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1. Загальні відомості. Класифікація і параметри підсилювачів 
 

     Вихідні сигнали датчиків, елементів порівняння, як правило, слабкі і не можуть 

безпосередньо використовуватися для приведення в дію різних механізмів 

автоматики. Тому в сучасних системах автоматики широко застосовують 

підсилювачі, що підсилюють потужність сигналу та можливого його перетворення у 

вид, зручніший для роботи системи. Підсилювачі являються одним з основних 

структурних елементів автоматики. 

     Підсилювачем називають пристрій, призначений для збільшення потужності 

сигналу за рахунок енергії джерела живлення, при цьому вихідна підсилена величина 

є функцією вхідного сигналу і має з ним однакову фізичну природу.  

     Найбільш важливими параметрами підсилювачів є:  

-коефіцієнт підсилення, тобто відношення вихідного сигналу до вхідного сигналу; 

- амплітудно-частотна характеристика, тобто залежність коефіцієнта підсилення 

від частоти вхідного сигналу;  

-статична характеристика, тобто залежність між вихідним і вхідним сигналом у 

статичному (сталому) режимі. 

     Для роботи підсилювачів необхідне додаткове джерело енергії. Залежно від виду 

енергії допоміжного джерела підсилювачі діляться на електричні, гідравлічні, 

пневматичні і комбіновані. 

     Основним видом підсилювачів систем автоматики є електричні, які залежно від 

фізичного принципу, встановленого в основу процесу підсилення, можуть бути 

електронними, іонними, магнітними, електромеханічними, діелектричними і ін. 

     У електронних підсилювачах в якості підсилювального приладу використовують 

електронні лампи, транзистори, тиристори, в іонних підсилювачах - тиратрони. 



2 

 

Підсилювачі на електронних лампах і тиратронах майже не застосовуються, оскільки 

вони істотно поступаються по довговічності, надійності, ККД, габаритам, стійкості 

до механічних дій транзисторним і тиристорним підсилювачів. 

     До електромеханічних підсилювачів відносяться електромашинні підсилювачі і 

електромагнітні реле. Електромашинні підсилювачі зараз застосовуються рідко, 

оскільки поява потужних тиристорів, здатних перемикати струми до декількох тисяч 

ампер, дозволяє створювати досконаліші підсилювачі з вихідною потужністю до 

десятків кіловат. 

     Електромашинні підсилювачі не відповідають сучасним вимогам по надійності і 

довговічності, мають малий ККД, великі габарити і вагу. 

     Електромагнітні реле, не дивлячись на порівняно невисоку надійність, 

довговічність і обмежену швидкодію, у ряді випадків успішно конкурують з 

транзисторними і тиристорними підсилювачами. Вони дозволяють істотно спростити 

схему підсилювача, зменшити габарити і масу апаратури, підвищити її стабільність 

по відношенню до змін навколишньої температури і радіоактивного випромінювання. 

     Широко застосовуються в системах автоматики комбіновані підсилювачі, які 

можуть складатися з двох-трьох і більш типів підсилювачів. Комбіновані підсилювачі 

проектуються з таким розрахунком, щоб відбувалося поєднання переваг, властивих 

кожному типу підсилювачів окремо.  

     Залежно від опору навантаження, що підключається до підсилювача, розрізняють 

підсилювачі потужності і підсилювачі напруги. 

     Підсилювачі потужності працюють на навантаження з опором від одиниць Ом до 

декількох сотень Ом і створюють в ній значний струм. 

     Підсилювачі напруги працюють на навантаження з опором від декількох КОм (кіло 

Ом) до десятків МОм (мега Ом). Підсилювачі напруги звичайно використовують для 

підсилення слабких сигналів, створюваних на виході датчиками і схемами порівняння 

в замкнутих системах автоматики. 

     У багатокаскадних підсилювачах перші каскади найчастіше є підсилювачами 

напруги, а кінцевий каскад - підсилювачем потужності.  

 

2. Напівпровідникові підсилювачі 
 

     Електронні (напівпровідникові) підсилювачі - обладнання, яке служить для 

підсилення напруги, струму або потужності слабких електричних сигналів. У  цей  час  

у  підсилювачах  широко  застосовують  транзистори  й інтегральні мікросхеми (ІМС). 

     Підсилювачі можуть бути класифіковані по ряду ознак:  

- по роду підсилювальних елементів (лампові, транзисторні, на ІМС);  

- по  роду  посилюваної  величини  (підсилювачі  напруги,  струму  й потужності);  

- по числу каскадів (одно-, дво- і багатокаскадні).  

