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В даному посібнику наводяться відомості з л і н і й н и х  інтегральних 
схем (ЛІС) Розглядаються основні аспекти електричних моделей 
біполярних, польових транзисторів, МОН-структур і основні 
співвідношення, що зв’язують електричні і фізико-технологічні параметри 
елементів Опис подано у стислій формі і не перевантажено проміжними 
математичними викладами. Аналізуються схеми найбільш відомих джерел 
струму, джерел напруги, диференціальних і операційних підсилювачів, 
перетворювачів код-аналог і аналог-код. Аналізуються як загальні 
функціональні, так і принципові електричні схеми пристроїв. Навчальний 
посібник містить лабораторний практикум, який дозволить студентам 
краще засвоїти викладений в лекціях матеріал. Відомості, наведені в 
навчальному посібнику, можуть використовуватись при самостійній роботі 
студентів, а також можуть бути корисні при курсовому й дипломному 
проектуванні

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей 
7.091501 «Комп'ютерні системи і мережі» курсу "Лінійні інтегральні 
схеми" і деякі його розділи можуть бути використані для вивчення курсів 
"Комп'ютерна електроніка", "Аналого-цифрова техніка", "Моделювання 
пристроїв та елементів", "Основи автоматизації проектування засобів ОТ”, 
"Основи електотехніки", "Схемотехніка ЕОМ", "Пристрої зв'язку з 
об'єктами керування”, а також може бути рекомендований фахівцям в 
галузі розробки й застосування інтегральних лінійних аналогових схем
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Вступ

В навчальному посібнику викладені сучасні методи аналізу, 
проектування та застосування деяких лінійних інтегральних схем.

Матеріал посібника побудований таким чином, що чітко 
проглядається зв'язок між окремими розділами Поряд із загальними 
питаниями наводяться конкретні приклади, що ілюструють можливі 
варіацій технічної реалізації. Потрібно відзначити, що навчальний посібник 
не включає матеріали фізичних і фізико-технологічних основ 
напівпровідникових приладів Автори обмежуються описом тих зовнішніх 
характеристик електронних приладів, які практично використовуються при 
розрахунку в розглянутих лінійних інтегральних схемах, тобто в матеріалах 
першого розділу наведені тільки ті відомості, які необхідні в подальшому 
для проектування й проведення дослідження джерел струму, напруги та 
операційних підсилювачів Підходи, які можуть виявитись корисними при 
проектуванні та дослідженні, відзначаються в загальних положеннях, а 
найбільш важливі з обчислювальних процедур ілюструються прикладами 
розрахунку працездатності схем в лабораторних роботах Дослідження 
джерел струму, джерел постійної напруги, підсилювачів постійного струму 
може проводитись вимірюванням параметрів схем, зібраних на дискретних 
компонентах, наприклад, у вигляді мікромакетів. Проте параметри схем, 
зібраних на дискретних компонентах і у вигляді інтегральних схем, можуть 
істотно відрізнятись. Слід також зауважити, що макетування інтегральної 
схеми за допомогою дискретних компонентів взагалі не маг сенсу, оскільки 
інтегральні компоненти мають свої специфічні властивості. Сучасне 
проектування лінійних інтегральних схем (ЛІС) проводиться виключно за 
допомогою комп'ютерного моделювання з використанням сучасних 
бібліотек елементів Дослідження ж параметрів пристроїв здійснюється вже 
для виготовлених мікросхем. Крім того, джерела струму, джерела напруги, 
як правило, € елементами більш великих мікросхем і у вигляді окремих 
інтегральних схем не випускаються Викладені методичні аспекті и 
використання пакету програм PSpicc при проектуванні лінійних 
інтегральних схем За їх допомогою моделюються перехідні процеси при 
дії різних вхідних сигналів, у режимі постійного струму, частотні 
характеристики та інші параметри за допомогою комп’ютерних моделей 
напівпровідникових приладів та операційних підсилювачів

Навчальний посібник допоможе студентам глибше засвоїти розділ 
курсу "Лінійні інтегральні схеми" з питань проектування та дослідження 
лінійних інтегральних схем

Весь матеріал розбито по розділах таким чином. У розділі 1 описано 
загальні теоретичні відомості і розрахункові співівдношення в 
напівпровідникових приладах і дано основні схеми їх вмикання У розділах 
2 і 3 більш докладно розглядаються джерела струму і напруги відповідно, а
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також деякі основні схеми їх побудови, і принципи проектування й 
розрахунку Розділ 4 присвячено підсилювачам постійного струму (І1ПС). 
дається повний перегляд схемних рішень та їх функціонування. 
Досліджується внутрішня структура різноманітних схем диференційних 
підсилювачів. Питання проектування диференційних підсилювачів на 
біполярних транзисторах описані в першій частині цієї глави, потім 
розглядаються диференційні підсилювачі на польових транзисторах 
Розглянуті операційні підсилювачі без зворотного і зі зворотним зв’язком та 
їх основні характеристики. Важливим є питання стійкості роботи 
підсилювача. Це питання також розглянуто у данному розділі поряд з 
викладенням методів коригування частотної характеристики, яка необхідна 
для забезпечення запасу стійкості. Представленні деякі приклади 
застосування операційних підсилювачі та їх схемна реалізація. У розділі 5 
розглядаються цифроаналогові (ЦАП) та аналого-цифрові перетворювачі 
(АЦП), основні параметри цих пристороїв і а лгоритми перетворення 
Наведені основні схемні рішення, що застосовуються при реалізалізації 
ЦАП та АЦП , відзначаються переваги та недоліки пристроїв, побудованих 
на їх базі.

Автори хотіли б висловити подяку всім, хто допомагав їм при 
підготовці цього навчального посібника, і особливо допитливим і 
зацікавленим студентам, питання яких підштовхували нас шукати прості та 
зрозумілі пояснення
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