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Навчальна програма з дисципліни 

Основи радіоелектроніки 
 

1. ВСТУП 
1.1. Об’єкт вивчення.  
Об’єкт вивчення-сучасні способи аналізу та синтезу сигналів, ланцюгів, і функціональних 

блоків, які застосовуються для забезпечення функціонування радіоелектронної апаратури.  
1. 2. Предмет вивчення.  
Предметом вивчення є фізичні особливості функціонування ланцюгів і функціональних 

блоків в радіоелектронній апаратурі в процесі обробки різного роду сигналів та методи 
побудови аналітичних моделей, придатних для адекватного аналізу процесів, які відбуваються в 
приладах і пристроях, та для проектування апаратури, яка відповідає сучасному рівню вимог 
виробництва та експлуатації.  

 
1. 3. Мета навчання.  
Мета навчання-дати знання про фізичні та експлуатаційні властивості роботи ланцюгів та 

функціональних блоків радіоелектронної апаратури, а також навчити методам та прийомам 
побудови тих чи інших аналітичних моделей, які можуть бути використані для раціонального 
проектування приладів та пристроїв радіо електронних систем.  

 В результаті засвоєння курсу “Основи радіоелектроніки” студент повинен знати  
- принципи класифікації за різноманітними критеріями сигналів, ланцюгів та 

функціональних блоків радіоелектронної апаратури; 
- основні властивості, характеристики та методи аналітичного представлення моделей 

різноманітних сигналів; 
- спектральні та часові методи аналізу складних сигналів; 
- особливості передачі інформації за допомогою модульованих сигналів; 
- зміни характеристик та параметрів сигналів в процесі різних перетворень в ланцюгах і 

функціональних блоках апаратури; 
- методи та прийоми побудови схемних та аналітичних моделей ланцюгів і блоків, які 

адекватно відображають реальні процеси функціонування в апаратурі; 
- експлуатаційні та тестові особливості взаємодії сигналів з ланцюгами і функціональними 

блоками апаратури та моделей виникаючих при цьому перетворень, що можуть бути 
представлені в спектральному та (або) часовому вигляді; 

- деякі особливості появи флуктуаційних шумів в електричних ланцюгах ; 
- склад стандартів, довідників і методичної літератури, придатних для обгрунтування 

фізичних та аналітичних моделей сигналів, ланцюгів і функціональних блоків та їх взаємодії в 
умовах , найближчих до реальних.  

Повинен вміти 
- правильно визначати часові та спектральні показники реальних сигналів;  
- грамотно вибирати моделі сигналів для аналізу характеристик та параметрів ланцюгів і 

функціональних блоків апаратури; 
- визначати склад технічних умов (вимог) що до ланцюгів і функціональних блоків 

апаратури згідно з даними або виявленими в процесі аналізу показниками реальних сигналів; 
- виконувати розрахунки величин струмів в елементах схем ланцюгів, та напруг на 

елементах;  
- описувати фізично та аналітично процеси взаємодії сигналів з ланцюгами і 

функціональними блоками апаратури; 
- синтезувати схеми та розраховувати параметри елементів окремих функціональних 

блоків апаратури;  
- планувати і виконувати експериментальні дослідження ланцюгів і функціональних 

блоків радіоелектронної апаратури.  
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Мати уявлення  
- про оптоелектронні перетворювання сигналів в радіоелектронній апаратурі; 
- про можливості використання хемотронних перетворювань сигналів в електроніці .  
-  
2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
Всього годин – 293, у тому числі аудиторна робота студента – 170, самостійна робота 

– 123. 
 
ВСТУП. Предмет вивчення і задачі дисципліни. Місце дисципліни в навчальному плані.  
 
РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕТЕРМІНОВАНИХ СИГНАЛІВ.  
 
Загальні положення зі структури радіоелектронних каналів передачі інформації. Поняття 

про радіоелектронні ланцюги та їх класифікація. Методи аналізу сигналів радіоелектронних 
ланцюгів: перелік та коротка характеристика.  

Аналітичне і графічне представлення гармонійних сигналів, використання їх в техніці. 
Векторні діаграми. Комплексна форма вираження гармонійних сигналів. Математичні 
перетворення гармонійних сигналів в електричних ланцюгах: складення, множення на 
матеріальне і на мниме число, диференціювання та інтегрування.  

Енергетичні характеристики матеріального і комплексного сигналів, та їх взаємний 
зв’язок. Поняття ортогональності сигналів. Векторна форма представлення таких сигналів. 
Розклад сигналів в узагальнений ряд Фур’є. Ортогональні базисні функції. Рівняння Парсеваля.   

Розклад сигналів згідно з тригонометричним і комплексним експоненціальним базисом 
гармонійних функцій. Тригонометричний ряд Фур’є. Комплексний (експоненційний) ряд Фур’є. 
Спектральний аналіз періодичних сигналів. Розподіл потужності та енергії в спектрі 
періодичного сигналу. Спектральний аналіз періодичних сигналів, інтегральне перетворення 
Фур’є, поняття спектральної щільності, її фізичний зміст. Активна тривалість сигналу та 
активна ширина його спектру.  

