
Навчальна програма з дисципліни 

Електродинаміка та розповсюдження радіохвиль 
 

1. Введення 
 

1.1. Об’єкт вивчення 
Об’єкт вивчення – особливості розповсюдження електромагнітних хвиль 

у необмеженому просторі, зокрема в обмежених середовищах: хвилеводах, спо-
вільнюючих структурах, об’ємних резонаторах, а також електрофізичні якості 
земної поверхні та атмосфери що до фізичних процесів при розповсюдженні 
радіохвиль різних діапазонів. 

1.2. Предмет вивчення 
Предметом вивчення є умови розповсюдження та особливості електро-

магнітних хвиль, їх основні параметри як в обмежених, так і в необмежених се-
редовищах; явища, що супроводжують розповсюдження хвиль: збудження, ви-
промінювання та дифракція; методи аналізу та математичного опису означених 
явищ та хвиль; основні особливості розповсюдження прямих, земних, тропос-
ферних та іоносферних радіохвиль та методи розрахунку напруженості елект-
ромагнітного поля в точці прийому з урахуванням впливу земної поверхні та 
атмосфери. 

1.3. Мета навчання 
Мета навчання – дати знання з теорії збудження та розповсюдження 

електромагнітних хвиль в різних середовищах, практичне застосування яких 
пов'язане с діапазоном високих частот, що використовується сучасною радіоте-
хнікою; знання про електродинамічні параметри земної поверхні та атмосфери, 
а також про методи та засоби розрахунку основних показників радіоліній з ура-
хуванням умов розповсюдження радіохвиль в умовах відкритих, напівзакритих 
та закритих трас. 
 

В результаті засвоєння дисципліни “Електродинаміка та розповсюджен-
ня хвиль” студент повинен знати: 

• основні рівняння, принципи та теореми електродинаміки; 
• питання збудження електромагнітних хвиль джерелами у вільному 
просторі, в середовищах при наявності тіл, а також у хвильоводах, ре-
зонаторах та інших спрямовуючих системах; 

• властивості та умови розповсюдження електромагнітних хвиль, окре-
мо швидких та сповільнених хвиль у вільному просторі, та при збу-
дженні хвильоводів та сповільнюючих структур; 

• класифікацію радіохвиль по діапазонах частот, способам розповсю-
дження та сферам застосування; 

• основні особливості розповсюдження прямих хвиль у вільному прос-
торі, зокрема у напівпровідниковому середовищі; 



• призначення множника послаблення; 
• методи визначення коефіцієнту відбиття для вертикально та горизон-
тально поляризованих хвиль; 

• частина простору, що ефективно приймає участь у передачі енергії 
радіохвиль; 

• особливості розповсюдження земних радіохвиль понад плоскою пове-
рхнею Землі, якщо передаюча та приймаюча антени підняти; 

• вплив кривизни Землі та нерівностей поверхні, що відбиває, на розпо-
всюдження земних радіохвиль; 

• вплив тропосфери та рельєфу місцевості на розповсюдження радіо-
хвиль; 

• особливості дифракційного розповсюдження радіохвиль вздовж пове-
рхні Землі; 

• особливості розповсюдження радіохвиль у відкритих, напівзакритих, 
та закритих трас при неоднорідної тропосфері. 

П о в и н н і  в м і т и :  
• самостійно застосовувати основні методи та задачі теорії для практи-
чного розрахунку електромагнітних полів; 

• грамотно сформулювати математичну постановку електродинамічної 
задачі та провести аналіз у типових пристроях; 

• правильно вибирати та застосовувати технічні засоби спрямовуючих 
та інших систем надвисоких частот з урахуванням частотного діапа-
зону та особливостей пристрою; 

• самостійно вивчати нові розділи теорії електромагнетизму. 
• визначати коефіцієнт відбиття на границі розділу двох середовищ для 
різних довжин хвиль; 

• визначати множник послаблення при різних видах розповсюдження 
радіохвиль; 

• розраховувати напруженість електромагнітного поля у точці прийому 
з урахуванням впливу земної поверхні та неоднорідності тропосфери. 

