постійна часу? Як теоретично її визначити?

7. Які відмінності характеристик однозвенной і двухзвенних фільтрів? 7. Які відмінності характеристик однозвенной і двухзвенних фільтрів? 

8. Що таке добротність коливального контуру? Як е• визначити з отриманих 

експериментальних даних (див. Експеримент 4).    



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 

Тема: Напівпровідникові діоди і схеми на їх основіТема: Напівпровідникові діоди і схеми на їх основі

Мета роботи: Дослідити напівпровідниковий діод і схеми з його застосуванням Мета роботи: Дослідити напівпровідниковий діод і схеми з його застосуванням 

Хід роботи: Експеримент 1. Вимірювання напруги і обчислення струму через Хід роботи: Експеримент 1. Вимірювання напруги і обчислення струму через 

діод.

Зберіть схему по малюнку 2.1 і включіть схему. 

малюнок 2.1 

Мультиметр покаже напругу на діоді U ПР при прямому зміщенні. Переверніть діод і знову запустіть Мультиметр покаже напругу на діоді U ПР при прямому зміщенні. Переверніть діод і знову запустіть Мультиметр покаже напругу на діоді U ПР при прямому зміщенні. Переверніть діод і знову запустіть 

схему. Тепер мультиметр покаже напругу на діоді U ПРО при зворотному зміщенні. Запишіть показання до схему. Тепер мультиметр покаже напругу на діоді U ПРО при зворотному зміщенні. Запишіть показання до схему. Тепер мультиметр покаже напругу на діоді U ПРО при зворотному зміщенні. Запишіть показання до 

звіту. Обчисліть струм діода при прямому I ПР і зворотному I ПРО зміщенні. звіту. Обчисліть струм діода при прямому I ПР і зворотному I ПРО зміщенні. звіту. Обчисліть струм діода при прямому I ПР і зворотному I ПРО зміщенні. звіту. Обчисліть струм діода при прямому I ПР і зворотному I ПРО зміщенні. звіту. Обчисліть струм діода при прямому I ПР і зворотному I ПРО зміщенні. 

Експеримент 2. Вимірювання струму.Експеримент 2. Вимірювання струму.

малюнок 2.2 

Зберіть схему по малюнку 2.2 і включіть схему. Мультиметр покаже струм діода I ПР при прямому Зберіть схему по малюнку 2.2 і включіть схему. Мультиметр покаже струм діода I ПР при прямому Зберіть схему по малюнку 2.2 і включіть схему. Мультиметр покаже струм діода I ПР при прямому Зберіть схему по малюнку 2.2 і включіть схему. Мультиметр покаже струм діода I ПР при прямому 

зміщенні. Переверніть діод і знову запустіть схему. Тепер мультиметр покаже струм I ПРО діода при зміщенні. Переверніть діод і знову запустіть схему. Тепер мультиметр покаже струм I ПРО діода при зміщенні. Переверніть діод і знову запустіть схему. Тепер мультиметр покаже струм I ПРО діода при 

зворотному зміщенні. Запишіть показання до звіту.

Експеримент 3. Вимірювання статичного опору діода.Експеримент 3. Вимірювання статичного опору діода.

Виміряйте опір діода в прямому і зворотному підключенні, використовуючи мультиметр в режимі 

омметра. Малі значення опору



відповідають прямому підключенню. Показання прямого опору різні для різних шкал омметра. Чому?

Експеримент 4. Зняття вольтамперной характеристики діода.Експеримент 4. Зняття вольтамперной характеристики діода.

малюнок 2.3 

г). Пряма гілка ВАХ. Зберіть схему по малюнку 2.3. Увімкніть схему. Послідовно встановлюючи г). Пряма гілка ВАХ. Зберіть схему по малюнку 2.3. Увімкніть схему. Послідовно встановлюючи г). Пряма гілка ВАХ. Зберіть схему по малюнку 2.3. Увімкніть схему. Послідовно встановлюючи 

значення ЕРС джерела рівними 5 В, 4 В, 3 В, 2 В, 1 В, 0.5 В, 0 В запишіть значення напруги U ПР і струму I ПРзначення ЕРС джерела рівними 5 В, 4 В, 3 В, 2 В, 1 В, 0.5 В, 0 В запишіть значення напруги U ПР і струму I ПРзначення ЕРС джерела рівними 5 В, 4 В, 3 В, 2 В, 1 В, 0.5 В, 0 В запишіть значення напруги U ПР і струму I ПРзначення ЕРС джерела рівними 5 В, 4 В, 3 В, 2 В, 1 В, 0.5 В, 0 В запишіть значення напруги U ПР і струму I ПР

діода в таблицю. 

б). Зворотній гілка ВАХ. Переверніть діод. Послідовно встановлюючи значення ЕРС джерела б). Зворотній гілка ВАХ. Переверніть діод. Послідовно встановлюючи значення ЕРС джерела 

рівними 0 В, 5 В, 10 В, 15 В запишіть значення струму I ПРО і напруги U ПРО в таблицю. рівними 0 В, 5 В, 10 В, 15 В запишіть значення струму I ПРО і напруги U ПРО в таблицю. рівними 0 В, 5 В, 10 В, 15 В запишіть значення струму I ПРО і напруги U ПРО в таблицю. рівними 0 В, 5 В, 10 В, 15 В запишіть значення струму I ПРО і напруги U ПРО в таблицю. рівними 0 В, 5 В, 10 В, 15 В запишіть значення струму I ПРО і напруги U ПРО в таблицю. 

в). За отриманими даними побудуйте вольтамперних характеристику діода. в). За отриманими даними побудуйте вольтамперних характеристику діода. 

г). Побудуйте дотичну до графіка прямої гілки ВАХ при I ПРг). Побудуйте дотичну до графіка прямої гілки ВАХ при I ПРг). Побудуйте дотичну до графіка прямої гілки ВАХ при I ПР

= 4 мА і = 4 мА і 

оціните диференціальне опір діода по нахилу дотичній. Виконайте ту ж процедуру для I ПР = 0.4 мА і I ПР = 0.2 оціните диференціальне опір діода по нахилу дотичній. Виконайте ту ж процедуру для I ПР = 0.4 мА і I ПР = 0.2 оціните диференціальне опір діода по нахилу дотичній. Виконайте ту ж процедуру для I ПР = 0.4 мА і I ПР = 0.2 оціните диференціальне опір діода по нахилу дотичній. Виконайте ту ж процедуру для I ПР = 0.4 мА і I ПР = 0.2 оціните диференціальне опір діода по нахилу дотичній. Виконайте ту ж процедуру для I ПР = 0.4 мА і I ПР = 0.2 

мА. Відповіді запишіть у звіт.

д). аналогічно пункту г) оціните диференціальне опір діода при зворотному напрузі 5 В і запишіть д). аналогічно пункту г) оціните диференціальне опір діода при зворотному напрузі 5 В і запишіть д). аналогічно пункту г) оціните диференціальне опір діода при зворотному напрузі 5 В і запишіть д). аналогічно пункту г) оціните диференціальне опір діода при зворотному напрузі 5 В і запишіть 

експериментальні дані в розділ звіт. 

е). Обчисліть опір діода на постійному струмі I ПР = 4 мА занесіть результат в звіт. е). Обчисліть опір діода на постійному струмі I ПР = 4 мА занесіть результат в звіт. е). Обчисліть опір діода на постійному струмі I ПР = 4 мА занесіть результат в звіт. е). Обчисліть опір діода на постійному струмі I ПР = 4 мА занесіть результат в звіт. 

ж). Визначте напругу вигину. Результати занесіть до звіту. Напруга вигину визначається з ж). Визначте напругу вигину. Результати занесіть до звіту. Напруга вигину визначається з 

вольтамперної характеристики діода, зміщеного в прямому напрямку, для точки,

де характеристика 

зазнає різкий злам. 

Експеримент 5. Отримання ВАХ на екрані осцилографа.Експеримент 5. Отримання ВАХ на екрані осцилографа.

Зберіть схему по малюнку 2.4. 



