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ВСТУП
Основними цілями Програми є надання вичерпної інформації про
склад, структуру комплексного фахового випробування для вступу на
освітньо-професійну
спеціальності

програму

підготовки

7(8).05090101

магістра/спеціаліста

Радіоелектронні

пристрої,

системи

по
та

комплекси, критерії оцінювання результатів випробування.
До складу Програми входять такі дисципліни: Основи теорії кіл,
Сигнали

та

процеси

в

радіотехніці,

Аналогові

електронні

пристрої,

Електродинаміка та поширення радіохвиль, Радіопередавальні пристрої,
Радіоприймальні пристрої, Пристрої НВЧ і антени.
Комплексне
екзамену.

фахове

випробування

проводиться

Загальна кількість екзаменаційних білетів

у

вигляді

30. Кожний білет

складається з трьох теоретичних питань, які стосуються різних дисциплін.
Завдання не є різноваговими і оцінюються однаково. Час, відведений на
виконання всіх завдань – 2 години. Вступникам дозволено приносити на
випробування тільки письмове приладдя. Особисті речі (сумки, портфелі,
книги,

зошити,

засоби,

папір

електронні
тощо)

до

довідники
аудиторії,

і
де

словники, будь-які
проводяться

технічні

випробування,

заносити не дозволяється.
Вступник

отримує

тільки

один

екзаменаційний

білет.

Заміна

екзаменаційного білета не дозволяється. Умови завдань вступник може
уточнювати у відповідальних осіб.
За

користування

інформації,

під

включаючи

випробування.

час

випробування

підказування,

Апеляції

з

сторонніми

вступника

джерелами

усувають

з

питань вилучення з випробування не

розглядаються.
Заборонено

робити

у

вкладниках

робіт

помітки,

що

можуть

розкрити авторство роботи (автор роботи вказується тільки у встановлених
формою бланків місцях).
Після закінчення написання роботи, абітурієнт повинен скласти її
в установленому порядку й особисто здати свою роботу відповідальній
особі,

при цьому поставивши підпис у відомості одержання-повернення

письмової роботи.

Вступники,
причин

які

не

у визначений

випробуваннях
причин,

які

і

з'явились

за

допускатися

розкладом

конкурсі

до

дозволу голови

випробування
час,

до

не допускаються.

підтверджені

освітньо-кваліфікаційних

на

участі

За

складання
атестаційної

«спеціаліст»,

пропущених
комісії

поважних

у

подальших

наявності

документально, вступники
рівнів

без

за

поважних
програмами

«магістр»

вступних

можуть

випробувань

факультету/інституту

в

з

межах

встановлених строків і розкладу проведення випробувань.
Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки
не дозволяється.
Вступники,

знання

яких

було

оцінено

нижче

ніж

визначена

Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, потрібна для
допуску для участі у конкурсі або зарахуванні на навчання поза конкурсом,
до подальших випробувань та участі в конкурсі не допускаються.
Заяви

щодо

апеляцій

на

результати

вступних

випробувань

приймаються та розглядаються згідно з "Положенням про порядок подання
і розгляду апеляцій для вступників до НТУУ "КПІ".
Під час випробувань вступники зобов'язані підтримувати тишу та
порядок

в аудиторії.

Протягом

випробування

(у

разі

гострої

необхідності, за рішенням чергового лікаря) відповідальна особа може
випускати

вступників

вступник

здає

по

одному

відповідальній

на декілька

особі

свою

хвилин;
роботу,

при

цьому

де робиться

відповідний запис на титульній сторінці. При поверненні вступника до
аудиторії йому повертається його робота з позначкою про час виходу та
повернення.

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД
Основи теорії кіл.
Розрахунок кіл методом комплексних амплітуд. Навести приклад.
Потужність в колах гармонічного струму. Комплексна потужність.
Умова передачі максимальної активної потужності в навантаження.
Коливальний контур послідовного живлення. Фізичні процеси та
інженерні співвідношення.
Контур

паралельного

живлення.

Фізичні

процеси

та

інженерні

співвідношення.
Настроювання зв'язаних контурів. Фізика процесу та математичні
викладки.
Параметри та схеми заміщення лінійних чотириполюсників.
Розрахунок

перехідних

процесів

операторним

методом.

