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ВСТУП 

Методичні вказівки містять опис лабораторних робіт з курсу 

«Мікрохвильова техніка–1», який викладається студентам четвертого курсу. 

Опис кожної лабораторної роботи містить довідкову інформацію щодо 

предмету лабораторної роботи, завдання до виконання та індивідуальні 

варіанти робіт.  

Наведений список літератури містить перелік поширених книг для 

самостійного опрацювання.  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 
ДОСЛІДЖЕННЯ ДІОДНОГО ЗМІШУВАЧА 

Мета 

Ознайомитися з принципом дії найпростіших діодних змішувачів, їх 

характеристиками. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Діоди, як нелінійні компоненти, можуть використовуватися для побудови 

змішувачів. При роботі на квадратичній ділянці ВАХ за допомогою діода 

можна отримати добуток вхідних сигналів. Це дозволяє використовувати їх 

для створення модуляторів та детекторів. 

Амплітудна модуляція полягає у множенні сигналу несучої частоти на 

модулюючий сигнал: 

       01 cos 2 cos 2   mv t A m f t f t , 

де А – амплітуда несучої, m – глибина (індекс) модуляції, f0 – частота 

несучого коливання, fm – частота модулюючого коливання. 

Аналоговий добуток сигналів можна отримати за допомогою нелінійного 

компонента, наприклад, діода чи транзистора.  

Діодний модулятор є однією з найпростіших схем, придатних для 

амплітудної модуляції. На Ошибка! Источник ссылки не найден. показано 

блок-схему діодного модулятора. 
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Рис. 1. Блок-схема діодного модулятора 

 

Завдання 

1. Вибрати з таблиці параметри несучого та модулюючого сигналів. 

2. Набрати і налагодити схему LC-фільтра відповідно до параметрів 

сигналів. 

3. Набрати та налагодити схему діодного модулятора. 

4. Побудувати графік зміни напруги на навантаженні. 

5. Побудувати спектр сигналу на навантаженні. 
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№ п/п Несуча частота f0, кГц Модулююча частота fм, кГц 

1.  50 3 

2.  50 4 

3.  50 5 

4.  50 6 

5.  50 7 

6.  50 8 

7.  60 7 

8.  60 6 

9.  60 5 

10.  60 4 

11.  60 3 

12.  70 4 

13.  70 5 

14.  70 6 

15.  70 7 

16.  70 8 

17.  80 7 

18.  80 6 

19.  80 5 

20.  80 4 

21.  80 3 

22.  90 4 

23.  90 5 

24.  90 6 

25.  90 7 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 
ДОСЛІДЖЕННЯ АТЕНЮАТОРА НА PIN-ДІОДІ 

Мета 

Ознайомитися з принципом дії pin-діодних атенюаторів потужності, їх 

характеристиками. 

 

Короткі теоретичні відомості 

На Рис. 2 показано блок-схеми найпростіших атенюаторів на pin-діоді. 

  

Рис. 2. Схема pin-діодного атенюатора: за послідовним діодом та діодом в 

ролі шунта. 

Постійна напруга зміщення прикладається через індуктивний фільтр. 

Завдяки струму зміщення i-область діода наповнюється носіями заряду. Для 

екстракції носіїв з i-області потрібен час, що перевищує час відновлення 

звичайних діодів. Тому коли частота вхідного сигналу перевищує деяку 

величину, діод не закривається на від’ємних на півперіодах. У такому режимі 

опір діода залежить від насиченості i-області носіями заряду, тобто керується 
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напругою зміщення. Ця властивість використовується для створення 

керованих атенюаторів. 

Завдання 

1. Знайти критичну частоту вибраного pin-діода. 

2. Побудувати і налагодити схему прохідного атенюатора на pin-діоді. 

3. Побудувати і налагодити схему атенюатора на pin-діоді, включеному як 

шунт. 

4. Побудувати графік зміни напруги на навантаженні. 

5. Побудувати спектр сигналу на навантаженні, переконатися у відсутності 

спотворень. 

6. Побудувати графік залежності опору діода від напруги зміщення. 

7. Побудувати керуючу характеристику атенюатора як функцію вихідної 

напруги (потужності) від напруги зміщення. Порівняти розглянуті схеми 

атенюаторів. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3  

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АРСЕНІД-

ГАЛІЄВОГО СУБМІКРОННОГО ПОЛЬОВОГО ТРАНЗИСТОРА 

Мета роботи  

Отримання практичних навичок моделювання статичних характеристик 

арсенід-галієвих субмікронних польових транзисторів із затвором Шоткі 

(ПТШ) і проведення порівняльного аналізу моделей ПТШ. 

 

Стислі теоретичні відомості 

Моделювання статичних характеристик субмікронного ПТШ пов’язано 

з їх особливостями на пологій ділянці (відсутня ділянка насищення), а також 

у режимі відсічки струму стік-затворна характеристика близька до 

експоненціальної. 