 

малюнок 2.4 

Увімкніть схему. На ВАХ, що з'явилася на екрані осцилографи, по горизонтальній осі зчитується 

напруга на діоді в мілівольтах (канал А, а по вертикальній - струм в міліампер (канал В, 1 мВ відповідає 

1 мА). Зверніть увагу на вигин ВАХ. Виміряйте і запишіть в звіт величину напруги вигину.

Експеримент 6. 1.Собрать схеми згідно малюнків 2.5 - 2.7. всі приладиЕксперимент 6. 1.Собрать схеми згідно малюнків 2.5 - 2.7. всі прилади

взяти з бібліотеки реальних компонент. 

малюнок 2.5 



 

малюнок 2.6 



 малюнок 

2.7  

2. За допомогою осцилографа виміряти залежність напруги від часу в 

точці 1 і 2. Результат замалювати в звіт. 

3. Додати в схему •мкостной фільтр і змінюючи значення на конденсаторі 

досліджувати вихідний сигнал. Пояснити результати.

Експеримент 7. 1.Собрать схему стабілізатора напруги згідно 

малюнка 2.8. Всі прилади взяти з бібліотеки реальних компонент.



 

малюнок 2.8 

2. Дослідити роботу схеми, змінюючи вхідний напруга.  2. Дослідити роботу схеми, змінюючи вхідний напруга.  

питання 

1. Порівняйте напруги на діоді при прямому і зворотному зсуві по 1. Порівняйте напруги на діоді при прямому і зворотному зсуві по 

порядку величин. Чому вони різні?

2. Чи можна порівняти виміряні значення струму при прямому зміщенні з 2. Чи можна порівняти виміряні значення струму при прямому зміщенні з 

обчисленими значеннями? 

3. Чи можна порівняти виміряні значення струму при зворотному зміщенні з 3. Чи можна порівняти виміряні значення струму при зворотному зміщенні з 

обчисленими значеннями? 

4. Порівняйте струми через діод при прямому і зворотному зсуві по порядку 4. Порівняйте струми через діод при прямому і зворотному зсуві по порядку 

величин. Чому вони різні?

5. Що таке струм насичення діода? 5. Що таке струм насичення діода? 

6. Чи набагато відрізняються пряме і зворотне опору діода при 6. Чи набагато відрізняються пряме і зворотне опору діода при 

вимірі їх мультиметром в режимі омметра? Чи можна за цими вимірами судити про справність 

діода?

7. Чи існує відмінність між величинами опору діода на 7. Чи існує відмінність між величинами опору діода на 

змінному і постійному струмі? 

8. Чи збігаються точки вигину ВАХ, отримані за допомогою осцилографа і 8. Чи збігаються точки вигину ВАХ, отримані за допомогою осцилографа і 

побудовані за результатами обчислень? 



9 За осцилограмами вихідної напруги, визначте, чи здійснює випрямний міст 

однонапівперіодне або двуполуперіодного 

випрямлення? 

10 Як розрізняються змінні складові напружень на вході і виході випрямного моста? 

11 Чим відрізняються вихідні напруги в схемах з випрямним мостом і двуполуперіодного 

випрямлячем з відведенням від середньої точки трансформатора? 

12 Порівняйте максимальні зворотні напруги на діодах для схем випрямного моста і 

двуполуперіодного випрямляча з відведенням середньої точки трансформатора. 

13 Чи однакові середнє значення вихідної напруги U d ( постійна складова) випрямного 13 Чи однакові середнє значення вихідної напруги U d ( постійна складова) випрямного 13 Чи однакові середнє значення вихідної напруги U d ( постійна складова) випрямного 

моста і двуполуперіодного випрямляча? 14 Чи однакові частоти вхідного і вихідного 

напруги випрямного моста? Як вони співвідносяться з частотами вхідного і вихідного 

напруг двуполуперіодного випрямляча? 15 Чи перевищує максимальну зворотню напругу 

U max на діоді мостового випрямляча значення, гранично допустимий для діода? 16 Чи U max на діоді мостового випрямляча значення, гранично допустимий для діода? 16 Чи U max на діоді мостового випрямляча значення, гранично допустимий для діода? 16 Чи 

однакові середнє значення вихідної напруги U d в схемі випрямного моста, обчислене за однакові середнє значення вихідної напруги U d в схемі випрямного моста, обчислене за однакові середнє значення вихідної напруги U d в схемі випрямного моста, обчислене за 

формулою і виміряний за допомогою мультиметра? 

17 По осцилограмами вихідної напруги, визначте, чи здійснює випрямний міст 

однонапівперіодне або двуполуперіодного випрямлення? 

18 Як розрізняються змінні складові напружень на вході і виході випрямного моста? 

19 Чим відрізняються вихідні напруги в схемах з випрямним мостом і двуполуперіодного 

випрямлячем з відведенням від середньої точки трансформатора? 

20 Порівняйте максимальні зворотні напруги на діодах для схем випрямного моста і 

двуполуперіодного випрямляча з відведенням середньої точки трансформатора. 

21 Чи однакові середнє значення вихідної напруги U d ( постійна складова) випрямного 21 Чи однакові середнє значення вихідної напруги U d ( постійна складова) випрямного 21 Чи однакові середнє значення вихідної напруги U d ( постійна складова) випрямного 

моста і двуполуперіодного випрямляча? 22 Чи однакові частоти вхідного і вихідного 

напруги випрямного моста? Як вони співвідносяться з частотами вхідного і вихідного 

напруг двуполуперіодного випрямляча? 23 Чи перевищує максимальну зворотню напругу 

U max на діоді мостового випрямляча значення, гранично допустимий для діода? U max на діоді мостового випрямляча значення, гранично допустимий для діода? U max на діоді мостового випрямляча значення, гранично допустимий для діода? 



24 Чи однакові середнє значення вихідної напруги U d в схемі випрямного моста, 24 Чи однакові середнє значення вихідної напруги U d в схемі випрямного моста, 24 Чи однакові середнє значення вихідної напруги U d в схемі випрямного моста, 

обчислене за формулою і виміряний за допомогою мультиметра? 

25 Призначення стабилитрона, його ВАХ і схема включення. 



Лабораторна робота №3 

Тема: Транзисторні підсилювачі і транзисторні ключіТема: Транзисторні підсилювачі і транзисторні ключі

мета роботи: отримати роботи: отримати експериментальним шляхом характеристики 

транзисторного підсилювача і досліджувати роботу транзисторного ключа 

Хід роботи: 

Експеримент 1

1. Зібрати схему  

Малюнок 3.1 Схема підсилювача з ОЕ. 

2. Переконатися в тому, що схема є підсилювальної. занести 

відповідні характеристики в звіт. 

3. Зняти АЧХ підсилювача, привести в звіті АЧХ підсилювального каскаду, 

визначити f н, f в; коефіцієнт посилення транзисторного підсилювача на частоті f пор.визначити f н, f в; коефіцієнт посилення транзисторного підсилювача на частоті f пор.визначити f н, f в; коефіцієнт посилення транзисторного підсилювача на частоті f пор.визначити f н, f в; коефіцієнт посилення транзисторного підсилювача на частоті f пор.визначити f н, f в; коефіцієнт посилення транзисторного підсилювача на частоті f пор.визначити f н, f в; коефіцієнт посилення транзисторного підсилювача на частоті f пор.

4. Дослідити роботу вихідний розділової ємності, підключивши 

осцилограф до виходу підсилювача і колектора транзистора. Отримані осцилограми привести в звіті.

експеримент 2 

1. Зібрати схему  



 

Малюнок 3.1 Схема підсилювача з ОК. 

2.Включіть схему і дослідити роботу підсилювача, визначивши коефіцієнт посилення, 

вхідний і вихідний опору. 

експеримент 3 

1. Зібрати схему  



 

Малюнок 3.3 Схема транзисторного ключа 

2.Включіть схему і дослідити роботу ключа на біполярному транзисторі. 

