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1 Поіінік максаты мси мііідеттері

1.1 Пәнніц мақсаты -  спуденттердің жартылай өткізгіштік аспаптар мен 
ннтегралдык, сулбалардьң жумыс атқару процестері және олардыц негіз 
сипаттамалары мен көрсеткіштершеи білімдеріи кетеру жоне соңгы шыққаи 
аспаптардан хабардар ету.

1.2 Пэнніц міндеттері
Оку барысыида студент электронды аспаптардың калай жұмыс істейтінін, 

интегралдық сұлбалардың күрылымдар мен жүмые атқару прннцишерін, 
оларды өндірісте кеңінен пайдалаі үрдістерін біліп, өмірде кездесетін 
тэжірнбелік мәселелерді бакалаі дэрежесінде шешу мүмкіндіктсріие ие болуы 
тиіс.

Оқу нәтижесінде студент:
- электроидық аспаптар мен интегралдық сүлбалардың жіктелуі 

электрон и каньш элементтік базасының жүмыс істеу приициптері электрондық 
аспалтар мен микросүлбалардың негізгі корсеткіштері мсн сипаттамаларьін; 
олардың технологиялык жасалу негіздерін білуі кажет;

- электрондық аспалтар мен микросүлбапардың негізгі көрсеткіште мен 
сипаітамаларын аиыктауды; элеюрондық аспаптар мсн микросүлбаларды 
негізіпде қарапайым элёктрондық сулбаларды кура білуі керек;

- электрондық аспаптар мен микросұлбалардың негізгі сипатгамаларь 
елшей білу; накты пайдалану багыттарына қажетгі элемептті к б азаны тацдс 
білуде жеткілікті тэжірибесі болуы тиіс;

- оптоэлектрондык аспаптар мен ишегралдық сұлбалардын соңғ 
жетістіктерінщ физикалық негіздерін түсініп, микро-, огіто- және 
наноэлектрониканың келешск даму бағытгарына, болашагына түсінік бере білуі 
тиіс.

2 Пререквнзмітері

Берілетін материалдар студенттердіи физика, химия, математика, электр 
тізбектері теориясы пәндеріне негізделіп, келешекте «Электроника жэне 
аналогтык күрылгылар схемотехникасы 2 », «Цифрлық кұрылғылар мен 
микропроцессорлар», «Сымсыз байлаиыс технологиялары», «Цифрлы: 
байланыс технологияяары» т.б. сабактарга тізгін болып, курстык жәие 
дипломдык жобалауларда кеціисн пайдалаиылады.



Пәинін такырыптыи 
жоспары

Нысан
ПМУ ҮСН 7.18.2/07

ІЮ ННІҢ ТЛКМ РМ ІІТЫ К ЖОСПАРЫ
Күндізгі жоб негізінде

№
п/п

Т якы рмп атауы Сагат саны
лэр. тэж зер. сөж.

1 Кіріспе. Пэн алдына койылган максаттар мен 
мәселелер. Қатты денелер түйіспесіндегі 
физикалык құбылыстар.

0,5 0,5 5

2 Жартылай откізгіштік диодтар 3 - 1 10
3 Биполяр транзистор 3 - 1 10
4 Өрістік транзистор 3 - 1 10
5 Тиристордар 3 - 1 10
6 Оптоэлектрондық жартылай откізгіштік аспаптар 3 - 1 5
7 Микроэлектроника, интсіралдык сұлбалар (ИС) 3 - 1 10

8 Логикалык және аналогтык интсгралдык сұлбалар 3 - 1 -

9 Элсктрониканын болашагы 1 - - -
Барлығы 2 2 3 - 7,5 60



3 ГІэинііі матмүны

3.1 Кіріспе. Пэн алдына коііы.ііан макса ггар мен мәселелер. Қатгы 
денелер түйіспесіндегі фи шка.іык күбылысгар.

