Поточний контроль з Мікропроцесорної техніки

МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА
Питання до заліку та поточного контролю знань (модуль 2)
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Визначення галузі промислова електроніка та її складові.
Особливості напрямку розвитку сучасної промислової електроніки.
Задачі, що вирішує напрямок розвитку інтегральних мікросхем.
Визначення терміну "Мікропроцесор".
Електричні властивості напівпровідникових матеріалів. Матеріали для
виготовлення напівпровідникових приладів.
Що таке р-n перехід у напівпровіднику, і як він створюється.
Електричні властивості p-n переходу у напівпровідниках.
Визначення терміну "Діод", його вольт-амперна характеристика.
Характерні властивості різновидів напівпровідникових діодів.
Визначення різновидів напівпровідникових діодів.
Область використання випрямляючих діодів.
Основний елемент випрямляючого діода.
Основні динамічні параметри випрямляючого діода.
Параметри граничного електричного режиму діода.
Як різняться випрямляючі діоди за потужністю?
Визначення високочастотного діода.
Вольт-амперна характеристика випрямляючого діода.
Основний параметр високочастотного діода.
Що являє собою поняття "інерційність діода"?
Визначення Імпульсного діода.
Різновиди імпульсних діодів.
Статичні параметри імпульсних діодів.
Основні параметри імпульсного діода.
Визначення стабілітрона.
Фізичне явище, на основі якого засноване використання стабілітрона.
Як підрозділяються стабілітрони за потужністю розсіяння?
Основні параметри стабілітрона.
Визначення стабістора.
Характеристика двоханодного стабілітрона, її особливості.
Визначення фотодіода. Приклади використання.
Визначення світлодіода. Приклади використання.
Визначення оптрону. Використання оптронів.
Визначення поняття "Випрямляч". Однопівперіодна схема.
Основний недолік однопівперіодного випрямляча.
Двопівперіодна схема випрямляча.
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Мостова схема випрямляча.
Типи транзисторів, їх недоліки і переваги.
Визначення біполярного транзистора.
Типи біполярних транзисторів.
Визначення бази біполярного транзистора.
Позначення біполярних транзисторів на електричних схемах.
Визначення емітера біполярних транзисторів.
Призначення бази біполярних транзисторів.
Визначення нормального вмикання біполярного транзистора.
Визначення інверсного вмикання біполярного транзистора.
Загальний вигляд біполярних транзисторів та приблизні їх розміри.
Визначення можливих схем вмикання біполярних транзисторів.
Визначення вхідної характеристики біполярного транзистора.
Визначення вихідної характеристики біполярного транзистора.
Визначення характеристики передачі по струму біполярного транзистора.
Визначення характеристики зворотного зв'язку біполярного транзистора.
Визначення основних характеристик біполярного транзистора.
Вхідна характеристика біполярного транзистора.
Вихідні характеристики біполярного транзистора.
Вхідні характеристики транзистора зі спільним емітером.
Вихідні характеристики транзистора зі спільним емітером.
Схема вмикання транзистора в динамічному режимі.
Вихідна динамічна характеристика біполярного транзистора.
Визначення вихідної динамічної характеристики біполярного транзистора.
Визначення польового транзистора.
Принцип дії польових транзисторів.
Різновиди польових транзисторів.
Визначення витоку польового транзистора.
Визначення стоку польового транзистора
Особливості напрямків розвитку сучасної електроніки.
Принцип дії польового транзистора із затвором у вигляді керуючого p-n
переходу.
Що таке крутизна характеристики польового транзистора?
Що таке вихідний (внутрішній) опір польового транзистора?
Що таке вхідний опір польового транзистора?
Що таке вхідна та прохідна ємності польового транзистора?
Що таке гранична частота польового транзистора?
Дати визначення МДН-транзисторів та МОН-транзисторів.
Різновиди МОН-транзисторів.
Технологія виготовлення МОН-транзисторів.
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75. Структура МОН-транзистора із вбудованим каналом.
76. Структура МОН-транзистора з індукованим каналом.
77. Робочий процес МОН-транзистора із вбудованим каналом.
78. Робочий процес МОН-транзистора з індукованим каналом.
79. Режим роботи МОН-транзисторів.
80. Стокова характеристика МОН-транзистора.
81. Стокозатворна характеристика МОН-транзисторів з індуктивним каналом.
82. Стокова характеристика МОН-транзистора з індукованим каналом.
83. Визначення поняття "ТИРИСТОР".
84. Різновиди тиристорів.
85. Визначення аноду та катоду тиристора.
86. Поділ тиристорів за потужністю.
87. Загальний вигляд та умовні графічні зображення (позначення) тиристорів.
88. Типова структура тиристорів.
89. Вольт-амперна характеристика тиристорів.
90. Формула визначення струму тиристора.
91. Умова вмикання тиристора.
92. Робоча ділянка вольт-амперної характеристики тиристора.
93. Умова вимикання тиристора.
94. Рівняння визначення струму тиристора для триністорного режиму роботи.
95. Основні статичні параметри тиристора.
96. Що таке максимально допустимий постійний струм тиристора?
97. Що таке напруга відкритого стану тиристора?
98. Що таке допустима зворотна напруга тиристора?
99. Що таке зворотній струм тиристора?
100. Що таке струм вмикання тиристора?
101. Що таке струм утримання тиристора в робочому режимі?
102. Що таке робочий режим тиристора?
103. Що таке струм утримання тиристора в робочому стані?
104. Параметри граничного режиму роботи тиристора?
105. Що таке коло керування тиристора?
106. Струм керування тиристором (дати визначення).
107. Імпульси керування тиристором.
108. Що таке від'ємний опір тиристора?
109. Що таке мікроелектроніка?
110. Визначення терміну "Інтегральна мікросхема".
111. Що таке елемент мікросхеми?
112. Що таке компонент мікросхеми?
113. Що таке плівкова інтегральна мікросхема?
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114. Що таке напівпровідникова інтегральна мікросхема?
115. Що таке мікрозборка?
116. Що таке гібридна інтегральна мікросхема?
117. Розподіл інтегральних мікросхем в залежності від технології виготовлення.
118. Плівкова технологія виготовлення інтегральних мікросхем.
119. Кількісна оцінка рівня розвитку інтегральної електронної техніки.
120. Що таке рівень інтеграції в електронній техніці?
121. Поділ інтегральних схем за характером виконуваних функцій.
122. Функції аналогової мікросхеми.
123. Функції цифрової мікросхеми.
124. Що таке логічна інтегральна схема?
125. Що таке серія інтегральних мікросхем?
126. Вихідний матеріал для виготовлення напівпровідникових інтегральних
мікросхем
127. Планарна технологія для виготовлення інтегральних мікросхем.
128. Планарно-дифузійна технологія виготовлення інтегральних мікросхем.
129. Планарно-епітаксіальна технологія виготовлення інтегральних мікросхем.
130. Формування транзисторів в інтегральних мікросхемах.
131. Формування діодів в інтегральних мікросхемах.
132. Формуваня резисторів в інтегральних мікросхемах.
133. Формування ємностей (конденсаторів) в інтегральних мікросхемах.
134. З'єднання інтегральних елементів в інтегральних мікросхемах.
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