Теорема

розкладання для простих та кратних полюсів.
Узгодження довгої лінії з навантаженням.
Еквівалентні перетворення лінійних кіл. Теорема про еквівалентний
генератор.
Метод вузлових напруг. Запис у матрицю керованих джерел.
Метод контурних струмів. Запис у матрицю керованих джерел.
Комплексні і операторні схемні функції та їх обчислення по матрицях
еквівалентних параметрів.
Імпульсна

та

перехідна

характеристики.

Знаходження

реакції

лінійного кола на довільну дію часовим методом (інтеграл Дюамеля,
згортка).
Сигнали та процеси в радіотехніці.
Спектральний

аналіз

сигналів

(мета,

математичний

апарат,

аналітичне і графічне подання спектрів, їх основні параметри, відмінність і
схожість спектрів періодичних і неперіодичних сигналів).
Основні теореми спектрального аналізу.

Радіосигнали (визначення, чим викликана необхідність у них, їх
основні особливості з часової та спектральної точок зору, основні види
модуляції і форми запису відповідних радіосигналів).
Аналітичний сигнал і його особливості у часовій і спектральній
областях.
Лінійні процеси перетворення сигналів (методи аналізу, різновиди
лінійних перетворень, зв'язок спотворень форми сигналів із спотвореннями
їх спектрів).
Спрощені методи аналізу передачі радіосигналів крізь вибіркові кола.
Дискретизація сигналів (доцільність і можливість її, вибір частоти
дискретизації — теорема Котельнікова, спектр дискретизованого сигналу,
відновлення аналогового сигналу за його відліками).
Гармонічний аналіз коливань у нелінійних колах (цілі і методи його
здійснення).
Загальні принципи нелінійних перетворень сигналів і їх реалізація (на
прикладах резонансного підсилення та множення частоти).
Перетворення частоти (гетеродинування) та синхронне детектування
(призначення процесів, їх принципи і схемна реалізація).
Принципи реалізації амплітудної, частотної та фазової модуляції (на
простіших прикладах структурних і електричних схем).
Принципи

реалізації

амплітудного,

частотного

і

фазового

детектування,
Методи аналізу умов самозбудження автогенераторів з зовнішнім
зворотнім зв'язком.
Спектральні

і

кореляційні

характеристики

випадкових

сигналів

(спектр потужностей і АКФ, зв'язок поміж ними, поняття ширини спектра та
інтервалу кореляції).
Проходження випадкових сигналів крізь лінійні кола.
випадкового

процесу

вузькосмуговим

лінійним

колом.

Нормалізація
Знаходження

енергетичного спектра і АКФ випадкового сигналу на виході лінійного кола.
Принципи, лінійної узгодженої фільтрації (Частотні характеристики
узгодженого фільтра. Сигнал і завада на виході узгодженого фільтра.
Імпульсна характеристика узгодженого фільтра).

Сигнали

і

завади

їх

класифікація.

Випадкові

процеси

і

їх

характеристики. Одновимірні закони розподілу їх властивості. Моментні
функції і їх властивості.
Аналогові електронні пристрої.
Типи підсилювачів, їх основні параметри і характеристики.
Поняття зворотного зв'язку. Види зворотних зв'язків, їх вплив на
параметри підсилювача.
Критерії стійкості підсилювачів зі зворотними зв'язками.
Операційний

підсилювач.

Параметри

ідеального

операційного

підсилювача.
Схеми ввімкнення операційних підсилювачів. Вивід формул для
коефіцієнтів

підсилення

в

припущенні

ідеальності

операційного

підсилювача.
Каскад зі спільним емітером. Коефіцієнти підсилення за струмом і
напругою, вхідний та вихідний опори.
Каскад зі спільною базою. Коефіцієнти підсилення за струмом і
напругою, вхідний та вихідний опори.
Каскад зі спільним колектором. Коефіцієнти підсилення за струмом і
напругою, вхідний та вихідний опори.
Способи забезпечення зміщення в транзисторному каскаді.
Способи

корекції

амплітудно-частотної

характеристики

в

широкосмуговому каскаді.
Вибірні підсилювачі. Основні параметри і характеристики.
Детектори амплітудно-модульованих коливань.
Електродинаміка та поширення радіохвиль.
Зібрання рівнянь Максвела (рівняння Максвела в диференціальній і
інтегральній формах). Струм зміщення.
Закон збереження електричного заряду. Не замкнутість рівнянь
Максвела. Сторонні струми і заряди.