3.Усстановіть напруга живлення 10В. Досліджуйте залежність падіння напруги на 

відкритому ключі від струму колектора при зміні опору Rk від 10 до 100 кОм.  

питання 

1. Яка відмінність практичного і теоретичного значень 

коефіцієнта посилення по напрузі? 

2. Яка різниця фаз між вхідним і вихідним синусоїдальним 

сигналами в підсилювачі з ОЕ? з ОК?

3. Як впливає вхідний опір на коефіцієнт посилення по 

напрузі? 

4. Який зв'язок між вхідною напругою (вузол U BX) і напругою на базі (вузол П Б) при 4. Який зв'язок між вхідною напругою (вузол U BX) і напругою на базі (вузол П Б) при 4. Який зв'язок між вхідною напругою (вузол U BX) і напругою на базі (вузол П Б) при 4. Який зв'язок між вхідною напругою (вузол U BX) і напругою на базі (вузол П Б) при 4. Який зв'язок між вхідною напругою (вузол U BX) і напругою на базі (вузол П Б) при 

включенні між ними опору? 

5. Яка відмінність практичного і теоретичного значень вхідного 

опору для підсилювачів по змінному струмі? 



7. Який вплив робить зниження опору навантаження на 

коефіцієнт посилення по напрузі? 

8. Який зв'язок між вихідним опором підсилювача і 

опором в ланцюзі колектора R K? Як впливає опір Rе на коефіцієнт посилення по напрузі опором в ланцюзі колектора R K? Як впливає опір Rе на коефіцієнт посилення по напрузі опором в ланцюзі колектора R K? Як впливає опір Rе на коефіцієнт посилення по напрузі 

підсилювача? 

10.Каково відміну практичного і теоретичного значень 

напруги U В по постійному струму? напруги U В по постійному струму? напруги U В по постійному струму? 

11.Каково відміну практичного і теоретичного значень 

напруги U Е по постійному струму? напруги U Е по постійному струму? напруги U Е по постійному струму? 

12.Какова відміну практичного і теоретичного значень 

коефіцієнта посилення по напрузі підсилювача з ОК? Чому значення коефіцієнта 

посилення по напрузі менше одиниці?

13.Каково відміну практичного і теоретичного значень вхідного 

опору по змінному струмі підсилювача з ОК? Велико чи це значення?

14.Веліко Чи має значення вихідного опору підсилювача з ОК? 

15.Какова різниця фаз вхідного і вихідного синусоїдальних 

сигналів? 

16.В чому укладено головна перевага схеми підсилювача з ОК? У чому

головне призначення цієї схеми? 

17. Призначення транзисторного ключа. 



Лабораторна робота №4 

Тема: Вивчення характеристик операційного підсилювача і схем на його основі Тема: Вивчення характеристик операційного підсилювача і схем на його основі 

Мета роботи: Виміряти вхідний струм операційного підсилювача ( ОУ). оцінити Мета роботи: Виміряти вхідний струм операційного підсилювача ( ОУ). оцінити Мета роботи: Виміряти вхідний струм операційного підсилювача ( ОУ). оцінити Мета роботи: Виміряти вхідний струм операційного підсилювача ( ОУ). оцінити 

величину середнього вхідного струму і різниця вхідних струмів ОУ. Виміряти напруги зсуву ОУ. Виміряти величину середнього вхідного струму і різниця вхідних струмів ОУ. Виміряти напруги зсуву ОУ. Виміряти величину середнього вхідного струму і різниця вхідних струмів ОУ. Виміряти напруги зсуву ОУ. Виміряти 

диференціальне вхідний опір ОУ. Обчислити вихідний опір ОУ. виміряти швидкість

наростання вихідного напруги ОУ. виміряти 

коефіцієнт посилення инвертирующего підсилювача на ОУ. Визначити різницю фаз між 

вихідним і вхідним синусоїдальним напругою ОУ. Дослідити впливу коефіцієнта посилення 

схеми на постійну складову вихідної напруги. Дослідити схему інтегратора на ОУ, 

проаналізувати вплив вхідних впливів на вихідний сигнал інтегратора. Дослідити вплив 

параметрів елементів інтегратора на вихідний сигнал. Дослідити схеми дифференциатора на 

ОУ. Проаналізувати впливу вхідних впливів на вихідний сигнал дифференциатора. Дослідити 

вплив параметрів елементів дифференциатора на вихідний сигнал. Дослідити аналогові 

суматор, компаратор і схеми активних фільтрів.   

Хід роботи: Експеримент 1. Вимірювання вхідних Хід роботи: Експеримент 1. Вимірювання вхідних 

струмів.

зібрати схему  



Увімкніть схему. Виміряйте вхідні струми ОУ. За результатами вимірювань обчисліть середній вхідний 

струм I ВХ і різниця • I ВХ вхідних струмів ОУ. Результати занесіть до звіту.струм I ВХ і різниця • I ВХ вхідних струмів ОУ. Результати занесіть до звіту.струм I ВХ і різниця • I ВХ вхідних струмів ОУ. Результати занесіть до звіту.струм I ВХ і різниця • I ВХ вхідних струмів ОУ. Результати занесіть до звіту.струм I ВХ і різниця • I ВХ вхідних струмів ОУ. Результати занесіть до звіту.струм I ВХ і різниця • I ВХ вхідних струмів ОУ. Результати занесіть до звіту.струм I ВХ і різниця • I ВХ вхідних струмів ОУ. Результати занесіть до звіту.

Експеримент 2. Вимірювання напруги зсуву.Експеримент 2. Вимірювання напруги зсуву.

зібрати схему 

Увімкніть схему. Запишіть показання вольтметра. За результатами вимірювання, обчисліть 

напругу зміщення U СМ, використовуючи коефіцієнт підсилення схеми на ОУ. Результати обчислень також напругу зміщення U СМ, використовуючи коефіцієнт підсилення схеми на ОУ. Результати обчислень також напругу зміщення U СМ, використовуючи коефіцієнт підсилення схеми на ОУ. Результати обчислень також 

занесіть в звіт.



 

Експеримент 3. Вимірювання вхідного і вихідного опорів.Експеримент 3. Вимірювання вхідного і вихідного опорів.

зібрати схему  

а) Увімкніть схему. Виміряйте вхідний струм I ВХ і вихідна напруга U BbIX, запишіть показання до звіту. а) Увімкніть схему. Виміряйте вхідний струм I ВХ і вихідна напруга U BbIX, запишіть показання до звіту. а) Увімкніть схему. Виміряйте вхідний струм I ВХ і вихідна напруга U BbIX, запишіть показання до звіту. а) Увімкніть схему. Виміряйте вхідний струм I ВХ і вихідна напруга U BbIX, запишіть показання до звіту. а) Увімкніть схему. Виміряйте вхідний струм I ВХ і вихідна напруга U BbIX, запишіть показання до звіту. а) Увімкніть схему. Виміряйте вхідний струм I ВХ і вихідна напруга U BbIX, запишіть показання до звіту. 

Переведіть ключ клавішею [Space]. Виміряйте вхідний струм після перемикання ключа. Розрахуйте зміни 

вхідного напруги і струму. За отриманими результатами обчисліть диференціальне вхідний опір ОУ. 

Результати занесіть до звіту.

б). Зменшуйте опір навантажувального резистора R L до тих пір, поки вихідна напруга U BbIX НЕ буде б). Зменшуйте опір навантажувального резистора R L до тих пір, поки вихідна напруга U BbIX НЕ буде б). Зменшуйте опір навантажувального резистора R L до тих пір, поки вихідна напруга U BbIX НЕ буде б). Зменшуйте опір навантажувального резистора R L до тих пір, поки вихідна напруга U BbIX НЕ буде б). Зменшуйте опір навантажувального резистора R L до тих пір, поки вихідна напруга U BbIX НЕ буде б). Зменшуйте опір навантажувального резистора R L до тих пір, поки вихідна напруга U BbIX НЕ буде 

приблизно дорівнює половині значення отриманого в п. а). Запишіть значення опору R L, яке в цьому приблизно дорівнює половині значення отриманого в п. а). Запишіть значення опору R L, яке в цьому приблизно дорівнює половині значення отриманого в п. а). Запишіть значення опору R L, яке в цьому 

випадку приблизно дорівнює вихідному опору U BbIX ОУ, в звіт. випадку приблизно дорівнює вихідному опору U BbIX ОУ, в звіт. випадку приблизно дорівнює вихідному опору U BbIX ОУ, в звіт. 