Ма т и  у я в л е н н я :  
• про проблемні питання теорії електромагнітного поля; 
• про нові досягнення теорії та експерименту в даній галузі знань; 
• про комп'ютерні технології розрахунку енергетичних показників різ-
них радіотехнічних систем. 

 
2. Зміст дисципліни 
 
Всього годин - 135, у тому числі: аудиторна робота студента – 60 годин, само-
стійна робота – 75 годин. 
 

Вступ. Предмет вивчення і задачі дисципліни. Місто дисципліни в навчаль-
ному плані (1 година). 



 
 
 

Частина 1. Електродинаміка 
Всього годин - 67, у т.ч., аудиторна робота студента – 30 годин, самостійна 

робота – 37 годин. 
 
 

Розділ I. Закони електромагнетизму 
 

Рівняння Максвелла в інтегральній і диференціальній формах як узагаль-
нення експериментальних законів електромагнетизму. Поняття про струм змі-
щення. Матеріальні рівняння. Класифікація середовищ. 

Застосування методу комплексних амплітуд для опису монохроматичних 
електромагнітних (е/м) полів. Рівняння Максвелла у комплексній формі. 

Поняття про сторонні джерела е/м поля. Рівняння Максвелла при наявності 
сторонніх джерел. Рівняння балансу енергії е/м поля.  

Енергія та щільність енергії електричного та магнітного полів. Вектор По-
йнтінгу та його фізична інтерпретація. 

Межові умови для тангенціальних і нормальних компонент векторів е/м по-
ля. Межові умови при наявності поверхневих зарядів та струмів. Граничні умо-
ви на поверхні ідеального провідника, структура поля, поверхневий струм. 

(Всього годин на вивчення розділу – 14,5, у тому числі: аудиторна робота студента 4 – 
години; самостійна робота – 10,5 годин). 

 
Розділ II. Плоскі електромагнітні хвилі у необмеженому просторі та  

напівпросторі 
 

Основні параметри та визначення щодо хвильового процесу. Плоска е/м 
хвиля в однорідному діелектричному середовищі, хвильове рівняння, його 
розв’язання. Основні параметри хвилі. Особливості хвильового поля. 

Плоскі хвилі у поглинаючому середовищі, хвильове рівняння, електрична та 
магнітна компоненти хвилі, параметри, особливості хвильового поля. 

Плоскі хвилі у реальних діелектриках та провідних середовищах, основні 
параметри та особливості хвиль, глибина проникнення поля. 

Швидкість розповсюдження електромагнітних хвиль, диспергуюче середо-
вище. 

Відбиття та заломлення хвиль на межі розділу діелектричних середовищ 
при нормальному падінні. Коефіцієнти відбиття та заломлення, узгодженість 
середовищ. 

Похиле падіння плоскої хвилі, закони Снелліуса. Відбиття е/м хвилі від іде-
ального провідника і ідеального діелектрика, структура поля, параметри хвилі. 
Коефіцієнти відбиття та заломлення при нормальній та паралельній поляриза-



ції: умови повного відбиття та повного проходження хвилі на межі розділу діе-
лектричних середовищ, структура поля в смузі діелектрика. 

Поверхневі явища при похилому падінні плоскої е/м хвилі на реальний про-
відник. Межова умова Леонтовича, поверхневий опір, еквівалентний поверхне-
вий струм, глибина проникнення хвилі. 

(Всього годин на вивчення розділу - 8, у тому числі: аудиторна робота студента 4 – го-
дини; самостійна робота – 4 години). 

 
Розділ III. Хвилі, що спрямовуються, та поля в обмежених середовищах 

 
Поняття спрямовуючої системи. Хвиля, що спрямовується, аналітичне по-

дання, хвильове рівняння. Рівняння взаємозв’язку поперечних та повздовжніх 
компонент хвилі. Типи хвиль, що спрямовуються, характеристики дисперсних 
хвиль. 

Методика визначення компонент хвилі, що спрямовується, розв’язання хви-
льових рівнянь, щодо повздовжніх компонент хвилі. 

Прямокутний хвилевід, поперечно-електричні та поперечно-магнітні хвилі, 
визначення складових е/м поля, особливості та основні параметри хвилі. 

