
  

Кафедра смарт технологій 
з'єднань та інженерії 
поверхні 

ЕЛЕКТРОНІКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ 
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання Очна (денна) 

Рік підготовки, семестр 4 курс, осінній семестр 

Обсяг дисципліни 120 годин / 4 кредити ECTS 

Семестровий 
контроль/ контрольні 
заходи 

Рейтингова система оцінювання, іспит 

Розклад занять 1-й тиждень – лекції, лабораторні роботи;  2-й тиждень - лекції, 
практичні заняття. Час і місце проведення занять див. на сайті 
http://rozklad.kpi.ua 

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: к.т.н., доцент Скачков Ігор Олегович, i.skachkov@kpi.ua 
Практичні заняття: к.т.н., доцент Скачков Ігор Олегович, 
i.skachkov@kpi.ua 

Лабораторні заняття: к.т.н., асистент Мінаков Антон Сергійович 

macabez15@gmail.com 

Розміщення курсу Лекції з дисципліни і методичні вказівки до практичних занять і 
лабораторних робіт висилаються кожному студенту по 
електронній пошті. Контрольні примірники передаються 
методисту кафедри для збереження в електронній бібліотеці 
кафедри. 

Програма навчальної дисципліни 
1 Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна "Електроніка технологічних систем" розроблена відповідно до освітньої програми 

підготовки бакалавра “Технологічні системи інженерії з’єднань і покриттів”. Вивчення 

дисципліни забезпечує конкурентні переваги фахівця при роботі на підприємствах України. 

Мета дисципліни - формування у студентів здатностей використовувати знання та навички в 

галузі електроніки для проектування, експлуатації та ремонту устаткування для зварювання, 

наплавлення та створення покриттів. 

Предмет дисципліни — електронні системи для зварювання, наплавлення та створення 
покриттів 

Відповідно до освітньої програми студенти після засвоєння дисципліни мають 
продемонструвати такі результати навчання. 

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?g=a8bf5ebe-b00e-4dcf-9aa2-ef0b0773f06d
mailto:i.skachkov@kpi.ua


Компетентності: 

ФК 1   Здатність аналізу конструкцій та процесів на основі законів, теорій та методів 

математики, природничих наук. 

ФК 2 Здатність робити оцінки параметрів працездатності машин в експлуатаційних умовах 

та знаходити відповідні рішення для забезпечення заданого рівня надійності 

конструкцій і процесів, в тому числі і за наявності деякої невизначеності. 

ФК 4 Здатність здійснювати оптимальний вибір технологічного обладнання, комплектацію 

технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації. 

ФК 9 Здатність представлення результатів своєї інженерної діяльності з дотриманням 

загальноприйнятих норм і стандартів. 

ФК 14 Здатність використовувати знання основ прикладного застосування ресурсів 

програмного і апаратного забезпечення обчислювальної техніки, джерел живлення, 

електричних машин та електроприводу для проектування вузлів технологічного 

устаткування, математичного моделювання процесів тощо 

Знання: 

 будови та принципу дії поширених в інженерній практиці електронних приладів і 

пристроїв; 

  будови, принципу дії та основних характеристик вторинних джерел живлення, зокрема 

випрямлячів; 

  основних схемотехнічних засобів побудови базових аналогових електронних пристроїв; 

 основних схемотехнічних засобів побудови базових цифрових електронних пристроїв. 

Уміння: 

 синтезувати прикладні схеми аналогових електронних технологічних систем; 

 синтезувати прикладні схеми цифрових електронних технологічних систем;; 

Навички: 

 роботи з контрольно-вимірювальною апаратурою в процесі експериментальних 

досліджень електронних систем. 

Досвід: 

 практичного застосування методів моделювання і розрахунку процесів у електронних 

системах; 

 роботи з симуляторами електронних систем. 

 

2 Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 
навчання за відповідною освітньою програмою) 

Для успішного засвоєння «Автоматичного керування зварюванням» студент повинен мати 
базові знання з дисциплін: 

 Загальна фізика 

 Вища математика 

 Інформатика 

 Електричні машини 

 Електротехніка та електроніка  
 



На результатах навчання з « Електронні технологічні системи» базуються дисципліни: 

 Джерела живлення 

 Технологія та устаткування для наплавлення 

 Технологія та устаткування зварювання тиском 

 Виконання атестаційної роботи 
 

3 Зміст навчальної дисципліни  

1 Елементна база електроніки 

2 Аналогові електроні пристрої 

3 Імпульсні електронні пристрої  

4 Цифрові електронні пристрої 

5 Джерела вторинного електроживлення 

4 Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

1 Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум: Навч. посіб. 