Жартылай отісізгіштер физикасы. Жартылай өткізгіштік заттар. Электрон- 
кемтіктік (р-п) ауысу. Оның вольт-амперлік сипаттамасы.

32 Жартылай өткізгіштік диодтар
Жалпы маглұматтар- Түзеткіштік жэне жогары жиіліктік диодтар. 

Стабилитрондар. Импульстік диодтар. Шотки диоды.

33 Бнполир транзистор
Екі р-п-ауысулы күрылымныц сипаттамалары. Транзистордың күшейту 

қабілеттілігі жэне сүлбалык қосылымдары. Транзистор түрлері мен олардың 
жасалу технологиялары. Транзистордың статикалық синаттамалары, һ- 
корсеткіштері.

Жогары жиіліктік жэне импульстік транзисгорлар.

3.4Өрісі ік транзистор
Өрістік транзистор түрлсрі мен олардын ерекшеліктері.
р-п-ауысулы орістік транзистор. Онын жүмыс атқару нринципі. р-п- 

ауысулы орістік транзистордың сүлбалық косылымдары, статикалык 
сипаттамалары жэне негізгі корсеткіштері.

Металл-диэлектрик-жартылай откізгіш (МДЖ) қүрылымды 
граизисторлар. МДЖ-транзистор түрлері. Инду кциялан ган каналды жэне 
кондырылган канаяды МДЖ-транзисторлар, олардын жүмыс атқару принципі. 
МДЖ-транзисторлардьщ статикалык сипаттамалары мен керсеткіштері. Kepi 
жүлты МДЖ-транзистор.

Заряд баиланысты орістік аспаптар.

35 Тиристордар
Тиристор - бірнеше р-п-ауысуларынан тұратын басқарылмалы аспап. 

Тиристордыц вольт-амперлік сипаттамасы жэне онын негізгі корсеткіштері.

3.6 Оптозлектрондык жартылай өткізгіштік аспан гар
Жартылай еткізгіштердегі оптикальщ сэулелер. Сэуле диодтары. Сэуле 

диодтарынын күрьілымдары, сипаттамалары жэне корсеткіштері. Жартылай 
откізгіштік лазерлер-

Сәуле кабьшдагыштар. Қүрылымдары, сипаттаматары жэне 
корсеткіштері. Фотодиод.

Оптожүптар (оптрондар). Қүрылымы, сипаттамалары жэне корсегкіштері.
Индикаторлар.



3.7 М нкромсктроііика, интегралдык сүлбалар (H Q
Интсгралдык сүлбаларлың жіктелуі: жартылай өткізгіштік, кабыршактык, 

гибридтік, біріктіріліен. Микроэлектрониканың техңологиялык негіздері
ИС элемснттерін окшаулау. Интегралдык сұлбалардагы транзисторлар. 

Көпэмитгсрлі транзистор. Шогки транзисторы. МДЖ-транзисторлар. Жартылай 
өткізгіштік рсзисторлар мсн конденсаторлар.

3.8 Логика.іык жэне аналоггык ннтсграллык сулбалар
Транзисторлық логика. Интсгралдык инжекцияяық логика (ИИЛ). МДЖ 

негізді логикалык элементтер. Логикалық элементтердін көрссткіштері мсн 
сипаттамалары. Жартылай еткізгіштік жады элсменттері.

Аналогтык интефалдық сүлбалар. Операциялық күшсйткіііггердің 
дифференциалдық каскадтары.

3.9 Электрониканыц болашаі ы

4 Зертханалық сабактарлын чазчүны

4.1 Жартылай өткізгіштік диодтардын статикалык режімдерін зерттсу.
4.2 Биполяр транзисторынын статикалык сицаттамаларын зсрттеу.
4.3 Өрістік транзистордын статикалык сиііаттамаларын зсрттеу.
4.4 Жартылай өткізгіштік диодтардагы өтпелі цроцестерді зерттеу.
4.5 Биполяр транзисторындагы өтпелі пройсстерді зерттсу.
4.6 Тиристор сипаттамаларын зерттеу.
4.7 Оптрондарды зерттеу.
4.8 Жартылай өткізгіштік аспаптар модельдсрінін көрсеткіиггерін 

аныктау.
4.9 Интсгралдык сүлбалардың элементгерінін технологиялык жасалу 

ерскшеліктерін зерттеу.