У пакеті програм PSPICE наведені математичні моделі транзистора 

двох рівнів. Вираз для току стоку має наступний вид: 

    








0,ALPHAthLAMBDA1BETA

0,0

0
2

0

0

tgsdstgsds

tgs

d VVVVVV

VV
I , 

де BETA – коефіцієнт пропорційності току стока, А/В2; ALPHA – коефіцієнт 

насищення току стока, 1/В; LAMBDA – коефіцієнт модуляції довжини 

каналу, 1/В; Vt0 – порогова напруга, В. 

Для отримання статичних характеристик використовується схема, 

наведена на Рис. 3. 



 11 

 
Рис. 3. Схема вимірювання вихідних характеристик ПТШ. 

 

Для опису параметрів транзистора в програмі PSPICE 

використовується директива .MODEL. Обов’язковими параметрами є BETA, 

ALPHA, LAMBDA, Vt0. Розрахунок режиму за постійним струмом задається 

директивою .DC. (Приклад: .DC Vds 0V 5V 0.05V Vgs 0V 1.5V 0.03V). 

Директиви .PARAM і .STEP PARAM дозволяють встановити залежність 

вихідних характеристик від параметрів моделі. 

Для перегляду результатів моделювання і виводу графіків у вхідному 

файлі повна бути директива .PROBE. 

Робоче завдання 

1. Підготувати вхідний файл для аналізу статичних характеристик ПТШ у 

відповідності з вимогами пакету програм PSPICE. 

2. За допомогою програми PSPICE отримати статичні характеристики 

субмікронного ПТШ з граничними значеннями току стоку відкритого 

каналу (Vg = 0) у відповідності з номером варіанту (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1 

№ варіанту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … n 

Струм 

стока, мА 
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 … 10+5n 

 

3. Встановити залежність статичних характеристик субмікронного ПТШ від 

параметрів BETA, ALPHA, LAMBDA, Vt0. Провести аналіз впливу 

параметрів моделі на вихідні характеристики транзистора. 

4. Зробити висновки. 



 12 

 

Зміст звіту  

1. Назва роботи. 

2. Мета. 

3. Робоче завдання. 

4. Результати розрахунків. 

5. Графіки отриманих залежностей. 

6. Висновки.  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4  

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АРСЕНІД-

ГАЛІЄВОГО СУБМІКРОННОГО ПОЛЬОВОГО ТРАНЗИСТОРА 

Мета роботи 

Отримання практичних навичок моделювання динамічних 

характеристик ПТШ, дослідження впливу основних параметрів моделі на 

характеристики транзистора. 

 

Стислі теоретичні відомості 

У динамічному режимі необхідно враховувати паразитні ємності Cgs, 

Cds, Cgd, час прольоту носіїв у каналі TAU, опори пасивних областей 

транзистора Rg, Rd, Rs. Для типового транзистора з розмірами затвору 

0,3 мкм  200 мкм параметри малосигнальної схемної моделі мають наступні 

значення: Cgs = 30…40 фФ; Cgd = 20…30 фФ; Cds = 40…80 фФ; 

TAU = 3…8 пс; Rg = 0,5…1,5 Ом; Rd = Rs = 2…6 Ом.  

В якості активного елемента слід використовувати транзистор із 

даними, описаними директивою .MODEL, і параметрами моделі з 

попередньої лабораторної роботи.  

Для аналізу динамічних характеристик на вхід треба подати 

імпульсний сигнал (за допомогою функції PULSE) і задати директиву 

.TRAN. 

Імпульсна функція задається наступним списком параметрів:  

Vgs <+вузол>  <– вузол> PULSE (U1, Um, tз, 

фt , 

фt , и, T) 



 14 

 

де U1, Um – початкове і максимальне значення сигналу, В; 

tз – час затримки, с; 


фt , 

фt  – тривалості переднього і заднього фронтів, відповідно, с; 

и – тривалість імпульсу, с; 

T – період сигналу, с. 

Для отримання динамічних характеристик використовується схема, 

наведена на Рис. 4. 

 
Рис. 4. Схема вимірювання динамічних характеристик ПТШ. 

 

Робоче завдання 

1. Підготувати вхідний файл для аналізу динамічних характеристик ПТШ у 

відповідності з вимогами пакету програм PSPICE. 

2. За допомогою програми PSPICE отримати динамічні характеристики 

субмікронного ПТШ 

3. Встановити залежність фронту наростання та фронту спаду від вхідної, 

перехідної и вихідної ємностей. Пояснити отримані залежності. 
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4. Зробити висновки. 

 

 Зміст звіту  

1. Назва роботи. 

2. Мета. 

3. Робоче завдання. 

4. Результати розрахунків. 

5. Графіки отриманих залежностей. 

6. Висновки.  
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