     Однією  з  найбільш  важливих  ознак  є діапазон частот підсилюваних сигналів, у 

якім підсилювач забезпечує нормальну роботу. За даною ознакою розрізняють 

наступні типи підсилювачів: 

• Підсилювачі  низької  частоти(УНЧ),  які  служать  для  посилення безперервних 

періодичних сигналів у діапазоні низьких частот (від десятків герців до десятків 

кілогерців).  

• Підсилювачі постійного струму(УПТ) призначені для посилення повільно мінливих 

напруг і струмів у діапазоні частот від нуля до деякої найбільшої частоти. 
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• Вибіркові  підсилювачі,  що  характеризуються  невеликими  значеннями відносини 

верхньої й нижньої частот. Як правило, це підсилювачі високої й проміжної частоти 

(УВЧ і УПЧ). 

• Імпульсні,  або широкосмугові,  підсилювачі  працюють  у  діапазоні  від декількох 

кілогерців до декількох десятків мегагерц і використовуються в обладнаннях 

імпульсного зв'язку, радіолокації й телебачення. 

     Основні технічні характеристики підсилювачів.  

Коефіцієнт  підсилення відповідно  до  виду  посилюваної  величини називають  

коефіцієнтом  підсилення  по  напрузі,  струму  або  потужності. Коефіцієнт 

підсилення показує,  у скільки раз напруга (струм, потужність) на виході підсилювача 

більше, чим на вході, і позначається відповідно KU (KI, KP). Так, коефіцієнт 

підсилення по напрузі KU=UВИХ/UВХ. 

     Для  одержання  неспотвореної  форми  й  заданої  потужності  корисного сигналу  

на  виході  підсилювача  необхідно  застосовувати  кілька  каскадів посилення. Для 

багатокаскадного підсилювача, структурна схема якого наведена на мал . 1, загальний 

коефіцієнт підсилення:      K=K1 K2... Kn, 

де  K1, K2, Kn - коефіцієнт підсилення відповідних каскадів.  

 

 

 

 

 

     Вихідна потужність  - це  потужність,  яка  розвивається  на  вихідному 

навантажувальному опорі підсилювача: 

                                                        PВИХ=U2
ВИХ/RH 

     Коефіцієнт корисної дії визначається відношенням корисної вихідної потужності 

до потужності, споживаної всіма джерелами живлення: 

                                                        η=PВИХ/PДЖ 

     У промисловій електроніці найпоширеніші підсилювачі низької частоти. У 

зв'язку із цим розглянемо роботу підсилювачів НЧ. Підсилювач  низької  частоти  

призначений  для  підсилення  електричних сигналів  у  деякій  смузі  частот,  як  

правило,  звукових  (20  Гц – 20  кГц).  Про осо бливості  підсилювача  можна  судити  

по  його  амплітудній  і  частотній характеристиках. 

     Транзисторний підсилювальний каскад 

     Підсилювачі на біполярних транзисторах звичайно збирають за схемою із 

спільним емітером. Розглянемо роботу такого каскаду (рис.2). Одне джерело 

живлення (V+) забезпечує подачу зсуву для 

переходів база – емітер і база – колектор.  Два  

резистори RБ й RK використовуються  для  

розподілу  напруги джерела    живлення, що 

забезпечує правильну роботу каскаду. Резистор 

RБ, що з'єднує базу із джерелом живлення, 

управляє величиною струму бази IБ0. Струм 

бази, протікаючи по резистору RБ, створює на 

ньому спадання  напруги,  що  становить  

більшу  частину  напруги  джерела живлення. 

Менша  частина  цієї  напруги  падає  на  

переході  база-емітер  транзистора, 

Uвх 

Рисунок 1 –   Структурна схема трикаскадного підсилювача 
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Рисунок 2 –   Схема резистивного 

підсилювача  із спільним емітером 
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забезпечуючи правильний прямий зсув. Напругу вхідного  сигналу uвх подають  на  

ділянку  база-емітер,  що створює  пульсацію  струму  бази щодо  постійної  складової 

IБ0.  Зміна  струму бази  викликає  відповідну зміну  струму  колектору,  що  проходить  

по  опору навантаження RK.  Змінна  складова  струму  колектора  створює  на  опорі 

навантаження RK посилене по амплітуді спадання напруги uвих . 
 

3. Логічні елементи 
 

       Електромеханічні пристрої мають відносно малу надійність, швидкодію, великі 

малогабаритні показники, погано працюють в умовах підвищеної вологи, 

запиленості, вібрації, що характерні для умов сільськогосподарського виробництва. 

