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1. Пояснювальна записка 

 

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Основи радіотехніки» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 0402 

Фізико-математичні науки, спеціальності 6.040203  ФІЗИКА. 

 

Предметом навчальної дисципліни є явища розповсюдження радіохвиль, радіотехнічні 

ланцюги та сигнали, електронні прилади, фізичні процеси, які відбуваються в різних радіотехнічних 

колах, робота різноманітних радіотехнічних пристроїв для обробки, передачі та прийому сигналів.  

 

Міждисциплінарні зв’язки з електромагнетизмом, електротехнікою, фізикою 

напівпровідників, з елементарною та вищою математикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи радіотехніки» є надання студентам  

основних фундаментальних уявлень з курсу,  принципів побудови мереж радіозв’язку і телебачення. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи радіотехніки» є розвиток умінь і 

навичок аналізувати сигнали і радіотехнічні ланцюги, описувати їх за допомогою аналітичних 

співвідношень (кількісний підхід), отримання досвіду виконання досліджень і керування 

характеристик радіотехнічних пристроїв. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

радіосигнали і їх характеристики, методи фільтрації, підсилювання, передачі і прийому 

сигналів, основи радіозв’язку і телебачення; 

вміти: 

складати, збирати і налагоджувати найпростіші радіотехнічні ланцюги і пристрої, 

користуватись приладами для радіотехнічних вимірювань. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  5  кредитів ЄКТС 150 годин. 

 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Модуль 1. Принципи побудови радіоелектронних пристроїв 

Тема 1.1. Загальні принципи радіозв’язку. 

Канали радіозв’язку. Необхідність модуляції. Блок-схема радіозв’язку. Особливості розпо-

всюдження радіохвиль різних діапазонів. 

Тема 1.2. Особливості модуляції. 

Модуляція високочастотних коливань. Амплітудна, частотна і фазова модуляція. Використан-

ня модульованих коливань для радіозв’язку. 

Тема 1.3. Радіотехнічні кола. 
Радіотехнічні кола. Чотириполюсники. Еквівалентні схеми радіотехнічних кіл. Різні види 

з’єднання чотириполюсників. Зв’язок між внутрішніми параметрами чотириполюсників. 

Тема 1.4. Коливальні системи. 

Властивості послідовного і паралельного коливальних контурів. Контур як електричний 

фільтр. Електричні фільтри. Фільтри низьких, високих частот. Смугасті фільтри. Розрахунок фільтру 

за прототипом. 

Тема 1.5. Зв’язані контури і антенні системи. 

Зв’язані контури. Антенні системи. Параметри антен. Лінійні кола з розповсюдженими пара-

метрами. Лінії передач. 
Модуль 2. Електронні прилади і їхнє використання для підсилення сигналів 

Тема 2.1. Електронні лампи. 
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Активні кола. Проблема підсилення сигналу. Електронний прилад як регулюючий елемент. 

Радіолампи. Термоелектронна емісія. Типи катодів. Вольт-амперні характеристики різних типів ра-

діоламп. Апроксимація вольт-амперних характеристик. 

Тема 2.2. Напівпровідникові прилади. 

Напівпровідникові прилади. Біполярний транзистор. Вольт-амперні характеристики. Польовий 

транзистор. Характеристики. Тиристори, тунельні діоди. 

Тема 2.3. Еквівалентні схеми електронних приладів. 

Електронний прилад як чотириполюсник. Еквівалентні схеми електронних приладів. Еквіва-

лентні схеми електронних приборів на високих частотах. 

Тема 2.4. Підсилювачі радіосигналів. 

Підсилювачі радіосигналів. Підсилювачі напруги. Вузькосмугасті (резонансні) підсилювачі. 

Широкосмугасті підсилювачі. Повторювачі. Фільтри, які використовуються в підсилювачах різного 

призначення. Підсилювачі потужності. Підсилювачі постійного струму. 

Тема 2.5. Зворотні зв’язки. 

Зворотні зв’язки в підсилювачах. Позитивний і негативний зворотний зв’язок. Корекція ам-

плітудно-частотної характеристики. Корегуючі кола. 
Модуль 3. Елементи радіоприймальних і радіо передаючих пристроїв 

Тема 3.1. Генерація сигналів. 

Генератори сигналів. LC і RC генератори. Умови виникнення генерації. Амплітуда і частота 

сигналу, що генерується. Автоколивальна система з точки зору імпульсного збудження. 

Тема 3.2. Нелінійні радіотехнічні кола. 

Нелінійні радіотехнічні кола. Перетворення частоти сигналу. Модуляція і детектування. 

Методи отримання амплітудно-модульованих коливань. Методи отримання частотно-модульованих 

коливань. Детектори частотно-модульованого сигналу. 

Тема 3.3. Радіоприйом. 

Структурні схеми радіоприймачів. Принципи частотного перетворення радіосигналів. Супер-

гетеродинні приймачі. 

Тема 3.4. Принципи телебачення. 
Принципи телебачення. Системи телебачення. Блок-схема телевізійної системи. Конструкція 

електронно-променевих трубок. Принципи кольорового телебачення. Сучасні прилади відображення 

інформації. Структурні схеми сучасної телевізійної техніки. 
 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Контроль знань здійснюється  на лабораторних заняттях опитуванням  і перевіркою розв’язку  задач,  

відповідями на колоквіумі, тести. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік. 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 

1. В.Ф. Власов. Курс радиотехники. - М., Госэнергоиздат, 1962. 

2.  А.А. Маркевич. Основы радиотехники. - М., Связьиздат, 1962. 

3. Е.М. Гершензон, Г.Д.Полянина, Н.В.Соина. Радиотехника, - М., Просвещение,1971. – 

319 с. 

4. К. Ротхаммель. Антенны, М., Энергия, 1969. 

5. В.И. Щербаков, Г.И. Грездов, Электронные схемы на операционных усилителях, - 

Киев, Техніка,1983. 

6. А.М. Калашников, В.З. Слуцкий. Основи радиотехники и радиолокации, - М., Военное 

издательство министерства обороны СССР, 1962. 

7. С.М. Герасимов, И.Н. Мигулин, В.Н. Яковлєв. Расчет полупроводниковых усилителей 

и генераторов. - Киев, Изд-во технической литературы, УССР, 1961. 

8. О.К. Мокеев. Полупроводниковые приборы и микросхемы.- М.: Высшая школа, 1987. 

9. В.И. Лачин. Электроника.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

10.  А.Г. Морозов. Электротехника, электроника и импульсная техника.- М: Высшая 

школа, 1987. 
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Допоміжна 
1. Брошури серії “ Массовая радиобиблиотека” 

2. Журналы “Радио”. 

3. Журнали “Радіоаматор”. 

 

Інформаційні ресурси 
1. Сайт «РадиоЛоцман» http://www.rlocman.ru/book/book.html. 

2. Сайт «Анатомия електроники» http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema. 

3. Сайт «Железо» http://www.gelezo.com/. 

4. Сайт «Схемы, справочники, программы» http://www.radiofan.ru/. 

http://www.rlocman.ru/book/book.html?di=150476
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema
http://www.gelezo.com/
http://www.radiofan.ru/