Електромагнітні хвилі у круглих хвилеводах та лініях з ТЕМ-хвилями. Коа-
ксіальна лінія, структура поля, основні параметри. Особливості смужкових лі-
ній. Хвилеводи складних перерізів. 

Енергетичні задачі у спрямовуючих системах. Потужність, що передається 
по хвилеводу. Згасання хвиль у хвилеводах, погонна потужність втрат. 

Поняття сповільнюючих структур, повільні хвилі, формальна умова спові-
льнення. Імпедансні сповільнюючі структури. 

Сповільнююча структура - шар діелектрика на поверхні металу та сповіль-
нюючі структури з просторовою періодичністю. Типи повільних хвиль, складо-
ві та структура хвилі. 

Електромагнітні поля в прямокутних об’ємних резонаторах. Поняття 
об’ємного резонатору. Поперечно-електричні та поперечно-магнітні коливання 
у прямокутному резонаторі, складові векторів полів, резонансні параметри ре-
зонатора, основні типи коливань. Структура поверхневих струмів. Добротність 
ненавантаженого резонатора. 

Циліндричний резонатор, типи коливань, резонансні довжини хвиль, особ-
ливості нижчих типів коливань, практичні рекомендації. 

Квазістаціонарні резонатори, резонансні частоти, методи настроювання, за-
стосування. 

Коаксіальні резонатори, резонансна довжина резонатора. Відкриті резона-
тори, особливості, добротність. Методи збудження об’ємних резонаторів. 

(Всього годин на вивчення розділу - 34, у тому числі: аудиторна робота студента 20 – го-
дин; самостійна робота – 14 годин). 

 
Розділ IV. Випромінювання та дифракція електромагнітних хвиль 

 



Розв’язок неоднорідних рівнянь Максвелла при наявності сторонніх джерел, 
рівняння Даламбера для векторів е/м поля, скалярний та векторний потенціали, 
вектор Герца. Рівняння випромінювання для векторного та скалярного потенці-
алів, калібровка Лоренца. Обгрунтування розв’язку рівнянь випромінювання, 
загаяні потенціали. Рівняння для монохроматичних полів. 

Поле випромінювання елементарного електричного вібратора, зони поля 
випромінювання. 

Дифракція електромагнітних хвиль. Еквівалентні вторинні джерела е/м по-
ля. Поняття елементу Гюйгенса. Явище дифракції, принцип Гюйгенса-Френеля, 
метод Кірхгофа. Дифракція Френеля на отворі, аналіз поля дифракції, зони 
Френеля. 

(Всього годин на вивчення розділу – 10,5, у тому числі: аудиторна робота студента 2 – 
години; самостійна робота – 8,5 години). 

 
3. Лабораторні роботи 

 
1.  Ознайомлення з вимірювальним обладнанням, технікою безпеки та порядком 
виконання лабораторних робіт. 

2.  Дослідження деяких типів хвилевідних неоднорідностей. 
3.  Дослідження прямокутного об’ємного резонатора. 
4.  Електромагнітні хвилі у діелектричних та гребінчатих сповільнюючих струк-
турах. 

5.  Дослідження зон Френеля та поля дифракції на отворі та краї екрана. 
 

4. Практичні заняття  - не передбачені 
 

5. Курсова робота – не передбачена 
 

6. Рекомендована література 
 

1. Никольский В.В. Электродинамика и распространение радиоволн. - Наука, 
1973, Б75. 

2. Вольман В.И., Пименов Ю.В. Техническая электродинамика. Связь, 1971, 
Б10. 

3. Федоров Н.Н. Основы электродинамики. - Высшая школа, 1980, Б25. 
4. Векштейн Е.Г. Сборник задач по электродинамике. - Высшая школа, 1966, 

Б5. 
5. Сборник задач по курсу «Электродинамика и распространение радиоволн», 

под. ред. Баскакова С.И. - Высшая школа, 1981, Б10. 
6. Барсуков С.М. Теорія електромагнітного поля. Навчальний посібник до лаб. 

практикуму, - ХАІ, 1994, К70. 
7. Барсуков С.М. Електромагнітні поля та хвилі на межі розділу середовищ, - 

Навч. посіб. -ХАІ, 1994, К85. 