 

Експеримент 4. Вимірювання часу наростання вихідної напруги ОП.Експеримент 4. Вимірювання часу наростання вихідної напруги ОП.

зібрати схему  

Увімкніть схему. Замалюйте осциллограмму вихідної напруги в звіт. За осциллограмме визначте 

величину вихідної напруги, час його встановлення і обчисліть швидкість наростання вихідної напруги в / 

мкс. Запишіть результат в звіт.

Експеримент 5. Робота підсилювача в режимі посилення синусоїдальної напруги.  Експеримент 5. Робота підсилювача в режимі посилення синусоїдальної напруги.  

зібрати схему 



 

Розрахуйте коефіцієнт посилення напруги До У підсилювача за значеннями параметрів компонентів Розрахуйте коефіцієнт посилення напруги До У підсилювача за значеннями параметрів компонентів Розрахуйте коефіцієнт посилення напруги До У підсилювача за значеннями параметрів компонентів 

схеми. Увімкніть схему. Виміряйте амплітуду вхідного U BX і вихідного U ВИХІД синусоїдальної напруги, схеми. Увімкніть схему. Виміряйте амплітуду вхідного U BX і вихідного U ВИХІД синусоїдальної напруги, схеми. Увімкніть схему. Виміряйте амплітуду вхідного U BX і вихідного U ВИХІД синусоїдальної напруги, схеми. Увімкніть схему. Виміряйте амплітуду вхідного U BX і вихідного U ВИХІД синусоїдальної напруги, схеми. Увімкніть схему. Виміряйте амплітуду вхідного U BX і вихідного U ВИХІД синусоїдальної напруги, 

постійну складову вихідної напруги U 0вих і різниця фаз між вхідним і вихідним напругою. За результатами постійну складову вихідної напруги U 0вих і різниця фаз між вхідним і вихідним напругою. За результатами постійну складову вихідної напруги U 0вих і різниця фаз між вхідним і вихідним напругою. За результатами 

вимірювань обчисліть коефіцієнт посилення по напрузі До У підсилювача. Результати занесіть до звіту.вимірювань обчисліть коефіцієнт посилення по напрузі До У підсилювача. Результати занесіть до звіту.вимірювань обчисліть коефіцієнт посилення по напрузі До У підсилювача. Результати занесіть до звіту.

Використовуючи значення вхідної напруги зсуву U СМ отримане в експерименті 1 і знайдене Використовуючи значення вхідної напруги зсуву U СМ отримане в експерименті 1 і знайдене Використовуючи значення вхідної напруги зсуву U СМ отримане в експерименті 1 і знайдене 

значення коефіцієнта посилення, обчисліть постійну складову вихідної напруги U 0вих. Результати значення коефіцієнта посилення, обчисліть постійну складову вихідної напруги U 0вих. Результати значення коефіцієнта посилення, обчисліть постійну складову вихідної напруги U 0вих. Результати 

обчислень також занесіть в звіт. 

Експеримент 6. Дослідження впливу параметрів схеми на режим еѐ роботи.Експеримент 6. Дослідження впливу параметрів схеми на режим еѐ роботи.

Встановіть значення опору R1 рівним 10 кОм, амплітуду синусоїдальної напруги генератора - 100 

мВ. Увімкніть схему. Для нових параметрів ми повторіть все виміри й обчислення експерименту 5. 

Результати занесіть в звіт.

Експеримент 7. Перехідний процес в схемі інтегратора.

Зберіть схему, зображену. Увімкніть схему. Замалюйте осцилограми вхідного і вихідного напруги схеми Зберіть схему, зображену. Увімкніть схему. Замалюйте осцилограми вхідного і вихідного напруги схеми 

при подачі на вхід напруги у вигляді послідовності прямокутних імпульсів до звіту. Виміряйте амплітуду 

вхідної напруги і визначте по осциллограмме швидкість зміни вихідної напруги. Для сталого процесу 

виміряйте амплітуду вихідної напруги. Результати запишіть в звіт.



 

Експеримент 8. Вплив амплітуди вхідної напруги на перехідний процес в схемі інтегратора.

У схемі інтегратора встановіть амплітуду генератора рівною 2 В. Увімкніть схему. Замалюйте 

осцилограми вхідного і вихідного напруги в звіті. Виміряйте амплітуду вхідної напруги і визначте по 

осциллограмме швидкість зміни вихідної напруги. Порівняйте осцилограми вихідної напруги,

отриманого в цьому попередньому експериментах. для 

усталеного процесу виміряйте амплітуду вихідної напруги. Результати занесіть до звіту.

Експеримент 9. Вплив параметрів схеми на перехідний процес в схемі інтегратора. 

а). У схемі встановіть опір R 1 рівним 5 кОм, амплітуду генератора 5В. Увімкніть схему. Замалюйте а). У схемі встановіть опір R 1 рівним 5 кОм, амплітуду генератора 5В. Увімкніть схему. Замалюйте а). У схемі встановіть опір R 1 рівним 5 кОм, амплітуду генератора 5В. Увімкніть схему. Замалюйте 

осцилограми вхідного і вихідного напруги в звіт. Запишіть амплітуду вхідної напруги і визначте по 

осциллограмме швидкість зміни вихідної напруги на початку процесу, порівняйте осциллограмму 

вихідної напруги, отриману в даному експерименті з осцилограмою, отриманої в експерименті 1.

б). У схемі встановіть ємність конденсатора дорівнює 0.02 мкФ. Увімкніть схему. 3apісуйте 

осцилограми вхідного і вихідного напруги в звіт. Запишіть амплітуду вхідної напруги і визначте по 

осциллограмме швидкість зміни вихідної напруги на початку процесу. Порівняйте осциллограмму 

вихідної напруги, отриману в даному експерименті, з осцилограмою, отриманої в експерименті 1.



Експеримент 10. Перехідний процес в схемі дифференциатора на ОУ.

а). Зберіть схему. Увімкніть схему. Замалюйте осцилограми вхідного і вихідного напруги в звіт. За 

отриманими осцилограмами визначте швидкість зміни вхідної напруги і амплітуду вихідної напруги, 

результат запишіть в звіт.

б). По заданих параметрах схеми і знайденим значенням швидкості зміни вхідного напруги 

розрахуйте амплітуду вихідної напруги. Результат запишіть у звіт.

Експеримент 11. Вплив частоти вхідної напруги на вихідну напругу дифференциатора. 

а). У схемі встановіть частоту генератора рівною 2 кГц. Увімкніть схему. Замалюйте осцилограми а). У схемі встановіть частоту генератора рівною 2 кГц. Увімкніть схему. Замалюйте осцилограми а). У схемі встановіть частоту генератора рівною 2 кГц. Увімкніть схему. Замалюйте осцилограми 

вхідного і вихідного напруги в звіт. За отриманими осцилограмами визначте швидкість зміни вхідної 

напруги і амплітуду вихідної напруги. Результати запишіть в звіт. Порівняйте осциллограмму вихідної 

напруги, отриману в даному експерименті, з осцилограмою, отриманої в експерименті 4.

б). По заданих параметрах схеми і знайденим значенням швидкості зміни вхідного напруги 

розрахуйте амплітуду вихідної напруги. Результат запишіть у звіт.

Експеримент 12. Вплив опору в колі зворотного зв'язку на вихідну напругу дифференциатора.

а). У схемі відновіть початкову частоту генератора, а величину опору в колі зворотного зв'язку а). У схемі відновіть початкову частоту генератора, а величину опору в колі зворотного зв'язку 

встановіть дорівнює 10 кОм. Увімкніть схему. Замалюйте осцилограми вхідного і вихідного напруги в 

звіт. За отриманими осцилограмами визначте швидкість зміни вхідного напруга амплітуду вихідної 

напруги. Результат запишіть у звіт.