Зсув сигналів у часі. Зміна масштабу часу. Зміщення спектру сигналу. Диференціювання 
та інтегрування сигналів. Додаток та добуток сигналів. Взаємна заміна частоти та часу в 
перетвореннях Фур’є.   

Використання функцій Уолша для розкладу та аналізу сигналів. Представлення сигналів з 
обмеженою смугою у вигляді ряду Котельникова. Теорема відрахунків в частотній сфері . 
Дискретизовані сигнали.  

Принцип динамічного представлення. Функції включення. Дельта-функції. Узагальнені 
функції як математичні моделі сигналів. Використання динамічних сигналів для дослідження 
перехідних процесів.  

Принципи кореляційного аналізу. Взаємна спектральна щільність сигналів. Енергетичний 
спектр. Автокореляційна функція сигналу та ії взаємозв’язок з енергетичним спектром. 
Взаємокореляційна функція двох сигналів та ії властивості. Зв’язок ВКФ з взаємною 
спектральною щільністью.  

Модуляція гармонійним сигналом (тональна модуляція). Спектр АМ коливання, 
енергетичні характеристики. Векторна діаграма тонально-модульованого коливання. 
Амплитудно-маніпульовані сигнали. Балансна і однополосна модуляція.  

Загальні поняття, види кутової модуляції: частотна і фазова модуляції. Сигнали з 
тональною кутовою модуляцією, векторне і спектральне представлення при різних значеннях 
індексу модуляції. Кутова модуляція при негармонійному модулюючому сигналі.  

Поняття про основні види імпульсної модуляції: амплітудно-імпульсна (АІМ), модуляція 
шириною (тривалістю) (ШІМ), фазо-імпульсна модуляція (ФІМ), частотно-імпульсна (ЧІМ). 
Кодово – імпульсна модуляція (КІМ).  

Лінійно – частотна внутрішньоімпульсна модуляція, спектр прямокутного ЛЧМ імпульсу. 
Автокореляційна функція ЛЧМ сигналу. ЛЧМ - сигнали з великою базою. Використання ЛЧМ 
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сигналів у радіоелектронних системах і приладах. 
Математична модель вузькополосного сигналу. Комплексне представлення 

вузькополосних сигналів. Фізична обгинаюча, повна фаза і миттєва частота. Властивості 
фізичної обгинаючої вузькополосного сигналу. Властивості миттєвої частоти. Зв’язок між 
спектрами сигналу та його комплексною обгинаючою. Модель аналітичного сигналу. 
Спектральна щільність аналітичного сигналу. Перетворення Гільберта. Деякі властивості 
перетворення Гільберта. Перетворення Гільберта для гармонійних і вузькополосних сигналів. 
Обчислення обгинаючої, повної фази та миттєвої частоти.  

 
Всього годин – 62, у тому числі аудиторна робота студента -35, самостійна робота - 27.  
 
РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЛІНІЙНИХ ЛАНЦЮГІВ.  
 
Поняття структурних функціональних принципових та еквівалентних схем. Визначення 

електричного ланцюга. Поняття схеми і топологічного графу ланцюга. Застосування законів 
Ома і Кірхгофа для аналізу електричних ланцюгів.  

Ідеалізовані пасивні елементи: опір, ємність, індуктивність. Реальні пасивні елементи: 
резистор, конденсатор, котушка індуктивності, їх еквівалентні схеми. Активні елементи 
ланцюгів: ідеальні і реальні моделі джерел напруги та джерел струму. 

Системні оператори. Стаціонарні і нестаціонарні системи (ланцюги). Лінійні і нелінійні 
системи. Імпульсні, перехідні та частотні характеристики лінійних стаціонарних систем 
(ланцюгів). Аналіз процесів в ланцюгах за допомогою диференціальних рівнянь. Властиві 
процеси і вимушений режим. Визначення частотного коефіцієнту передачі згідно з аналізом 
диференціальних рівнянь.  

Методи аналізу ланцюгів. Сутність методу законів Кірхгофа. Метод контурних струмів, 
його сутність. Метод вузлових потенціалів. Метод еквівалентного генератора.  

Диференціювання та інтегрування сигналів в електричних ланцюгах, які складаються з 
резистивних елементів і конденсаторів, а також із резистивних і індуктивних елементів. Реакції 
диференцюючих та інтегруючих пасивних електричних ланцюгів на гармонійні та динамічні 
сигнали.  

Послідовний коливальний контур при гармонійному впливі: основні співвідношення, 
векторні діаграми, добротність коливального контуру, частотні характеристики. Передавальна 
функція послідовного контуру. Внутрішні та зовнішні параметри послідовного коливального 
контуру. Перехідні процеси у контурі.  

Паралельний коливальний контур при гармонійному впливі: основні співвідношення, 
векторні діаграми, частотні характеристики. Передавальна функція паралельного контуру. 
Вплив внутрішнього опору генератора на вибірні властивості паралельного коливального 
контуру. Складні схеми паралельних коливальних контурів.  

Загальні відомості про магнітно-зв’язані ланцюги. Магнітно-зв’язані ланцюги при 
гармонійному впливі, трансформатор напруги. Еквівалентні схеми магнітно-зв’язаних 
ланцюгів. Зв’язані коливальні контури: загальні співвідношення , вхідний опір системи 
зв’язаних контурів, частотні характеристики і полоса пропускання.  