8. Руководство к лабораторным работам по курсу «ТЭМП», сост. Алексе-
ев Ю.А., Барсуков С.Н., Заикин И.П. - ХАИ, 1998, Б50, К30. 

 
7. Контрольні питання 

 
1. Струми провідності та зміщення, густини струмів. Доведення неперервно-

сті ліній повного струму. Поверхневий струм. Взаємозв’язок векторів поля з ве-
кторами густини струмів. 

2. Система рівнянь Максвелла в інтегральній та диференціальній формах. 
Комплексна форма рівнянь. Електромагнітні характеристики середовища. Ма-
теріальні рівняння. Класифікація середовищ, узагальнений класифікаційний па-
раметр. 

3. Рівняння балансу енергії е/м поля. Енергія е/м поля, густина енергії. Век-
тор Пойнтінгу. 

4. Межові умови для нормальних компонент векторів е/м поля, фізична ін-
терпретація. 

5. Межові умови для тангенціальних компонент векторів е/м поля, фізична 
інтерпретація. 

6. Межові умови на поверхні ідеального та реального провідника (Леонто-
вича). Структура ліній векторів поля біля поверхні. 

7. Доведення хвильового рівняння для монохроматичної е/м хвилі. Особли-
вості хвильових рівнянь в обмежених середовищах (напівпростір, хвилевод). 

8. Плоска е/м хвиля в однорідному необмеженому діелектричному середо-
вищі. Розв’язок хвилевого рівняння та рівнянь Максвелла. Параметри та особ-
ливості хвилі. 

9. Плоска е/м хвиля в однорідному необмеженому середовищі з втратами. 
Розв’язок хвилевого рівняння та рівнянь Максвелла. Параметри та особливості 
хвилі. 
10. Плоска е/м хвиля в однорідному необмеженому реальному діелектрично-
му середовищі. Розв’язок хвилевого рівняння та рівнянь Максвелла. Параметри 
та особливості хвилі. 
11. Плоска е/м хвиля у добре провідному середовищі. Розв’язок хвилевого рі-
вняння та рівнянь Максвелла. Параметри та особливості хвилі. 
12. Плоска е/м хвиля, що розповсюджується у довільному напрямку. Складові 
падаючої хвилі при похилому падінні на плоску межу (приклад). 
13. Фазова та групова швидкості е/м хвиль, їх взаємозв’язок. Диспергуюче 
середовище. Вплив втрат середовища на фазову швидкість. Вплив обмежуючої 
поверхні на фазову швидкість (хвиля – у напівпросторі). 
14. Нормальне падіння плоскої е/м хвилі на межу розділу середовищ. Складо-
ві хвилі у двох середовищах, структура поля; коефіцієнти відбиття та залом-
лення. 
15. Нормальне падіння плоскої е/м хвилі на ідеальний провідник. Складові 
хвилі, особливості та структура поля. 



