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Курстық жұмыстардың тақырыптары
1. Интегралдық жартылай өткізгішті микросхемалар. Аналогты және импульсты
(цифрлы) құралдар.
2. Операционды күшейткіш.
3. Оптоэлектрондық құралдар.
Фотодиодтар,фототранзисторлар,светодиодтар,оптрондар.
4. Реле, фото-, тензо-, терморезисторлар.
5. Микрофон, динамик.
6. Антенна параметрлері таратылған сызықты жуйе ретінде. Антенна негізгі
параметрлері: кіріс кедергісі, сәулешығару қуаты, әсер ету биіктігі. Бағыттағыш
диаграмма. Антенна типтері.
7. Химиялық ток көздері. Гальваникалық элементтер. Аккумуляторлар.
8. Теледидар жуйесінің құрылымдық сүлбісі. Оптикалық сигналдың электрге
түрлендіруі және кері түрлендіруі. Телеқабылдағыш принципиалды сүлбісінің
элементтері. Дыбыс және кескін сигналдарын жіктеу.
9. Логикалық элементтердің схемотехникалық iске асыруы.
10. Модуляция және детекторлеу әдістері.
11. Логикалық элементтердегi импульс қалыптастырушылар және генераторлар
(мультивибраторлар, ...)
12. Цифрлы-аналогты және аналогты-цифрлық түрлендiргiштер (АЦП және ЦАП).
13. Ақпарат сақтайтын құрылғылар. Классификациясы және негiзгi сипаттамалары.
Интегралды микросхемалардағы матрица типтi операциялық сақтау құрылғылары
(ОЗУ).
14. Жады. Енгiзу-шығару құрылғылары. Тiзбектi интерфейс. Параллель интерфейс.
15. Температураны өлшеу әдістері. Температуралық датчиктер
16. Уақыт таймерлері.

1 Жалпы ұстанымдар
Курстық жұмыс студенттің өз бетінше шығармашылық әрекетінің қүрделі түрі болып
табылады, оның теориялық дайындығын, әдебиетпен жұмыс істеу іскерліктерін, деректерді
талдау, қорытындылау, ғылыми жобаны жүргізу қабілетін тексеру тетігі болады. Курстық
жұмыс теориялық әдебиеттерді терең меңгергеннен кейін, нәтижелер талдауының негізінде
жазылады. Курстық жұмыс мазмұны пәннің бір саласынан нақты мәселенің шығармашылық
берілуі болуы қажет.
2 Курстық жұмыстарды орындау тәртібі
Әдебиеттерді меңгерген соң курстық жұмыстың жоспары құралады. Курстық жұмыстың
жоспары мынандай негізгі пункттерден тұрады:
Кіріспе
Негізгі бөлім
Қорытынды.
Аса маңызды сұрақтар тармақталған болуы әбден мүмкін. Қажет болғанда курстық
жұмыстың жоспарын ғылыми жетекші теқсереді және түзейді.
3 Тапсырмалардың үлгілері
1. Delphi пакеті көмегімен амплитудалық-модуляцияланған тербелістің уақыттық
тәуелділігінің графигін алу.
2. Телевизиялық жүйенің құрылымдық схемасын сипаттау.
3. Басқарылатын тиристордың қосылу кернеунің басқарушы электрод тоғынан тәуелділікті
алу (пуск сипаттамасын).
4. RC-тізбектердің ауыспалы сипаттамаларын алу.

4 Курстық жұмыстардың нәтижелерін безендіру
Кіріспеде қолдағы әдебиеттерде оқушы таңдаған тақырыптың берілуі, тақырыпқа сай
жалпы сұрақтар, жұмыстың теориялық болмаса тәжірибелік бағалылығы қарастырылады
және жұмыстың мақсаты анықталады. Негізгі бөлімде мәселенің логикасына және дамуына
сай жұмыстың мазмұны айқындалады, сандық және аналитикалық есептеулердің нәтижелері,
алынған тәуелділіктердің графиктері келтіріледі. Корытындыда курстық жұмыстың мазмұны
жалпы түрде қарастырылады, қойылған мақсатқа оқушы жетті ме жоқ па анықталады,
ақырғы қорытындылар келтіріледі.
5 Негізгі әдебиет тізімі
1. Китаев В.Е. Электроника және өнеркәсiптiк электроника негiздерi. / ор. тiл. аудар. :
Алматы Қазақстан, 1991.- 224 б.
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