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Вступ 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Теорія електричних та електронних кіл» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 

153 Мікро- та наносистемна техніка. 

 

Предметом радіотехнічні схеми, математичні моделі радіотехнічних сигналів 

 

Міждисциплінарні зв’язки: Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких предметів: 

“Математичний аналіз”, “Диференціальні рівняння” та розділ загальної фізики - “Електрика” 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких  змістових модулів: 

 

Змістовий модуль 1. Основні поняття і закони теорії електричних кіл. 

Змістовий модуль 2. Методи аналізу лінійних електричних кіл в режимі постійного 

струму. 

Змістовий модуль 3. Лінійні електричні кола в режимі гармонічних коливань 

Змістовий модуль 4. Частотні характеристики електричних кіл. 

Змістовий модуль 5. Нелінійні електричні кола в режимі постійного струму. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Теорія електричних та електронних кіл» є 

одержання студентами знань з основ теорії лінійних та нелінійних електричних кіл і методів 

їх розрахунку. Формування практичних навичок побудови, розрахунку та функціонування 

базових функціональних радіоелектронних схем 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія електричних та електронних 

кіл» є засвоєння студентами основних методів аналізу електричних та електронних кіл, 

принципів функціонування типових компонент електронних кіл, зрозуміння ролі сигналів в 

електроніці та ролі електронних кіл у процесах аналізу та перетворення інформації. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати математичні моделі радіотехнічних сигналів в часовій та частотній області; основні 

елементи радіоелектронних схем; методи розрахунку лінійних та нелінійних схем при різних 

типах сигналів; базові радіоелектронні схеми (підсилювачі, генератори, блоки живлення 

перетворювачі напруги), принципи їх функціонування та методи розрахунку. 

вміти: розраховувати прості радіотехнічні схеми при різних типах сигналів; проводити 

експериментальні дослідження типових радіотехнічних схем; розраховувати прості 

радіоелектронні схеми; проводити експериментальні дослідження базових радіоелектронних 

схем. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 64 години 4,5 кредитів ЄКТС.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основні поняття і закони теорії електричних кіл. 

Електричний струм, напруга, потужність, енергія та одиниці їх вимірювання. 

Електричне коло, його елементи і моделі. Пасивні елементи. Заміщення фізичних пристроїв 

ідеалізованими елементами електричного кола. Активні елементи. Незалежні і залежні 

джерела. Електрична схема. Топологія електричного кола. Закони Ома і Кірхгофа. Принцип 

еквівалентності. Перетворення електричних схем. Принцип накладання. Теорема заміщення. 

Теорема взаємності. Теорема про активний двополюсник. Теорема Тевеніна і Нортона. 

Принцип дуальності. Теорема Телледжена. Баланс потужності. 

Змістовий модуль 2. Методи аналізу лінійних електричних кіл в режимі постійного 

струму. 

Метод струмів гілок. Метод контурних струмів. Метод вузлових напруг. Метод 

еквівалентного генератора. Метод накладання (суперпозиції).  
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Змістовий модуль 3. Лінійні електричні кола в режимі гармонічних коливань 

Гармонічні коливання. Основні поняття і визначення. Способи представлення 

гармонічних коливань. Гармонічні коливання в резистивних, індуктивних і ємнісних 

елементах. Гармонічні коливання в колі при послідовному з'єднанні R, L, C – елементів. 

Гармонічні коливання в колі при паралельному з'єднанні R, L, C – елементів. Закон Ома в 

комплексній формі для елементів R, L і C. Аналіз послідовно з'єднаних RL, RC, RLC – 

елементів символьним методом розрахунків. Аналіз паралельно з'єднаних RL, RC, RLC – 

елементів символьним методом розрахунків. Потужність в електричному колі при 

гармонічному впливі. Баланс потужності. Методи розрахунків лінійних електричних кіл при 

гармонічному впливі. Електричні кола з індуктивними зв'язками. Основні поняття. 

