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ВСТУП 

 

Програма вступного іспиту розроблена на засадах професійно-

орієнтованих дисциплін та вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін 

спеціальності «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» за освітньо-

професійною програмою підготовки бакалаврів напрямку «Радіотехніка» 

розроблено робочою групою Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут». 

Програма вступного іспиту із спеціальності є основним документом на 

кафедрі «Електронна техніка», який визначає зміст та атестації студентів, що 

закінчили повний курс підготовки за програмою бакалавра напрямку 

«Раліотехніка» і які бажають продовжити навчання для здобуття кваліфікації 

«спеціаліст» або «магістр» за спеціальністю 05090103 «Радіоелектронні 

пристрої, системи та комплекси». 

Узагальненим об’єктом діяльності пректування, технології 

виготовлення, дослідження, випробування, встановлення, обслуговування, 

відновлення та модернізації є радіоелектронні пристрої, системи та 

комплекси будь-якого призначення. 

Атестація вступника проводиться у формі іспиту, який в комплексі 

перевіряє знанная та вміння бакалаврів з фундаментальних та професійно-

орієнтованих дисциплін, а також враховує вимоги до його освітнього рівня. 

Метод проведення іспиту - письмовий. 

До складу професійно-орієнтованих дисциплін, з яких проводиться 

вступний іспит, віднесено: «Основи теорії кіл», «Сигнали і процеси в 

радіотехніці», «Електродинаміка та розповсюдження радіохвиль»,  «Пристрої 

НВЧ та антени»,  «Генерування та формування сигналів», «Прийом та 

обробка сигналів». 

Метою контролю є виявлення рівня знань за спеціальними 

дисциплінами. Рівень знань визначається по здібності студентів вирішувати 

теоретичні та практичні питання, які пов’язані з проектуванням та 



експлуатацією наукових та тихнічних пристроїв, систем та комплексів 

різноманітного призначення. 

Атестація вступників проводиться у терміни визначені приймальною 

комісією ДВНЗ «ДонНТУ». 

 

Розділ 1. «Основи теорії кіл». 

 

Коливальний контур, зв’язані коливальні контури. Теорія фільтрів. 

Лінійні кола при гармонійному впливі Найпощиреніщі типи фільтрів у 

радіоелектроніці. Нелінійні кола. Перехідні процеси у лінійних колах [1;2]. 

 

Розділ 2. «Сигнали та процеси у радіотехніці». 

 

Сигнали. Пряме та зворотне перетворення Фур’є. Спектри деяких 

періодичних та неперіодичних сигналів. Рівність Парсеваля. Кореляційний 

аналіз. Співвідношення між спектральним та кореляційним аналізом. Міри 

інформації. Ентропія дискретних та безперервних сигналів. Прости види 

модуляції та маніпуляції. Амплитудна, частотна та фазова модуляції, їх 

властивості і параметри. Зміна сигналів при проходженні лінійних кіл. 

Дискретизація та квантування неперервних сигналів [3-5]. 

 

Розділ 3. «Електродинаміка та розповсюдження радіохвиль». 

 

Рівняння Максвела. Закони електродинаміки (збереження заряду, 

Фарадея, Кулона, Гауса та інші). Вектор Пойтінга. Вектор Герца. 

Електричний діполь. Ефект Доплера, Відбиваність радіохвиль. Дифракція. 

Рефракція. Багатопроменевість. Траси та моделі розповсюдження радіохвиль. 

[6,7] 

 

 



Розділ 4. «Пристрої НВЧ та антени» 

 

Приймальні антени. Електричний та магнітний вібратори. Типи антен. 

Параметри антен. Розрахунок діаграм направленності антен. Апертура 

антени. [8]. 

 

Розділ 5 «Генерування та формування сигналів». 

 

Автогенератор. Умови генерації (баланс фаз та амплітуд). Розрахунки 

елементів радіопередавачів на електроних лампах та транзисторах. 

Підсилювачі потужності та їх звя’зок з антеною. Особливості роботи на НВЧ. 

Особливості сумуваня потужностей у пристроях. [9]. 

 

Розділ 6. «Прийом та обробка сигналів» 

 

Структурні схеми радіоприймачів. Параметри радіоприймачів 

(чутливість, коефіцієнт шума, вибірковість по різним каналам). Система 

АРУ, АПЧ та інші. Радіоприймачі різного призначення. [10]. 
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