/Колонтаєвський Ю. П., Сосков А. Г. За ред. А. Г. Соскова. 2-е вид. -К.: Каравела, 2004. -432 с 

Слід читати повністю. 
Навчальний посібник можна знайти в бібліотеці КПІ ім. Ігоря Сікорського. Слід 

ознайомитись. 

 

Додаткова література: 

1  Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. (The Art of Electronics)  Монография. Издание 
6-е. Москва: Издательство «Мир»: Редакция литературы по информатике и новой 
технике, 2003 

2 Фолкенберри Л.М. Применения операционных усилителей и линейных ИС. (An introduction 
to operational amplifiers with linear IC applications, 1982)  Автор: Лусис М. Фолкенберри 
(Luces M. Faulkenberry). Москва: Издательство «Мир»: Редакция литературы по 
информатике и электронике, 1985 

 

 

Навчальний контент 
5 Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

1-й тиждень 

Лекція 1 Основи електроніки 

Енергоживлення установок для зварювання та нанесення покриттів. Електрична напруга, 

струм. Елементи електричних кіл. Джерела і споживачі електричної енергії. Закон Ома для 

ділянки електричного кола. Закони Кіргофа. Активний, реактивний та повний опір. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Лабораторна робота 1 Дослідження електричних кіл постійного струму 

Закон Ома для ділянки електричного кола. Закони Кіргофа. Активний, реактивний та повний 

опір. 

 



 

2-й тиждень 

Лекція 2 Елементна база електроніки. Пасивні компоненти електронних схем 

Резистори, конденсатори,котушки індуктивності, трансформатори. Класифікація, основні  

характеристики. 

Практичне заняття 1 Дослідження електричних кіл постійного струму. Розрахунок 

методами контурних струмів і вузлових напруг. 

Розрахунок електричних кіл методами контурних струмів і вузлових напруг.  

3-й тиждень 

Лекція 3 Напівпровідникові компоненти. Електрофізичні властивості напівпровідників. 

Фізичні властивості. Механізм електричної провідності напівпровідників. Види носіїв заряду у 

напівпровідниках. Рухливість носіїв заряду. Власна концентрація носіїв заряду. Домішкова 

провідність. Зонна структура. 

Лабораторна робота 2 Дослідження електричних кіл змінного струму. Активний і 

індуктивний опір 

Дослідження кіл змінного струму, що містять активне і реактивне навантаження  

4-й тиждень 

Лекція 4 Напівпровідникові компоненти. Прилади діодної групи. 

Будова і принцип дії діодів. Види діодів. Вольт-амперна характеристика. Рівняння ідеального 

діода. Характеристики діодів. Застосування діодів. 

Практичне заняття 2 Дослідження чотириполюсників 

Засвоїти поняття комплексного коефіцієнта передачі, амплітудно-частотної і фазо-

частотної характеристик. Зв'язок між частотними характеристиками ланцюга і умовами 

неспотвореної передачі сигналів. 

5-й тиждень 

Лекція 5 Напівпровідникові компоненти. Біполярні транзистори 

Будова і принцип дії біполярного транзистора. Режими роботи біполярного транзистора. 

Типові схеми з біполярними транзисторами: транзисторні ключі, підсилювачі. 

Лабораторна робота 3 Дослідження пасивних резистивно-ємнісних перетворювачів 

сигналів 

Дослідження перетворення електричних сигналів за допомогою пасивних кіл на прикладі RC - 

ланки. 

6-й тиждень 

Лекція 6 Напівпровідникові компоненти. Польові транзистори 

Будова і принцип дії польового транзистора. Види польових транзисторів. Основні схеми на 

польових транзисторах. Ключі на польових транзисторах. 

IGBT модуль. Структура IGBT модуля та його характеристики. Застосування IGBT модулів. 



Практичне заняття 3 Розрахунок множника напруги 

Схемотехніка множника напруги,  принцип дії множників, характеристики. Методи розрахунку. 

7-й тиждень 

Лекція 7 Аналогові електроні пристрої. Підсилювачі. 