16. Похиле падіння плоскої е/м хвилі на межу розділу середовищ. Закони 
Снелліуса. Особливості законів при суттєвій відмінності коефіцієнтів залом-
лення середовищ. 
17. Структура поля при похилому падінні плоскої е/м хвилі на ідеальний про-
відник. Складові поля, основні параметри та особливості хвилі. 
18. Поверхневі явища під час  похилого падіння плоскої е/м хвилі на реальний 
провідник. Гранична умова Леонтовича. Основні параметри: хвилевий та пове-
рхневий опір, поверхневий струм, глибина проникнення поля. 
19. Коефіцієнти відбиття та заломлення під час похилого падіння е/м хвилі. 
Умови повного проходження хвилі та повного внутрішнього відбиття на межі 
розділу двох діелектричних середовищ. 
20. Структура поля та особливості хвилі при повному внутрішньому відбитті 
від межі розділу діелектричних середовищ. 
21. Межові умови на поверхні реального та ідеального провідників. Приклади 
застосування межових умов при одержанні компонентів поля у резонаторах. 
22. Е/м хвиля, що спрямовується, визначення, аналітичне подання, хвильове 
рівняння. Виведення рівнянь взаємозв’язку поперечних та поздовжніх складо-
вих хвилі. 
23. Типи хвиль прямокутного хвилеводу, виведення складових поля для Е-
хвилі. Основні параметри та особливості Е-хвилі. 
24. Типи хвиль прямокутного хвилеводу, виведення складових для Н-хвилі. 
Параметри та особливості Н-хвилі. 
25. Основна хвиля прямокутного хвилеводу. Особливості та основні парамет-
ри хвилі. Структура поверхневого струму. 
26. Типи хвиль, що спрямовуються. Режими роботи та основні параметри е/м 
хвиль в однозв’язаних спрямовуючих системах. 
27. Хвильове рівняння та його розв’язок щодо поздовжній компоненти  
Е-хвилі прямокутного хвилеводу. 
28. Хвильове рівняння та його розв’язок щодо поздовжній компоненти 
Н-хвилі прямокутного хвилеводу. 
29. Круглий хвилевод. Розв’язок хвильового рівняння для поздовжньої скла-
дової Е-хвилі. 
30. Типи хвиль круглого хвилеводу. Особливості та основні параметри е/м 
хвиль. Основна хвиля. Порівняльна характеристика та структура нижчих типів 
хвиль. 
31. Коаксіальна спрямовуюча структура. Компоненти та структура поля. Ос-
новні параметри: хвильовий опір, коефіцієнт згасання. 
32. Вектор Пойнтінга в енергетичних задачах: миттєвий дійсний вектор, ком-
плексна форма миттєвого вектору, середнє значення вектору.  
33. Згасання хвиль у прямокутному хвилеводі. Середня потужність втрат, по-
гонна потужність втрат у стінках хвилеводу. Енергетичне подання коефіцієнта 
згасання. Методи зменшення згасання. 
34. Виведення та обгрунтування фізичних параметрів, що визначають втрати 
потужності у хвилеводі. 



35. Виведення коефіцієнта згасання основної хвилі прямокутного хвилеводу. 
36. Основні типи сповільнюючих структур. Фазова швидкість у необмежено-
му просторі та півпросторі, що обмежений провідною площиною. Вимоги до 
компонент хвилі, хвилевих чисел, поверхневого опору для забезпечення ефекту 
сповільнення. 
37. Діелектрична сповільнююча система, хвильове рівняння. Визначення 
компонент хвилі понад діелектриком. Структура поля, віддзеркалення ефекту 
сповільнення на параметрах хвилі. 
38. Діелектрична сповільнююча система, хвильове рівняння у діелектричному 
середовищі. Визначення компонент хвилі у діелектрику. Структура поля, особ-
ливості хвилі. 
39. Діелектрична сповільнююча структура. Виведення дисперсійного рівнян-
ня. Розв’язок рівняння, типи хвиль, критична довжина хвилі. 
40. Гребінчата сповільнююча структура. Поняття просторової гармоніки. Ви-
значення компонент хвилі над структурою та в пазу гребінки, «зшивання» по-
лів, коефіцієнт сповільнення. 
41. Об’ємний резонатор, виведення складових поля прямокутного резонатора 
Е- та Н-коливань.  
42. Типи коливань в прямокутному об’ємному резонаторі, основні типи коли-
вань, побудова структури поля. Резонансні параметри: частота (довжина хвилі), 
резонансна довжина. 
43. Поверхневі струми прямокутного резонатора для коливань типу Н10Р, ана-
літичне подання та геометрична структура. 
44. Добротність ненавантаженого резонатора, обгрунтування електродинамі-
чної формули добротності, методи підвищення добротності. 
45. Розрахунок добротності прямокутного резонатору для коливань типу Н10Р. 
Аналіз впливу геометричних розмірів, форми, типів коливань на величину доб-
ротності. 
46. Циліндричний резонатор, типи коливань, резонансні довжини хвиль Е- та 
Н-коливань. Порівняльний аналіз нижчих типів коливань. 
47. Квазістаціонарні резонатори, резонансні частоти, методи настроювання та 
застосування. 
48. Коаксіальні резонатори, резонансна довжина хвилі. Відкриті резонатори, 
добротність, особливості. Методи збудження об’ємних резонаторів. 
49. Випромінювання е/м хвиль. Електродинамічні потенціали. Рівняння ви-
промінювання відносно векторів е/м поля та електродинамічних потенціалів. 
Калібровка Лоренца, вектор Герца. 
50. Загаяні потенціали. Обгрунтування розв’язку рівняння випромінювання 
відносно скалярного та векторного потенціалів. Комплексна форма рівнянь ви-
промінювання та електродинамічних потенціалів. 
51. Поняття формальних магнітних зарядів та струмів. Принцип переставної 
двоїстості. Вторинні еквівалентні джерела е/м поля. Е/м поле електричних та 
магнітних струмів. Елемент Гюйгенса. 