Загальні відомості, класифікація: активні та пасивні чотириполюсники.  
Матриці параметрів : Z-, Y-, H-параметри. Еквівалентні схеми пасивних і активних 
чотириполюсників. Вхідний та вихідний опір чотириполюсників. Коефіцієнт передачі 
навантаженого чотирьохполюсника. Ланцюгове послідовне, паралельне, послідовно-паралельне 
і паралельно-послідовне з’єднання чотириполюсників.  

Аперіодичний (резистивний) підсилювач: базова схема підсилювача з транзистором, 
включеним згідно з схемою з загальним емітером: її еквівалентна схема, коефіцієнт 
підсилювання напруги, частотні характеристики. Умови одержання максимального коефіцієнту 
підсилювання.  

Принципова схема. Обґрунтування та аналіз еквівалентної схеми, коефіцієнт 
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підсилювання, частотні характеристики. Умови одержання максимального коефіцієнту 
підсилювання.  

Принципіальна схема, обґрунтування еквівалентної схеми. Одержання виразів для 
комплексного коефіцієнта підсилення, амплітудно – частотні характеристики. Аналіз впливу 
коефіцієнта зв’язку між контурами на форму АЧХ, коефіцієнт підсилення та селективність 
підсилювача. 

Частотні характеристики фільтруючих чотириполюсників, іх передавальна функція, 
порядок фільтрів, мінімально-фазові та немінімально-фазові чотириполюсники. Зв’язок між 
АЧХ і ФЧХ мінімально-фазового чотириполюсника.  

Етапи синтезу частотно-вибірних чотириполюсників згідно з заданою АЧХ. 
Максимально-плоска апроксимація-фільтри Батерворта. Фільтри Чебишева. Реалізація фільтрів 
на основі пасивних ланцюгів першого та другого порядків.  

 
Всього годин – 114, у тому числі аудиторна робота студента -66, самостійна робота - 48.  
 
РОЗДІЛ 3. ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК В РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЛАНЦЮГАХ.  
 
Види зворотного зв’язку: позитивний і негативний. Класифікація згідно з структурними 

признаками. Послідовний зі струму, послідовний по напрузі, паралельний зі струму, 
паралельний по напрузі. Загальні положення про вплив зворотного зв’язку на параметри і 
характеристики чотириполюсників.  

Матриці параметрів чотириполюсників з такими ланцюгами НЗЗ. Оцінка впливу НЗЗ на 
передавальні функції, частотні характеристики, вхідний та вихідний опір. Деякі практичні 
схеми таких чотириполюсників: каскади підсилювання СОЕ, СОК на БТ. 

Матриці параметрів чотириполюсників з такими ланцюгами НЗЗ. Оцінка впливу НЗЗ на 
передавальні функції, частотні характеристики, вхідний та вихідний опір. Деякі практичні 
схеми таких чотириполюсників: каскад підсилювання СОБ на БТ.  

Загальні положення по сталості ланцюгів. Критерії сталості: критерій Гурвіца, критерій 
Найквіста, критерій Михайлова. Частотні характеристики сталих і несталих підсилювачів. 

Активні чотириполюсники з частотно-залежним НЗЗ в якості фільтруючих ланок. 
Фільтруючі ланки 1-го порядку на основі операційного підсилювача (ОП) з паралельними НЗЗ 
по напрузі. Фільтруючі ланки 2-го порядку на основі ОП зі сходовим ланцюгом ПЗЗ. 
Фільтруючі ланки 2-го порядку на основі ОП з двопетлевим НЗЗ.  

 
Всього годин – 32, у тому числі аудиторна робота студента -20, самостійна робота - 12.  
 
РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ТЕОРІЇ НЕЛІНІЙНИХ ЛАНЦЮГІВ.  
 
Нелінійні елементи та їх зовнішні характеристики. Апроксимація нелінійних 

характеристик: кусочно-лінійна, степенева, показникова. Спектральний склад струму в 
безінерційному нелінійному елементі при гармонійному зовнішньому впливі.  

Нелінійні викривлення в підсилювачі з резистивним навантаженням. Нелінійні резонансні 
підсилювачі: принцип роботи, коливальна характеристика, енергетичні співвідношення. 
Резонансні помножувачі частоти. Обмежники амплітуди.  

Вплив двох гармонійних коливань на нелінійний неінерційний резистивний елемент. 
Спектр струму цього елементу . Перетворювання частоти за допомогою нелінійного елементу. 

Принцип роботи амплітудного модулятора. Модуляційна характеристика. Нелінійний 
режим роботи модулятора, умови відсутності нелінійних викривлень модулюючої функції.  

Принцип детектування АМ сигналів, випрямлення змінного струму. Квадратичне 
детектування. Лінійний діодний детектор. Взаємодія сигналу і завади в амплітудному детекторі.  

Принцип роботи аналогових перемножувачів сигналів. Схеми ланцюгів, реалізуючих 
аналогове перемножування сигналів. Перетворення частоти на основі АПС: нелінійне 
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перетворення частоти, лінійне перетворення частоти. Синхронне детектування  АМ коливань. 
Детектування  фазо- і частотно-модульованих коливань. Балансні амплітудні модулятори.  