Параметри та характеристики аналогових пристроїв. Електронні підсилювачі електричних 

сигналів. 

Лабораторна робота 4 Дослідження транзисторних підсилювачів 

Дослідження транзисторного підсилювального каскаду на дискретних елементах.  

8-й тиждень 

Лекція 8 Аналогові електроні пристрої. Операційні підсилювачі. 

Будова операційного підсилювача. Характеристики операційних підсилювачів. Відмінність 

ідеального операційного підсилювача від реального.  Основні схеми включення операційних 

підсилювачів. Підсилювачі на операційних підсилювачах: інвертуючий, не інвертуючий, 

диференційний, потужності, логарифмічний. Частотна корекція підсилювачів із зворотним 

зв’язком. 

Практичне заняття 4 Електронні підсилювачі 

Розрахунок транзисторних підсилювачів електричних сигналів при роботі в режимі А, В та АВ. 

9-й тиждень 

Лекція 9  Аналогові електроні пристрої. Операційні підсилювачі 
Перетворювачі струму в напругу. Піковий детектор. Активний обмежувач. Виділення модуля 

абсолютного значення сигналу. Інтегратори. Диференціатори. Компаратори. Тригер Шмітта. 

Схема виміру струму в навантаженні. 

Лабораторна робота 5 Дослідження пристроїв на операційному підсилювачі 
Дослідження схем на операційних підсилювачах: інвертуючий, не інвертуючий, диференційний,  

логарифмічний підсилювачі. 

10-й тиждень 

Лекція 10 Імпульсні електронні пристрої. Мультівібратори 
Параметри імпульсів. Типові схеми формування імпульсів. Мультівібратори. Одновібратори. 

Практичне заняття 5 Активні фільтри на операційних підсилювачах 
Підбір і розрахунок фільтрів. Реалізація фільтрів на операційних підсилювачах 

11-й тиждень 

Лекція 11 Стабілізатори напруги і джерела живлення 

Базові схеми стабілізаторів на основі інтегральних мікросхем. Проектування тепловідведення 

потужних схем. Не стабілізовані джерела живлення. Джерела опорної напруги. Регульовані 

джерела живлення. Здвоєні стабілізатори. Стабілізатори високої напруги. Імпульсні 

стабілізатори. 

Лабораторна робота 6 Випрямлення змінного струму 
Дослідження однофазного і трьох-фазного випрямлячів змінного струму. 

 



 

12-й тиждень 

Лекція 12 Цифрові електронні пристрої.  Мікросхеми  логічних елементів 

Основи алгебри логіки та цифрові інтегральні мікросхеми  логічних елементів. Послідовностні 
схеми: тригери, лічильники, регістри. Комбінаційні пристрої: шифратори, дешифратори, 
суматори, мультіплексори. схеми порівняння. 

Практичне заняття 6 Генератори електричних сигналів  
Схемна реалізація та розрахунок генераторів пилкоподібних, прямокутних та синусоїдальних 
сигналів.  

13-й тиждень 

Лекція 13 Цифрові електронні пристрої. Цифро-аналогові перетворювачі 

Типи електронних ЦАП. Характеристики ЦАП. Широтно-імпульсний модулятор. ЦАП 

передискретизації. ЦАП вагового типу. ЦАП сходового типу.  

Лабораторна робота 7 Цифрові електронні пристрої. Логічні елементи. 
Дослідження логічних схем І, АБО, НІ 

14-й тиждень 

Лекція 14 Цифрові електронні пристрої. Аналого-цифрові перетворювачі 

Типи аналог-цифрового перетворення: лінійні та нелінійні АЦП. Методи аналого-цифрового 

перетворення. Характеристики АЦП. 

Практичне заняття 7  Придушення перешкод по первинній мережі живлення 
Варіанти підключення цифрового пристрою до первинної мережі живлення. Мережеві фільтри.  
Придушення перешкод по колу вторинного електроживлення. 

15-й тиждень 

Лекція 15 Гальванічний розв’язок 

Гальванічний розв’язок. Види гальванічного розв’язку: індуктивний, ємнісний, 

електромеханічний, оптичний. Оптрони: види та принцип дії. 

Лабораторна робота 8 Цифрові електронні пристрої. Логічні елементи. 