Порівняйте осциллограмму вихідної напруги, отриману в даному експерименті, з осцилограмою, 

отриманої в експерименті 4. 

б). По заданих параметрах схеми і знайденим значенням швидкості зміни вхідного напруги 

розрахуйте амплітуду вихідної напруги. Результат запишіть у звіт.

Експеримент 13. Вплив ємності конденсатора на вихідну напругу дифференциатора. 

а). У схемі відновите початкові значення параметрів схеми, а величину ємності конденсатора 

встановіть рівній 0.5 мкФ. Увімкніть схему. Після встановлення процесу замалюйте осцилограми 

вхідного і вихідного напруги в звіт. За отриманими осцилограмами визначте швидкість зміни вхідної 

напруги і амплітуду вихідної напруги. Результат запивши ті в звіт. Порівняйте осциллограмму вихідної 

напруги, отриману в даному експерименті,

з осцилограмою, отриманої в попередньому 

експерименті. 

б). По заданих параметрах схеми і знайденим значенням швидкості зміни входь напруги б). По заданих параметрах схеми і знайденим значенням швидкості зміни входь напруги 

розрахуйте амплітуду вихідної напруги. Результат запишіть у звіт.

Експеримент 14 Дослідити роботу суматора на операційному підсилювачі 

Зібрати схему суматора 



 

Змінюючи вхідні напруги перевірте правильність роботи схеми. Результати у вигляді таблиці 

занесіть в отч•т.  

Експеримент 15 Дослідити роботу аналогового компаратора на операційному підсилювачі 

Зібрати схему компаратора 



 

Увімкніть схему. Отримайте осциллограмму вхід-вихід і визначте граничну напругу.

Експеримент 15 Дослідити роботу активних фільтрів на операційному підсилювачі 

Зібрати схему ФНЧ 



 

Отримати амплітудно-частотну характеристику і фазово-частотну характеристику 

ФНЧ і пояснити їх поведінку 

Зібрати схему ФВЧ 



 

Отримати амплітудно-частотну характеристику і фазово-частотну характеристику 

ФВЧ і пояснити їх поведінку 

Зібрати схему смугового фільтра 



 

Отримати амплітудно-частотну характеристику і фазово-частотну характеристику 

смугового фільтра і пояснити їх поведінку. 

питання 

1. Чи відрізняється виміряне значення середнього вхідного струму I ВХ від його 1. Чи відрізняється виміряне значення середнього вхідного струму I ВХ від його 1. Чи відрізняється виміряне значення середнього вхідного струму I ВХ від його 1. Чи відрізняється виміряне значення середнього вхідного струму I ВХ від його 

номінального значення для ОУ LM741, взятого з паспортних даних? 

2. Істотно відмінність різниці вхідних струмів від номінального 2. Істотно відмінність різниці вхідних струмів від номінального 

значення для ОУ LM741? 

3. Чи збігаються виміряне значення напруги зсуву з 3. Чи збігаються виміряне значення напруги зсуву з 

номінальним значенням дляОУЬМ741? 

4. Порівняйте величину виміряного вхідного опору з 4. Порівняйте величину виміряного вхідного опору з 

паспортними даними на OVLM741. 

5. Порівняйте величину виміряного вихідного опору з 5. Порівняйте величину виміряного вихідного опору з 

паспортними даними на OVLM741. 

6. Порівняйте між собою величини вхідного і вихідного 6. Порівняйте між собою величини вхідного і вихідного 

опорів ОУ. Яка схема заміщення ОУ як елемента електричного кола?

7. Чи відрізняється експериментальне значення швидкості наростання 7. Чи відрізняється експериментальне значення швидкості наростання 

вихідної напруги від номінального значення? 

8. У чому причина виникнення вхідних струмів ОУ і різниці вхідних 8. У чому причина виникнення вхідних струмів ОУ і різниці вхідних 

струмів? До чого вони призводять при роботі схем на ОУ?



9. Як розрахувати коефіцієнт підсилення схеми експерименту 5? 9. Як розрахувати коефіцієнт підсилення схеми експерименту 5? 

10. Як виміряти різницю фаз між вхідним і вихідним напругою в 10. Як виміряти різницю фаз між вхідним і вихідним напругою в 

схемою експерименту 5? 

11. Оцініть відмінності між виміряною і обчисленої постійної 11. Оцініть відмінності між виміряною і обчисленої постійної 

складової вихідної напруги. 

12. Скільки відсотків від амплітуди вихідної напруги, виміряного 12. Скільки відсотків від амплітуди вихідної напруги, виміряного 

в експерименті 1, становить постійна складова в вихідній напрузі? 

13. Які параметри схеми (експеримент 5) впливають на її коефіцієнт 13. Які параметри схеми (експеримент 5) впливають на її коефіцієнт 

посилення? 

14. Як впливає коефіцієнт посилення (експеримент 5) на постійну 14. Як впливає коефіцієнт посилення (експеримент 5) на постійну 

складову вихідної напруги? 

15. Порівняйте швидкість зміни вихідного сигналу в експериментах 7 і 8. 15. Порівняйте швидкість зміни вихідного сигналу в експериментах 7 і 8. 

16. Яку роль відіграє опір R 2, підключене паралельно 16. Яку роль відіграє опір R 2, підключене паралельно 16. Яку роль відіграє опір R 2, підключене паралельно 16. Яку роль відіграє опір R 2, підключене паралельно 

конденсатору в схемі експерименту 7? 

17. На які параметри перехідного процесу в схемі експерименту 10 впливає 17. На які параметри перехідного процесу в схемі експерименту 10 впливає 

величина опору R 2?величина опору R 2?

18. Від параметрів яких компонентів схеми експерименту 10 залежить точність 18. Від параметрів яких компонентів схеми експерименту 10 залежить точність 

інтегрування вхідної напруги? 

19. Від параметрів яких компонентів схеми експерименту 7 залежить швидкість 19. Від параметрів яких компонентів схеми експерименту 7 залежить швидкість 

зміни вихідної напруги при подачі на вхід стрибка напруги? 

20. Виведіть співвідношення між вхідним і вихідним напругою для 20. Виведіть співвідношення між вхідним і вихідним напругою для 

схеми експерименту 7. 

21. Виведіть співвідношення між вхідним і вихідним напругою для 21. Виведіть співвідношення між вхідним і вихідним напругою для 

схеми експерименту 7. 

22. Чому схема експерименту 10 є дифференцирующим каскадом? 22. Чому схема експерименту 10 є дифференцирующим каскадом? 

23. Від параметрів яких компонентів схеми експерименту 10  23. Від параметрів яких компонентів схеми експерименту 10  залежить 

величина вихідної напруги при подачі на вхід лінійно змінюється напруги? 

24. Чи залежить вихідна напруга дифференцирующего каскаду від швидкості 24. Чи залежить вихідна напруга дифференцирующего каскаду від швидкості 

зміни вхідного напруги? Пояснити.

25. Чи залежить вихідна напруга дифференцирующего каскаду від 25. Чи залежить вихідна напруга дифференцирующего каскаду від 

величини опору в колі зворотного зв'язку? 

26. Чи залежить вихідна напруга дифференцирующего каскаду 26. Чи залежить вихідна напруга дифференцирующего каскаду 

експерименту 10 від ємності конденсатора С? експерименту 10 від ємності конденсатора С? 

27. чому 27. чому вихідна напруга дифференцирующего каскаду 

пропорційно від'ємного значення похідної вхідного напруги? 

28. Особливості активних фільтрів в порівнянні з пасивними. 28. Особливості активних фільтрів в порівнянні з пасивними. 

29. Опишіть роботу суматора на ОУ. 29. Опишіть роботу суматора на ОУ. 

30. Опишіть роботу аналогового компаратора на ОУ. 30. Опишіть роботу аналогового компаратора на ОУ. 