 
Всього годин – 35, у тому числі аудиторна робота студента -22, самостійна робота - 13.  
РОЗДІЛ 5. АВТОКОЛИВАЛЬНІ СИСТЕМИ  
 
Узагальнена структурна схема автогенератора. Умови виникнення та існування 

автоколивань: умова балансу амплітуд, умова балансу фаз. Стаціонарний режим 
автогенератора. М’який та жорсткий режими самозбудження. Приклади схем автогенераторів: 
автогенератор з трансформаторним зворотнім зв’язком, трьохточечні схеми автогенераторів.  

Еквівалентна схема автогенератора. Метод скорочених рівнянь. Середня стрімкість. 
Сталість стаціонарних режимів. Динамічні процеси в автогенераторі: встановлення 
стаціонарної частоти і стаціонарної амплітуди. Амплітуда і частота стаціонарних коливань.  

Принцип здійснення частотної модуляції, управління частотою автогенераторів, 
синхронізація генераторів гармонійних коливань: механізм явища синхронізації, режим захвату 
частоти, режим помноження частоти , режим ділення частоти. 

RC-автогенератори гармонійних коливань. Автогенератори з внутрішнім зворотнім 
зв’язком. Автогенератор з розподіленою коливальною системою, лазери. Автогенератори з 
лінією затримки в ланцюзі зворотного зв’язку.  

 
Всього годин – 12, у тому числі аудиторна робота студента -8, самостійна робота - 4.  
 
 
РОЗДІЛ 6. ПЕРЕТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ В ЛІНІЙНИХ ЛАНЦЮГАХ ЗІ ЗМІННИМИ 

ПАРАМЕТРАМИ.  
 
Параметричні елементи та їх характеристики. Проходження сигналів через лінійні 

ланцюги з періодично-змінними параметрами. Спектр сигналу на виході параметричного 
резистивного елементу. Передавальна функція ланцюга з періодично змінними параметрами . 
Приклад знаходження імпульсної характеристики параметричного ланцюга. Перетворення 
частоти і синхронне детектування  сигналів на основі використання параметричних ланцюгів.  

Принцип параметричного підсилювання. Механізм накачки енергії в контур з періодично 
змінною ємністю. Одноконтурний параметричний підсилювач: коефіцієнт підсилення, умова 
сталості, підсилювання в асинхронному режимі. Двохконтурний параметричний підсилювач: 
коефіцієнт підсилювання, умова сталості, енергетичні співвідношення.  

 
Всього годин – 10, у тому числі аудиторна робота студента -5, самостійна робота - 5.  
 
РОЗДІЛ 7. ДІЯ СИГНАЛІВ НА ЛІНІЙНІ СТАЦІОНАРНІ ЛАНЦЮГИ.  
 
Вплив частотного коефіцієнту передачі частотно – селективних ланцюгів на форму 

вихідного сигналу при дії широкосмугових та вузькосмугових детермінованих сигналів. 
Низькочастотний  еквівалент частотно-селективного високочастотного ланцюга, його 
імпульсна характеристика. Реакція резонансного підсилювача на широкосмуговий та 
вузькосмуговий сигнали.  

 Функція кореляції вузькосмугового випадкового процесу. Огинаюча і початкова фаза. 
Статистичні властивості спряженого процесу. Кореляційні властивості синфазної і квадратурної 
амплітуд. Взаємна щільність ймовірності огинаючої і початкової фази. Одномірна щільність 
ймовірності огинаючої. Двомірна щільність ймовірності огинаючої. Функція кореляції 
огинаючої. Огинаюча суми гармонійного сигналу і вузькосмугового нормального шуму.  

Спектральний метод аналізу дії випадкових сигналів на лінійні стаціонарні ланцюги. 
Середнє значення вихідного сигналу. Функція кореляції і спектральна щільність потужності 
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випадкового сигналу на виході системи. Проходження випадкових сигналів з широким 
спектром через вузькосмугові ланцюги. Шумова смуга. Нормалізація випадкового сигналу на 
виході лінійного стаціонарного ланцюга.  

Оптоелектронні перетворення в електроніці, їх особливості. Перетворення сигналів в 
біосистемах. Хемотронні перетворення сигналів.  

 
Всього годин – 28, у тому числі аудиторна робота студента -14, самостійна робота - 14.  
 
 
3. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ.  
 
1. Аналіз спектрів сигналів на ПЕОМ.  
2. Дослідження лінійного електричного ланцюга постійного струму.  
3. Дослідження лінійних електричних ланцюгів при їх збудженні гармонійним 

сигналом.  
4. Дослідження процесів в диференцюючих та інтегруючих ланцюгах.  
5. Дослідження паралельного коливального контуру. 
6. Дослідження резистивного підсилювача.  
7. Дослідження амплітудної модуляції та амплітудного діодного детектора.  
8. Дослідження властивостей операційного підсилювача, охопленого резистивним 

негативним зворотнім зв’язком.  
9. Дослідження активних фільтрів.  
10. Дослідження нелінійних ланцюгів. 
 
Всього годин – 60, у тому числі аудиторна робота студента -40, самостійна робота - 20.  

 
 

4. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ. 
 