Метод комплексних амплітуд.

Комплексні амплітуди векторів поля. Рівняння Максвела для комплексних
амплітуд.
Граничні

умови

для

нормальних

і

тангенціальних

складових

електричного поля. Граничні умови для нормальних і тангенціальних
компонент

магнітного

поля.

Граничні

умови

на

поверхні

ідеального

провідника.
Граничні умови на нескінченості (умови випромінювання). Граничні
умови на вістрях, кутах, ребрах.
Граничні або крайові задачі електродинаміки. Постановка граничних
або крайових задач електродинаміки.
Єдиність рішення граничної задачі електродинаміки.
Похиле падіння плоскої електромагнітної хвилі на границю поділу.
Паралельна
відбиття

і

поляризація.
коефіцієнт

Перпендикулярна

проходження

за

поляризація.

електричним

Коефіцієнт

полем.

Вектор

Пойнтинга. Швидкість поширення енергії падаючої хвилі, відбитої хвилі і
хвилі, що пройшла.
Диференціальні

операції

над

векторами

першого

порядку

в

узагальненій ортогональній, Декартовій, циліндричній і сферичній системі
координат. Теорема Остроградського-Гауса. Теорема Стокса.
Дисперсія

хвиль.

Нормальна

і

аномальна

дисперсія.

Дисперсні

середовища. Дисперсія хвиль у металі.
Групова швидкість. Зв'язок фазової і групової швидкостей. Хвильовий
пакет. Зв'язок групової швидкості і швидкості поширення енергії. Групова
швидкість хвиль у провіднику.
Визначення
Визначення

хвилі.

плоскої

Параметри

хвилі.

хвилі.

Хвильовий

опір.

Пряма

і

Хвильове

зворотна

хвилі.

число.

Вектор

Пойнтинга. Миттєвий розподіл полів в плоскій хвилі. Густина енергії в
плоскій хвилі.
Швидкості хвилі: фазова швидкість, групова швидкість, швидкість
поширення енергії, швидкість поширення сигналу.
Поширення хвиль у хвилеводах. Типи хвиль. Характеристики хвиль.
Коефіцієнт

згасання.

Типи

хвилеводів.

Хвилеводи

сантиметрових і міліметрових хвиль. Оптичні хвилеводи.

дециметрових,

Резонатори. Типи коливань. Поля в резонаторах. Характеристики
типів коливань. Добротність. Вищі типи коливань. Відкриті резонатори.
Способи підвищення добротності. Збудження резонаторів.
Радіопередавальні пристрої.
Узагальнена

структурна

схема

радіопередавальних

пристроїв,

призначення елементів схеми, основні параметри передавачів.
Генератори із

зовнішнім збудженням

—

типи, класи підсилення,

напруженість режимів активних елементів, динамічні характеристики.
Енергетичні характеристики генераторів із зовнішнім збудженням та
методи їх покращення.
Навантажувальні

характеристики

генераторів

із

зовнішнім

збудженням.
Кола

узгодження

генераторів

із

зовнішнім

збудженням

—

призначення, основні типи та властивості.
Побудова високостабільних збуджувачів передавачів.
Триточкові схеми автогенераторів.
Пасивні та активні синтезатори частоти.
Типи АМ-сигналів, властивості та формування.
Типи

сигналів

з

кутовою

модуляцією,

властивості,

прямий

та

непрямий методи формування.
Передача

цифрових

потоків

безпосередніми

методами

та

з

використанням радіотракту.
Параметри, що характеризують передавання цифрових потоків по
радіотракту, та методи їх покращення.
Радіоприймальні пристрої.
Класифікація РПП, особливості РПП різного призначення. Узагальнена
структурна схема РПП, призначення й характеристика функціональних
вузлів.