Лабораторна робота №5 Тема: Генератори і Лабораторна робота №5 Тема: Генератори і 

перетворювачі частоти

Мета роботи: Дослідити схеми різних генераторів і вплив на їх роботу параметрів Мета роботи: Дослідити схеми різних генераторів і вплив на їх роботу параметрів 

частотозадающих ланцюгів 

Експеримент 1 Дослідити роботу генератора Колпітца  

1. зібрати схему 1. зібрати схему 

малюнок 5.1 

2.Включіть схему. Отримати осциллограмму вихідного сигналу і

визначити його параметри. 

3. Змінюючи номінальні значення параметрів частотозадающей ланцюга 

досліджувати їх вплив на параметри вихідного сигналу. 

4. Дослідіть вплив температури на стабільність частоти. 

Експеримент 2 Дослідити роботу генератора прямокутних імпульсів  



2. зібрати схему 2. зібрати схему 

малюнок 5.2 

2.Включіть схему. Отримати осциллограмму вихідного сигналу і

визначити його параметри. 

3. Змінюючи номінальні значення параметрів частотозадающей ланцюга 

досліджувати їх вплив на параметри вихідного сигналу. 

4. Дослідіть вплив температури на стабільність частоти. 

експеримент 3 Дослідити роботу генератора Колпітца 

стабілізованого кварцовим резонатором 

1.Собрать схему 



 

малюнок 5.3 

2.Включіть схему. Отримати осциллограмму вихідного сигналу і

визначити його параметри. 

3. Дослідіть вплив температури на стабільність частоти. 

Експеримент 4 Дослідити роботу мультивібратора 

1.Собрать схему 



 

малюнок 5.4 

2.Включіть схему. Отримати осциллограмму вихідного сигналу.

3. Змінюючи номінальні значення параметрів частотозадающей ланцюга 

досліджувати їх вплив на параметри вихідного сигналу. 

.

питання 

1.Дать визначення поняття генератор. 

2.Структурная схема генератора. 

3. Що таке умова амплітуд? 

3. Що таке умова фаз? 

4. Що таке кварцовий резонатор? 

5. Вплив температури на стабільність частоти генератора. 



Лабораторна робота №6 Тема: Модулятори Лабораторна робота №6 Тема: Модулятори 

і демодулятори

Мета роботи: дослідження  Мета роботи: дослідження  видів модуляції і різних схем 

модуляторів і демодуляторів. 

Експеримент 1 Дослідити роботу аналогового амплітудного модулятора 

1 Зібрати схему 

малюнок 6.1 

2.Включіть схему. Отримати осциллограмму вихідного сигналу.

3. Визначити частоту несучої і обвідної. 



Експеримент 2 Дослідити роботу амплітудного модулятора цифрових 

повідомлень 

1.Собрать схему 

малюнок 6.2 

2.Включіть схему. Отримати осцилограми інформаційного і вихідного

сигналів. 

Експеримент 3 Дослідити роботу частотного модулятора цифрових повідомлень 

1.Собрать схему 



 

малюнок 6.3 

2.Включіть схему. Отримати осцилограми інформаційного і вихідного

сигналів. 

3. Змінити амплітуду і частоту сигналів модуляції і несучої і встановіть їх вплив на 3. Змінити амплітуду і частоту сигналів модуляції і несучої і встановіть їх вплив на 3. Змінити амплітуду і частоту сигналів модуляції і несучої і встановіть їх вплив на 

осциллограмму частотно-модульованого сигналу.

Експеримент 4 Дослідити роботу фазового модулятора цифрових повідомлень 

1.Собрать схему 



 

малюнок 6.4 

2.Включіть схему. Отримати осцилограми інформаційного і вихідного

сигналів. 

Експеримент 5 Дослідити роботу аналогового амплітудного демодулятора 

1.Собрать схему 



 

малюнок 6.5 

2.Включіть схему. Отримати осцилограми інформаційного та вхідного

сигналів. 

3. Пут•м підбору постійної часу RCфільтра домогтися чистоти 

інформаційного сигналу. 

питання 

1. Що таке модуляція? 

2. Види модуляції. 

3. Що таке несуча? 

3. Що таке детектування? 

4. Що таке демодулятор? 

5. Використовуючи  які види модуляції можна передавати цифрові 

повідомлення? 



Лабораторна робота №7 

Тема: Вивчення реалізації логічних схем і функцій на дискретних Тема: Вивчення реалізації логічних схем і функцій на дискретних 

елементах 

Мета роботи: Дослідження логічних схем, реалізація логічних схем за допомогою дискретних Мета роботи: Дослідження логічних схем, реалізація логічних схем за допомогою дискретних 

елементів. 

Експеримент 1 Диодно-резисторная логіка 

1 Зібрати представлені нижче схеми. 2 Дослідити 

їх.

3 Скласти таблицю за результатами кожного експерименту. 4 По таблиці определіть- яку логічну 

функцію реалізує відповідна схема.



 

Експеримент 2 Резисторно-транзисторна логіка 

1 Зібрати представлені нижче схеми. 2 Дослідити 

їх.

3 Скласти таблицю за результатами кожного експерименту. 4 По таблиці определіть- яку логічну 

функцію реалізує відповідна схема.



 



 



 



 

Експеримент 3 Диодно-транзисторна логіка 

1 Зібрати представлені нижче схеми. 2 Дослідити 

їх.

3 Скласти таблицю за результатами кожного експерименту. 

4 По таблиці определіть- яку логічну функцію реалізує відповідна схема 



 

Експеримент 4 Транзисторно-транзисторна логіка 

1 Зібрати схему. 2 

Дослідити е•.

3 Скласти таблицю за результатами експерименту. 

4 По таблиці определіть- яку логічну функцію реалізує схема 



 

Експеримент 5 емітерного-зв'язкова логіка 

1 Зібрати представлені нижче схеми. 2 Дослідити 

їх.

3 Скласти таблицю за результатами кожного експерименту. 

4 По таблиці определіть- яку логічну функцію реалізує відповідна схема 



 



 

Експеримент 6 логічних елементів на уніполярних транзисторах 

1 Зібрати представлені нижче схеми. 2 Дослідити 

їх.

3 Скласти таблицю за результатами кожного експерименту. 

4 По таблиці определіть- яку логічну функцію реалізує відповідна схема 



 



 



 



 

питання 

1. Що таке логічна змінна і логічний сигнал? які значення1. Що таке логічна змінна і логічний сигнал? які значення

вони можуть приймати? 

2. Що таке логічна функція? 2. Що таке логічна функція? 

3. Чи може бути логічним сигналом рівень напруги? стан3. Чи може бути логічним сигналом рівень напруги? стан

контакту? Світіння світлодіода? 4 В ч•м відміну 

ТТЛ від ТТЛШ? 5 Параметри сигналів в ТТЛ і ЕСЛ. 

6 Переваги та недоліки ТТЛ і ЕСЛ.



Лабораторна робота №8 

Тема: тригериТема: тригери

Мета роботи: вивчення структури і алгоритмів роботи асинхронних і синхронних Мета роботи: вивчення структури і алгоритмів роботи асинхронних і синхронних 

тригерів, дослідження функцій переходів і порушення основних типів тригерів, 

вивчення взаємозамінності тригерів різних типів. 