Інтенсивність відмов контактів апаратів складає 10-5 1/год ( 1 на 105 спрацювань). 

Автоматичні системи керування сільськогосподарського виробництва інколи мають 

від 40 до 2000 електротехнічних елементів, число спрацювань яких досягає декілька 

сотень на годину. Досвід експлуатації показує, що через 20000 спрацювань контактів 

треба зупиняти лінію для профілактичного обслуговування та ремонту. Практика 

показує, що складні системи релейної автоматики (потокові лінії в тваринництві) 

безвідмовно працюють не більше декілька десятків годин. 

     Заміна електромеханічних пристроїв на безконтактну апаратуру доцільна як захід 

підвищення швидкодії та надійності систем автоматики. Безконтактні пристрої 

виконуються на логічних елементах складених з транзисторів, інтегральних 

мікросхем. На вхід логічного елементу подаються електросигнали від датчиків, 

стандартизованих за рівнем струму та напруги, а на виході під’єднуються 

електромеханічні пристрої автоматики та інші виконавчі елементи. 

     При вивченні усталеного стану окремих дискретних елементів систем автоматики 

без врахувань їх поведінки в часі використовують спеціальний математичний апарат 

– алгебру логіки(або Булава алгебра). Різниця від звичайної алгебри – вона є алгеброю 

стану, а не чисел.  

     Алгебра логіки дозволяє виконувати математичний запис логічних подій і зв’язків 

між ними, а це дає можливість аналітично описувати будову і роботу цифрових 

пристроїв.  

     Будь-який символ інформації в цифрових пристроях кодують в двійковому коді, 

тому сигнали можуть приймати тільки два значення: високий чи низький рівень 

напруги, наявність або відсутність імпульсу напруги і т. д. 

     Абсолютно всі цифрові мікросхеми складаються з одних і тих же елементів - 

«цеглинок» будь-якого цифрового вузла, які називаються логічними елементами.  

     В алгебрі логіки застосовують тільки дві математичні дії: „+” (паралельне 

з’єднання) та „·” (послідовне з’єднання).  

     Зверніть увагу: в алгебрі логіки немає операцій віднімання і ділення.  

     Операції множення, додавання та заперечення назвали логічними операціями або 

відповідно: 

множення – логічним множенням  (кон’юнкцією) у =  х1 · х2 

додавання – логічним додаванням  (дез’юнкцією), у = х1 + х2 

заперечення – інвертором у = х̅ (читається: y дорівнює не x) 

Та присвоїли цим логічним елементам відповідно коротші назви, а саме «І», «АБО», 

«НІ».  

     На підставі логічних операцій які можуть працювати з двома різними рівнями, які 

поставлені у відповідність двом цифрам двійкової системи зчислення, ми можемо 
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створити певну електричну схему (електронний пристрій) який виконуватиме прості 

математичні операції. 

     Така електрична схема (електронний пристрій) був названий логічним елементом.  

Логічний елемент, це та «цеглинка», яка  покладена в основу будови будь якого 

електронного пристрою.      

     Логічний елемент - це електрична схема (електронний пристрій) яка реалізує одну 

з логічних операцій над вхідними даними, які задані у вигляді рівнів напруги і 

повертає (видає на виході) результат у вигляді вихідного рівня напруги. Так як дані 

логічних операцій задаються в двійковій системі зчислення, то логічний елемент 

сприймає вхідні дані у вигляді високого і низького рівнів на своїх входах. Відповідно, 

високий рівень напруги (напруга логічної 1) символізує істинне значення, а низький 

(напруга логічного 0) – хибне. 

  Значення високого і низького рівнів напруги визначаються електричними 

параметрами схеми логічного елемента і одинакові як для вхідних, так і вихідних 

сигналів. Як правило, логічні елементи є складовими окремої інтегральної 

мікросхеми. 

На принциповій схемі логічний елемент зображають прямокутником, всередині якого 

ставить-ся зображення покажчика функції. Лінії з лівої сторони прямокутника і 

показують входи, з правої - виходи елемента. 

     Логічні елементи бувають: 
Елемент «І» (AND). Кон’юнкція – логічне множення 

Інакше його називають «кон'юнктор». 

Для того, щоб зрозуміти як він працює, потрібно намалювати таблицю, в якій будуть 

перераховані стани на виході при будь-якій комбінації вхідних сигналів. Така таблиця 

називається «таблиця істинності». Таблиці істинності широко застосовуються в 

цифровій техніці для опису роботи логічних схем. 