5 СӨЖ чазчүиы

.Vs ГОЖ  ту pi Ғсеп беру ту pi Бакылау
П Р '

Сагатпен
колечі

1 Дәріс сабактарына 
дайындалу

Сабакка
катысу

9

2 Зсртханалык 
сабактарға дайындалу 
Есепті дайындау жэне 
зертханалық жүмысты 
коргау

Керекті 
кестелерді 
дайындау, 

керекті 
материалды 

оқу. Есеп

ЗЖ жіберілу 
ЗЖ коргау

9

3 Лудиториялык 
сабактардын 
мазмүныиа кірмеген 
материалды оқу

Конспект Сүрақтарга 
жауап беру

24

4 Бакылау ніараларыиа 
дайындалу

МБ1, МБ2 18

Жалпы 60

6 Студеіптердін өзіндік жүчысы тақыры піар

Такырып 1 Кіріспс. Или алдына койылган чаксаттар чсн чәселслер. 
Қатгы деяелср туйіспссіндеіі фн шкалы к күбылыстар.

Жартылай еткізгіштер мен онын негізіндегі р-п-ауысу көрссткіштерін 
аныктау.

ГІайдаланган әдебист [1,3].

Такырьпі 2Жартылай откізгіштік диодтар
Жартылай өткізгіштік диодтарды есептеу.
Пайдаланган әдебист [5,3].

ТакырыііЗБиполяр транзистор 
Такырын40рістік транзистор
Транзистордың статикалык режімін есептеу.
Орістік транзисторлардын көрсеткіштерін есептеу.
Гіайдаланган әдебиет [5,3, 10,8].

Такырып 5Тиристордар
Тиристор нсмесс туннелдік диод режімдерін есептеу.
Пайдаланган әдсбист [5,9, I ].
ТакырыибОптозлектрондык жартылай өткЬгіштік аспаптар



Жартылай өткізгіштік диодтағы өтпелі процестерді есептеу .Жартылай 
өткізгіштік аспаптар модельдерінің көрсегкіштерін анықтау.

Қабыршақтық резисторлар мен конденсаторлар курылымдарын есеп-теу. 
Операциялық күшейткіштер элементтерін есептеу.

Пайдаланган әдебиет [5,13, 16].

Тақырып7 Микроэлектроника, интегралдық сұлбалар (ИС)
ИС қурылымып (топологиясьш) есептеп, сызу.
Пайдаланган әдебиет [1,2, 5,10, 15,16].

Такырып8Логикалык жоне аналоп ык интегралдык сүлбалар
ЛогикалықИС-дардыталдау жэне куру.
Пайдаланган әдебиет [1,2,8,16].



Мачандыктын 
жүмыс бабындагы оку 

жоспарынан үзінді көшірмс

Нысан
ПМУ ҰСН 7.18.1/10

М амандыкіын (тардың) жүмыс бабындагы оку жоспарынан үзінді 
кошірме 050719 «Радиотехника, электроника жэне телекоммун и калар»

(толык маманлык (тардың) атауы жэне шифрі)

Пэн niн атауы Электроника жэне анапогтык кұрылгылардын схематикасы 1

Оқу турі Бақылау формасы Білім алушылардың 
жумыс көлсмі, 

сағатпен

Курс жэне семестр (сағаттарды) 
бойынша сағаттарды белу

барлыгы

СЧТ жал жалп ауд сөж дэр |тәж.|зерт| сөж
күндізгі

ЖОБ
негізіндс

3 - - - - - 90 30 6 0
Семестр 3

2 2 ,5  -  7 ,5  60
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