Порядок проведення експериментів 

Експеримент 1. Дослідження RS-тригера. 

a) Зберіть схему  a) Зберіть схему  

b) Увімкніть схему. Послідовно подайте на схему наступні сигнали:b) Увімкніть схему. Послідовно подайте на схему наступні сигнали:

S = 0, R = 1; S = 0, R = 0; S = 1, R = 0; S = 0, R = 0. Переконайтеся 

в тому, що:

• при S = 0, R = 1 тригер встановлюється в стан Q = 0;при S = 0, R = 1 тригер встановлюється в стан Q = 0;при S = 0, R = 1 тригер встановлюється в стан Q = 0;при S = 0, R = 1 тригер встановлюється в стан Q = 0;

• при переході до S = 0, R = 0 тригер зберігає попередній стан виходу Q = 0;при переході до S = 0, R = 0 тригер зберігає попередній стан виходу Q = 0;при переході до S = 0, R = 0 тригер зберігає попередній стан виходу Q = 0;при переході до S = 0, R = 0 тригер зберігає попередній стан виходу Q = 0;

• при S = 1, R = 0 тригер встановлюється в стан Q = 1;при S = 1, R = 0 тригер встановлюється в стан Q = 1;при S = 1, R = 0 тригер встановлюється в стан Q = 1;при S = 1, R = 0 тригер встановлюється в стан Q = 1;

• при переході до S = 1, R = 1 колишнє значення виходу Q = 1 зберігається. при переході до S = 1, R = 1 колишнє значення виходу Q = 1 зберігається. при переході до S = 1, R = 1 колишнє значення виходу Q = 1 зберігається. при переході до S = 1, R = 1 колишнє значення виходу Q = 1 зберігається. при переході до S = 1, R = 1 колишнє значення виходу Q = 1 зберігається. 

b) Для кожного переходу (зміни стану або збереження попереднього) b) Для кожного переходу (зміни стану або збереження попереднього) 

намалюйте в звіті граф переходу. 



c) За результатами експерименту заповніть таблицю функцій збудження c) За результатами експерименту заповніть таблицю функцій збудження 

для схеми. 

Експеримент 2. Дослідження RC - тригера. Експеримент 2. Дослідження RC - тригера. Експеримент 2. Дослідження RC - тригера. Експеримент 2. Дослідження RC - тригера. 

a) Зберіть схему  a) Зберіть схему  

b) Увімкніть схему. Послідовно подайте на схему наступні сигнали:b) Увімкніть схему. Послідовно подайте на схему наступні сигнали:

S = 0, R = 1; S = 0, R = 0; S = 1, R = 0; S = 0, R = 0. Переконайтеся 

в тому, що:

• при S = 1, R = 0 тригер встановлюється в стан Q = 0;при S = 1, R = 0 тригер встановлюється в стан Q = 0;при S = 1, R = 0 тригер встановлюється в стан Q = 0;при S = 1, R = 0 тригер встановлюється в стан Q = 0;

• при переході до S = R = 1 тригер зберігає попередній стан виходу Q = 0;при переході до S = R = 1 тригер зберігає попередній стан виходу Q = 0;при переході до S = R = 1 тригер зберігає попередній стан виходу Q = 0;при переході до S = R = 1 тригер зберігає попередній стан виходу Q = 0;

• при S = 0, R = 1 тригер встановлюється в стан Q = 1;при S = 0, R = 1 тригер встановлюється в стан Q = 1;при S = 0, R = 1 тригер встановлюється в стан Q = 1;при S = 0, R = 1 тригер встановлюється в стан Q = 1;

• при переході до S = 1, R = 1 колишнє значення виходу Q = 1 зберігається. при переході до S = 1, R = 1 колишнє значення виходу Q = 1 зберігається. при переході до S = 1, R = 1 колишнє значення виходу Q = 1 зберігається. при переході до S = 1, R = 1 колишнє значення виходу Q = 1 зберігається. при переході до S = 1, R = 1 колишнє значення виходу Q = 1 зберігається. 

b) Для кожного переходу (зміни стану або збереження попереднього) b) Для кожного переходу (зміни стану або збереження попереднього) 

намалюйте в звіті граф переходу. 

c) За результатами експерименту заповніть таблицю функцій збудження c) За результатами експерименту заповніть таблицю функцій збудження 

для схеми. 

Експеримент 3. Дослідження JK-тригера.

a) Зберіть схему  a) Зберіть схему  



 

b) Увімкніть схему.  b) Увімкніть схему.  

Переконайтеся в тому, що;

• при R = 1, S = 0 тригер встановлюється в 1 (Q = 1, Q '= 0) незалежно від стану інших входів; при R = 1, S = 0 тригер встановлюється в 1 (Q = 1, Q '= 0) незалежно від стану інших входів; при R = 1, S = 0 тригер встановлюється в 1 (Q = 1, Q '= 0) незалежно від стану інших входів; при R = 1, S = 0 тригер встановлюється в 1 (Q = 1, Q '= 0) незалежно від стану інших входів; при R = 1, S = 0 тригер встановлюється в 1 (Q = 1, Q '= 0) незалежно від стану інших входів; 

• при R = 0, S = 1 тригер встановлюється в 0 (Q = 0, Q '= 1) незалежно від стану інших входів. при R = 0, S = 1 тригер встановлюється в 0 (Q = 0, Q '= 1) незалежно від стану інших входів. при R = 0, S = 1 тригер встановлюється в 0 (Q = 0, Q '= 1) незалежно від стану інших входів. при R = 0, S = 1 тригер встановлюється в 0 (Q = 0, Q '= 1) незалежно від стану інших входів. при R = 0, S = 1 тригер встановлюється в 0 (Q = 0, Q '= 1) незалежно від стану інших входів. 

b) встановіть S '= R' = 1,b) встановіть S '= R' = 1,b) встановіть S '= R' = 1, перевірте істинність таблиці функцій 

збудження, за результатами експерименту заповніть таблицю в звіті. збудження, за результатами експерименту заповніть таблицю в звіті. 

Вказівка: початковий стан тригера встановлювати короткочасної подачею сигналу S '= 0 для отримання 

Q t = 1 і сигналу R '= 0 для отримання Q t = 0. Перехід тригера в стан Q t + 1 відбувається тільки по негативному Q t = 1 і сигналу R '= 0 для отримання Q t = 0. Перехід тригера в стан Q t + 1 відбувається тільки по негативному Q t = 1 і сигналу R '= 0 для отримання Q t = 0. Перехід тригера в стан Q t + 1 відбувається тільки по негативному Q t = 1 і сигналу R '= 0 для отримання Q t = 0. Перехід тригера в стан Q t + 1 відбувається тільки по негативному Q t = 1 і сигналу R '= 0 для отримання Q t = 0. Перехід тригера в стан Q t + 1 відбувається тільки по негативному Q t = 1 і сигналу R '= 0 для отримання Q t = 0. Перехід тригера в стан Q t + 1 відбувається тільки по негативному Q t = 1 і сигналу R '= 0 для отримання Q t = 0. Перехід тригера в стан Q t + 1 відбувається тільки по негативному 

фронту імпульсу на рахунковому вході С, сформованому відповідним ключем. 

c) Складіть часові діаграми роботи тригера для усіх можливих c) Складіть часові діаграми роботи тригера для усіх можливих 

комбінацій Q t, J t, K t і замалюйте їх в звіті. комбінацій Q t, J t, K t і замалюйте їх в звіті. комбінацій Q t, J t, K t і замалюйте їх в звіті. комбінацій Q t, J t, K t і замалюйте їх в звіті. комбінацій Q t, J t, K t і замалюйте їх в звіті. комбінацій Q t, J t, K t і замалюйте їх в звіті. комбінацій Q t, J t, K t і замалюйте їх в звіті. комбінацій Q t, J t, K t і замалюйте їх в звіті. 



Експеримент 4. Дослідження JK-тригера в рахунковому режимі (Т-тригер). 

Зберіть схему  

Увімкніть схему. Змінюючи стан входу З відповідним ключем, замалюйте в звіті діаграми роботи Увімкніть схему. Змінюючи стан входу З відповідним ключем, замалюйте в звіті діаграми роботи Увімкніть схему. Змінюючи стан входу З відповідним ключем, замалюйте в звіті діаграми роботи 

тригера в рахунковому режимі. 

Експеримент 5. Дослідження JK-тригера, побудованого на базі логічних 

елементів і RS-тригерів. 