Ось так виглядає елемент «І» і його таблиця істинності: 
 

    

                                        

                                z =x ·y 
 

 

 

Функцію, що її виконує логічний пристрій, для 

полегшення сприйняття часто представляють у вигляді 

таблиці, яку називають таблицею істинності. 

Дивимося таблицю істинності, і прояснюємо її принцип. Зрозуміти її не складно: 

одиниця на виході елемента «І» виникає тільки тоді, коли на обидва входи подані 

одиниці. Це пояснює назву елемента: одиниці повинні бути І на одному, І на іншому 

вході. 

Якщо подивитися трохи інакше, то можна сказати так: на виході елемента «І» буде 

нуль в тому випадку, якщо хоча б на один з його входів поданий нуль.  

 
Елемент "АБО" (OR). Диз'юнкція – логічне додавання 
По іншому, його звуть «діз'юнктор». Знову ж таки, назва говорить сама за себе. На 

виході виникає одиниця, коли хоча б  на одному вході схеми "АБО" буде одиниця, на 

її виході також буде одиниця. Умовне позначення схеми "АБО" з двома входами 

представлено на малюнку. Знак "1" на схемі – позначення диз'юнкції (тобто значення 

диз'юнкції дорівнює одиниці, якщо сума значень операндів дорівнює 1). 

Х У Х•У 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 
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                         z =x +y 
 

Елемент «НІ» (NOT). Інверсія – логічне заперечення 

Частіше, цей логічний елемент називають «інвертор». Ця схема реалізує операцію 

заперечення.  Якщо на вході схеми 0, то на виході 1. Коли на вході 1, на виході 0. 

Умовне позначення на структурних схемах інвертора - на малюнку. 

  

 

 

 

 

                                               z =�̅�   (читається як "не x" або "інверсія х") 
 

На їх основі будуються абсолютно будь-які цифрові мікросхеми. А на базі них 

практично побудовані всі електронні прилади. Серійно випускаються мікросхеми, які 

містять логічні елементи з двома, трьома, чотирма та восьму входами. Крім логічних 

елементів І, АБО, НІ випускаються мікросхеми в яких реалізуються також логічні 

операції "АБО – НІ", "І – НІ", "І – АБО – НІ".  

     Тригером називають елементарну цифрову комірку, яка служить для 

запам'ятовування 1 біта інформації, тобто "0" чи "1". Тригери розрізняються за 

функціональним призначенням та за способом запису інформації в них. Тригери 

використовуються самостійно в якості перемикаючих, лічильних та запам'ятовуючих 

елементів, а також служать основою для побудови більш складних схем – лічильників 

та регістрів.  
 

МЕТОДИЧНІ РЕОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАННЮ КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЇ: 

1. По першому записати у конспект: 

- Що називається підсилювачем. 

- Параметри підсилювачів. 

- Як класифікуються підсилювачі. 
 

2. По другому питанню записати у конспект: 

- Призначення електронних підсилювачів. 

- Основні технічні характеристики підсилювачів. 

- Зарисувати рис.2, коротко охарактеризувати транзисторний підсилювальний каскад. 
 

3. По третьому питанню записати у конспект: 

- Які математичні дії застосовують в алгебрі логіки. 

- Які існують логічні операції. 

- Що таке логічний елемент. 

- Охарактеризувати логічні елементи І. АБО, НІ. 

- Що називається тригером. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 
1. Яке основне призначення підсилювача? 

2. Дайте класифікацію підсилювачам. 

3. Де використовуються підсилювачі? 

4. Що таке логічний елемент? 

Х У Х+У 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

+ 

Х Х̅ 

0 1 

1 0 

 



7 

 

5. Які ви знаєте основні логічні елементи? 

6. Як позначаються на схемах логічні елементи? 

7. Задачі з логічними елементами: 

7.1 Якщо на одному з входів елемента «І» логічна одиниця, а на виході теж логічна одиниця то 

який рівень сигналу на другому вході? 

7.2 Якщо на одному з входів елемента «АБО» логічна одиниця, а на виході теж логічна 

одиниця то який рівень сигналу на другому вході? 

7.3 Логічний елемент «І», два входи на яких логічні «0» На виході? 

 

Студенти повинні опрацювати представлений матеріал, зробити конспект, 

виконати завдання і переслати його викладачу для перевірки  

 
Виконані завдання відправляйте: 

на електронну адресу   Luda251252@ gmail.com 

або 
на на Google Сlassroom, код доступу  ihrzidv 

 

 

 

 

 

  

 

 


