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ВСТУП 
 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Радіоелектроніка» складена відповідно  до  
освітньої  програми  та  навчального  плану підготовки здобувачів ступеня  вищої  освіти 
магістр за  спеціальністю 8.04020301 «Фізика*» 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія електричних кіл, електричні 
машини, засоби та способи передавання, приймання і перетворення інформації у вигляді 
електромагнітних та електричних сигналів. 

Міждисциплінарні зв’язки: з фізикою, електрорадіотехнікою, математикою, 
обчислювальною технікою та технічними дисциплінами. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 
1. Компоненти радіоелектричних кіл 
2. Основи схемотехніки 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Радіоелектроніка» є надання майбутньому 

вчителю фізики знань про будову, принцип дії та використання основних елементів  
радіоелектроніки у науці та виробництві. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Радіоелектроніка» є формування у 
майбутніх вчителів фізики знань, вмінь та навичок для забезпечення належного викладання у 
школі фізики, інформатики та факультативних курсів.  

1.3 За  результатами  вивчення  дисципліни  у  здобувачів  повинні  бути сформовані такі 
компетентності:  

загальні: фундаментальні фізичні закони і принципи які є основою фізичної картини 
світу і опанування принципів фізичних теорій, одержання теоретичних та практичних знаннь 
для ефективного викладання фізики у школі; 

спеціальні: володіння знаннями про принцип дії і будову радіоелектронних приладів; 
вміти використовувати їх у радіотехніці; проводити спостереження, планувати та виконувати 
експерименти, використовувати знання та вміння в повсякденному житті та бути готовими до 
професфйної діяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 330 годин / 11 кредитів ECTS 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. «Компоненти радіоелектричних кіл» 
1.Вступ.  
Принцип радіозв’язку. Основні радіотехнічні процеси. Структурна схема радіоканалу. 

Необхідність модуляції. Використання електромагнітних хвиль різних діапазонів для 
радіозв’язку. Особливості поширення хвиль різних діапазонів. Основні етапи розвитку 
радіотехніки. Поняття про сигнали повідомлення, радіосигнали, завади і шуми. Радіосигнали з 
різними способами модуляції. 

2. Нелінійні та параметричні перетворення електричних сигналів. 
Принципи нелінійних і параметричних перетворень сигналів. Структурна схема 

перетворювача спектра сигналу. Модуляція. Принцип і схеми амплітудної модуляції. 
Детектування. Амплітудні діодні детектори. Частотні детектори. Схеми та принцип дії 
частотного дискримінатора і детектора відношень. 

3. Радіозв’язок і радіомовлення 



Загальні відомості про радіопередавачі та приймачі. Антени. Поширення хвиль у просторі. 
Структурні схеми та особливості радіоприймачів прямого підсилення і супергетеродинних 
приймачів. Основні параметри та характеристики радіоприймачів. Принципова схема 
супергетеродинного радіоприймача. Ручні та автоматичні регулювання в радіоприймачах.  

 
Змістовий модуль 2. «Основи схемотехніки» 
1. Телебачення. 
Історія розвитку телебачення. Фізичні основи та принцип чорно-білого телебачення. 

Структурна схема системи телебачення. 
2. Передавач чорно-білого телебачення. 
Типи передавальних телевізійних трубок. Будова і схема ввімкнення іконоскопа і відікона. 

Принцип отримання відеосигналу. Структурна схема телевізійного передавача. Формування 
телевізійного відеосигналу та повного телевізійного сигналу. Способи модуляції сигналу 
зображення і звукового супроводу. 

3. Структурна схема приймача чорно-білого телебачення. 
Перетворення та розподіл сигналів зображення, звукового супроводу та синхроноімпульсів. 

Відтворення зображення. Приймальна електронно-променева трубка. Будова приймальної 
електронно-променевої трубки – кінескопа. Схема подання напруги живлення на електроди. 
Отримання телевізійного зображення.  

4. Радіочастотний канал телевізора. 
Спектр телевізійного сигналу. Високочастотний спектр сигналів зображення і звуку. Смуга 

частот, зайнята одним телевізійним каналом. Розподіл частот між телевізійними каналами. 
Приймальна антена. Будова приймальної телевізійної антени з петлевим вібратором. Діаграма 
напрямленості антени. Високочастотний блок телевізора. Будова високочастотного блока 
телевізора – селектора каналів. Схема підсилювача високої частоти і його частотна 
характеристика. Перетворювач частоти селектора каналів. Схема змішувача і гетеродина. 
Частотна характеристика перетворювача. Керування частотою гетеродина. 