1. Спектри періодичних сигналів.  
Аналітичне визначення за допомогою прямого перетворення Фур’є спектральної 

щільності таких видів сигналів: одинарний прямокутний імпульс, два прямокутних імпульси, 
пилкоподібний імпульс, трапецеїдальний імпульс, експоненційний імпульс, дзвоноподібний 
імпульс (півперіод синусоїди).  

2. Основні закони і методи розрахунку лінійних електричних ланцюгів.  
Вирішування задач, зв’язаних з розрахунками простих і складних ланцюгів на основі 

використання закону Ома, законів Кірхгофа і таких методів: метод контурних токів (Максвела), 
метод вузлових напруг, метод еквівалентних джерел, метод еквівалентних перетворень схем 
ланцюгів.  

3. Одинарні коливальні контури.  
Визначення параметрів і характеристик різних резонансних ланцюгів за умови виявлення 

резонансів напруг і резонансів струмів.  
4. Перехідні процеси в ланцюгах з скупченими параметрами.  
Розрахунки перехідних процесів в ланцюгах першого порядку. Розрахунки перехідних 

процесів в ланцюгах другого порядку. Перехідні характеристики. Імпульсні характеристики. 
5. Синтез електричних фільтрів.  
Етап апроксимації заданих характеристик в задачах синтезу електричних ланцюгів. 

Критерії близькості. Інтерполяція заданих характеристик.  
Апроксимація методом розкладу в ряд Тейлора. Степенні методи апроксимації. 

Апроксимація згідно з Чебишевим. Апроксимація Золотарьова. Розрахунок схем пасивних 
фільтрів. Розрахунок схем активних фільтрів.  

 
Всього годин – 40, у тому числі аудиторна робота студента -20, самостійна робота - 20.  
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5. КУРСОВА РОБОТА  
 
Типове індивідуальне завдання.  
Провести аналіз проходження заданого типу сигналу через ланцюг з заданою 

принципіальною схемою. 
Всього годин – 27, у тому числі аудиторна робота студента -10, самостійна робота - 17. 
 
6. САМОСТІЙНА РОБОТА. 
1. Самостійне вивчення матеріалів лекцій – 50 годин. 
2. Самостійне вивчення окремих розділів і питань – 16 годин. 
3. Самостійне вивчення та аналіз матеріалів лабораторних робіт – 20 годин. 
4. Самостійне вирішення задач згідно тем практичних занять – 20 годин. 
5. Самостійна робота над матеріалами за темою курсової роботи – 17 годин.    
 
7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.  
 
7. 1 Основна література.  
1. Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов – 4-е изд. – М. 

: Радио и связь, 1986. –512с. , наявність в бібліотеці –Б130. 
2. Зернов Н. В. , Карпов В. Г. Теория радиотехнически цепей – 2-е изд. –Л. : Энергия, 

1972. – 816с. , наявність в бібліотеці –Б4. 
3. Ушаков В. Н. Основы радиоелектроники и радиотехнические устройства. Учеб. пособие 

для радиотехнич. вузов. – М. : Высшая шк. , 1976. –424с. , наявність в бібліотеці –Б53.  
4. Манаев Е. И. Основы радиоелектроники. - М. : Радио и связь, 1990. – 511с. , наявність в 

бібліотеці –Б51.  
 
7. 2. Додаткова і довідкова література.  
1. Лахно В. И. , Сердаков А. С. Радиотехнические цепи: Учеб. пособие. – Х. . :ХАИ, 1985. 

– 40с. , наявність в бібліотеці –Б30.  
2. Киреев А. В. , Лахно В. И. Линейные радиоэлектронные цепи и устройства: Учеб. 

пособие. – Х. :ХАИ, 1998. – 111с. , наявність в бібліотеці –Б30.  
3. Основы микросхемотехники: Учеб. пособие / Колесник Е. С. – Х. : ХАИ. – 122с. , 

наявність в бібліотеці –Б59, наявність на кафедрі –К10.  
4. Толкачев Г. Б. , Ковалев В. Н. Радиоелекроника: Учеб. пособие – М. : Высшая шк. , 

1983. – 288с. , наявність в бібліотеці –Б4.  
5. Каяцкая А. А. Основы радиоелектроники: Учеб. пособие. – М. : Высшая шк. , 1988. – 

464с. , наявність в бібліотеці –Б49.  
6. Радіотехніка: Енциклопедичний навчальний довідник. Навчальний посібник. наявність 

в бібліотеці –Б5.  
7. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы: Руководство к решению задач [Учеб. 

пособие для технич. спец вузов]. - М. : Высшая шк. , 1987. - 206с. , наявність в бібліотеці –Б15.  
8. Радиотехнические цепи и сигналы. Примеры и задачи: Учеб, пособие / Под ред. 

Гоноровского И. С. – М. : Радио и связь, 1989. - 248с. , наявність в бібліотеці –Б54.  
9. Долженко О. В. , Королев В. Г. Сборник задач, вопросов и упражнений по 

радиоелектронике: Учеб. пособие для СПТУ – М, : Высшая шк. , 1986. -103с. , наявність в 
бібліотеці –Б2.  