Дослідження логічних схем І, АБО, НІ 

16-й тиждень 

Лекція 16 Вимірювальні перетворювачі 
Схеми для вимірювання  температури. Схеми для вимірювання випромінювання.  

Практичне заняття 8  Розрахунок вторинного джерела живлення 
Розрахунок силових ланцюгів мережевого випрямляча. Згладжують фільтри джерел живлення 

17-й тиждень 

Лекція 17  Вимірювальні перетворювачі 
Схем вимірювання механічних напружень, переміщень, швидкості.  

Лабораторна робота 8 Цифрові електронні пристрої. Логічні елементи. 
Дослідження логічних схем тригерів, лічильників, регістрів. 

 



 

18-й тиждень 

Лекція 18 Електромагнітна сумісність 
Основні поняття електромагнітної сумісності. Механізми виникнення електромагнітних 
завад. Норми і стандарти електромагнітної сумісності.  

Практичне заняття 9  Транзисторні ключі 
Схеми транзисторних ключів. Коефіцієнт корисної дії транзисторного ключа. Частотні 
властивості діодів і транзисторів. Область безпечної роботи напівпровідникових приладів.  

6 Самостійна робота студента 

Види самостійної роботи: 

6.1 Обробка і оформлення даних, отриманих при виконанні практичних занять – 2 години на 
кожне практичне заняття (всього – 18 год.). 

6.2 Обробка і оформлення даних, отриманих при виконанні лабораторних робіт – 2 години на 
кожне практичне заняття (всього – 18 год.). 

6.4 Підготовка до лекцій – 0,7 години на кожну лекцію (всього – 12 год.) – закріплення лекційного 
матеріалу та тестування. 

Політика та контроль 
7 Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни ЕЛЕКТРОНІКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ є складовою частиною 
загальної політики в галузі якості КПІ імені Ігоря Сікорського і полягає у виконанні викладачем і 
студентами наступних принципів. 

 Відвідування лекцій, практичних занять  і лабораторних робіт є обов'язковим. 
Необхідність пропуску занять з поважних причин заздалегідь узгоджується з викладачем 
з вирішенням питання щодо форм відпрацювання пропущеного матеріалу. У разі 
пропуску занять через хворобу викладачеві надається медична довідка. 

 На лекціях і практичних заняттях обов'язковим є відключення телефонів. На екзаменах 
забороняється використання засобів зв’язку для пошуку інформації на гугл-диску 
викладача чи в інтернеті. 

 На лекціях, практичних заняттях і лабораторних роботах студенти проявляють 
активність. На лекціях питання, що виникають, задаються у відведений викладачем час.  
На практичних заняттях питання вирішуються по мірі виникнення в діалогової формі. 
За активність студентів на заняттях викладач призначає заохочувальні бали. 

 Лабораторні роботи виконуються студентами індивідуально. Закінчені результати 
виконання кожної лабораторної роботи демонструються викладачеві на наступному 
занятті. Захист виконання повного комплексу лабораторних робіт здійснюється 
студентом на останньому занятті і є обов'язковою умовою допуску на екзамен. 

 Практичні заняття включають виконання індивідуальних завдань. Захист виконання 
повного комплексу індивідуальних практичних завдань здійснюється командою 
студентів на останньому занятті і є обов'язковою умовою допуску на екзамен. 

 Перездачі іспиту допускаються не більше двох разів під час додаткової сесії. Для 
повторної перездачі викладачем призначається комісія. 

 Академічна доброчесність є базовим принципом освітнього процесу і підлягає 
беззаперечному виконанню викладачем і студентами. 

 Викладач є лідером і гарантом підготовки методичних матеріалів, навчання, контролю 
і поліпшення дисципліни на сучасному рівні з урахуванням вимог міжнародних стандартів 
з використанням кращої практики підприємств та університетів світу. 

 



8 Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль проводиться за рішенням викладача в двох формах: експрес-опитування 
по темі попередньої лекції на початку лекції, опитування за темою заняття на початку 
практичного заняття. 

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 

Семестровий контроль: іспит 
Умови допуску до семестрового контролю: виконання повного комплексу практичних занять і 
лабораторних робіт. Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру має 
становити не менше 27 балів. 

Розрахунок рейтингових балів 

 Активність на лекціях оцінюється ваговим балом – 0,5. Максимальна кількість балів на 

всіх лекціях складає: 0,5 бал × 18 = 9 балів.  