Вибір
параметри

ПЧ у супергетеродинних РПП.
РПП.

Утворення

й

види

Вплив

побічних

значення

каналів

ПЧ на

приймання

в

супергетеродинних РПП.
Утворення й види побічних каналів приймання.
Структурні схеми РПП багатоканальних повідомлень із частотним
розділенням каналів.
Основні параметри РПП: чутливість, види чутливості; вибірковість і її
види; динамічний діапазон, інші параметри РПП. Шумові параметри РПП.
Коефіцієнт шуму РПП. Способи зменшення шумів.
Види побічних каналів приймання в супергетеродинних РПП, способи
боротьби з побічними каналами приймання. Вибірковість РПП, види,
параметри вибірковості. Вимірювання вибірковості
РПП при наявності АРП. Багатосигнальна вибірковість, параметри, що
її характеризують. Забезпечення багатосигнальної вибірковості.
Підсилювачі сигнальної частоти (ПСЧ). Параметри. Нелінійні явища в
ПСЧ. Стійкість селективних підсилювачів. Коефіцієнт стійкості, коефіцієнт
стійкого підсилення.
Перетворювачі частоти. Основні параметри і вимоги. Спряження
контурів преселектора і гетеродина. Види, схемотехніка.
Способи демодуляції й види демодуляторів. Основні параметри.
Амплітудні детектори, види АД і їхні характеристики. Основні параметри.
Сильносигнальний та слабосигнальний режими роботи АД. Схемотехніка
діодних

амплітудних детекторів. Нелінійні спотворення в амплітудних

детекторах. Транзисторні амплітудні детектори.
Пристрої НВЧ і антени.
Принципи вузькосмугового та широкосмугового узгодження ліній
передачі, антен та пристроїв НВЧ.
Хвильові матриці розсіювання та передачі (|S| і |Т|) багатополюсників
НВЧ. Фізичний зміст елементів матриць розсіювання.
Направлені відгалужувані та подільники потужності в хвилевідному і
смужковому виконанні. Принципи побудови. Основні характеристики.

Пристрої НВЧ діапазону для управління амплітудою та фазовим
станом електромагнітної хвилі. Класифікація та основні характеристики.
Феритові напівпровідникові фазозсувачі і атенюатори в хвилевідному
та смужковому виконанні. Принципи побудови, характеристики.
Елементи

антенно-фідерного

характеристики

(узгоджуючі

коаксіально-хвилевідні,

тракту,

принципи

навантаження,

побудови

обертальні

коаксіально-смужкові,

та

з'єднання,

хвилевідно-смужкові

переходи).
НВЧ фільтри. Принципи побудови, конструкції, характеристики.
Основні характеристики та параметри антен. Визначення, порядки
величин параметрів антен в діапазонах частот їх застосування.
Випромінювання симетричного вібратора. Залежність його діаграми
направленості та коефіцієнта підсилення від відносної довжини вібратора.
Випромінювання

збуджених

поверхонь.

Залежність

діаграми

направленості, коефіцієнта підсилення, рівня бокових пелюсток збудженої
поверхні від амплітудно- фазового розподілу поля на апертурі та її розмірів.
Випромінювання

лінійної,

еквідистантної,

лінійнофазої

антенної

решітки (АР). Формування діаграми направленості (ДН) АР. Залежність ДН
АР від амплітудо

-

фазового розподілу поля на її елементах та відстані

між ними.
Антени

для

приймання

каналів

ефірного

телебачення

(антена

хвильовий канал, вібраторна логоперіодична та зигзагоподібна антена).
Принципи побудови, конструкції, максимально досяжні характеристик и та
параметри цих антен у вказаному діапазоні частот.
Антени для систем зв'язку GSM 900-1800 та систем передачі даних
2.4 ГГц (колінеарна антена, антени поверхневої хвилі, смужкові — patch
антени). Принципи побудови, конструкції, характеристики, параметри.
Апертурні

антени

(визначення).

Рупорні

та

лінзові

антени.