5. Блок проміжної частоти. 
Частотна характеристика підсилювача проміжної частоти (ППЧ) зі спільним каналом 

зображення і звуку. Схеми ППЧ. Типи фільтрів, що використовуються для формування 
частотної характеристики. 

6. Блок відеосигналу. 
Детектування телевізійних сигналів. Схеми відеодетекторів. Типова схема 

відеопідсилювача і його частотна характеристика. Призначення елементів корекції. Сигнал на 
виході відеопідсилювача. Схема автоматичного регулювання підсилення (АРП).  

7. Блок розгорток. 
Блок-схема каналів строкової і кадрової розгорток. Принцип розділення сигналів 

синхронізації за допомогою диференціювального і інтегрувального ланцюжків. Схема і 
принцип дії селектора синхроімпульсів. Принцип фіксації рівня синхроімпульсів. Форма 
імпульсів напруги, необхідних для отримання пилкоподібного струму в котушках відхилення. 
Імпульсні генератори, що використовуються як задавальні генератори розгорток. 

Схема і робота блокінг-генератора. Керування частотою. Схеми мультивібраторів. 
Керування частотою. Мультивібратор з  катодним зв’язком і з паралельним стабілізуючим 
контуром. Генератор кадрової розгортки. Схема формування напруги імпульсно-параболічної 
форми. Регулювання розміру і лінійності кадру, частоти кадрів. Генератор строкової розгортки 
з автопідстройкою частоти і фази (АПЧ і Ф). Забезпечення стійкості синхронізації за наявності 
імпульсних завад. Електрична схема фазового дискримінатора в схемі АПЧ і Ф.Схема гасіння 
променя в кінескопі телевізора. 

8. Принципи кольорового телебачення. 
Будова та принцип дії передавальної камери кольорового телебачення. Одержання 

кольорового відеосигналу. Структурна схема передавача сигналу кольорового телебачення. 
Формування повного телевізійного сигналу та радіосигналу. Структурна схема приймача 



кольорового телебачення. Відтворення кольорового зображення. Перспективи розвитку 
телебачення. 

3. Рекомендована література 
Основна література 

1. Сисоєв В.М. Основи радіоелектроніки. – Київ: Вища школа, 2004. 
2. Жеребцов И.П. Основи электроники. – Ленинград: Энергоатомиздат, 1990. 
3. Лачин В.И, Савельев Н.С. Электроника. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 
4. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники. – К.: Высш. шк., 1987. 
5. Курносов А.И., Воронков А.Н. Полупроводниковая микроэлектроника. – М.: Военное 

изд-во Минобороны, 1973. 
6. Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника. – М.: Энергоатомиздат, 

1988. 
7. Забродин Ю.С. Промышленная электроника. – М.: Высшая школа, 1982. 
8. Кирилло Л.Р., Бродский М.А. Телевидение. – Минск: Вышейшая школа, 1983. 
9. Фурман С.Л. Телевидение. – М.: Связь, 1975. 
10. Виноградов В. Уроки телемастера. Часть 1. Учебно-справочное пособие. – С.-Петербург: 

Корона принт, 1999. 
11. Почепа А., Фомин Н. Эксплуатация и ремонт цветных телевизоров. – Одесса: Маяк, 

1974. 
12. Самойлов Г., Скотин В. Промышленные телевизоры. – М.: Изд. ДОСААФ СССР, 1976. 
13. Фельдман Л.Д. Черно-белый телевизор. – М.: Энергия, 1975. 
14. Самойлов Г.П., Скотин В.А. Телевизоры и их ремонт. – М.: Радио и связь, 1994. 
15. Седов С.А. Индивидуальные видеосредства. Справочное пособие. – Киев: Наукова 

думка, 1990. 

Додаткова література 
Транзисторы для аппаратуры широкого применения. Справочник под ред. 

Б.Л. Перельмана. – М.: Радио и связь, 1981. 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, іспит 

5. Засоби діагностики успішності навчання 
Звіти по лабораторних роботах, індивідуальні завдання, комплексні контрольні роботи, 

завдання для  екзамену. 


