
Теми рефератів 

1. Особливості конструкції ПТШ. Встановлення залежності 
коефіцієнта підсилення від геометричних розмірів приладу. 

2. Шумові характеристики ПТШ. Умови передачі максимальної 
потужності у навантаження. 

3. Особливості конструкції гетеробіполярного транзистора. 
Залежність коефіцієнта підсилення від вихідних параметрів 
транзисторної структури. 

4. Теплові ефекти та ефект саморозігріву ГБТ. Методи врахування 
теплових ефектів. 

5. Шумові характеристики у ГБТ. Джерела виникнення шуму. Методи 
врахування шумових характеристик. 

6. Особливості конструкції польового транзистора з високою 
рухливістю електронів.  

7. Теплові ефекти та ефект саморозігріву у польового транзистора з 
високою рухливістю електронів. Методи врахування теплових 
ефектів. 

8. Шумові характеристики польового транзистора з високою 
рухливістю електронів. Джерела виникнення шуму. Методи 
врахування шумових характеристик. 

9. Особливості конструкції та розрахунок електричних параметрів 
пролітного клістрону. Встановлення залежності часу прольоту 
електронів від вихідних параметрів приладу. 

10. Пролітний клістрон. Розрахунок пускових (стартових) умов 
генерації. 

11. Пролітний клістрон. Розрахунок електричного струму та 
коефіцієнту підсилення за потужністю. Оцінка потужності приладу. 

12. Пролітний клістрон. Розрахунок вихідної потужності та ККД. 
Встановлення залежності ККД від геометричних розмірів приладу. 

13. Особливості конструкції та розрахунок електричних параметрів 
відбивного клістрону. Встановлення залежності коефіцієнту 
відбиття від вихідних параметрів приладу. 

14. Відбивний клістрон. Розрахунок швидкості модуляції. 
Встановлення залежності швидкості модуляції від вихідних 
параметрів приладу. 

15. Відбивний клістрон. Розрахунок шунтуючої провідності. 
Встановлення залежності шунтуючої провідності від вихідних 
параметрів приладу 

16. Відбивний клістрон. Розрахунок частоти «перестройки» та 
«крутизни» характеристик. 

17. Відбивний клістрон. Залежність відстані нульового потенціалу від 
значення вхідної напруги. 

18. Відбивний клістрон. Залежність початкової швидкості від значення 
вхідної напруги. 

19. Дисперсійні характеристики відбивного клістрону. 



20. Особливості конструкції та вибір геометричних параметрів лампи 
зворотної хвилі. 

21. Особливості конструкції та вибір шагу спіралі лампи зворотної 
хвилі. 

22. Розрахунок довжини спіралі системи сповільнення лампи 
зворотної хвилі. 

23. Розрахунок коефіцієнту підсилення лампи зворотної хвилі за 
потужністю. 

24. Широкополосні властивості лампи зворотної хвилі як підсилювача. 
25. Особливості конструкції та вибір геометричних параметрів ЛБХ О-

типу. Пускові умови. 
26. Встановлення залежності першої гармоніки струму і потужності 

ЛБХ О-типу від довжини приладу. 
27. Встановлення залежності ККД ЛБХ О-типу від довжини приладу. 
28. Розрахунок повного ККД багаторезонаторного магнетрону. 
29. Розрахунок повного анодної напруги багаторезонаторного 

магнетрону. 
30. Залежність ККД магнетрону від геометричних розмірів приладу. 
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