10. Барсуков С. Н. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по 
курсу “Основы радиоэлектроники. ” – Х. : ХАИ, 1991. - 51с. , наявність в бібліотеці –Б22, 
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наявність на кафедрі –К15.  
11. Колесник Е. С. Основы микросхемотехники : Учеб. пособие по лабораторному 

практикуму. – Х. :ХАИ, 1987. – 67с. , наявність в бібліотеці –Б21, наявність на кафедрі –К15.  
12. Барсуков С. Н. Основы радиоэлектроники: Указания к выполнению контрольных 

работ студентами заочного отделения . - Х. : ХАИ, 2003. - , наявність в бібліотеці –Б , наявність 
на кафедрі –К10.  

13. Баранов О. Н. , Сердаков А. С. Основы радиоэлектроники: Учеб. пособие по 
курсовому проектированию. – Х : ХАИ, 1980. – 74с. , наявність в бібліотеці –Б53.  

8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.  
Частина 1.  
1. Загальні положення зі структури радіоелектронних каналів передачі інформації. 

Поняття про сигнали та їх класифікація. Методи аналізу сигналів, перелік та коротка 
характеристика.  

2. Поняття про радіоелектронні ланцюги та їх класифікація. Методи аналізу сигналів 
радіоелектронних ланцюгів: перелік та коротка характеристика.  

3. Гармонійні сигнали. Аналітичне і графічне представлення гармонійних сигналів. 
Векторні діаграми. Комплексна форма вираження гармонійних сигналів.  

4. Математичні перетворення гармонійних сигналів в електричних ланцюгах: складення, 
віднімання, множення на матеріальне та мниме число, диференціювання та інтегрування.  

5. Принцип динамічного представлення сигналів. Функції включення , використання цих 
функцій для аналізу перехідних процесів в електричних ланцюгах 

6. Узагальнені функції в якості математичних моделей сигналів. Дельта-функція та її 
властивості.  

7. Загальні представлення матеріального і комплексного сигналів, їх енергетичні 
характеристики. Векторна форма представлення таких сигналів.  

8. Розклад матеріального і комплексного сигналів в узагальнений ряд Фур’є.  
9. Розклад сигналів згідно з тригонометричним базисом. Тригонометричний ряд Фур’є.  
10. Розклад сигналів згідно з комплексним експоненціальним базисом. Комплексний ряд 

Фур’є.  
11. Спектральний аналіз періодичних сигналів. Розподіл потужності та енергії в спектрі 

періодичного сигналу.  
12. Спектральний аналіз неперіодичних сигналів, інтегральне перетворення Фур’є. 

Поняття спектральної щільності, її фізичний зміст. Активна тривалість сигналу та активна 
ширина його спектру.  

13. Використання функцій Уолша для розкладу та аналізу сигналів.  
14. Представлення сигналів з обмеженою смугою у вигляді ряду Котельникова. Теорема 

відрахунків в частотній сфері . Дискретизовані сигнали.  
15. Принципи кореляційного аналізу сигналів. Взаємна спектральна щільність сигналів. 

Автокореляційна функція сигналу та її взаємозв’язок з енергетичним спектром.  
16. Взаємокореляційна функція двох сигналів та її властивості. Зв’язок ВКФ з взаємною 

спектральною щільністю.  
17. Амплітудно-модульовані коливання. Спектр АМ коливання, енергетичні 

характеристики. Векторна діаграма тонально-модульованого коливання.  
18. Амплітудно-маніпульовані коливання, їх спектри, енергетичні співвідношення.  
19. Балансна і однополосна модуляція сигналів, їх властивості, спектральне 

представлення, енергетичні співвідношення.  
20. Коливання з кутовою модуляцією в загальному представленні. Види кутової 

модуляції. Поняття індексу модуляції.  
21. Сигнали з тонально-частотною модуляцією, векторне і спектральне представлення при 

різних значеннях індексах модуляції.  
22. Сигнали з тонально-фазовою модуляцією при різних індексах модуляції.  
23. Кутова модуляція при негармонійному модулюючому сигналі. Частотно-
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маніпульовані і фазо-маніпульовані коливання.  
24. Сигнали з імпульсною модуляцією: амплітудно-імпульсна (АІМ), модуляція шириною 

(ШІМ), фазо-імпульсна модуляція (ФІМ), частотно-імпульсна (ЧІМ).  
25. Лінійно –частотна внутрішньоімпульсна модуляція, спектр прямокутного ЛЧМ 

імпульса. Автокореляційна функція ЛЧМ сигналу. ЛЧМ-сигнали з великою базою.  
26. Математична модель вузькополосного сигналу. Комплексне представлення 

вузькополосних сигналів. Фізична обгинаюча, повна фаза і миттєва частота.  
27. Властивості фізичної обгинаючої вузькополосного сигналу. Властивості миттєвої 

частоти. Зв’язок між спектрами сигналу та його комплексною обгинаючою.  
28. Модель аналітичного сигналу. Спектральна щільність аналітичного сигналу.  
29. Перетворення Гільберта. Деякі властивості перетворення Гільберта. Перетворення 

Гільберта для гармонійних і вузькополосних сигналів. Обчислення обгинаючої, повної фази та 
миттєвої частоти.  

30. Визначення електричного ланцюга. Реальні та ідеалізовані пасивні елементи в 
електричних ланцюгах. Поняття схеми і топологічного графу ланцюга.  