Конструкції, принципи побудови, максимально досяжні характеристики і
параметри в діапазонах частот їх застосування.
Апертурні

антени

(визначення).

Дзеркальні

антени.

Конструкції,

принципи побудови, максимально досяжні характеристики і параметри в
діапазонах частот їх застосування.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Критерії оцінювання комплексного фахового випробування
Критерії оцінювання відповіді студента враховують повноту та
правильність відповіді, а також здатність студента узагальнювати отримані
знання, застосовувати загальні та специфічні наукові методи, принципи та
закони

на

конкретних

прикладах;

аналізувати,

інтерпретувати

та

оцінювати факти, події, процеси суспільного життя, чітко, послідовно та
обґрунтовано аргументувати власну відповідь.
Оцінка комплексного фахового випробування складається з балів, які
отримуються за відповідей на три питання в екзаменаційному білеті:
1. відповідь на перше запитання екзаменаційного білету,
максимальний бал - 5;
2. відповідь на друге запитання екзаменаційного білету,
максимальний бал - 5;
3. відповідь на третє запитання екзаменаційного білету,
максимальний бал - 5;
Максимальна кількість балів за всі запитання екзаменаційного білету
дорівнює:
5 балів × 3 = 15 балів.
За кожне питання екзаменаційного білета можна отримати:
5 балів – Повна відповідь (не менше 95% відсотків потрібної
інформації). Наведені без помилок всі необхідні формули, закони, теореми,
визначення. Відповідь має логічну та структурну завершеність, обрано
раціональний підхід до розв’язку задачі, наведено приклади, відсутні
граматичні помилки, коректно вжиті терміни, розкрито основні поняття,
наведено

всі

розмірності

фізичних

величин,

приведено

правильний

узагальнюючий висновок.
4 бали – Достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної
інформації). Відповідь може містити 1 – 2 неточності. Наведені

всі

необхідні формули, закони, теореми, визначення. Відповідь має логічну
структуру,

обрано

правильний

підхід

до

розв’язку

задачі,

наведено

приклади, коректно вжиті терміни, розкрито основні поняття, наведено всі

розмірності фізичних величин, приведено правильний узагальнюючий
висновок.
3 бали – Неповна відповідь (але не менше 60% потрібної інформації)
з незначними неточностями та помилками у формулюванні. Відповідь не
має логічної завершеності, обрано нераціональний підхід до розв’язку
задачі, відсутні приклади, наявні граматичні помилки, коректно вживані
терміни, але не всі основні поняття розкрито, наведено всі розмірності
фізичних величин, не приведено правильний узагальнюючий висновок.
0 балів (оцінка 2, незадовільно) – Незадовільна відповідь (менше
60%

потрібної

інформації).

Основні

формули,

закони,

теореми

та

визначення не наведені, або наведені із помилками. Відповідь не має
логічної завершеності, обрано нераціональний підхід до розв’язку задачі,
відсутні приклади, наявні граматичні помилки, не коректно вживані
терміни, не всі основні поняття розкрито, не наведено всі розмірності
фізичних величин, не приведено правильний узагальнюючий висновок.
Чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування з урахуванням
відповідей на три питання білета наведені в таблиці:

Значення
сумарного балу

Чисельний еквівалент оцінки з
Оцінка

комплексного фахового
випробування

14…15

A

5

13

B

4,5

11…12

C

4

10

D

3,5

9

E

3

8 і менше

F

0

Оцінка F означає, що вступне випробування не складено.
Абітурієнти

які

користувалися

на

екзамені

недозволеними

допоміжними матеріалами, пристроями, або працювали не самостійно
видаляються із екзамену і отримують оцінку F.
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1.

Вибір значень ПЧ. Вплив значення ПЧ на параметри РПП. РПП з багатократним
перетворенням частоти, характеристика, структурні схеми.
Потужність в колах гармонічного струму (миттєва, активна, реактивна, повна,

2.

фізичний зміст), трикутник потужностей. Комплексна потужність. Умова передачі
максимальної активної потужності в навантаження.

3.

Побудова високостабільних збуджувачів передавачів.

Голова атестаційної комісії

О.І. Рибін
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