52. Поле випромінювання елементарного електричного вібратора. Зони ви-
промінювання. 
53. Дифракція е/м хвиль. Принцип Гюйгенса-Кірхгофа. Визначення поля ди-
фракції Френеля на прямокутному отворі у разі плоскої хвилі. Особливості по-
ля. 
54. Визначення поля дифракції Френеля на краї екрана та горизонтальної 
нескінченної щілини. Особливості поля, зони Френеля, радіус зони. 
55. Дифракція Френеля на прямокутному отворі у випадку точкового джере-
ла. Аналіз поля дифракції, визначення радіусу зони Френеля. Визначення межі 
області, що має суттєвий вплив на розповсюдження радіохвиль. 

 
 
 

ЧАСТИНА 2. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РАДІОХВИЛЬ 
Всього годин – 68, у т.ч., аудиторна робота – 30, самостійна робота – 38. 
 

Розділ  1. Общие вопросы распространения радиоволн 
Назначение и задачи курса. Определение радиоволн, их классификация по 

диапазонам частот и сферам применения. Упрощенное строение атмосферы и 
её влияние на распространение радиоволн. 

Классификация радиоволн по способу распространения. Распространение 
радиоволн в свободном пространстве. Понятие о множителе ослабления. 

Распространение плоских волн в полупроводящей среде. Отражение пло-
ских волн на границе раздела двух сред (вертикальная поляризация). 

Отражение плоских волн на границе раздела двух сред (горизонтальная по-
ляризация). Отражение радиоволн на границе раздела полупроводящих сред. 
Область пространства, эффективно участвующего в передаче энергии радио-
волн. 

(Всього годин на вивчення розділу – 24, у тому числі: аудиторна робота студента – 10 
годин; самостійна робота – 14 годин). 
Розділ  2. Распространение земных радиоволн 

Классификация случаев распространения земных радиоволн. Распростране-
ние радиоволн над плоской поверхностью Земли при поднятых передающей и 
приёмной антеннах. Полная интерференционная формула. 

Упрощенная интерференционная формула. Интерференционная формула 
Введенского. 

Учет кривизны Земли при пользовании интерференционными формулами. 
Влияние неровностей отражающей поверхности на коэффициент отражения. 
Критерий Релея. 

Существенная зона отражающей поверхности, играющая основную роль в 
формировании отраженной волны. Отражение радиоволн от гладкой выпуклой 
поверхности. Коэффициент расходимости. 

(Всього годин на вивчення розділу – 18,5, у тому числі: аудиторна робота студента – 8 
годин; самостійна робота – 10,5 годин). 



 
 

Розділ  3. Тропосфера и её влияние на распространение радиоволн 
Состав и строение тропосферы. Диэлектрическая проницаемость тро-
посферы. Рефракция радиоволн в тропосфере. Эквивалентный радиус 
Земли. 

(Всього годин на вивчення розділу – 7,5, у тому числі: аудиторна робота студента – 4 го-
динb; самостійна робота – 3,5 години). 
Розділ  4. Влияние рельефа местности и неоднородностей тропосферы на 
распространение радиоволн 

Классификация трасс. Расчет множителя ослабления на открытых трассах. 
Дифракционное распространение радиоволн вдоль гладкой сферической 

земной поверхности при однородной тропосфере. 
Расчет множителя ослабления на полуоткрытых и закрытых трассах. 
Особенности расчета множителя ослабления для трасс с клиновидным пре-

пятствием или несколькими препятствиями. 
Учет влияния рефракции при расчетах множителя ослабления. 
(Всього годин на вивчення розділу – 18, у тому числі: аудиторна робота студента – 8 го-

дин; самостійна робота – 10 годин). 