31. Активні елементи електричного ланцюга: ідеалізовані та реальні моделі джерел 
напруги і джерел струму та їх властивості.  

32. Застосування законів Ома і Кірхгофа для аналізу електричних ланцюгів.  
33. Розрахунки складних ланцюгів методом контурних струмів  
34. Розрахунки складних ланцюгів методом вузлових напруг.  
35. Розрахунки складних ланцюгів методом рівнянь Кірхгофа.  
36. Використання методу еквівалентних джерел при аналізі і розрахунках ланцюгів.  
37. Використання методу перетворень схем при аналізі і розрахунках ланцюгів.  
38. Системні оператори при аналізі двохполюсних і багатополюсних ланцюгів 

стаціонарного і нестаціонарного типів.  
39. Імпульсні, перехідні та частотні характеристики лінійних стаціонарних систем 

(ланцюгів).  
40. Аналіз процесів в ланцюгах за допомогою диференціальних рівнянь. Властиві процеси 

і вимушений режим. Визначення частотного коефіцієнту передачі згідно з аналізом 
диференціальних рівнянь.  

41. Диференціювання та інтегрування сигналів в RC-ланцюгах.  
42. Диференціювання та інтегрування сигналів в LC-ланцюгах.  
43. Реакції диференціюючих та інтегруючих пасивних електричних ланцюгів на 

гармонійні та динамічні сигнали типу функції включення.  
44. Послідовний коливальний контур при гармонійному впливі: основні співвідношення, 

векторні діаграми, добротність коливального контуру, частотні характеристики. Передавальна 
функція послідовного контуру.  

45. Паралельний коливальний контур при гармонійному впливі: основні співвідношення, 
векторні діаграми, частотні характеристики та параметри контуру. Передавальна функція 
паралельного контуру.  

46. Вплив внутрішнього опору генератора на вибірні властивості паралельного 
коливального контуру. Складні схеми паралельних коливальних контурів.  

47. Загальні відомості про магнітно-зв’язані ланцюги. Магнітно-зв’язані ланцюги при 
гармонійному впливі, трансформатор напруги. Еквівалентні схеми магнітно-зв’язаних 
ланцюгів.  

48. Зв’язані коливальні контури: загальні співвідношення , вхідний опір, частотні 
характеристики і смуга пропускання. системи зв’язаних контурів.  

49. Лінійні чотириполюсники. Загальні відомості, класифікація. Матриці параметрів : Z-, 
Y-, H-параметри. Вхідний та вихідний опір чотириполюсників.  

50. Еквівалентні схеми пасивних і активних чотириполюсників. Передавальна, імпульсна і 
перехідна характеристики лінійних чотириполюсників.  

51. Ланцюгове послідовне, паралельне, послідовно-паралельне і паралельно-послідовне 
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з’єднання чотириполюсників.  
52. Аналіз схеми резистивного аперіодичного підсилювача на біполярному транзисторі, 

включеному згідно з схемою СЗЕ.  
53. Аналіз схеми резонансного підсилювача на біполярному транзисторі.  
54. Аналіз схеми підсилювача сигналів з двоконтурним смуговим фільтром. 

Частина 2.  
1. Передавальна функція фільтруючих чотириполюсників, порядок фільтрів, частотні 

характеристики, мінімально-фазові та немінімально-фазові чотириполюсники. Зв’язок між АЧХ 
і ФЧХ мінімально-фазового чотириполюсника.  

2. Етапи синтезу частотно-вибірних чотириполюсників згідно з заданою АЧХ. 
Максимально-плоска апроксимація: фільтри Баттерворта. Фільтри Чебишева. Фільтри 
Золотарьова.  

3. Реалізація фільтрів на основі пасивних ланцюгів першого та другого порядків.  
4. Нелінійні елементи та їх зовнішні характеристики. Апроксимація нелінійних 

характеристик: кусочно - лінійна, степенева, показникова.  
5. Спектральний склад струму в безінерційному нелінійному елементі при гармонійному 

зовнішньому впливі.  
6. Безінерційні нелінійні перетворення суми декількох гармонійних сигналів.  
7. Нелінійні викривлення сигналів в підсилювачі з резистивним навантаженням.  
8. Нелінійні резонансні підсилювачі: принцип роботи, коливальна характеристика, 

енергетичні співвідношення.  
9. Резонансні помножувачі частоти.  
10. Обмежники амплітуди.  
11. Принцип роботи амплітудного модулятора. Модуляційна характеристика. Нелінійний 

режим роботи модулятора, умови відсутності нелінійних викривлень модулюючої функції.  
12. Принцип детектування  АМ сигналів, випрямлення змінного струму.  
13. Квадратичне детектування .  
14. Лінійний діодний детектор.  
15. Взаємодія сигналу і завади в амплітудному детекторі.  
16. Принцип роботи аналогових перемножувачів сигналів. Схеми ланцюгів реалізуючих 

аналогове перемножування сигналів.  
17. Перетворення частоти на основі АПС: нелінійне перетворення частоти, лінійне 

перетворення частоти.  
18. Синхронне детектування  АМ коливань.  
19. Детектування  фазо- і частотно-модульованих коливань.  
20. Балансні амплітудні модулятори.  
21. Зворотний зв’язок, загальні положення. Класифікація зворотного зв’язку згідно з 

характеристиками його проявлення та структурними признаками підключення ланцюгів 
зворотного зв’язку.  