Зберіть схему 

Увімкніть схему. Змінюючи рівень сигналу на вході С, складіть часові діаграми сигналів на виходах Q1Увімкніть схему. Змінюючи рівень сигналу на вході С, складіть часові діаграми сигналів на виходах Q1Увімкніть схему. Змінюючи рівень сигналу на вході С, складіть часові діаграми сигналів на виходах Q1Увімкніть схему. Змінюючи рівень сигналу на вході С, складіть часові діаграми сигналів на виходах Q1

і Q2 обох RS- тригерів і замалюйте їх в звіті. Вкажіть режим роботи тригера. Визначте моменти зміни і Q2 обох RS- тригерів і замалюйте їх в звіті. Вкажіть режим роботи тригера. Визначте моменти зміни і Q2 обох RS- тригерів і замалюйте їх в звіті. Вкажіть режим роботи тригера. Визначте моменти зміни і Q2 обох RS- тригерів і замалюйте їх в звіті. Вкажіть режим роботи тригера. Визначте моменти зміни і Q2 обох RS- тригерів і замалюйте їх в звіті. Вкажіть режим роботи тригера. Визначте моменти зміни 

сигналів Q1 і Q2 по відношенню до моментів зміни сигналів Q1 і Q2 по відношенню до моментів зміни сигналів Q1 і Q2 по відношенню до моментів зміни сигналів Q1 і Q2 по відношенню до моментів зміни сигналів Q1 і Q2 по відношенню до моментів зміни 



сигналу С. Відобразіть відмінність в часах перемикання RS- тригерів на діаграмах. сигналу С. Відобразіть відмінність в часах перемикання RS- тригерів на діаграмах. сигналу С. Відобразіть відмінність в часах перемикання RS- тригерів на діаграмах. сигналу С. Відобразіть відмінність в часах перемикання RS- тригерів на діаграмах. сигналу С. Відобразіть відмінність в часах перемикання RS- тригерів на діаграмах. 

Експеримент 6. Дослідження D-тригер; 

a) Зберіть схему  a) Зберіть схему  

b) Увімкніть схему.  b) Увімкніть схему.  

Переконайтеся в тому, що:

• при R = 1, S = 0 тригер встановлюється в 1 (Q = 1, Q '= 0) незалежно від стану інших входів; при R = 1, S = 0 тригер встановлюється в 1 (Q = 1, Q '= 0) незалежно від стану інших входів; при R = 1, S = 0 тригер встановлюється в 1 (Q = 1, Q '= 0) незалежно від стану інших входів; при R = 1, S = 0 тригер встановлюється в 1 (Q = 1, Q '= 0) незалежно від стану інших входів; при R = 1, S = 0 тригер встановлюється в 1 (Q = 1, Q '= 0) незалежно від стану інших входів; 

• при R = 0, S = 1 тригер встановлюється в 0 ( Q = 0, Q '= 1) незалежно від стану інших входів. при R = 0, S = 1 тригер встановлюється в 0 ( Q = 0, Q '= 1) незалежно від стану інших входів. при R = 0, S = 1 тригер встановлюється в 0 ( Q = 0, Q '= 1) незалежно від стану інших входів. при R = 0, S = 1 тригер встановлюється в 0 ( Q = 0, Q '= 1) незалежно від стану інших входів. при R = 0, S = 1 тригер встановлюється в 0 ( Q = 0, Q '= 1) незалежно від стану інших входів. 

b) встановіть S '= R' = 1, перевірте істинність таблиці функцій збудження,b) встановіть S '= R' = 1, перевірте істинність таблиці функцій збудження,b) встановіть S '= R' = 1, перевірте істинність таблиці функцій збудження,b) встановіть S '= R' = 1, перевірте істинність таблиці функцій збудження,

за результатами експерименту заповніть таблицю в звіті. 

c) Складіть часові діаграми роботи тригера для усіх можливих c) Складіть часові діаграми роботи тригера для усіх можливих 

комбінацій Q t , D t.комбінацій Q t , D t.комбінацій Q t , D t.комбінацій Q t , D t.комбінацій Q t , D t.комбінацій Q t , D t.



Експеримент 7. Дослідження роботи D-тригера в рахунковому режимі. 

Зберіть схему  

Подаючи на рахунковий вхід З тактові імпульси за допомогою ключа [ З] і визначаючи стан виходів Подаючи на рахунковий вхід З тактові імпульси за допомогою ключа [ З] і визначаючи стан виходів Подаючи на рахунковий вхід З тактові імпульси за допомогою ключа [ З] і визначаючи стан виходів Подаючи на рахунковий вхід З тактові імпульси за допомогою ключа [ З] і визначаючи стан виходів Подаючи на рахунковий вхід З тактові імпульси за допомогою ключа [ З] і визначаючи стан виходів 

тригера за допомогою пробників, складіть часові діаграми роботи тригера в рахунковому режимі і 

занесіть їх до звіту. 



питання 

1. Чи є елементом пам'яті вимикач настільної лампи? 1. Чи є елементом пам'яті вимикач настільної лампи? 

2. Якщо продовжити попереднє запитання, то як можна охарактеризувати: 2. Якщо продовжити попереднє запитання, то як можна охарактеризувати: 

a) кнопковий вимикач (один раз натиснув - лампа горить, другий раз натиснув - a) кнопковий вимикач (один раз натиснув - лампа горить, другий раз натиснув - 

лампа погасла); 

b) клавішний перемикач-коромисло: натиснув на одне плече - лампа b) клавішний перемикач-коромисло: натиснув на одне плече - лампа 

запалилася або продовжує залишатися палаючої; натиснув на інше плече згасла.  

Аналогія з якими видами тригерів напрошується? 

3. Чим відрізняється робота RS- тригера з прямими входами від роботи RS- тригера 3. Чим відрізняється робота RS- тригера з прямими входами від роботи RS- тригера 3. Чим відрізняється робота RS- тригера з прямими входами від роботи RS- тригера 3. Чим відрізняється робота RS- тригера з прямими входами від роботи RS- тригера 3. Чим відрізняється робота RS- тригера з прямими входами від роботи RS- тригера 3. Чим відрізняється робота RS- тригера з прямими входами від роботи RS- тригера 

з інверсними входами? 

4. Чому комбінація сигналів 11 на входах RS- тригера називається 4. Чому комбінація сигналів 11 на входах RS- тригера називається 4. Чому комбінація сигналів 11 на входах RS- тригера називається 4. Чому комбінація сигналів 11 на входах RS- тригера називається 4. Чому комбінація сигналів 11 на входах RS- тригера називається 4. Чому комбінація сигналів 11 на входах RS- тригера називається 

«Забороненої»? 

5. У ч•м відміну таблиці переходів тригера від таблиці функцій збудження? 5. У ч•м відміну таблиці переходів тригера від таблиці функцій збудження? 

6. Як властивість запам'ятовування відбивається в характеристичних рівняннях 6. Як властивість запам'ятовування відбивається в характеристичних рівняннях 

тригерів? 

7. У ч•м принципова відмінність роботи синхронних тригерів від 7. У ч•м принципова відмінність роботи синхронних тригерів від 

асинхронних? 

8. Яка пріоритетність інформаційних та настановних входів в 8. Яка пріоритетність інформаційних та настановних входів в 

синхронних тригерах? 

9. чому JK- тригер при J = K = 1 чи не перетворюється в автогенератор? 9. чому JK- тригер при J = K = 1 чи не перетворюється в автогенератор? 9. чому JK- тригер при J = K = 1 чи не перетворюється в автогенератор? 9. чому JK- тригер при J = K = 1 чи не перетворюється в автогенератор? 9. чому JK- тригер при J = K = 1 чи не перетворюється в автогенератор? 9. чому JK- тригер при J = K = 1 чи не перетворюється в автогенератор? 

10. чому Т- тригер отримав назву рахункового? Яке число імпульсів він10. чому Т- тригер отримав назву рахункового? Яке число імпульсів він10. чому Т- тригер отримав назву рахункового? Яке число імпульсів він10. чому Т- тригер отримав назву рахункового? Яке число імпульсів він

може порахувати? 

11. Як працює D- тригер, якщо D = Q?11. Як працює D- тригер, якщо D = Q?11. Як працює D- тригер, якщо D = Q?11. Як працює D- тригер, якщо D = Q?11. Як працює D- тригер, якщо D = Q?
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