 Активність на практичних заняттях оцінюється ваговим балом – від 1 до 2. 

Максимальна кількість балів за всі практичні заняття складає: 2 бали × 9 = 18 балів.  

 Активність на лабораторних роботах оцінюється ваговим балом – від 1 до 2. 

Максимальна кількість балів за всі практичні заняття складає: 2 бали × 9 = 18 балів. 

 Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: RC=9+18+18 = 45 

балів. 

 Екзаменаційна складова шкали дорівнює: RE = 55 балів. 

Рейтингова шкала з дисципліни складає: R = RC + RE = 100 балів. 
 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

9 Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік питань, які виносяться на семестровий контроль:  

1 Закон Ома для ділянки електричного кола.  

2 Закони Кіргофа. 

3 Активний, реактивний та повний опір.  

4 Закон Джоуля-Ленца. 

5 Резистори. Класифікація, основні  характеристики. 

6 Конденсатори. Класифікація, основні  характеристики. 

7 Котушки індуктивності. Класифікація, основні  характеристики. 



8 Трансформатори. Класифікація, основні  характеристики. 

9 Механізм електричної провідності напівпровідників.  

10 Будова і принцип дії діодів. Види діодів. Вольт-амперна характеристика. 

11 Будова і принцип дії біполярного транзистора.  

12 Режими роботи біполярного транзистора. 

13 Підсилювачі на біполярних транзисторах. 

14 Транзисторні ключі — типові схеми, властивості. 

15 Будова і принцип дії польового транзистора. Види польових транзисторів.  

16 IGBT модуль. Структура IGBT модуля та його характеристики. Застосування IGBT 

модулів. 

17 Схемотехніка множника напруги,  принцип дії множників, їх характеристики. 

18 Будова операційного підсилювача. Характеристики операційних підсилювачів. 

Відмінність ідеального операційного підсилювача від реального. 

19 Підсилювачі на операційних підсилювачах: інвертуючий, не інвертуючий, 

диференційний, потужності, логарифмічний. 

20 Операційні підсилювачі. Перетворювачі струму в напругу.  

21 Операційні підсилювачі. Піковий детектор.  

22 Операційні підсилювачі. Активний обмежувач.  

23 Операційні підсилювачі. Виділення модуля абсолютного значення сигналу.  

24 Операційні підсилювачі. Інтегратори та диференціатори.  

25 Операційні підсилювачі. Компаратори. Тригер Шмітта.  

26 Типові схеми формування імпульсів. Мультівібратори. Одновібратори. 

27 Базові схеми стабілізаторів напруги на основі інтегральних мікросхем.  

28 Проектування тепловідведення потужних електронних схем.  

29 Не стабілізовані джерела живлення електронних схем. 

30 Джерела опорної напруги.  

31 Регульовані джерела живлення.  

32 Здвоєні стабілізатори.  

33 Стабілізатори високої напруги.  

34 Імпульсні стабілізатори напруги. 

35 Послідовностні цифрові пристрої: тригери, лічильники, регістри.  

36 Комбінаційні цифрові пристрої: шифратори, дешифратори, суматори, мультіплексори. 

схеми порівняння. 

37 Типи електронних ЦАП. Характеристики ЦАП. 

38 Методи аналого-цифрового перетворення. Характеристики АЦП. 

39 Види гальванічного розв’язку: індуктивний, ємнісний, електромеханічний, оптичний.  

40 Вимірювальні перетворювачі. Схеми для вимірювання  температури.  

41 Вимірювальні перетворювачі. Схеми для вимірювання випромінювання.  

42 Вимірювальні перетворювачі. Схем вимірювання механічних напружень. 

43 Вимірювальні перетворювачі. Схем вимірювання переміщень. 

44 Вимірювальні перетворювачі. Схем вимірювання швидкості.  

45 Основні поняття електромагнітної сумісності.  
46 Механізми виникнення електромагнітних завад.  
47 Норми і стандарти електромагнітної сумісності.  

 

 



Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено 

 доцентом, к.т.н., доц. Скачковим Ігорем Олеговичем 

Ухвалено кафедрою смарт технологій з'єднань та інженерії поверхонь 

(протокол № ___ від “__” _________ 202__ р.) 

Погоджено Методичною комісією Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона 

(протокол № __ від _______) 