22. Загальні положення про вплив зворотного зв’язку на параметри і характеристики 
чотириполюсника. 

23. Аналіз лінійного активного чотириполюсника з послідовним НЗЗ зі струму. Матриці 
параметрів чотириполюсника. Оцінка впливу НЗЗ на передавальні функції, частотні 
характеристики, вхідний та вихідний опори.  

24. Аналіз лінійного активного чотириполюсника з послідовним НЗЗ по напрузі. Матриці 
параметрів чотириполюсника. Оцінка впливу НЗЗ на передавальні функції, частотні 
характеристики, вхідний та вихідний опори.  

25. Аналіз лінійного активного чотириполюсника з паралельним НЗЗ зі струму. Матриці 
параметрів чотириполюсника. Оцінка впливу НЗЗ на передавальні функції, частотні 
характеристики, вхідний та вихідний опори.  

26. Аналіз лінійного активного чотириполюсника з паралельним НЗЗ по напрузі. Матриці 
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параметрів чотириполюсника. Оцінка впливу НЗЗ на передавальні функції, частотні 
характеристики, вхідний та вихідний опори.  

27. Практичні схеми активних чотириполюсників з ланцюгами зворотного зв’язку. 
28. Загальні положення по сталості лінійних активних ланцюгів зі зворотнім зв’язком. 

Критерії сталості: критерій Гурвіца , критерій Гауса.  
29. Критерії сталості лінійних активних ланцюгів зі зворотнім зв’язком: Михайлова, 

Найквіста. 
30. Частотні характеристики сталих і несталих підсилювачів.  
31. Активні чотириполюсники з частотно-залежним НЗЗ в якості фільтруючих ланок. 

Фільтруючі ланки 1-го порядку на основі операційного підсилювача (ОП) з паралельними НЗЗ з 
напруги.  

32.  Фільтруючі ланки 2-го порядку на основі ОП зі сходовим ланцюгом ПЗЗ.  
33.  Фільтруючі ланки 2-го порядку на основі ОП з двопетлевим НЗЗ.  
34.  Узагальнена структурна схема автогенератора. Умови виникнення та існування 

автоколивань: умова балансу амплітуд, умова балансу фаз.  
35. Стаціонарний режим автогенератора. М’який та жорсткий режими самозбудження 

автоколивань.  
36. Приклади схем автогенераторів: автогенератор з трансформаторним зворотнім 

зв’язком, триточечні системи автогенераторів.  
37. Еквівалентна схема автогенератора. Аналіз автогенератора методом скорочених 

рівнянь. Середня крутизна.  
38. Сталість стаціонарних режимів існування автоколивань в автогенераторі.  
39. Динамічні процеси в автогенераторі: встановлення стаціонарної частоти і стаціонарної 

амплітуди. Амплітуда і частота стаціонарних коливань.  
40. Принцип здійснення частотної модуляції, управління частотою автогенераторів.  
41. Синхронізація генераторів гармонійних коливань: механізм явища синхронізації, 

режим захвату частоти, режим помноження частоти, режим ділення частоти.  
42. RC-автогенератори гармонійних коливань.  
43. Автогенератори з внутрішнім зворотнім зв’язком.  
44. Автогенератор з розподіленою коливальною системою, лазери.  
45. Автогенератори з лінією затримки в ланцюзі зворотного зв’язку.  
46. Параметричні елементи та їх характеристики. Проходження сигналів через лінійні 

ланцюги з періодично-змінними параметрами. Спектр сигналу в параметричному резистивному 
елементі.  

47. Передавальна функція ланцюга з періодично змінними параметрами . Приклад 
знаходження імпульсної характеристики параметричного ланцюга.  

48. Перетворення частоти і синхронне детектування  сигналів на основі використання 
параметричних ланцюгів.  

49. Принцип параметричного підсилювання. Механізм накачки енергії в контур з 
періодично-змінною ємністю.  

50. Одноконтурний параметричний підсилювач: коефіцієнт підсилення умова стабільності, 
підсилювання в асинхронному режимі.  

51. Двоконтурний параметричний підсилювач: коефіцієнт підсилювання, умова 
стабільності, енергетичні співвідношення.  

52.  Спектральний метод аналізу дії випадкових сигналів на лінійні стаціонарні ланцюги. 
Середнє значення вихідного сигналу. Функція кореляції і спектральна щільність потужності 
випадкового сигналу на виході системи.  

53. Проходження випадкових сигналів з широким спектром через вузькополосні ланцюги. 
Шумова смуга. Нормалізація випадкового сигналу на виході лінійного стаціонарного ланцюга.  

54. Оптоелектронні перетворення в електроніці, їх особливості.  
55. Перетворення сигналів в біосистемах. Хемотронні перетворення сигналів.  

9. ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ. 

* іспити – письмово (або усно),  
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* залік з оцінкою – письмово та усно,  
* контрольні роботи – здача викладачу.  
 
Програму склав доцент кафедри 504           Колісник Є.С. 