4. Практичні заняття 
1. Определение основных потерь при распространении радиоволн в свобод-

ном пространстве. Расчет линий связи с не изменяющимися во времени 
параметрами. 

2. Расчет коэффициента отражения на границе раздела двух сред при гори-
зонтальной и вертикальной поляризации. Определение параметров облас-
ти пространства, эффективно участвующего в распространении радио-
волн. 

3. Расчеты напряженности поля в точке приема на основе полной и упро-
щенной интерференционных формул, а также формулы Введенского. 

4. Расчет расстояния прямой видимости и учет кривизны Земли при пользо-
вании интерференционными формулами. 

5. Оценка влияния неровностей  отражающей поверхности на коэффициент 
отражения. Критерий Рэлея. Определение параметров зоны отражающей 
поверхности. Расчет коэффициента расходимости от гладкой выпуклой 
поверхности. 

6. Расчеты и оценка влияния тропосферы на распространение радиоволн. 
7. Расчеты величины просвета на профилях трасс. Классификация трасс. 
8. Расчеты множителя ослабления на открытых трассах. 
9. Расчеты с использованием программного обеспечения по цифровой кар-

тографии множителя ослабления на полузакрытых и закрытых трассах. 
 

5. Курсова робота – не передбачена 
 
 



 
 

6. Рекомендована література 

6.1. Основна література 

1. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. М.; Связь, 1965г.- 400с. Б3. 
2. Калинин А. И. Расчет трасс радиорелейных линий. М.; Связь, 1964г- 247с. 

Б8. 
3. Черный Ф. Б. Распространение радиоволн. М.; Сов. Радио, 1962г- 300с. 

Б25. 
4. Грудинская Г. П. Распространение радиоволн. М.; Высшая школа, 1975г.-

280с. Б12. 
 

6.2. Додаткова література 
1. Калинин А. И. Распространение радиоволн на трассах наземных и космиче-

ских радиолиний. М.; Связь, 1979г- 296с. Б8. 

7. Контрольні питання 

1. Упрощенное строение земной атмосферы и ее влияние на распростране-
ние радиоволн. 

2. Классификация радиоволн по способу распространения. 
3. Распространение прямых волн в свободном пространстве. 
4. Потери при распространении радиоволн. 
5. Понятие о множителе ослабления. 
6. Распространение плоских волн в полупроводящей среде. 
7. Отражение плоских волн на границе раздела двух сред (вертикальная по-

ляризация). 
8. Отражение плоских волн на границе раздела двух сред (горизонтальная 

поляризация). 
9. Отражение радиоволн волн на границе раздела полупроводящих сред. 
10. Область пространства, эффективно участвующая в передаче энергии ра-

диоволны. 
11. Классификация случаев распространения земных радиоволн. 
12. Полная интерференционная формула. 
13. Упрощенная интерференционная формула. 
14. Интерференционная формула Введенского. 
15. Учёт кривизны Земли при пользовании  интерференционными формула-

ми. 
16. Влияние неровностей отражающей поверхности на коэффициент отраже-

ния. Критерий Релея. 
17. Классификация трасс. 
18. Расчет множителя ослабления на открытых трассах. 



19. Дифракционное распространение волн вдоль гладкой сферической зем-
ной поверхности при однородной тропосфере. 

20. Расчет множителя ослабления на открытых и полузакрытых трассах. 
21. Состав и строение тропосферы, диэлектрическая проницаемость тропо-

сферы. 
22. Рефракция радиоволн в тропосфере. 
23. Эквивалентный радиус Земли. 
24. Особенности расчета множителя ослабления для трасс с несколькими 

препятствиями. 
25. Учёт влияния рефракции при расчетах множителя ослабления. 
 

8. Форми та засоби проведення поточного та підсумкового контролю 
 
• іспит – письмово; 
• лабораторні роботи – здача викладачу. 
 
 
Програму склали: 

доцент кафедри     Барсуков С.М. 

доцент кафедри     Шевелєв В.О. 