Послідовне з'єднання котушок індуктивності. Види включення. Паралельне з'єднання 

котушок індуктивності. Види включення. Методи аналізу індуктивно-зв'язаних електричних 

кіл. Аналіз повітряного електричного трансформатора. Аналіз трифазних електричних кіл 

Змістовий модуль 4. Частотні характеристики електричних кіл. 

Комплексна частотна характеристика, амплітудно-частотна і фазочастотна 

характеристики. Послідовний коливальний контур. Основні поняття і визначення. Частотні 

характеристики послідовного коливального контуру. Комплексна передатна характеристика 

по провідності послідовного коливального контуру. Абсолютне, відносне і узагальнене 

розстроювання, смуга пропускання. Паралельний коливальний контур. Основні поняття і 

визначення. Частотні характеристики паралельного коливального контуру. Комплексна 

передатна характеристика по опору паралельного коливального контуру. Паралельний 

коливальний контур із втратами. Збудження паралельного коливального контуру із втратами. 

Методика розрахунку резонансної частоти коливальних контурів. Загальні відомості про 

зв'язані коливальні контури. Контури із трансформаторним і автотрансформаторним 

зв'язком. Зв'язані коливальні контури із зовнішнім індуктивним зв'язком, із внутрішнім і 

зовнішнім ємнісним зв'язком. Настроювання зв'язаних коливальних контурів. Частотні 

характеристики зв'язаних коливальних контурів  

Змістовий модуль 5. Нелінійні електричні кола в режимі постійного струму. 

Нелінійні резистивні елементи. Нелінійні реактивні елементи. Еквівалентні 

перетворення нелінійних елементів і методи розрахунку нелінійних електричних кіл. 

Аналітичне представлення ВАХ. 

 

3. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Основи теорії електронних кіл: Підручник (друге видання: доопрацьоване і 

доповнене)  /  Ю.Я.  Бобало,  Б.А.  Мандзій,  П.Г.  Стахів,  Л.Д.  Писаренко,  Ю.І. 

Якименко;  За  ред.  проф.  Ю.І.  Якименка.  –  Київ:  Видавництво  Національного 

технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, 2011. – 332 с 

2. М. Ковальчук, З. Любунь. Електротехніка і електроніка. Методичний посібник до 

виконання лабораторного практикуму. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2010. 

3. Зіновій Любунь, Юрій Мочульський. Радіотехнічні кола і сигнали. Навчально-

методичні вказівки. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. 

4. М. Ковальчук, З. Любунь, Ю. Мочульський. Методичні вказівки до курсу “Основи 

радіоелектроніки”. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. 

5. Зіновій Любунь, Юрій Мочульський. Основи радіоелектроніки. Частина 1, 

Лабораторний практикум. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 

6. М. Г. Максимович. Основи теорії кіл. Частина1. Видавництво Львівського 

університету. 1973. 

7. Каяцкас  А.А.  Основы радиоэлектроники. Учебн. пособие. М.:Высшая школа,1988. 

8. Скаржепа В.А.,Луценко А.Н. Электроника и микросхемотехника.Ч.1. Электронные 

устройства информационной автоматики. Учебник. К.,Выща школа,1989. 
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4. Форма підсумкового контролю і успішності навчання 

 Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної дисципліни «Теорія електричних та 

електронних кіл» визначають за результатами екзамену, порядок проведення якого 

встановлює робоча програма. 

 Рівень засвоєння навчального матеріалу дисципліни визначають, використовуючи 

рейтингову систему оцінювання. Положення про рейтингову систему оцінювання  

розробляють та затверджують  на засіданні кафедри з урахуванням особливостей 

професійної підготовки та розподілу навчального часу  за видами занять.  Це положення 

входить до складу робочої навчальної програми. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

 Оцінка якості засвоєння навчальної програми включає поточний контроль успішності,  

модульний контроль та складання екзамену. 

 Для поточного контролю успішності засвоєння студентами матеріалу передбачається 

виконання та захист лабораторних робіт, перелік яких наведений в робочій навчальній 

програмі. 

 Для модульного контролю успішності засвоєння студентами матеріалу передбачається 

проведення модульної контрольної роботи, порядок проведення та зміст якої наведений в 

робочій навчальній програмі. 


